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داري و انووا  نن و ضر ماهيت تجربه دینپژوهش حا چکیده:
همچنين ميزان انطباق تجارب مذكور با اهداف اعتقوادي ناوا  

نموختگوان نموزش و پرورش رسمي كشوور را از مناور دانش
صورت كيفي و به این ناا  بررسي كرده است. این پژوهش به
نموختوه ناوا  بوا روش پدیدارشناسانه انجا  شد. دوازده دانش

دار و غيور هواي دیونگيري هدفمند از بين خانوادههروش نمون
یافته و سوازمانهوا ماواحبه نيمهدار انتخاب شدند و با نندین

ها با روش تحليل محتواي عميق انجا  شد. ننگاه متن مااحبه
هاي پوژوهش در سسوومت كيفوي تجزیوه و تحليول شود. یافتوه

داري گانه دیونداري حول محور ابعاد سهتوصيف تجارب دین
)اعتقادات با سه زیر مقوله خدا، معاد، نبوت، اخالق و احکا ( 
تنايم و براي تعيين ميزان انطباق نن با اهداف اعتقوادي ناوا ، 

هاي موجود در اهداف ناا  نموزشي هاي حاصل با مقولهمقوله
گوذاري شودند، موورد هاي دین رسمي نوا كه بر اساس مؤلفه

هواي از نن است كه در گونوهمقایسه سرار گرفت. نتایج حاكي 
داري با محوریت باور سلبوي بوه داري انوا  خاصي از دیندین

خدا، گرایش به مسائل اخالسوي بوا منشور درونوي و فطوري و 
جاي تبعيت از علمواي دینوي( تبعيت از عقل در فرو  دین )به

 نموختگان سطح دیپلم رایج است.در ميان دانش

داري، هاي دیوونونووهشووده، گدیوون تجربههددا: کلیددد وا ه
نموخته ناا  نموزش و پورورش، اهوداف اعتقوادي ناوا  دانش

 نموزش و پرورش رسمي.
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N. Mosapour (Ph.D) 
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Abstract: In this paper, the nature of religious 

experience and its types, as well as the degree such 

experiences complied with the ideological aims of 

the Iranian educational system were considered from 

the viewpoints of high school graduates. The 

research was qualitative and followed by a 

phenomenological approach. For this purpose, 

twelve graduates were selected through purposeful 
sampling from religious and non-religious families, 

and underwent by semi-structured and in-depth 

interviews. The interviews were transcribed and the 

records were assessed using qualitative content 

analysis. The findings of the research in the section 

regarding the portrayal of religious experience were 

arranged around the triadic dimensions of religiosity 
(morals, Sharia and belief, which is in turn divided 

into subcategories of God, Afterlife and prophets). 

Moreover, their compliance with the ideological 

goals of the education system was determined by 

comparing the resulting categories with those 

included in the education system's goals, which had 

been named according to the parameters of the 

formal religion. The results showed that identified 
specific alternative types of religiosity to be 

common among high-school graduates, which had 

formed around concepts such as cordial belief in 

God, internal and natural inclination towards moral 

issues, and resorting to logic (rather than spiritual 

guides) for complying with the commandments of 

religion. 
Key Word: Religious Experience, Ideological 
Goals, Graduates, Curriculum, Educational System 
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 مقدمه

هاي پو  از ورود هاي دیني اگرچه طي سودهها، اصول و چارچوبباوري و التزا  به ارزشدین

حساب نمده ولوي اندیشوه اسال  به ایران از وجوه شاخص فرهنگي و اجتماعي این مرز و بو  به

عنوان یک ناا  جامع و خودبسنده اجتماعي، سياسي و تربيتي در سورن اخيور، بوه پذیرش دین به

( به چوالش كشويده شوده 3: 3330زاده، )سراج« توسعه عقالنيت، عد  سطعيت و فردگرایي»يل دل

هواي تبع نن علو  دینوي در معورب بحراناست. زندگي در عاري كه هویت علو  انساني و به

شناسوي بنيوادین كوه بتوانود شناسوي و معرفتشالوده شکن سرار گرفته و امکان ایجاد یک هستي

