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  چکیده:
داري با اشکال باور ر تغییرات ذهنی منجر به تحوالت الگوهاي دینپژوهش حاض

ي شهر رشت مورد مطالعه قرار  ساله 36تا  21و رفتار را در بین گروهی از جوانان 
گیري از رویکرد کیفی با روشِ پژوهش تحلیلِ روایت و ابزار دهد که با بهره می

ا رعایت نسبت جنسیتی به تن از جوانان شهر رشت ب 16ي روایی در بین مصاحبه
سرانجام رسانیده است. چارچوب نظري پژوهش براساس آراي تنی چند از 

ي دهندهترین نتایج پژوهش نشانصورت تلفیقی آمده است. مهمشناسان به جامعه
تن آنان  15شوندگان تن مصاحبه 16تحوالتی مبتنی بر این است که اکثریت، یعنی از 

ي خاستگاه اصلی به نحو قابل توجهی دور داري خانوادهاز فرهنگ دینی و از دین
داري از نوع داري در میان جوانان تحت بررسی، دیناند و الگوي مسلط دینشده

هايِ زیسته و عاطفی است. این امر حکایت از تحوالت مبتنی با محوریت تجربه
ن جامعه داري رسمی دروکنندگان این پژوهش که از دینهاي شناختی مشارکت نظام

داري حوزوي فقه شیعی نقش مدارانه است و از برآیند الگوي دینکه همان شریعت
 گیرد، نه تنها به نحو اساسی فاصله دارند بلکه ضمن پساساسی و شکل بنیادین می

داري در بین آنان حرکت  رو، الگوي تحول دینزدن آن، منتقد آن نیز هستند. از همین
داري عاطفی است. در عین حال، روند تغییرات و  به دین مدارانه داري شریعت از دین

  پردازان در چارچوب نظري نیز تطابق دارد.تحوالت با دیدگاه نظریه
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  مسأله یانب و دمهمق
صاص داد که کم کوتاه اختدینی دست/بی آغاز نوشتار را باید ناگزیز به موضوع دین

تواند جماعت می دینی چه در زندگی یک فرد و چه در کارکرد کُل یکدین/بی
تواند طور غالب میي زیسته باشد. اما دین بهکننده و اثرگذار بر تجربه دهنده، تعیین شکل

ها هاي اجتماعی باشد. به نهادها شکل بدهد، بر ارزشي پدیدهکنندهعامل نیرومند تعیین
رد، و روابط را تحت نفوذ خود بگیرد. دین نقشی قاطع در تعیین هنجارهاي تأثیر بگذا

جنسیتی، برساختن معناي روابط جنسی، تحت تأثیر قرار دادن زندگی سیاسی، پیشبرد و 
هاي اقتصادي، تأثیرگذاري بر امور نژادي، کمک به حفظ یا حتی تراشی براي پدیدهیا مانع

هاي هاي همگانی، ساختارهاي خانواده، پیشرفترسانه تخریب محیط زیست، تأثیرگذاري بر
صورت پیوسته و مستمر شته باشد و همواره بههاي هنري، ادبیات و غیره دافناورانه، جنبش

 طور که محیط اجتماعیهمانبدیهی است  .)Zukerman, 2005: 175(این تأثیر را دارد 
 گذاردفرهنگی تأثیر میـ  جتماعیگذارد، دین نیز بر محیط افرهنگی بر دین تأثیر میـ 
)Ibid: 175( .دانست و دین را عامل اساسی معنابخشی به حیات انسانی می 1ماکس وبر

 هاي بنیادین در خصوص معنا استمعتقد بود که دین پاسخی به برخی پرسش
)Thompson & Otheres, 2008: 22( .کتاب اَشکال ابتدایی حیات  در 2امیل دورکیم

کارهاي  و اي از اعتقادات و کردتوان پذیرفت که دین نظام یکپارچهیسد: مینو می 3دینی
 و اند، اعتقادات و کردبا امور مقدس است، یعنی اموري که حرمت یافته و ممنوعه تبطمر

نمایند، در ضمن یک شمولیت ها (دین) عمل میکارهایی که تمامی کسانی را که بدان
گاه حضور معتقدان یعنی پیروان و رهبران دین تجلیاجتماعی اخالقی موسوم به کلیسا 

که با دین پیوند دارند . کسانی)Ibid: 17( سازداست که آنان را با یکدیگر متحد می
دین نامیده یگردانی دارند، بیرودین در هر شکل و صورتی دار، و کسانی که از  دین
مذهبی داراي اهمیت  / نظام حاکمیتی دینی دینی درداري و بیشوند. مبحث دین می

ساالر ایران، قرن از حضور نظام یزداني پنجم و نزدیک به نیماکنون در دههبسیاري است. 
هاي مردم، اعم از عوام و خواص، پوشیده نبوده و به یک از افراد و گروه این امر بر هیچ

ها، که حق و حقوق شخصی و اجتماعی افراد، گروه طوريوضوح مشهود و بدیهی است؛ به
پیوندي تنگاتنگ هم» داريدین«طور أکید با مفهوم تأثیرگذار ...، به اقشار، صنوف، احزاب و

                                                 
1 Maximilian (Max) Karl Emil Weber 
2 David Emile Durkheim 
3 The Elementary Forms of the Religious Life 
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ي مثبت و منفی، مورد  در یکی از دو سویه» دین«دارد، و تمامی مردم بر حسب معیار 
داري در ایران، رو، دینگیرند. از همینقضاوت حکومت دینی و ارکان سازمانی آن قرار می

خود، وجه اعتباري  م فقهیِ حوزويِ شیعیِ حاکم، ضمن قرائت ویژه و مختص بهتوسط نظا
و ارزشی براي عامه مردم دارد. این موضوع برآیند مفهوم اسالمی نظري و عملی حکومت 

طور منطقی، معقول و مستدل همراه دارد که به فقه شیعی را با خود به» امام و اُمت«
ها، اختصاصات و را با ویژگی» ملتـ  تدول«ان مدرن مسیحی دورـ  تواند مفهوم غربی نمی

ها: شهروندي، حقوق شهروندي، حقوق بشر، انتخابات آزاد و آن  ي الزامات خود، از جمله
موارد مشابه (که مورد نظر در این جستار پژوهشی نیستند) را در بطن خود حمل نماید. در 

تغییرات مشهود و قابل لمس و  عین حال، در این پژوهش به دنبال آن بودیم تا حسب
نیز، در میان گروه  طور بدیهی تأثیرگذار بر ایرانتجربه در جهان کنونی مدرن امروزین و به

کنندگان این پژوهش روند تغییرات چگونه طی شده است؟ سپس الگوهاي اندك مشارکت
  اند؟تحوالت روند تغییرات چگونه بازنمایی گردیده

  
  پژوهش هدف کلی

دینی داري/بیتوصیف فراروند تغییرات منجر به تحوالت در الگوهاي دین اکتشاف و
  عنوان واقعیات اجتماعی مستند و موجود در بین گروهی از جوانان در شهر رشت.به

  
  موضوع و چارچوب نظري

هاي دینی اروپا چه از میان پیروان کاتولیکی و ي سنتروند تجزیهبه 1دانیل هرویولژه
طور به ظهور بازار نمادهایی که افراد و ان پروتستانی توجه دارد و همینچه از میان پیرو

سازند، دقت دارد. البته این بدان معنا خود را می 2هاي دینیها از میان آن بازارها بستهگروه
هاي دینی خود آزاد هستند. نخست، باید به این ي افراد براي ساختن بستهنیست که همه

دهند. سپس این خاص رخ می هاي دینی در چارچوب تاریخیبستهواقعیت توجه نمود که 
طور یکسان به بازار نمادین دسترسی ندارند. با این وضعیت یک ي مردم بهکه همه مسأله

هایی را که در ادیان نما (پارادوکسیکال) نیز در جریان است که قطعیتفراروند متناقض
 :Jalaeipour, 2013(نماید بازتولید میبرد و هم سنتی جاي دارند را هم از میان می

120-121.( 

                                                 
1 Danièle Hervieu-Léger 
2 religion packages 
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سازند و بدان هایی را مبتنی بر تغییرات مطرح میپرسش 1اشپیتر برگر و همکاران
اي که ي زندگیي عالم و آدم و شیوهدهند که آیا هنوز مدعیات دینی در بارهپاسخ نیز می
ت یا نه. آیا هنوز افراد زندگی خود دهد، در نزد مردم همچنان واجد اعتبار هسدین ارائه می

کنند یا نه. آنان در پاسخ ادامه بخشند و بنا میرا بر مبناي چنین مدعیاتی معنا می
اي محسوس و گونهدهند این که اکنون نقش دین در جوامع مدرن تغییر کرده است، به می

درن، دین سایبان تواند باشد. آنان معتقدند که در جوامع پیشامملموس روشنگر حقایقی می
انداز فراگیري را براي کل جامعه ایجاد کرد. اما این مقدسِ فراگیري را شکل داد که چشم

اي پذیريسایبان محافظ، مشروعیت، معنا، و نظم را اکنون براي پیشگیري از ایجاد آسیب
، یابدطور که جامعه تمایز میکند. همانخواند، فراهم نمیکه جامعه آن را واقعیت می

شوند. در چنین وضعیتی دین آن چیزي را از دست اي از دین جدا میچندین نهاد جامعه
 Furseth and( دنناممی 2»ساختار مقبولیت«آن را  برگر و همکاران اودهد که می

Restad, 2015: 192(.  
اعتقاد دارد که در سنت دین، روایات دینی اشاره به مطالبی مانند روند  هرویولژه

هاي مرزي جابجاییها، بازدارندگی، برونازي جغرافیایی با توجه به انواع فرقهسمحدوده
ي دینی  وقوع پیوستن مدرنیته ...، دارد که ویژگی خاصی در مفهوم به متناقض مذهبی و

هایی در جوامع مسیحی، رو اکنون در جهان شاهد آن هستیم که تنش...، از همین نیستند
هاي مسیحی در میان ود دارد. کلیسا و پادشاهی در سرزمیني یهودي وجاسالمی و جامعه

مسیحیان، قرآن آسمانی و قرآن زمینی در میان مسلمانان و توراتی که در طول تاریخ به 
تضاد  ي شوند، همهمردم ارائه شده است، و هدف قانون جهانی نوح که تحمیل بر جوامع می

پذیري سازند. جامعهعیین و نمایان میاساسی بین دین و فضا را در بین مردم و جامعه ت
ي ناشی از بین بردن پیوندهاي سنتی و باورهاي متعلق به آن در یک دینی با تنش فزاینده

هرحال، مدیریت کردن روابط در فضاهاي ي محلی (منطقه) همراه خواهد بود. بهجامعه
گیرند و ایی قرار میگرایی و نوگر گردد که در فرایند کثرتفعلی جامعه به بخشی تبدیل می

 :Hervieu-Léger, 2008هاي نوین مسلمانان همراه است (در یک بازتعریف با هویت
هاي فردي و  در حوزه 3خانمانی ذهنکردگی و بی)، در چنین وضعیتی سوگُم103-105

سازد. در نتیجه، به هاي اجتماعی و جامعوي نمایان میخصوصی اثرات خود را در حوزه

                                                 
1 Peter Ludwig Berger & et. al. 
2 plausibility structure 
3 homeless mind 
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شود که به ها، فرد [و گروه] به ناگزیر با دیگرانی مربوط میدریجی چندگانگیموازات رشد ت
ها و اعتقادات متفاوت و گاهی اوقات متضادي بر باورهاي او اعتقادي ندارند و معانی، ارزش

اند که سرانجام، جدا از سایر عوامل مؤثر در همین راستا چندگانگی نیز شان حاکمزندگی
سازد رد. یعنی چندگانه شدن تسلط دین بر جامعه و فرد را سست میساز داتأثیري دنیوي

)Berger & et. al., 2015: 87.( مبناي چنین تحلیلی است که برخی از بحران دین  بر
و   گویند. در نظر آنان، تکثر اجتماعی پذیري دینی سخن می سنتی و بحران جامعه

هاي اجتماعی در جوامع مدرن و  گروه  وعآمد تکثر و تن که پی  ارزشی  هاي نظام  چندگانگی
  وضعی  در چنین  آورد. را پدید می»  سنتی  دین  بحران«جوامع در حال مدرن شدن است 

  متکثر، ممتنع  و سیاسی  و اجتماعی  فرهنگی  موجود، بر ساحت  تاکنون  ي تفسیر دینی  غلبه
  ي زمینه  به  اي ارزشی معطوفه مفاهیمی چون تکثر اجتماعی و چندگانگی نظام   گردد.  می

خود بگیرد، زیرا   به  واقعی  باید صورت  در آن   دینی  ي ها آموزه  شدن  عملی  اند که اجتماعی
، در  و آزادي  ، فردیت شخصی  هویت  زند. حس می  دم  اجتماعی  ي در زمینه  اجتماعی  انسان
  از پیش  ، بیش است  اجتماعی  تلفمخ  هاي ها و بخش از گروه  متشکل  که  مدرن  ي جامعه

  شناختن  رسمیت  و به  مدرن است  وضعیت محصول   دینی  پذیري جامعه  بحران .شود می
  تواند این ـ نیز نمی  ناپذیراست اجتناب  اي پدیده  مدرن  در وضع  ـ که  دینی  ي تکثر عرصه

وجود   جامعه وسیع   هاي بخش  ندار شد دین  براي  تضمینی  سازد. دیگر هیچ  را زایل  بحران
چه بیش از پیش در  ر این میان آند). Mohaddesi Gilvaee, 2018: 88-95( ندارد

شان است. در حقیقت، در  داري داران در دین جوامع مدرن نمایان شده است، بازاندیشی دین
  داري بیش از پیش بازاندیشانه شده است.  عصر مدرن، دین

  
  یشینهاي پمروري بر پژوهش

  الف) تحقیقات داخلی
ي گرایی دینی و خوداتکایی دینی (مطالعهسنجش میزان مرجعیت«پژوهش با عنوان 

با هدف » سال) 65تا  50و  30تا  15هاي سنی گروهـ  دو نسل پس از انقالب اسالمی
هاي سنجش میزان خوداتکایی در امور دینی ها، و روشها، نگرشبررسی تغییرات ارزش

بوده است را با رویکرد کمی و  1357ي پس از انقالب در سال هاي اولیهو نسلنسل حاضر 
ي آماري، روش پژوهش پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه به سرانجام رساندند. جامعه

تن در دو گروه  392شهرهاي تهران و قم بوده که حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 
اي انتخاب شدند. در پایان گیري خوشهي نمونهشیوهسال با  30تا  15و  65تا  50سنی 
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داري تغییراتی در حال دهد که در میان نسل جوان در نوع دیننتایج پژوهش نشان می
...، شتاب  گیري هست و حتی این تغییرات در نسل اولیه نیز در حال گسترش استشکل

، در معرض تغییرات اساسی هایی هستند که با گسترش ارتباطاتبیشتري که متأثر از حوزه
سال بیشتر از دیگران پذیراي  30تا  15اند. اما در مجموع گروه سنی و شتابان قرار گرفته

داري میل به فردي شدن ...، در جوانان روند دین تغییرات و خود از پیشگامان تغییر هستند
وه دوم بیشتر دهد که به مراتب از گریا حتی شخصی شدن با خوداتکایی دینی را نشان می

سرعت در حال توان گفت که دگرساالري دینی در ایران معاصر بهاست. بر همین اساس می
 داري شریعتمدارانه که متکی بر دگرساالري است، رو به زوال استتضعیف و دین

)Alipour & et. al., 2019.(  
 داري گزینشی در میان دختران جوان شهر مشهد:ظهور دین«با عنوان  یپژوهش

داري در بین گران از دینرا با هدف بررسی ذهنیت کنش» ايزمینه ي یک نظریه ي ارائه
داري در سبک گرا از نقش دیندست آوردن تصویري واقعدختران جوان شهر مشهد، به

داري را با رویکرد پژوهش کیفی و زندگی جوانان، بازتولید معناي ذهنی جوانان از دین
هاي عمیق همراه با مشاهده به دد تئوري) و با ابزار مصاحبهي مبنایی (گرنروش نظریه

ي آماري، هفت تن دختران جوان شهر مشهد بوده. نتایج  سرانجام رساندند. جامعه و نمونه
ي محوري شامل دهد در مصاحبه با افراد پنج مقولهدست آمده در این پژوهش نشان میبه

، افزایش کارآمدي مادي دین، و سنت ي فردي، دوگانگی ارزشی مدارا، محوریت سلیقه
داري گزینشی) دست اي (دیني هسته ها به مقولهدست آمده که در میان آنستیزي به

گیرند و با داري گزینشی به این معنا است که افراد در هر موقعیتی که قرار مییافتند. دین
تند، پیروي کنند توجه به شرایط موجود ممکن است از قسمتی از دین که با آن موافق هس

گردد را شان میهایی از دین که به اصطالح موجب ایجاد موانعی در زندگی دنیويو بخش
هاي زندگی شده و کنار بگذارند. گزینش در دین ممکن است باعث تغییر در الگوها و سبک

هاي گوناگون شود. از جمله پیامدهاي این ها و تفکراي با سبک موجب پیدایش جامعه
ي دین در بین افراد، توجه افراد به توان به از بین رفتن نقش متحد کنندهمی پدیده،
 & Amiri(داري اشاره کردجاي ماهیت دین و دیني کارآمد بودن دین به جنبه

, 2016Masoulehr Asgharpou(.  
داري خود ورزي جوانان با تأکید بر دینوضعیت دین ي مطالعه«با عنوان  یپژوهش

شناسایی و تفسیر نوع خاصی از اي) را با هدف زمینه ي یک نظریه ي (ارائه» مرجع
داري نوگرایانه، شناخت خصایص این داري در بین جوانان شهر اصفهان، شناسایی دین دین



  121الگوهاي تحول دینداري در بین جوانان ... 

مورد  ي داري کنشگران دینی در بین جامعهداري، شناخت تجربه و تفسیر دیننوع دین
ي مبنایی (گرندد تئوري) و با ابزار مطالعه با رویکرد پژوهش کیفی و روش نظریه

ي آماري هجده  به سرانجام رساندند. جامعه و نمونه هاي عمیق همراه با مشاهده مصاحبه
 توان با تأکید بر معیار (خوددهد که میکننده انجام شد. نتایج نشان میتن مشارکت

مرجع اشاره دداري خوداري تحت عنوان دیندار به نوعی خاص از دینتشخیصی) فرد دین
داري هاي کیفی همچنین گویاي آن است که دینکرد. نتایج این مطالعه و بررسی یافته

اي، گزینشی، آور، خصوصی، سلیقهجوانان در این سنخ، بدل به امري شخصی، غیر الزام
هاي دینی شده است و به مبتنی بر تعقل، خرد فردي و همراه با نپذیرفتن دگرساالري نهاد

 ,Hasanpour and Memar( کندگرایانه سیر میامري اقتضایی و لذت وسويسمت
2015 .(  

  
  ب) تحقیقات خارجی

Halafoff, A. et. al (2020)  ي انتقادي و دلسوزانه: مردمِ جوانِ مجموعه«عنوان
داري با هدف تمرکز بر دین» هاي غیرمذهبی در استرالیا و کانادابینیمذهبیِ متنوع، جهان

متمرکز (فوکوس گروپ) از یازده گروه سنی با  ه که از روش پژوهش گروهجوانان بود
 13تن در سنین  1200ي آماري  سال از جامعه 16تا  15تن در سنین  94ي آماري   نمونه

...،  هاي کاربردي معاصر متنوع مذهبیي نظریه سال استفاده شد. مقصود مطالعه 18تا 
» Z«ش متقابل چند ایمانی ...، نسل جوانان ي جنبو اثرات پروژه  جوانان کانادایی

 1دینی اند که هویت معنوي غیرآنان در مسیر تغییراتی خود را قرار داده ... استرالیایی بود
تردید نقش دین در زندگی جوانان متعهد مهم است. اما جوانان استرالیایی باشد. بی

دانستند هاي دینی میو آزادي هاي دینی و بازنمایی انتقادي را مغایر با هویتچندپارچگی
آنان معتقد بودند که حقوق  ...، گرفتکه حقوق افراد و جنسیت و روابط جنسی را دربر می

دینی نباید حقوق افراد را پایمال نماید. جوانان کانادایی هویت شخصی را همان هویت 
 تحول است داري در حال تغییر وکردند. زبان دیندینی گزینش و انتخاب می معنوي غیر

 ... 
Moniz, J. B. (2019) دینی/ي بیفرهنگ عرفی بودن؟ پدیده«با عنوان  یپژوهش 

با هدف بررسی » درون جامعه و سیاست پرتقالی میالدي ویکممذهبی در قرن بیستبی
بود. از روش  21ي نخست نیم قرن اول مذهبی در دهه دینی/غیر علل رشد افراد غیر

                                                 
1 non-religious spiritual 
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هاي دنیوي شدن و دنیویت در این ] استفاده شد. ابتدا نظریهپژوهش [اسنادي و توصیفی
اند، دست آمدهي خاص و منطقه (کشور پرتقال)، که از ابزارهاي نظري و تجربی بهزمینه

گوید حقیقت این است که در درون دنیوي شدن، ما فرایند کار بسته شد. پژوهشگر میبه
وقوع پیوسته منیت وجودي را که در کشور بهپذیري و اي عقالنی، جامعهتوسعه را به گونه

است بررسی کردیم. با توجه به دنیوي شدن، ما توسعه و اجراي حقوقی، سیاسی و 
هاي ي عرفیت یا همان سکوالر نظیر سیاستکنندههاي هدایتاي از ایدهاجتماعی مجموعه

نیوي شدن هموار فرد دخوبی بررسی کردیم که راه را براي فرهنگ منحصر بهاخالقی را به
مذهبی و توسعه فرهنگ  غیر / دینی نماید. نتیجه این است که بین رشد افراد غیرمی

ها نشان ي پژوهش نتیجهدر ادامه  ... عرفی خاص اولویت با عرفی شدن همراه است
شان مسیر ي جدید و در ایران معاصر هر کدام دهند که جوانان امروزین در جامعه می

شان و هاي زیستهمطابق با فاهمه و ادراك خویش که برآیند تجربه داري خاصی را دین
طور بدیهی با اَشکال رو بهگردند. از همینهاي اندیشیدن خود آنان است، پذیرا مینظام

  داري فردي در زندگی آنان مواجه خواهیم بود.هاي دینمتفاوتی از روایت
  

  پرسش
ي متناظرشان مبتنی بر الگومندي هي زیستگروهی از جوانان شهر رشت حسب تجربه

دینی را در تغییرپذیري منتهی بر بی / ساالرانگی نظام سیاسی؛ چگونه روند دینیدین
  اند؟یابی طی نمودهتحول

  تذکر: پژوهش کیفی حاضر فرضیه ندارد!
  