)نریوایي « فراروایت باشد، از اساس زیر سؤال رفته 3بخش یا به بيان ليوتاركليت هايتبيين»منشر 

 ( و سخن گفتن از ماهيت معرفت دیني اندكي دشوارتر از سبل شده است.300: 3333نيا، 

گيریم بور پيچيودگي مفواهيم در حووزه هاي ظهور مدرنيته بيشتر فاصله ميهر چه كه از سال    

جوي عار حاضر این اسوت كوه بوه شود. مطلوب اذهان حقيقتفزوده ميعلو  اجتماعي بيشتر ا

اي كوه هرگونوه ها نگریسوته شوود، پدیودهاي اجتماعي همچون سوایر پدیودهعنوان پدیدهدین به

پرسشگري را برتابد، توان پاسخگویي به نيازهاي متعدد و یواراي مقاوموت در دریواي پورتالطم 

 را داشته باشد.ها در سرن بيست و یک تزاحم اندیشه

هوا و اموور گيري نگاهيشدن موضو  عامليت انساني، بر شوکلطي چند دهه گذشته با مطرح    

كند ( تركيد مي3390) 1جرج هربرت ميد»هاي اجتماعي تركيد شده است. رواني از طریق واسعيت

بوان یعنوي یوک هاي انساني صرفاً ذهني نيستند؛ بلکه مستلز  زكه مفاهيم بازتاب یافته در نگاهي

وسويله هواي انسواني هوم بهجهان اجتماعي گفتمان بوده و به جهاني مشترک تعلق دارند و كنش

(. در عاور 303: 3333)موک كوارتي، « دهدگيرد و هم به نن شکل ميجهان اجتماعي شکل مي

دي حاضر اندیشمندان علو  انساني نيز در پارادایم تفسيري به دنبال بررسي رابطه بين نگاهي فور

اساس به دنبال ارائه چگونگي حضور نگاهي انسوان در توليود و زندگي اجتماعي هستند و براین

سوازد و ننچوه در ایون كنش اجتماعي هستند. مطابق این دیدگاه، انسان از تجارب خود معنوا مي

شناختي یک واسعيت اجتماعي است. به هموين زعم جامعهیا به 3شود یک پدیدارراستا ساخته مي

عنوان یک نگرش و طرز عنوان یک روش بلکه بهتنها بههاي اخير، پدیدارشناسي نهدر سال»ل دلي

                                                 
1. Lyotard,J.F 

2. Mead, G.H. 

3. Phenomenon 
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نگاه جدید به جهان در كشف و نمایش ماهيت اجتماعي معرفت و تجربه بشري مشاركت فعوال 

 (.173: 3333)ایمان، « كندمي

امعه جهواني مسول  بر فضاي فکري ج« مثابه فرهنگمعرفت به»در چنين شرایطي كه اندیشه     

گونوه كوه ساود و نيوت سوادگي و ننهوا بهشده است معرفت دیني افراد هماننود سوایر معرفت

گيوورد. افووراد در درون شووبکه گيوورد، شووکل نميریزان بوور نن تعلووق ميگذاران و برنامووهسياسووت

جارب خوود ها كه غالباً منشر فرهنگي و ایدئولوژیکي دارد، ساختار تاي از افکار و اندیشهپيچيده

 دهند.را شکل مي

گرایي، هاي مابعد اثباتدهد كه در دوره روایتنگاهي به تاریخ تحوالت فلسفه علم نشان مي    

هاي علمي نيز مفوروب انگاشوته شوده گيري ناریهترثير نو  نگاه انسان به هستي حتي در شکل

مفهوو  الگوو )پوارادایم( در زدایي از ( در توضيحي كه براي ابها 3373) 3است. چنانکه ماسترمن

شوناختي و كند الگو از دید كوهن عوالوه بور معواني جامعهنورده، ذكر مي 1ناریه توماس كوهن

اي معني متافيزیکي نيز دارد كه عبارت است از طریقوه جدیود نگریسوتن بوه اشويا )بواسري، سازه

است كه حوزه دین  هاي معرفتي بشر مشهود(. حاكميت نو  جدید نگاه در كليه حوزه33: 3337