  شناسی پژوهشروش
هاي روایتی . متن.. است 1رویکرد این پژوهش کیفی و روش پژوهش تحلیل روایت

باید افزود که ). Creswell, 2015: 309( ي کیفی استترین شکل نمایش دادهفراوان
و  هاطور کلی در سوبژهها و بهنسبیت، سیالیت و تکثر موجود در کردوکارها و باورداشت

کنونی موضوعی جدي و قابل تعمق و تأمل بوده و  ي هاي درون جامعههاي افراد و گروهاُبژه
دار این ي روابط اجتماعی دارد، زیرا وام ی ارتباط خاصی با مطالعههمچنین تحقیق کیف

این متکثر شدن حساسیت جدیدي  ،... اندها متکثر شده جهان واقعیت است که زیست

                                                 
1 narrative analysis 
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هر روایت  ).Flick, 2008: 13( ... کند ي تجربی مسایل ایجاب می نسبت به مطالعه
رنگ اقدام  فصیلی، به بازسازي پیدارد که پژوهشگر بعد از دریافت روایت ت 1رنگی پی
اي را از  نامه ي روایی پژوهشگر باید بکوشد تمامی جزییات زندگی کند. در مصاحبه می

هاي  شونده بگیرد و هر قدر که الزم است پرسش جدید (عالوه بر پرسش مصاحبه
ساختاریافته) مطرح کند. روایت تفصیلی گاه بسیار طوالنی است.  ي نیمه نامه پرسش

رنگ روایی صرف کند. در  براین، پژوهشگر ناچار است وقت زیادي را براي بازسازي پیبنا
ترین و  کند تا به کلیدي رنگ، پژوهشگر روند معکوسی را طی می بازسازي پی

اي برسد. در این پژوهش پس از دریافت روایت  نامه ترین رویدادهاي زندگی کننده تعیین
رنگ روایی اقدام شده  ي روایی، به بازسازي پی حبهزندگی دینی افراد به کمک ابزار مصا

ترین رویدادهاي  کند مهمرنگ روایی، پژوهشگر تالش می است. در بازسازي پی
الزم را حذف کند تا به  اي را حفظ کند و رویدادها و توضیحات اضافه و غیر نامه زندگی
رنگ بارها بازنویسی  پی اي برسد. گاه الزم است یک نامه ي اصلی رویدادهاي زندگی  زنجیره

الزم تشخیص داده شوند و حذف شوند. گاه الزم  شود تا آخرین جمالت فرعی اضافی و غیر
رنگ روایی همکاري کنند. تا از مجراي تحلیل  است پژوهشگران مختلفی در بازسازي پی

د و نقش کنند، بتوانند روند رویدادها را ردیابی کنن ها بیان می رنگ توالی رویدادهایی که پی
و اهمیت هر یک از عوامل را بررسی نمایند و نوعی علیت را تشخیص دهند. سرانجام 

تر و ها، مبناي تحلیل پژوهشگر قرار بگیرد. به عبارت دقیق رنگ مشترکات و افتراقات پی
اي [کالن] در خصوص علّیت روایی را منتقل هاي تحلیل روایت، نظریهرنگپیتر شفاف

چیزي سبب وقوع یک رویداد شده است و چه رویدادهایی  کسی یا چهه چهککنند؛ اینمی
  ).Boje, 2009: 75( ... ارتباط درونی با هم دارند

  
  یابی پژوهشجم نمونه و روش نمونهي آماري، حالف) جامعه

ي آماري متولدین شهر رشت که در زمان مصاحبه نیز ساکن در پژوهش اصلی، جامعه
تخاب شدند. نوع انتخاب حسب روش پژوهش انتخاب تعمدي با درون شهري بودند، ان

هاي هاي اصلی، بازار، معابر و مکان نحضور و گردش پژوهشگر در سطح شهر (خیابا
تفریحی و فرهنگی) و بدون آشنایی قبلی با افراد با مراجعه به آنان بود، که پژوهشگر در 

و در  30/11تا  11شب حدود نیمهصبح تا  10یا  9مدت زمان دو ماه از صبح حدود ساعت 
هاي ساعته به تعدادي از جوانان در گروه مرحله استراحت هر کدام یک 3سره با  کل یک

                                                 
1 plot 
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تن از هر دو جنسیت  250ساله در حدود بیش از  36سال تا  21سنی مختلف و از جمله 
که (خانم و آقا) مراجعه نمود و با آنان راجع به موضوع پژوهش صحبت نمود. هنگامی

شود، بسیاري از آنان بالفاصله به گردیدند موضوع پژوهش به دین مرتبط میمتوجه می
دالیلی نامعلوم (بدون توضیح) خداحافظی کرده و یا حتی خداحافظی نکرده، اقدام به 

ي سنی معین شده پژوهش فعلی با  کردند. برخی نیز در ردهفاصله گرفتن از پژوهشگر می
یا مهاجر و یا اهل شهر و روستاهاي استان گیالن بودند که از آنان  تر و یا باالتر وپایین

تن  با تردید در پذیرفتن مصاحبه  22تن، فقط حدود  250عذرخواهی شد. از میان تعداد 
یک  ،تن 2طور جدي قانع به انجام مصاحبه شدند. تن از آنان به 18بودند، اما سرانجام 
 3و پایایی 2عملیاتی کردن روایی دلیل بهو  1ایشیآزم يمنظور مطالعه خانم و یک آقا به

انجام  هاي روایتیمصاحبه از حجم نمونه براي انتخاب شدند که پس از بررسی پژوهش
با عدم  4آغازین يمطالعه ،علت تبدیل شدن مصاحبه به مباحثه در مرحله نخست به شده،

در  اصالحات دقیقن ضم . سپسندابطال گردید مصاحبه موردتأیید روبرو شد و هر دو 
ابزار . کاهش یافتتن  16 تن به 18از ي پژوهش  حجم نمونه هاي و نوع مصاحبهنحوه

ي آنان ضبط شد و سپس  وشنودها با اطالع و اجازهی بود که گفتتپژوهش مصاحبه روای
نوشتار تایپی بررسی مجدد گردید و مقوالت  تبدیل به نوشتار تایپی گردید. گفتار شفاهی

  صورت فراروند داشت، ثبت گردید.ه توالی خطی بهمشخص ک
  

  کیفیت، تاریخ و زمان انجام پژوهشب) ابزار پژوهش، تکنیک و 
هاي بهداشتی پژوهش حاضر در هنگام اپیدمی جهانی ویروس کرونا با رعایت پروتکل

ر هاي افزوده شده که همگان در جریان هستند، از اوایل خرداد ماه آغاز و اواخر تیو سختی
خورشیدي پایان یافت. میانگین زمانی هر مصاحبه حدود  1399ماه در فصل تابستان سال 

طول  دقیقه به 180دقیقه و بیشترین آن حدود  65دقیقه بوده که کمترین آن  125
ها مربوط به آقایان بوده است. در ضمن ساعته 3انجامید. بیشترین زمان طوالنی شده 

گونه و هنگام مصاحبه مشتاق و عالقمند شده بودند و هیچطور کلی افراد پس از شروع  به
طور نسبی قابل قبول تا پایان مصاحبه با ...، همگی با آرامش به حوصلگی مشاهده نشدبی

ها را سنجیده دادند. فکر کردن و اعتقاد به کردوکارشان (که خواهش پژوهشگر) بود، پاسخ
                                                 
1 pilot study 
2 validity 
3 reliability 
4 first study 
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چینش شده بودند تا صداقت گفتاري و  ايگونهها بهگویی آنان پرسشبراي فهم راست
ها مورد که حاالت صورت، چشمان و دستشان سنجیده شود؛ ضمن آناعتقاد کرداري

  توجه پژوهشگر نیز بود.
  

  ج) تعاریف مفهومی
 داري با پذیرش باورهاي دینی از یک دین/مذهب توسط فرد/افراد یادین داري:دین

تقدس را به حقایق مورد توجه خود نسبت ها همراه است. کیفیتی خاص، یعنی گروه
داري به وجوه تحقق یافته با فراروند تاریخی از نوع التزامی پیروان یا رهروان دهد. دین می

). شعائر دینی شامل اعمالی است، Kwon, 2003: 227( شودیک دین/مذهب گفته می
[دعا و استغاثه]. هایی براي مهار نیروهاي فوق طبیعی باشد، مانند پرستش، تضرع، کوشش

داران یا آورد که دیناي از قوانین رفتار را پدید میعالوه بر این، شعائر دینی مجموعه
غالباً و  ).Gould & Kolb, 2005: 428( مؤمنان ممکن است بر گرد آن متشکل شوند

ي ایرانی از زمانی بسیار دورتر بر مبناي تاریخی آکنده از عموماً الگوهاي پیشین جامعه
داري پارسیان از زمان ظهور زرتشت کمابیش معاصر با ظهور موسی داري بوده و دینیند

  گر این مدعا است.بیان
گونه تغییرات الگوها  داري پارسیان، هراکنون با توجه به وضعیت دین الگوي تحول:

که از برآیند امور دیداري و شنیداري که منجر به چالش ذهنی گردد و افراد درون جامعه 
چه که متفاوت از هنجار نهادي شده یا شامل هر آنسویه هاي یکگذاريارغ از ارزشف

شود، باور یابند و عمالً رفتار نمایند، با تحول متصور بر نهادي شدن آن هنجار خوانده می
داري طور مثال، اگر در بررسی دینمواجه هستیم و الگوي موجود رنگ باخته است. به

 هایی ازگریزي در واقع صورتستیزي، دیندینی، دینانی با انواع بیي ایرنهادي در جامعه
مواجه شویم که پذیرش وجود و نیز پرستش هرگونه موجودي با نام خدا را در هر  1ایسمآته

و یا دیگر انواع و اَشکال متفاوت در ایمان و )، Sharma, 2006: 25( داندشکل مردود می
طور کلی در ن تغییر با تحول روبرو هستیم. البته بهاعتقاد مواجه شویم، ضمن روي داد

خصوص تغییر یا تحول اجتماعی تعاریف زیادي در ابعاد مختلف براي آن ارائه شده است، 
شمرد و تغییر در طور انحصاري اخالقی و روشنفکرانه برمیاما این تعریف که تغییر را به

مهم جامعه وجود دارد، محسوب هاي هایی را که در جامعه و یا گروهمعانی و ارزش
  ).Gould & Kolb, 2005: 227( نماید، در خور توجه است می

                                                 
1 atheism 
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 هاي مختلف سنی در وضعیتی مانند نوجوان، جوانبندي کردن به دورهطبقه جوانان:
ي مستقیم و مشخصی به وضعیت سن در واقع به موضوع نسل است. از  ...، سالمند اشاره

شان ي میان والدین با فرزندانسل مورد توجه است که فاصلهرو، جوان به مفهوم یک ناین
پنج  و طور مثال سن فرزنددار شدن یک زوج را بیست تا بیستاست. بدین ترتیب، اگر به

ي حیات پنج سال یک نسل جدید پا به عرصه و سالگی در نظر بگیریم، هر بیست تا بیست
هد حضور سه نسل هستند: گذارد. بسیاري از مردم، در طول عمر خودشان شامی

شان. عواملی نظیر عنوان پدران و مادران) و فرزندانها، خودشان (بهها و مادربزرگپدربزرگ
ي بیست تا هنگام، فقدان میل فرزندآوري در دورهمیل به تجرد قطعی، عدم ازدواج به

رو ز همیننمایند. اطور منظم و دقیق مفهوم نسل را دچار اختالل میپنج سال به و بیست
هایی محدود شان را به دهههاينگاران پژوهشپردازان فرهنگ عامه و همچنین تاریخنظریه

، 1360، 1370، 1380، 1390مانند (ها بهنمایند که اعتقاد دارند در ظاهر این دههمی
...) خود یک نسل هستند، زیرا هر ده سال شکل جدیدي از ذهنیت نسلی ظهور و  و 1350

  ).26Bollas :2007 ,-27د (ماینبروز می
ي  دار درباره شدگی دین شخصی که در طی آن فرد دین به موضوع بازاندیشی دینی:

کند و در روند زندگی خود و تحت تأثیر رویدادهاي زندگی و نیز  داري خود اندیشه می دین
قرار  داري خود را مورد ارزیابی و محک و بررسی هاي تازه، دین و دین مواجهه با اندیشه

  ).   Mohadesi, 2018: 22-23( شود دهد، بازاندیشی دینی گفته می می
  

  اجراي الگوي پژوهش (تحلیل روایت)د) چگونگی 
دینی خود انواع و اقسام گوناگون و مختلفی دارد، داري/بیدر جهان متکثر کنونی دین

ی را ابداع هاي مختلفبنديطور عمده دستهشناس بهرو اندیشمندان جامعهو از همین
 شناسی مورد نظر حسن محدثیداري را حسب نوعاند. در این پژوهش تغییرات دیننموده

داري را در دو ساحت به لحاظ طور کلی دینگیلوائی مورد بررسی قرار دادیم. وي به
، »عاطفی«، »اعتقادي«دهد که عبارتند از: ساحت درونی؛ شامل انواع شناسی قرار می نوع

، و »مدارانهشریعت«، »مناسکی«و نیز ساحت بیرونی؛ شامل: انواع » نويمع ـ عرفانی«
شوند. یک از آنان حاوي جزییاتی می ...، که هر. »اخالقی اجتماعی«، و »اخالقی فردي«

» رویدادهاي درونی«، و »هادرگیري«، و »حاالت«، »هااندیشه«ساحت درونی خود برآیند 
ظاهر دینی یند کردوکارهاي با قابلیت مشاهده بههستند. همچنین ساحت بیرونی خود برآ

ظاهر با قابلیت مشاهده مدارانگی بوده؛ و کردوکارهاي به صورت اجراي مناسک، و شریعت به
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شوند. دینی هستند که با اَشکال اخالقی فردي، و اخالقی اجتماعی نمایان می ظاهر غیربه
هاي داريدین«توانند به نیز میهاي گفته شده حتی ها در قالبداريطور، دینهمین

  ).      Mohaddesi Gilvaee, 2020( پیوند گردندمبدل و با یکدیگر هم» ترکیبی
  

  داري در دو سطح کلیانواع دین: 1جدول 
Table 1: Types of Religiosity on Two General Levels 

 داريانواع دین

 هايداريدین
  ترکیبی

ها و و درگیريها، حاالت، اندیشه اعتقادي
 درونی رویدادهاي

 درونی

  هايساحت
 داريدین

 عاطفی
 معنوي ـ عرفانی

 اَعمال بیرونی در ظاهر دینی مناسکی
 بیرونی

 مدارانهشریعت
 اخالقی اجتماعی دینی اَعمال بیرونی در ظاهر غیر اخالقی فردي

  
  انههاي هشتگبا شاخص داريانواع دین: 2جدول 

Table 2: Types of Religiosity with Eight Detailed Indicators 
گیري موضع

در قبال دیگر 
 اَشکال دینی

نوع تنش دینی 
 شونده تجربه

هاي خصلت
شخصی بارز و نوع 

کُنش در قبال 
 دیگري

مظاهر 
کُنش دینی 
 و اجتماعی

نوع کُنش 
 دینی

هاي مکان
 دینی

هاي چهره
دینی مورد 
 توجه و اعتنا

نابع و متون م
 دینی

هاشاخص  
 داريدین انواع

بیشتر 
کنجکاوي 

 شناختی دارد

گاهی در حد پرسش 
و درگیري فکري 
 آغازین و مختصر

طور معمول به
 ساکت و خاموش

 ندارد ندارد

احترام 
معمول طبق 
عرف رایج به 

 هامکان

 اهمیت
  اي ویژه

 ندارد

 ايویژه متن
 ندارد

 اعتقادي داريدین

واکنش منفی 
تعصبات /  به
طور نسبی به

 باز

تنش در اثر 
توجهی به دیگران  بی

یا بد کردن به 
 دیگران

گیري در آسان
زندگی و انعطاف 

 درقبال دیگران

 زیارت
  هايمکان

 مقدس

 کُنش
 عاطفی

هر نوع مکان 
 مقدس

هاي  شخصیت
ـ  دینی

معنوي 
 آمیز تقدس

دعاها و اشعار 
و سرودهاي 

 دینی
 عاطفی داريدین

 راباز و پذی
تنش ناشی از غفلت 

(تنش  و یأس
 وجودي)

آرامش و فروتنی / 
 مدارا با دیگران

اَشکالی از 
 گزینی خلوت

 کُنش
 معنوي

مکان و بی
 مکانهمه

عارفان و 
 افراد معنوي

متون عرفانی 
و معنوي، 
حکایات 
 معنوي

 ـ عرفانی داريدین
 معنوي
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گیري موضع
در قبال دیگر 
 اَشکال دینی

نوع تنش دینی 
 شونده تجربه

هاي خصلت
شخصی بارز و نوع 

کُنش در قبال 
 دیگري

مظاهر 
کُنش دینی 
 و اجتماعی

نوع کُنش 
 دینی

هاي مکان
 دینی

هاي چهره
دینی مورد 
 توجه و اعتنا

نابع و متون م
 دینی

هاشاخص  
 داريدین انواع

اعمال فشار 
هنجارین 
نسبی / 

باز و نیمه
  نیمه بسته

(با درکی گناه 
اندیشانه)،  اسطوره

تنش برامده از رقابت 
..، . دینی و گروهی

تنش ناشی از عدم 
  شرکت در مناسک

خودمداري و 
تعصبات گروهی 

  نسبی

شرکت در 
مناسک، 
تعصبات 
  اعتقادي

کُنش 
 و سنتی

  مناسکی

مسجد، 
حسینیه، 

مصلی، هیأت 
مذهبی، 

ي مقبره
امامان، 

ها و زاده امام
 بزرگان دینی

...  

حان، مدا
ها،  خوان روضه

آخوندها 
ي ویژه رده (به

  پایین)

دعاها، اشعار 
مذهبی، 

هاي  داستان
  دینی

  مناسکی داريدین

اعمال فشار 
-شریعت

مدارانه / 
  بسته

گناه (با درکی 
ي شرعی)، مالحظه

آمیز و به اعمال گناه
  اصطالح انحرافی

ناآرامی و تشویش، 
انضباط و 

مندي و  قاعده
 ظاهرگرایی /  عدم
انعطاف نسبت به 

  سویه مقابل...

رعایت 
شرعیات، 
اَعمال 

عبادي و 
شرعی، 
تعصبات 
  اعتقادي

 کُنش
  تکلیف
  گرایانه

مسجد، 
حسینیه، 

مصلی، هیأت 
مذهبی، 

ي مقبره
-امامان، امام

ها و زاده
بزرگان 
  دینی...

ها مراجع، فقه
و آخوندها 

سطوح باال و 
  پایین

ي رساله
عملیه، سایر 
متونِ دینیِ 

مورد  حوزوي
ارجاع 
  ... حوزویان و

-داري شریعتدین
  مدارانه

انتقادي / 
نسبتاً باز در 

خصوص 
مسائل فردي 

اعتنا اما بی
در خصوص 

امور 
  اجتماعی

تنش اخالقی در خود 
  و با خود

تعهد و حساسیت 
در قبال دیگري 
مرتبط منفرد و 

عدم تعهد در قبال 
جامعه و امور 

  اجتماعی

پایبندي 
فردي به 
اصول 

  قیاخال

  کُنش
  عقالنی
  معطوف

  ارزش به

فراتر از مکان 
  مشخص

الگوهاي 
اخالقی و 

فکري دینی 
و غیردینی و 
حکایات و 
  زندگی آنان

قرآن و متون 
دینی عالمانه 

و متون 
اخالقی 

معطوف به 
  پارسایی

-داري اخالقیدین
  فردي

تنش اخالقی با خود   انتقادي / باز
  و جامعه

خودآگاهی و 
آگاهی / ـ  اجتماع

قاد معرفتی و انت
  اجتماعی

پایبندي به 
اصول 

اخالقی و 
تعهد 

  اجتماعی

  کُنش
  عقالنی
  معطوف
  به ارزش

فراتر از مکان 
  مشخص

الگوهاي 
اخالقی دینی 
  و غیر دینی...

قرآن و دیگر 
متون عالمانه 
  روشنفکرانه

-داري اخالقیدین
  اجتماعی
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داري در تمامی انواع دین طور بدیهیجایی که بهداري) از آن(انواع دین در جدول باال
داري جدول مورد استفاده هاي دینپاسخگو یافت نشد، واضح و روشن است تا همه وضعیت

  .واقع نگردد
  

  هاي پژوهشیافته
  کنندگانموارد توصیفی مشارکت: 3 جدول

Table 3: Descriptive Status Provided By Participants  

 خودرو
  وضعیت
 اسکان

درآمد 
 خانواده

درآمد  شغل
 پاسخگو

  شغل
 پاسخگو

  میزان
 تحصیالت

وضعیت 
 زناشویی

 شماره نام سن
  پدر  مادر

 400/0 آزاد دارخانه - مستأجر ندارند
فروشند

 گی
دیپلم علوم 

 انسانی
  1 ناهید  21 مجرد

 آرایشگر 200/3 بازنشسته دارخانه - مالک ندارند
لیسانس 
 حسابداري

 2 زهرا 31 مطلقه

 00/10 مالک دارند
استاد 
 دانشگاه

استاد 
 دانشگاه

 دانشجو -
دیپلم  فوق

 رایانه
 3  کوروش 21 مجرد

 آزاد 00/6 دارمغازه دارخانه - مالک دارد
مهندس 

 عمران
 4 جواد 35 مجرد

 نوازنده 00/3 بازنشسته دارخانه - مالک دارند
دیپلم فوق

 گرافیک
ازدواج 
 سفید

 5 حسن 24

 موزیسین 500/2 آزاد دارخانه - مالک ندارند
لیسانس 
 ژنتیک

ازدواج 
 سفید

 6 نازنین 26

 بورس 00/10 بازنشسته بازنشسته - مالک دارند
لیسانس 
 اتاق عمل

 7 حسین 21 مجرد

 بیکار 200/0 بازنشسته دارخانه - مالک ندارند
پنجم 
 ابتدایی

 8 احمد  33 مجرد

 بیکار - کارمند دارخانه 500/2 مالک ندارند
لیسانس 

 سیروانشنا
 9 صدیقه 29 مجرد

 بیکار - مرحوم دارخانه 500/1 مالک ندارند
لیسانس 
 روانشناسی

 10 امیر 24 مجرد

 پرستار - مستأجر دارند
 مدیر
 کارگاه

 طراح 200/1
لیسانس 
 گرافیک

 11 سیامک 23 مجرد

 طراح 500/0 کارمند دارخانه - مالک دارند
لیسانس 
 گرافیک

 12 محمد 23 مجرد
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 خودرو
  وضعیت
 اسکان

درآمد 
 خانواده

درآمد  شغل
 پاسخگو

  شغل
 پاسخگو

  میزان
 تحصیالت

وضعیت 
 زناشویی

 شماره نام سن
  پدر  مادر

 100/1 مرحوم دارخانه - مالک ندارند
مستمري

 بگیر
دیپلم فوق

 امور بانکی
 13 سمیرا 29 مجرد

 دانشجو - بازنشسته بازنشسته 00/7 مالک ندارند
لیسانس 

 شیمی
 14 الهام 22 مجرد

 بیکار - بازخرید دارخانه 00/8 مالک دارند
مهندسی 
 پزشکی

 15 سمانه 32 متأهل

 مربی 00/4 بازنشسته بازنشسته -  مستأجر دارند
لیسانس 

 بدنیتربیت
  16 نیلوفر 32 متأهل

 
تن از جوانان در این پژوهش به ترتیب جدول 16 داريهاي تحوالت دینرنگقاب پی
  در باال  توصیفی

، ناظم و مدیر که هادبستان توسط خانوم معلم ي ناهید: من در دوره ؛1ي  شماره
بودند، با  سختی و هاي سفتدیدم چادريچه در ظاهرشون می کم آن مذهبی و یا دست

خدا، دین و مذهب آشنا شدم. اونا سعی داشتن با اجبار و تأکید زیاد ما رو با مسائل دین 
سالگی هم من 11تا 10کردیم و تا رو نماز رو به اجبار شرکت میآشنا کنن و از همین

هب شیعه کردن و راجع به دین اسالم و مذ...، موضوعاتی که از خدا نقل می پذیرفتم می
گفتن، عامل ترس من بود، اگه نامحرم موهاي شما رو ببینه، میرین جهنم و مارها  می

 طور...، به مونده شده بودمکنم که اونموقع عقب...، اآلن حس می ازشون آویزون میشن و
دونم که تربیت امروزم رو  کلی من جوانیم رو از دست دادم و نفهمیدم چطور شد. می

هاي زیادي دارم. اما در نهایت اصن خوب نیست، چون من ته دلم درگیرياجباري بوده و 
قواعد رو  ي من خودم خداي مهربون خودم، اسالم رو قبول دارم، اما نه به اجبار که همه

گیرم، مث: حرف زدن باید رعایت کنم، در عین حال از بعضی کارها هنوز عذاب وجدان می
عات دقیقی از دین و مذهبم ندارم، واقعیتش اینه که با یه پسر غریبه...، ضمن اونکه اطال

 کنن رو اصن قبول ندارممن اون چیزایی که االن راجع به دین در جامعه میگن و تأکید می
...  