« هویت علوم دینوي»( در كتاب 33: 3337یقين از این ساعده مستثني نيست. چنانکه باسري )نيز به

كنند بوه دور دهد كه بافت معرفت دیني چندان پيچيده است كه بسا كساني كه گمان ميشرح مي

كمنود  انود، خوود بوه گونوه دیگوري درنمدهفورب و گورایش بوه معرفوت دیون نائلاز هر پيش

 اند.هایي اسير افتادهفربپيش

رسد. بور ميوزان در چنين بستر فکري فهم ماهيت معرفت دیني افراد، به نار بسيار پيچيده مي    

دهي شود كه تعداد مجاري و مبادي ترثيرگوذار و دخيول در شوکلاین پيچيدگي زماني افزوده مي

ایران، به دليل دینوي بوودن حکوموت، به معرفت دیني افراد در یک جامعه همچون جامعه كنوني 

هاي دیني ناا  رسمي تعليم و تربيوت متعدد و متنو  باشد. یکي از منابع مهم ترثيرگذار، نموزش

ناا  باورهواي دینوي افوراد دارد. دهي بوهجانبوه سوعي در شوکلاست كه با تالشي وسيع و همه

هوا مثمرثمور چه حود ایون تالش واسع تاباوجوداین، نتيجه حاصل از نن جاي پرسش دارد؛ كه به

 شوند؟واسع مي

                                                 
1. M. Masterman 

2. Tomas Kuhn 
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 بیان مسأله

ي صرفاً فردي و انقالب اسالمي و تشکيل جمهوري اسالمي سبب شد تا دین از یک امر و رابطه

خاوصي به یک امر اجتماعي با حضور گسترده تبودیل شوود؛ اموري كوه كليوه شودون زنودگي 

ز سوي حکومت مورد حمایت سرار گرفوت و گيرد. این نگاه به دین گرچه ااجتماعي را در برمي

دهه توالش رسومي بوراي هاي درسي رسمي متبلور شد، اموا ایون پرسوش پو  از سوهدر برنامه

نموختگان از دین در چه اشوکال و انوواعي شوکل حاكميت نن، جاي طرح دارد كه: تجربه دانش

 اق دارد؟یابد و تا چه ميزان با ننچه مناور و مقاود ناا  نموزشي است، انطبمي

هاي درسي نموزش دین، اهداف كلي ناا  نموزش و محور اصلي براي تدارک و تنايم برنامه    

اند. مطلووب هور ناوا  گوذاري شودهنا « اهوداف اعتقوادي»پرورش كشور است كه تحت مقوله 

نموختگان نن ناا  است. ننچوه در ها، باورها و رفتارهاي دانشنموزشي، تحقق اهداف در نگرش

نموختگان ناا  هش حاضر مدنار است دستيابي به تاویري توصيفي از ادراكات دیني دانشپژو

نموزش و پرورش رسمي كشور )دیپلم( و سنجش ميوزان انطبواق ادراكوات حاصول بوا اهوداف 

 اعتقادي ناا  مذكور است.

ي، دین همواره با یک تفسير و تعبير هموراه اسوت. ادراک دینوي نواب، فرامفهوومادراک از      

بخش بودن و ميزان ادراک از فرازباني، فرافرهنگي و فارغ از نموزش وجود ندارد. اساساً معرفت

هاي فرهنگي نيز ترثير شگرفي بر زمينه فرد است. ارزشها و اطالعات پيشدین تابعي از نگاهي

ي، هاي رسمي و غيررسومهاي فرهنگي و نموزشفربعبارتي، پيشادراک از دین افراد دارد. به

سازد. ادراک از دین در تعامل مستمر با نموزش و برنامه درسي اساس ادراک از دین افراد را مي

دليل، جسوتجوي نسوبت بوين دیون همينیابد. بوهشود و استحکا  ميگيرد، متحول ميشکل مي

هاي درسي و اهداف ناا  نموزشي موضوعي سابل پيگيري اسوت. از سووي ادراک شده با برنامه

هاي فرهنگي، هاي رسمي در كنار ادراكات متفاوت از دین به دليل بسترها و زمينهوزشدیگر نم