تا  14زهرا: من توي مدرسه با خدا، دین و مذهب آشنا شدم و بعدشم تا  ؛2ي  شماره
تر نگاه کردم دیدم دین اسالم سالگی حس خوبی به دین پیدا داشتم. اما بعد دقیق 15

داري (با ضرر مشخص و معلوم به معده، مغز، کارکردهاي منفی هم داره، یعنی همین روزه
...، گشنگی و تشنگی)، چند همسري (چند تا زن) براي مردها، سنگسار، قطع  قلب، کلیه و
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با  گریه، حتی در قرون وسطا، مسیحیتجور وحشیاینا یه ي کردن دست دزد و بقیه
تونم و دونم شاید این قوانین درستن، اما من نه نمیطور؛ نمیهاش به مردمم همینشکنجه
تووي هر دینی نباشه، اون دین » انسانیت« نظرم اگهخوام که اونا رو بپذیرم. بهنه می

ادیان و مذاهب  ي نظرم همهعطف من شد که به فکر رفتم و به ي مشکل داره و همین نقطه
کبیر و بقیه با میل خودم شرکت کردم، همچنین من در دعاي توسل، جوشنمشکل دارن. 

اي به زیارت قم، مشهد، سفر حج (با همسر سابقم در دوران متأهلی) و خیلی زیارتگاه
کنم و حس  کبیر شرکت میبزرگم در دعاهاي توسل و جوشي مادررفتم. االنم تووي خونه

مه با یه انرژي میان و انرژي تقسیم شده و ده، و علتشم اینه که ه هم دست میخوبی به
...، من خداي خاص  شه، از نظر من به صرف یه جمع مذهبی  نیست، فقط انرژیه توزیع می

خاطر چند تار مو تونه خدایی رو که به...، پرسش من اینه آخه کی می خودم رو قبول دارم
وست داشته باشه و باهاش بره جهنم و مارها آویزون موهات بشن اون خدا رو دشما رو می

  شه دوست داشته باشی؟...، واقعاً چنین خدایی رو می ارتباط بگیره
سالگی فهمیدم که مرگ چی هست. اون موقع به من  6کوروش: حدود  ؛3ي  شماره

بینیم. ذهنم درگیر مرگ، خدا و آفریدن شده گفتن بعد در دنیایی دیگه همدیگر رو می
  موقع درگیر شده بود، چهمچین حقیقتی سخت بود. ذهن من اونبود، واقعاً برام پذیرفتن ه

سالگی به فکر تغییر دین افتادم و دلم  9یا  8کسی خدا را خلق کرد؟ و خالق خدا کیه؟ در 
خواست مسیحی بشم. کالً ماهیت دین و چیزهاي ماوراي طبیعی برام جالب بود. خالصه با 

وجود اومد و حتی در یه بیمارستان  مایی بهبودم از اون ترو فهمیدن مرگ، فوبیا گرفته 
خوابیدم که مثالً وقتی دارن  ها پیش پدر و مادرم میخصوصی روانی بستري شدم. شب

ساله بودم یه  13میرن دستشونو بگیرم و منم باهاشون برم باال. ترس از مرگ اطرافیانم.  می
تا به پدربزرگ مادري فروشن، رو خریدم  دونه از این دعاهایی که پرس شده هستن و می

من اون موقع که سرطان داشت و من خیلی به او وابسته بودم بدم که بذاره تو جیبش. اما 
گفت چرا چیزي  کنم تاًثیرگذار بود.ي به من گفت که اون جمله فکر میا اون برگشت جمله

 هاي متفاوت توي ذهن من رو که بهش اعتقاد نداره رو بذاره تو جیبش؟ این شروع پرسش
اي  ... باعث شد فکر کنم شاید خدایی نباشه کالً و فکر کردم و فکر کردم و به نقطه بود

رسیدم که گفتم شاید واقعاً هم خدایی نباشه و خُب زندگی پس از مرگی هم نیست و 
...  عطفی بود. من دست به خودکشی زدم، اما موفق نشدم ي همین هم یک نقطه

بشریت  ي یزي هست یا چیزي نیست. در حقیقت همهدونستم وقتی که من بمیرم یا چ می
سالگی حس  14نتونستن بفهمن سرانجام چی هست. پس بهتره رهاش کنم ... تا قبل از 
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فهمیدم.  طوري می کردم یک پناهی دارم، یکی که بیاد؛ یه موجود ماورائی، خدا رو این می
ه با موي سفید، پیر سفید سالگی تصویري که از خدا داشتم این بود که شخصی ریش 6در 

سالگی هم  7یان و ...  ها می هست و روي یک تخت فرمانروایی نشسته و دادگاه فرم و انسان
تونیم ببینیم. ما  که هیچیشو نمی سالگی به شکل یک نوري  12باز هم شبیه همون بود. 

داره. دونم وجود داره یا ن که نمی قادر به دیدنش نیستیم و آخر سر که دیگه رسیدم به این
االن اما از لحاظ دینی هیچ حسی ندارم. از نظر من گناه، کاریه که حتی خودت هم در 
درونت احساس کنی که این کار اشتباهه؛ نه فقط جامعه بهت بگه یا یک دین بهت بگه. 

کنم کاریه که بهت  عنوان انسان حس کنی اشتباهه و ثواب حس می گناه کاریه که تو به
  حس خوب بده.

شدت مذهبیم و از همون کودکی با ما از مادري به ي جواد: توي خونواده ؛4ي  شماره
..، برخی . ، پس از انقالب مادرم عضو مکتب نرجس بودخدا، دین و مذهب آشنا شدم

هاي مختلف رو مطالعه کردم، مطابق فهم من از بحث وجود خدا توسط خیام، از نظر کتاب
وجود نداره، خدا درون هر کسی هست و خود  اي که قابل پرستش باشهمن خداي ماورایی

شخص باید پیداش کنه، دین و مذهب درون جامعه یه ضرورته و باید وجود باشه. من یه 
 و گرفتم. اما بعد به این نتیجه رسیدم که نتیجه بدخوندم و روزه هم میمدت نماز می

که نه این هکسی هم به خودش مربوط میش خوب تووي همین دنیاست، البته دیدگاه هر
چه که فهمیدم اینه که ...، من خداي خودم رو قبول دارم. آن یکی بیاد بهش دیکته کنه

ها کاریزماتیک بودن و آدماي خوب، اما وحی رو نظرم پیامبرها و حضرت محمد و امامبه
-دونم و با اینامامی هم می 12دار و از نوع مسلمون و شیعه قبول ندارم، من خودم رو دین

ها تعصب و عرق روي اسالم دارم. مسیحیا مث یهودينخوندم قبولش دارم. من قرآن رو که 
شون خوبه و درسته، از استعمار دیگر جوامع سرپا هستن و قبولشونم که زندگیهم با این

نظرم روح زرتشت ایرانی در اسالم شیعی عربی دمیده ندارم و از دید اونا من یه خارجیم، به
کنم که به رم، اما دیگرون رو تشویقم میمیقیامت ندارم. من زیارت نروز  قادي بهشده. اعت

ذارم، اما خودم خاطر آزادیخواه بودنش عالقه دارم و احترام میزیارت برن. به امام حسین به
هایی داره اما کنم که سنی هم حقکنم. من فکر میدر تاسوعا و عاشورا رو شرکت نمی

  ... تر هستشیعی محق
عنوان خانواده بهمن با درك نکردم،  حسن: اصن من هیچوقت خدا رو ؛5ي  رهشما

اي از اون سالگی یه هاله 5 تا 4کردیم و تا تماشاچی در مراسم تاسوعا و عاشورا شرکت می
مراسم تووي ذهنم هست و بعدشم خودم به مراسم عالقمند شدم، براي یه بچه جالبه. 
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و موسیقی ریتمیک داره؛ که بعدها باز هم  وناوال عزاست یه هارمونی که کار بعدها دیدم که
مون فکر مون و مذهب...،. به دین نظرم بهش عوض شد. اما تووي مدرسه با دین آشنا شدم

تونم بگم که دین و مذهب تووي کشورمون با کردم و اجراي احکام رو در کشور دیدم و می
- ...، به دونما گرفت و نظرم بهش منفی و اثرش رو مخرب میتناقضاتش کالً زندگی رو از م

جاش میشه از محیط زیست حرف زد  دین یه موضوع بیخودیه، به يبارهنظرم حرف زدن در
آزار نرسوندن به دیگرون و عالقه به کاري  و معتقدم آدم با داشتن صداقت، اذیت...، من  و

نظرم خدا انرژي از درون خودم و  ..، به. هکنکه دوسش داره و انجامش بده، آرامش پیدا می
طور کلی من هیچ دین و مذهبی رو قبول ندارم. از تفکرمه، خداي ماورایی وجود نداره. به

دادن تا بقیه، بردن میپرستا که نذورات طال و پول میتمام ادیان و حتی از زمان بت
همه تناقضات اساسی ها ها و مذهباستفادس توسط قدرتمندان. دین همشون براي سوء

دونم کیا بودن و هایه عده آدم بودن و نمیدارن و از جمله اسالم و شیعه. پیامبرها و امام
...، مذهبیا  سال دیگه ازش حرف بزنن چی کارا کردن، مث االن حکومت ما که یه عده صد

ه درستی استفادشون بهمث سربازن و نظري بجز امر نوشته شده از قبل ندارن، از عقل
تونم قبول دن. من نمیدونن یا شنیدن رو انجام میکنن و فقط دستوراتی رو که مینمی

گرفته بنابراین واضح بگم وحی و ظهور امام کنم پیامبري وجود داشته که از خدا دستور می
هام با طرح مطلب در تنهایی با خودم و در ...، من در تشویش زمون رو اصن اعتقادي ندارم

ده، لوت و تنها و یا در جاي شلوغ با زدن ساز و انرژي درونم جوابمو مییا در جاي خ
آرامش منه.  البته یه  ي...، خود کارمم مایه کنملحظاتی که درون خودم دارم نجوا می

شناسی رفتم و یه مدتیم به روانپزشک مراجعه کردم و دارو مصرف روان يمدت هم مشاوره
کنه، چند باري هم به خودکُشی فکر همه چیو حل می کنم مرگوقتایی فکر میکردم. یه

  ... ترسموقتایی هم از مرگ میکردم، اما شهامتشو نداشتم، و در عین حال یه
نازنین: من درون خونواده آخوندهاي مهم و خونواده بسیار مذهبی متولد  ؛6ي  رهشما

-ةسالگی پدرم تذکرشدم و پیش از دبستان بلد بودم قرآن و زیارت عاشورا رو بخونم. شش 
خوندم و االولیاي عطار رو برام شرح داد. بعد مسلمون و عارف شدم و در یه دوره نماز می

کردم و بعد حس کردم هیچ احساسی به گرفتم و با خدا مأنوس بودم و درددل میروزه می
کنم و حس حماقت بهم دست داد که با کی دارم خدا ندارم، چون چیزي دریافت نمی

گم و بعدشم هم خودمونو با دنیاي غرب مسیحی مقایسه زنم و اصن چرا دارم می حرف می
گرا یا الادري) هستم. من یه آگنوستیسم (ندانم فکر برد. اآلنمکردم. اونوقت تناقضات منو به
درستیه؛ خدا انرژي درون خودمه و  ي الحق واژه نظرم ان...، به انسانیت باالترین اولویت منه
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مدار،  رونی، خداي ماورایی وجود نداره. پیامبرها و جانشینانشو آدماي سیاستدرونیه نه بی
وجود بیارن، دونم که تونستن دین و مذهب رو بهباهوش، زرنگ و دانا دوره خودشون می

من وحی، پیامبري، امامت، بهشت و جهنم رو اصن قبول ندارم و موضوع ظهور امام 
تونم اد و در جهان عدالت رو برقرار کنه؛ من نمیدونم که یکی بی(جانشینش) یه توهم می

...،  و در رأس قرار گرفتن بازین براي کسب قدرتها یجور سیاستدین ي قبول کنم. همه
کنن و فقط دستوراتی رو درستی استفاده نمیشون بهگم سرباز، از عقلمن به مذهبیا می

فاده از عقل: به گفته دین اسالم زن طور مثال استدن. بهدونن یا شنیدن رو انجام میکه می
  ... یعنی چی زن نصف مرد هست و این دقیقاً ي و مرد انسانن، اما دیه

اتفاقی دونیم چه و ما نمی گنبدو تولد تووي گوش ما اذان میحسین:  ؛7ي  شماره
با نذري دادن ایام عاشورا دین و مذهب آشنا شدم. حس نذري داره میفته. من در کودکی 

ها قبالً با خانواده ن براي امواتمون بود نه براي امام حسین. به مشهد و قم و امامزادهدادن م
رم و نه براي زیارت. اما من به انسانیت اعتقاد دارم، دل رفتم، بازم با خانواده پیش بیاد می

...،  تونم کمکش کنم و براي امواتم نذري بدمکسیو نشکونم، کسی کمک میخواد اگه می
نظرم اوایل دین  دین، مذهب، بهشت، جهنم و اینجور امور رو قبول ندارم. البته بهمن خدا، 

ده، اما کسی به سخنان اسالم و مذهب خوب بود و سخنان حضرت علی هم اینه نشون می
ده و اصن االن اسالم و شیعه یه چیز دیگس که خیلیا قبولش حضرت علی گوش نمی

وحی از سوي  شکل به اشونو انجام بدن البته اسالمه روزه و ظاهرم نماز ندارن، حتی اگه به
 ي خدا اومده بود رو قبول ندارم و پیامبر و اماما آدماي خوبی بودن براي هدایت جامعه

طور ایکس براساس اعالم ناسا و همین ي دارم: وجود سیاره خودشون. حاال من چی قبول
قیه که شاید ما توسط کسایی مصر مستدل، معقول و منط ي برش دقیق لیزري اهرام ثالثه

فرازمینی نه متافیزیکی یا ماورایی خلق شدیم و برده باشیم و یا داریم تولید انرژي براشون 
...، همه چیز خیلی پیچیدس. ارتباط اگه قطع بشه همون آخر زمون میشه و همه  کنیممی

هیشکی حق آمریکاست و  69ترینش منطقه چی نابود میشه! مناطق ارتباط فضایی که مهم
-به ورود نداره بجز افراد خاص و معدود، قابل توجه هست. ظهورم موضوع فرازمینی هست.

طور متافیزیکی. آد نه بهمن آرامشم از درون خودمون می ...، هر حال آمریکا مرکز مهمشه
  ... گیرمانرژي رو از وجود خونواده می

رم با دین اسالم آشنا شدم و احمد: من از خُردسالی با نماز خووندن ماد ؛8ي  شماره
...، من به  نگرفتم  حال روزهخوندم، اما تا بهسالگی خودمم نمازهام همه رو می 15تا14تا 

موقع و اگه االنم برم هیچ حسی نداشتم و   ها رفتم همونزیارت امام رضا، امامزاده و بقعه
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من خدا رو قبول دارم و ...،  ...، یه زمانی فکر کردم مسیحی بشم و بعد منصرف شدم ندارم
ده چون ما از روح خداییم. من که پیغمبرا و اماما رو من می حس پاك بودن به

کنم که آدماي خوبی بودن، البته اینا شناسم، گفتن که آدماي خوبی بودن منم فکر می نمی
خاطر تأکیدهاي و همه تلقینه دیگه؛ اما من دین و این حرفا قبول ندارم و فقط [شاید] به

حال در در مراسم نماز جماعت، دعاي توسل و گم دین رو قبول دارم. تا بهرضایت مادرم می
وجهنم، شیطان و اینا خیلی تحقیق وپري، بهشتبقیه شرکت نکردم. راجع به برزخ، جن
آزار به کسی نرسونی اگه ستمگر باشی،  و که اذیتکردم، وجود دارن. انسانیت به معناي این

و دوست دارم  ...، من قرآن دیگرون بیخود میشه، ظلم خوب نیستزندگیت و زندگی 
...،  دونم وجود دارن و یا نهدونم زمینیه یا آسمانی، من وحی و ظهور امام زمونم نمی نمی

البته من هیچوقت در زندگی احساس شادي و آرامشی نداشتم. یه بار فکر کردم خودمو 
  ... بکشم، اما شهامتشو نداشتم و منصرف شدم

ها با دین اسالم صدیقه: من در کودکی از مادرم و بعد در مدرسه از معلم ؛9ي  شماره
آشنا شدم. در عین حال اطالعات خوب، درست و محکمی از تاریخ اسالم، دین و مذهب 

...،  کنمریم و در تاسوعا و عاشورا هم شرکت می ها رفتیم و میندارم. به زیارتگاها و امامزاده
امامی، ظهور منجی، برزخ،  12وحی، قرآن، دین اسالم و مذهب شیعه من خدا، نزول 

کنم.  جهنم رو قبول دارم. اما با ایمانی راسخ به دستورات دین و مذهب عمل نمی و بهشت
... رو به  خونم و بعد دعایا مث کمیل، توسل وخونم اما بقیه رو مینمازهاي صبح رو نمی

جماعت عبادت کردن برام راحت نیست و دوس عربی و فارسی میخونم در تنهایی، در 
کنم اما در عین حال زور رو اصالً ندارم. من خودم که حجابم رو دوس دارم و رعایت می

 و ...، من با راز دهاي پاسخ درست و خوبی نمینظرم زور گفتن در هیچ زمینهقبول ندارم، به
شه،  هام وقتی اجابت میده و خواستهیکنم بهم آرامش منیازي که با خداي خودم می

  ... که به کسی آسیبی نرسونم آرامش دارم...، این آرامش دارم
دیدم (که ایشون سالگی که نماز خوندن پدرم رو می 5امیر: من از  ؛10ي  شماره

ي ابتدایی خیلی منو هاي آسمانی دورهیکسال بعد مرحوم شد) و بعد مدرسه و کتاب هدیه
م متوجه خیلی چیزها مث دین، مذهب، مرگ، میوه ممنوعه کم ذهن...، کم مشغول کرد

راهنمایی یه پرسش راجع به خدا پرسیدم و معلم منو از  ي ... شد. بعد توو دوره حوا و و آدم
کالس انداخت بیرون، و این موضوع موجب شد تا من شروع به بررسی رو با خوندن معنی 

آیین تائو تونستم  ي ...، با مطالعه قرآن، بعدشم مسیحیت، یهود و چند تا دیگه داشتم
اند. تائو ...، ادیان اسالم، مسیحی، یهودي جعلی و تحریف شده خشمم رو به کنترل در بیارم
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کنه. آدم باید انسانیت داشته باشه و به کسان دیگر، نفهمی آدم رو بهش گوشزد می
پذیرم وجود خدا میگرایی رو راجع به ...، من ندانم حیوانات و محیط زیست آسیب نرسونه

و انرژي خودم و دیگران رو در قالب کارما و کاریزما قبول دارم، انرژي من خدامه و تناسخ 
هاي تائویی قبول دارم. در عین حال یه نیرویی در اساس آموزه رو قبول دارم. کارما رو بر

اونو و  کهو در ضمن ایندونم عالم براي ایجاد و حفظ نظم وجود داره، اما چی هست نمی
...، قبول ندارم. ظهور  شکل خدا، برزخ، بهشت، جهنم، شیطان، وحی، فرشته و ملحقاتش به

هیچ ...، من به سري آدماي نیازمند الکی دلخوش بودن هستمنجی هم یه توهم براي یک
گیرم و به نیروي ماورایی وابسته نیستم، براي هر موضوع مهمی سناریوهایی رو در نظر می

رم و رفتن به استخر و شنا منو پیش می طور واقعی بهترینشون بهمحتملپاسخ فکري 
  ... کنهآرومم می

رفتیم هیأت و آشناییم از ماه  سالگی با پدرم می 7تا  6سیامک: من از  ؛11ي  شماره
گرفت. مدرسه و فضاي ما که بچه بودیم صورت می محرم شروع شد و همه چی تلقین به

اي بر روي من گذاشت. اما تاریخ اسالم رو تووي دانشگاه درس دهمجازي تأثیرات مهم و عم
- بینم خیلی زده و گریزون میطور جامعه رو میکنم و همیندن، و قرآن رو مطالعه میمی

...، آدم باید  شم از اسالم. جریان پیامبر، خالفت و امامت بیشتر شبیه پادشاهی هست
بار مشهد، زاري نرسونه. بچگی با خانواده یهآ و نیت داشته باشه و به دیگرون اذیتانسا

رن و اگه نمیها رفتیم، اآلن اونام امامزادهآستانه اشرفیه و چندین بار به چندین تن از 
و  رم. بچگی مراسم تاسوعاعنوان توریست می رم، و اگه هم برم بهبخوان برن من نمی

اي در قوي ي جنبه یه اصنجماعت مسجد و بقیه برام حس سرگرمی داشت و  عاشورا، نماز
وجود خدا ایمان دارم. اما دین اسالم رو بعضی صد به در ...، من صد خصوص دینی نبود

چیزاشو قبول دارم و بعضی چیزاشو خیر. با دستورات اسالم ما حتی فیلم هم نباید تماشا 
ر کنیم و یا اینستاگرام داشته باشیم و این ممکن نیست. زندگی من غیر دینی هست. د

ترین دینه و شیعه حق گن اسالم کاملحقیقت باید به کسی آسیب نرسوند و آزار نداد. می
کنم و در صد رد نمی در مطلقه؛ من اینو قبول ندارم. اما دین اسالم و مذهب شیعی رو صد

کردنه، اماما آدماي خوبی بودن اما نظرم وقت تلفزنه، بهعین حال حرفایی که دین می
شون جنگ قدرت بوده. به برزخ، دوزخ، خواستن پادشاهی کنن و جنگسیاستمدار، می

...، من به وحی، ظهور منجی و در نهایت پایان جهان  ... اعتقادي ندارم بهشت، شیطان و
...، من انرژي و آرامش خودم رو  پذیرم(چیزي شبیه قیامت) اعتقاد ندارم و تناسخ رو می

  ... گیرمخلوتم می م بعد از خداي خودم دراول از خونواده
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مادرم و بعدشم مدرسه  و محمد: من از دوران بچگی با نماز خوندن پدر ؛12ي  شماره
ها طوري خدا رو با جهنم و عذاب با دین اسالم و مذهب شیعی آشنا شدم. مدرسه معلم

ترسیدم و هنوزم این ترس درونم هست. واسه همین من معرفی کردن که من از خدا می
طور دانشگاهی قرآن و همین کردم و ترس داشتم. از کالس پنجم تا پیشهیچ کاري نمی

خوندم، که فشار خونواده هم تووش دخیل بود. نمازهاي روزانه رو (البته صبح رو قضا) می
ها هم با ها مشهد، قم و امامزادهدر مراسم تاسوعا و عاشورا هم شرکت کردیم. زیارتگاه

رم چون فقط با خانواده خودم باشم همراه و کنار خانواده میخانواده رفتیم، اآلنم پیش بیاد 
...، من خدا رو  هاي دینی و از جمله قرآن همش تهدیده ...، کتاب تا از وجود هم لذت ببریم

قبول دارم  50- 50شه. دین اسالم رو هم گرایی میقبول دارم و با این حساب ندانم 50- 50
نظرم (اگر) دین اسالم هر چی که اما نرسیدم، و بهو به حقیقت وجود و گفتار پیامبر و ام

کنم وحی وجود داشته. در عین حال من شه و فعالً فکر میبود از اولش اون اآلنه اجرا نمی
...، چیزایی  جاستکنم. بهشت و جهنم همینتونم توصیف میدین میخدا و بیخودم رو بی

...، خونواده، پول،  تونم قبول کنمنمیگن ظاهرسازیه. ظهور منجی رو که هم که از دین می
طور رفع سالمتی و البته تنهایی و تووي خودم بودنم عامل کسب آرامش و انرژي و همین

کنم رو با بقیه مث اسپانیا یا انگلیس مقایسه می بته وقتی کشور خودم...، ال اضطرابم هست
  ... منتظر مرگمم، به خودکشیم فکر کردم، اما جرأت نکردم

شدت پایبند و تندروي سمیرا: من از بچگی توسط پدر تعصبی و به ؛13ي  هشمار
بعد در  ي خودم با مسائل دین اسالم و مذهب شیعه در خانواده و سپس در مدرسه و مرحله

خوندم، اما اصن دبیرستان با دین و مذهب آشنا شدم. نمازها و دعایاي مث کمیل رو می
، چون پدرم بود. اما کردمین به حرفاي پدرم توجه مید يدرکی ازشون نداشتم. من در باره

کردم. حتی جشن دادم و عمل میاندیشه نبود مث یه ربات گوش می و چون در اون فکر
من حسی منتقل نکرد. من از نماز خوندن و عبادت اصن آرامش  هم بهتکلیف مدرسه 

 ادي بهشون نداشتم و ندارمهایی که رفتم با احترام رفتم اما هیچ اعتقگرفتم. زیارتگاهنمی
دل درونی  اي نسبت به اون تا اآلنه دارم و دردمن خدا رو قبول دارم و عشق کودکانه..، .