داري بوين هاي متفواوتي از دیونگيري اشوکال و گونوهاجتماعي و خانوادگي، منجور بوه شوکل

شوود. شناسوایي ایون اشوکال متفواوت از نموختگان ناا  رسمي نمووزش و پورورش مويدانش

 حاضر سابل انجا  است. داري نيز از طریق پژوهشدین
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 چارچوب مفهومي پژوهش

یکي از مفاهيمي است كه در حوزه مطالعات  1یا التزا  دیني 3داريهاي نن: دینداري و گونهدین 

 شوده اسوت.هاي پنجاه و شات و ميالدي مورد توجوه واسعهاي دههدین از سال شناسيجامعه

گيري اندیشه ماهيت چندبعدي دین و داري با شکلاهتما  براي ارائه تعریفي جامع از مفهو  دین

شناسان نمریکایي كه تحت ترثير تعریف جامعه»هاي یادشده، داري همزمان بود. در طول دههدین

بوراي  0داري را توسوعه دادنود. باننکوه وا از دین سرار داشتند، دیدگاه چندبعدي دیون 3دوركيم

دیني در همه ادیان جهان داراي سه بعود اسوت اموا نخستين بار این نکته را مطرح كرد كه تجربه 

: 3330)سوراج زاده،  «پيوند خورده است 0داري بانا  گالک و استارکموضو  ابعاد چندگانه دین

هاي بويش از داري امکان نگاه طيفي، مبتني بر منطق فازي و در حالتانداز انوا  دینچشم(. »93

شوناختي، امکوان شوناخت نفرینوي و هواي روشاهنورد كه مطابق دیودگدو وضعيت را فراهم مي

(. به دليل همخواني چنوين نگواهي 33: 3333)ميرسندسي، « نوردنمایي بيشتري را فراهم ميواسع

 انداز مورد استناد خواهد بود.هاي پژوهش، این چشمبا جن  پژوهش حاضر، در تفسير یافته

داري الز  اسوت توا رائه تعریفي در باب دیوناي مالز  با دین است. لذا براي اداري واژهدین    

داري بر نن استوار گردد. چراكوه تعریف موردنار در خاوص دین مشخص شود و تعریف دین

كند. پژوهش حاضر به دليل ماهيت و وسوعت حووزه نوعي به حضور دین داللت ميداري بهدین

اره دین است، الوزا  بوه گوزینش مطالعاتي كه دربرگيرنده طيفي وسيع از ادراكات زیسته افراد درب

تبع نن مفواهيم وابسوته نيوز از گسوتردگي الز  برخووردار تعریفي وسيع از مفهو  دین دارد تا به

گونوه توانود اینشوند. تعریفي جامع از دین كه با هدف پژوهش حاضر سنخيت داشته باشود مي

هاي متعالي مربوط يعه و ارزشهمه انوا  باورها و رفتارهایي كه به مابعدالطب»بندي شود: صورت

ها( و اشکال غيور نهوادي شوده است. این تعریف اشکال نهادي شده باورها و رفتارها )مثل نیين

باورها و رفتارها )ناير هر گونه باور فردي به عالم معنوي و نيوز اصوول اخالسوي متعوالي( را در 

داري بوه ریفي از دین، مفهو  دیون(. در راستاي اتخاذ چنين تع03: 3330زاده، )سراج« گيردبرمي

                                                 
1. Religiosity 

2. Religious Commitment 

3. D.E.Durkheim 

4. Watch, 1951 

5. Glock and Stark, 1965 
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كوه نحويداري یعني داشتن اهتموا  )التوزا ( دینوي بهدین»بندي شود: تواند صورتاین شکل مي

 (.100: 3337)صالحي اميري، « هاي فرد را مترثر سازدنگرش، گرایش و كنش

انووا  »بندي داري، تقسويمشناسي دیون و انووا  دیوناي بر جامعهميرسندسي در كتاب مقدمه    

بندي به دليل سرابت محتوایي با كند. این تقسيمرا پيشنهاد مي« داري مبتني بر ابعاد اصلي دیندین