وجود خدا شک هم دارم. من دین اسالم و مذهب شیعه رو کنم. اما در عین حال بههم می
ل شده. در ما تحمی ي صورت القایی در تمامی جامعه به همهقبول ندارم، چون دین فقط به

اساس عقل و علم امور اطرافم  عین حال اطالعاتی هم از ادیان و مذاهب ندارم. چون من بر
 ...، زندگی پس از مرگ رو قبول دارم، اما روز قیامت رو نه، به پذیرمکنم و یا میرو رد می

و  طور نزول وحیبینیم، البته مطمئنم نیستم. همینمونو مینظرم همین دنیا نتیجه اعمال
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شناسی احساس ویژه کتاب روانها و بهکتاب ...، من از ظهور منجی رو هم قبول ندارم
که در پناه خدا هستم رو ندارم و تصورم اینه که رها گیرم. من حس اینآرامش و امنیت می

شدم. بارها تصمیم به خودکُشی گرفتم، اما جرأتشو نداشتم و بارها خواستم از منزل فرار 
- خاطر دختر بودن و حتی مادرم بهتا دوران پررنجی رو که من و خواهرانم به...،  بکنم و

و در  ؛اجبارهاي تعصب تندروانه پدرمون داشتیم، از اون رها بشم و خاطر زن بودن از جبر
چه شاید دیگرون  دونم و البته تحت درمانم، اگر کل خودم رو بیمار روحی و روانی می

انسانیت، مهربانی، قضاوت نکردن دیگرون، آگاهی دادن و من فکر نکنن.  اینطوري راجع به
  ... تونه به زندگی خوب افراد کمک کنهآگاهی گرفتن به شیوه و شکل درست می

 17تا  16بود و بعد از کودکی توسط پدرم که مذهبی الهام: من از  ؛14ي  شماره
نداشتم. طور جدي بهش فکر کردم. به مسائل دین و مذهب هیچ حس خاصی سالگی به

آور شد و هنوزم هست. داشتن مرجع تقلید براي یه آدم داراي عقل خیلی برام تعجب
-سال هم نماز می 4مراسم مذهبی، دینی، زیارت، تاسوعا و عاشورا رو شرکت کردم؛ حدود 

ها بخونم، بعد حس کردم که هیچی، خوندن نماز خوندم ولو که همه رو جمع کنم و شب
داري دارن بیشتر کنم اونایی که ادعاي دینی ندارن. تصور میفایدس و اینا ضرورتبی

...، من  بخشتشون و این موضوع تعجب دارهکه معتقدن خدا میشن چونمرتکب خطا می
زنم. پیامبرا و پیامبر اسالم و اماما و خلفاي خدا رو قبول دارم و هر شب باهاش حرف می

ره بودن و االنه براي ما در عصري که اهل سنت آدماي درستی بودن و فقط مال همون دو
نظرم قرآن تحریف شدس، به ظهور در علوم و همین علم ژنتیک هست، کاربردي ندارن. به

گه که براي هر قومی پیامبري فرستادیم منم شدت مشکوکم، مگه در قرآن نمی منجی به
زرتشت هست. از  گم محمد پیامبره اما عرب هست و پیامبر ایرانیا نیست، پیامبر ایرانیامی

نظر من دین و مذهب یعنی آدم درست بودن هست که مهمه و به دیگرون آسیب 
...، من نیاز به حس آرامش ماورایی در خودم  نرسوندنه. به جهان پس از مرگ اعتقاد دارم

ویژه نواي موسیقی و کنم. آرامش و انرژي از شاد شدن و شادي دادن و بهاحساس نمی
  ... تونه بیادموزیک می
مادر و  و م که مذهبی بودن پدرخونواده ي واسطهسمانه: من از بچگی به ؛15ي  شماره

پدربزرگ و مادربزرگ، با خدا، دین اسالم و مذهب شیعی آشنا شدم و خو گرفتم. همیشه 
کردم البته خوندم و دعا میاحساس آرامش و خوب داشتم. کالس دوم یواشکی نماز می

نستم. آثارشم در دوران زناشویی که عضو جامعه دراویش شدم دومعنی ریا رو هم نمی
...، من خیلی زیاد و جدي خدا،  سدیدم، چون شفا گرفتن زیاد دیدم، دقیقاً منظورم معجزه
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وقت و دین اسالم و مذهب تشیع رو کامالً با تمام مسائل اون قبول دارم. نمازهاي یومیه به
شب و نماز صبح  دم پیش از نمازه هر سپیدهقرآن با معنی و دعاي توسل رو در سحرگا

کنم آرم. ماه رمضونا یه بار قرآن رو ختم میجا میخونم و نمازهاي مستحبی رو بهمی
هاي دیگه هم دعاي جوشن گیرم، در زمانهام رو میهمراه با روزي یک جزء از اون و روزه

شدت دینی و مذهبیه، به برزخ، خونم. زندگی من به... رو به عربی می کبیر، زیارت عاشورا و
- دوزخ، بهشت، نزول وحی و ظهور منجی اعتقاد دارم. اآلنه از دارویش گنابادي هستم. به

...  هاي حالج، جنید، رابعه، انسان کامل وکنیم و کتاب عالوه در مجالس خاصی شرکت می
دش اساس قرآن (اگر خو رو خوندم براي کسب معرفت. حتی چند همسري شوهرم رو بر

- بخواد) قبول دارم و مخالفتی ندارم، اما در عمل سخت هم هست. آدم معتقد نباید حق
الناس به گردنش باشه، نباید دروغ بگه و حریم عفت رو پاره کنه؛ غیبت نکنه و نباید دل 
کسی رو بشکنه. حجاب متداول حکومتی رو قبول ندارم و براي همین که بیرون از مجلس 

کنم. ولنگاري غرب رو براي ینجوریه و البته حجابمو تأیید نمیعرفانی نوع حجاب من ا
اعتقاد انرژي از وجود خدایی رو که بهش  صد در ...، من کامالً و صد خودمون قبول ندارم
رغم نامالیمات زمانه و زندگی اضطراب و استرس ندارم. کنم. من بهدارم رو دریافت می

مات زندگی اقدام عملی به خودکشی کردم که نجاتم ها قبل بر اثر نامالیتر از این سالپیش
  ... دادن

نیلوفر: من از بچگی توسط پدربزرگم که باسواد و آدم روشنی بود با دین  ؛16ي  شماره
و مذاهب شیعی (مذهب جد مادري من و مادرم) و سنی (مذهب جد پدري من، چون پدرم 

روي گرفت و همراه با زیادهمیشیعه شده بود) آشنا شدم و ذهن من با آگاهی خوبی شکل 
..، مطالعات زیادي داشتم و قرآن و انجیل رو هم خوندم، قرآن . و از نوع سنتی نبود

عالوه چرا اونایی که دین دارن پیامبر به زبان تره و به تهدیدات زیادتري داره و انجیل مالیم
خداي من درون قلب ...،  اي رو باید قبول داشته باشن و به زبون دیگه عبادت کنندیگه

گیرم نه یه خداي ماورایی. راجع به اماماي شیعی و خلفاي سنی خودمه و ازش انرژي می
وجود برزخ، دوزخ، بهشت، قیامت، اطالعات مستندي ندارم و قبولشونم ندارم. اعتقادي به

دم. پایبند به ...، ندارم. عبادت خاصی رو انجام ندادم و نمی نزول وحی، ظهور منجی و
مداري هستم، انسانیت برام خیلی مهمه...، من یه داروینیستم، اخالقیات فردي و انسان
نظرم ...، آرامشم از درون خودم و داشتن خونواده خودم هست. به مدیتیشن یا مراقبه دارم

طور مثال مثالً اي که در قرآن اومده، بلکه بهشیم نه اون جمله ما داریم آزمایش می
  د، ما مث موش آزمایشگاهی براشون هستیم...هاي قدرتمنحکومت
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 کنندگاندر مشارکت تحوالتدینی/مذهبی منجر به ایجاد  تغییراتروند فرا: 4جدول 
Table 4: The Process of Religious Change That Leads to Transformation 

in Participants 
  وضعیت نهایی فعلی  روند تحول دینی/مذهبی  ردیف

داري متعارف و معمول خانوادگی و آموزش دیناز آشنایی  1
  داري عاطفیدین  داري از نوع عاطفیو اجتماع به دین

داري متعارف و معمول خانوادگی از آشنایی و آموزش دین 2
  داري عاطفیدین  داري از نوع عاطفیو اجتماع به دین

داري متعارف و معمول خانوادگی از آشنایی و آموزش دین 3
  دینبی  دینیبه بیو اجتماع 

داري متعارف و معمول خانوادگی از آشنایی و آموزش دین 4
  دار عاطفیدین  داري از نوع عاطفیو اجتماع به دین

داري متعارف و معمول خانوادگی از آشنایی و آموزش دین 5
  دینبی  دینیو اجتماع به بی

داري متعارف و معمول خانوادگی از آشنایی و آموزش دین 6
  دینبی  دینیاجتماع به بی و

داري متعارف و معمول خانوادگی از آشنایی و آموزش دین 7
  دینبی  دینیو اجتماع به بی

داري متعارف و معمول خانوادگی از آشنایی و آموزش دین 8
  دار عاطفیدین  داري متمایل به نوع عاطفیو اجتماع به دین

عمول خانوادگی داري متعارف و ماز آشنایی و آموزش دین 9
  دار مایل به عاطفیدین  تر به عاطفیداري نزدیکو اجتماع به دین

10 
داري متعارف و معمول خانوادگی از آشنایی و آموزش دین

  دینبی  دینیو اجتماع به بی

داري متعارف و معمول خانوادگی از آشنایی و آموزش دین  11
  طفیدار عادین  داري از نوع عاطفیو اجتماع به دین

داري متعارف و معمول خانوادگی از آشنایی و آموزش دین  12
  دار عاطفیدین  داري از نوع عاطفیو اجتماع به دین

داري متعارف و معمول خانوادگی از آشنایی و آموزش دین  13
  دار عاطفیدین  داري از نوع عاطفیو اجتماع به دین

خانوادگی داري متعارف و معمول از آشنایی و آموزش دین  14
  دار عاطفیدین  داري از نوع عاطفیو اجتماع به دین

داري متعارف و معمول خانوادگی از آشنایی و آموزش دین  15
  مدارانهشریعت ـمناسکی   مدارانهشریعت ـ داري از نوع مناسکیو اجتماع به دین

داري متعارف و معمول خانوادگی از آشنایی و آموزش دین  16
  دار عاطفیدین  داري از نوع عاطفیو اجتماع به دین
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  هاو تحلیل و تفسیر یافتهتجزیه 
شوندگان مجرد، و تحصیالت دانشگاهی دارند و با توجه به وضعیت اکثر مصاحبه

ي متوسط و متوسط پایین تعلق دارند. رسد که آنان به طبقهشان، به نظر میوالدین
هاي زندگی دینی شانزده رنگپیلحاظ شغلی داراي وضع متنوعی هستند.   همچنین به

ها به نوعی درگیري دینی دهد که یازده تن از آنجوان اهل و ساکن شهر رشت نشان می
و سه تن در وجود خدا تردید  آتئیست / اند. از پنج تن باقیمانده دو تن خداناباورداشته

ي یک نفر متمایل داردار فقط دیناز یازده جوان دینبودند.  1گراجدي داشتند، یعنی ندانم
صورت و همچنین نُه نفر به، مدارانه بوده استشریعتـ  داري ترکیبی از نوع مناسکیبه دین

طور  رنگ چهار) بهوضعیت شخص چهارم جدول فوق (یعنی: پی اند. دار بودهعاطفی دین
شود، اما  دقیق قابل تعیین نیست. نوعی تعلق عاطفی به عناصر دینی در او دیده می

  ی سیال نیز دارد. وضعیت
  دهند: دست می ي مهم را به ها چند نکته یافته

صورت دگرساالرانه  داري را بهشوندگان در خُردسالی دین ) تقریباً اغلب مصاحبه1
اند و استقالل شخصیتی  تر شده اند و به میزانی که به سنین جوانی نزدیک تجربه کرده

اند.  داري آورده ورزي در دینده و روي به گزینشداري دگرساالرانه دور ش اند، از دین یافته
مذهبیا مث «توضیح داده: » از نظر خودشان«دقت  داري دگرساالرانه را به دو تن از آنان دین

کنن درستی استفاده نمیشون بهسربازن و نظري بجز امر نوشته شده از قبل ندارن، از عقل
  ؛»دنام میدونن یا شنیدن رو انجو فقط دستوراتی رو که می

اند، از  تر شده اند که هر چه جوان شوندگان گزارش کرده ي مصاحبه همه ) تقریبا2ً
اند. آنان به جاي امور شرعی، امر اخالقی را جایگزین  دورتر شده  مدارانه زیست شریعت

» انسانیت«هایی نظیر  اند و آن را با واژه ها تأکید کرده اند و بر امور اخالقی در رابطه کرده
  اند؛ مطرح ساخته

ي این پژوهش،  شونده داري شانزده مصاحبه هاي اجتماعی در دین ترین میانجی ) مهم3
گر یک از آنان از موضوع یا عامل مهم اثرگذار و مداخله اند. هیچ خانواده و مدرسه بوده

اند. این امر حاکی از فقدان اثرگذاري  داري خود سخن نگفته بنیادین دیگري در تحول دین
گی  شده گر نوعی تُهی تواند بیان یگران مهم در زندگی جوانان تحت بررسی است و مید

فرهنگی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی اساسی در ایران معاصر تفسیر شود. این در حالی 

                                                 
1 agnosticism 
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احمد، شریعتی، مطهري و هایی چون آل هاي قبلی شخصیت است که در زندگی دینی نسل
  اند؛ دهنحو جدي اثرگذار بو دیگران به

نحوي سریع و در  داري در میان جوانان مورد بررسی به رسد تحول دین نظر می ) به4
نحو جدي  داري آنان در سنین جوانی به عین حال بدون وقفه جریان داشته است و دین

  داري در زندگی دچار تحول شده است. همچنین باید اضافه کرد که سیر تحول دین
تري است،  هاي دقیق ه است. این مقایسه البته نیازمند یافتههاي قبلی بسی کندتر بود نسل

  توان آن را با قاطعیت بیان نمود؛که با این تعداد محدود از پاسخگویان نمی
ها، و  هاي آموزشی، رسانه هاي نهادهاي اجتماعی، سازمان رسد کوشش نظر می ) به5

بخش نبوده  ندان رضایتدیگر نیروهاي رسمی براي پیکربندي الگوي دینی این جوانان چ
  تري هستیم؛ هاي شامل باره نیازمند یافتهگرایانه در این است. البته براي بحث تعمیم

داري جوانان تحت بررسی،  رسد نقش و عملکرد نظام سیاسی در دین نظر می ) به6
اندیشی منفی را دامن  گري از نوع سلبی بوده است و نوعی دین نوعی وساطت یا میانجی

ي زیر چنین معنایی را به ذهن پژوهشگر و مخاطبان متبادر  . سخنانی نظیر جملهزده است
  کرده است: 

صورت القایی در من دین اسالم و مذهب شیعه رو قبول ندارم، چون دین فقط به«
   ؛»ي ما تحمیل شده تمامی جامعه به همه

طور همینکنم و دن، و قرآن رو مطالعه میتاریخ اسالم رو توي دانشگاه درس می«
شم از اسالم. جریان پیامبر، خالفت و امامت بینم خیلی زده و گریزون میجامعه رو می

  ؛»بیشتر شبیه پادشاهی هست
داري  ي حرکت از دین ي مورد بررسی نشان دهنده داري در نمونه ) الگوي تحول دین7
دها و اعمال داري عاطفی است که در آن مفاهیم و نما محور به دین مدارانه و فقه شریعت

  کنند؛ عبادي نقش و کارکرد پناهگاه عاطفی را ایفا می
نحوي سریع و در  داري در میان جوانان مورد بررسی به رسد تحول دین نظر می ) به8

نحو جدي  داري آنان در سنین جوانی به عین حال بدون وقفه جریان داشته است و دین
  داري در زندگی که سیر تحول دین دچار تحول شده است. در عین حال باید اضافه کرد

هاي بیشتري است، هاي قبلی بسی کندتر بوده است. این مقایسه البته نیازمند یافته نسل
  توان آن را با قاطعیت بیان نمود.که با این تعداد محدود از پاسخگویان نمی
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  گیرينتیجه
هم با  هاي پیشین گواهی دادند و همچنین چارچوب نظريطور که پژوهشهمان

زیسته  هايِدادند که تأثیرگذاري تجربه نشان نیزهاي پژوهش مطابقت داشتند، یافته ها آن
گیري مسیر حرکت هاي شناختی در دسترس جوانان تحت بررسی، در شکلو نظام

دهند داري این جوانان نشان میهاي دینرنگداري آنان مشهود و مشخص است. پی دین
ي خاستگاهی داري خانوادهاند و از دینانوادگی فاصله گرفتهکه همگی از فرهنگ دینی خ

داري وي غیر از یک تن که ساحت بیرونی در دیناند. بهبه نحو قابل توجهی دور شده
هاي  داران در این پژوهش مشمول مؤلفه(فردي از گروه دراویش) پررنگ بوده؛ بقیه دین

دار در این آن است که افراد دین ي دهندهاند. این امر نشانداري بودهساحت درونی دین
دنیا آمده بودند و هاي آماري محدود که درون نظام دینی/مذهبی بهپژوهش کیفی با نمونه

در این نظام اجتماعی رشد و تحصیل (از ابتدایی و راهنمایی در مدرسه، دبیرستان و 
داري را امري ی دیناند، همگاند و تعدادي به خدمت سربازي نیز رفتهدانشگاه) کرده

داري نهادي در میان آنان به نحو جدي اند و اکنون دینشخصی ساخته و فردي تلقی کرده
مدارانه به  داري شریعت داري از سنخ دین رنگ باخته است و نوعی فرایند تحول دین

هاي  شود. این نتیجه، با برخی از یافته ي مورد بررسی دیده می داري عاطفی در نمونه دین
هاي مختلف انجام ...، در عین حال با توجه با پژوهش خوانی دارد ها نیز همیگر پژوهشد

ها  دلیل خودداري از اطناب به چند مورد از آنشده در سطح دانشگاهی درون کشور (که به
داري دگرساالرانه  توان گفت که دین ي پژوهش اشاره شده)، با اطمینان می در پیشینه

رمان در حال تضعیف شدن قرار گرفته است. همچنین مشترکات نحو مستمر در کشو به
گر وقوع تغییراتی جدي  شوند و همگی نمایان هاي روایی دیده می رنگ قابل توجهی در پی

داري جوانان مورد بررسی و دور شدن آنان از تعلیم و تربیت دینی سنّتی هستند.  در دین
ت که پیش از این در چارچوب نظري ها حاکی از آن چیزي اسي پاسخکه همه طوريبه

هاي  پذیري دینی از آن سخن گفته شد. یافته تحت عنوان بحران دین سنّتی و بحران جامعه
پرورش در  و دهند که عملکرد نهادهایی چون آموزش خوبی نشان می این پژوهش به

آموزشی  که تأثیراتوجه بکارآیی الزم را نداشته است. چنان  هیچ دارسازي جوانان به دین
ي  ها حداکثر تا چند سال دوام آورده است و وقتی که جوانان به مرحله دینی آن

گردند و از درون  تري مواجه می رسند و نیز با اطالعات وسیع گري می ورزي و پرسش اندیشه
ي محتواي دینی ارائه  سرعت درباره شوند، به مند انحصاري رسمی خارج مینظام جهت

تربیت دینی سنّتی  و ي تعلیم گردند و دیوارهاي قلعه جدي میشده، دچار تردیدهاي 
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سازي بنیادي  تربیت دگرساالرانه که همراه با درونی و ریزد. نوعی از تعلیم شتابان فرو می
آموزان را تسخیر نکرده و وجود آنان را درگیر نکرده  رو قلب و وجود دانشنیست، از این

تماعی و فرهنگی متکثّر، خیلی زود دچار بحران ي اج است، بنابراین در درون یک زمینه
هاي نوین و اشکال مدرن جهان امروزین زندگی رنگ  شوند و در برابر هجوم اندیشه می
مندي نظام آموزش بازد. در نتیجه، نوجوان و جوانی که با آموزش رسمی حسب زمینه می

همراه با نهادینگی توأمان  داري اودار شود، دینرسمی با ارشاد، القا، اجبار قرار بود دین
نحو  ده و بهگردیدار  شکالی که در سطرهاي پیشین اشاره شد دیناَشود. جوان با نمی

تدریج در  پذیر شده است، شاید بدیهی باشد تا به ظاهري در فرهنگ دینی سنّتی جامعه
و و مدتی با این تردیدها زیست کند  بنمایدبسیاري از عناصر فرهنگ دینی خود تردید 

بخش مواجه  و نجات بخش کننده و آرامش چون تردیدها و تضادهاي درونی او با پاسخی قانع
آرام، به  رود و آرام تري پیش می ناگزیر در مسیر بازاندیشی دینی رادیکال  شوند، او به نمی

پردازد. روشن است که این نوع  ي زیست خود می و نظام باور و نحوه  بازسازي اندیشه
هاي عقالنی و  مند و واجد پایه نظام طور الزامیبهیشه و زیست دینی، بازسازي اند
هاي روانی و عاطفی و  پژوهانه و موجه نیست. بلکه درگیري هاي دانش جستجوگري

اند و  یابی این فرآیند بازاندیشی دینی بسیار دخیل ي جهت اجتماعی افراد نیز در نحوه
تحول از یک نظام اعتقادي به نظام اعتقادي بسیاري از افراد، روند نوگروي دینی حاد (

هاي ذهنی و  حسب چالش حاد (تحول در درون نظام اعتقادي) خود را بر دیگر) یا غیر
نحو گزینشی کسب کرده و سپس بدان طور رفتارهاي فردي و اجتماعی بهروانی و همین

هاي زندگی  رها و هزینههاي مختلف فشارها و باکنند. زیرا خود را با انبوهی از گونهعمل می
گر بازاندیشی  خوبی نمایان هاي روایی حاصله از این پژوهش، به رنگ یابد. پییکه و تنها می

کنندگان بوده ي هر دو نوع نوگروي دینی در میان مشارکتدینی قابل توجه و وقوع یافته
  است. 
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Abstract: 
 

The present research studies the subjective changes leading to 
transformations in religiosity patterns with forms of belief and behavior 
among a group of 21 to 36-year-old youth in Rasht, utilizing a qualitative 
approach with the research method of narrative analysis and narrative 
interview tools among 16 young people in Rasht, it has ended with 
respecting the gender ratio. The theoretical framework of the research is 
based on theoretical synthesis the views of several sociologists of 
religion. The most important results of the research show that 
transformations are based on the description that the majority, ie 15 of 
the 16 interviewees, have significantly moved away from religious 
culture and family religiosity of the main origin and the dominant pattern 
of religiosity among this group of young people. Participants religiosity 
in this research is emotional religiosity. This indicates the 
transformations based on lived experiences and cognitive systems of the 
participants of this research, which play a fundamental role in religious 
changes of people. The formal religiosity within the society is the same 
as Sharia-oriented, and as a result of the theological religiosity model of 
Shiite jurisprudence. Not only are they fundamentally distant, even they 
are also critical of it. Hence, the pattern of the transformation of 
religiosity among them is the movement from Sharia-oriented religiosity 
to emotional religiosity. Meanwhile, the process of changes and 
transformations are in line with the approaches of theorists in the 
theoretical framework. 
 

Key Concepts: Religiosity, Transformation Pattern, Youth, Rethinking of 
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