داري در تنايم سؤاالت پژوهش، انتخواب و پژوهش حاضر از حيث نگاه به سه بعد از ابعاد دین

دو دسوته كلوي  داري در وهلوه اول بوهبندي موذكور، دیونمبناي كار سرارگرفت. مطوابق تقسويم

 شود.داري متعادل و نامتعادل تقسيم ميدین

داري مبتني بر ابعاد اصلي دیون )اخوالق، مناسوک، بواور و تجربوه نوعي دینداری متعادل دين 

كودا  كوچوک شوود و حتوي هيچیک از ابعاد دین در نن دیده نمويدیني( است كه غفلت از هيچ

عبوارتي دتوجه و تریيد مقامات رسمي دین است و بهداري مورشوند. این نو  از دینشمرده نمي

 3یاد كرد.داری غیررسمي ديندر مقابل داری رسمي دينتوان از نن تحت عنوان دیگر مي

هستيم. در این حالت، كليت دیون  1گرایيما شاهد نوعي تقليلداری نامتعادل ديندر جریان      

داري نامتعوادل كوه بوه سومت (. دین133: 3333 یابد )ميرسندسي،به یکي از ابعاد دین تقليل مي

داري غيررسمي گرایي یا فروكاستن یک یا چند بعد از دین تمایل دارد در اصل همان دینتحویل

داري نامتعادل را به شرح زیر نوا  (. ميرسندسي در كتاب مذكور انوا  دین110است )همان منبع: 

 برد:مي

جسوتگي و اهميوت یوافتن اعموال و مناسوک دینوي و كه در نن شواهد برگرا داری مناسکدين

 اهميتي نسبت به سایر ابعاد هستيم.توجهي و بيكم

كه در نن باورهاي كلي نسبت به برخوي اصوول دیون وجوود دارد ولوي ایون داری باورگرا يند

شود. افراد بوا ایون نوو  هاي دین مشاهده نميیافته در مورد تما  جنبهصورت تعميماعتقادات به

عنوان مثال اعتقاد به وجود خداوند دارند ولي به بعد مناسوکي دیون تووجهي نشوان داري بهندی

 دهند.نمي

مسولکي و گوري، درویشهوا افراطوي همچوون صووفيكه به شوکل گرایشگرا داری تجربهدين

 شود.گري در سطح جوامع گوناگون دیده ميمرتاضي

                                                 
1. Formal and Informal Religiosity 

2. Reductionism 
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ترین ترین و رایجاز مهم 1و اخالق بدون خدا 3كه در نن اخالق منهاي دینگرا داری اخالقدين 

هاي چنين سرائتي از دین متفاوت است ولي پيامودها و نثوار نن منجور مفاهيم است. اگرچه ریشه

 به كاهش یا تحویل دین صرفاً به مسائل اخالسي شده است.

هسوته داري داراي دو دهود كوه دیونداري توضويح مويميرسندسي در ادامه بحث انوا  دین     

داري مبتني بر ابعاد اصلي دین در سطح مركوزي و محوور كوانوني مركزي و پيراموني است. دین

هوا راجوع بوه ها و طرز تلقيداري كه در سطح نگرشهاي دیگر دینداري سرار دارند و گونهدین

اند رتها عبادهند. انوا  این دیداريداري را شکل ميهاي پيراموني دینگيرند، الیهدین جاي مي

داری رسددمي و واسددطه یمیددزان پیددروی از رو،انیددت   ديددنداری باواسددطه و بيديددناز: 

 داری ايدئولو يک و غیر ايدئولو يک.داری سنتي و پويا  ديندينغیررسمي  

اخالسي ناا  در مقطع متوسطه  -اخالسي ناا : در این بخش اهداف اعتقادي  –اهداف اعتقادي  

 شود. در بخش اهداف اعتقادي، موارد زیر ذكرشده است:ذكر مي عنوان نمونهبه

 به اصول اعتقادي و مباني دیني احکا  اسالمي پایبند است. -3

 كند.با سير تکاملي ادیان نشناست و از اصول اعتقادي خود با استدالل دفا  مي -1

 كند.در كارها با اتکال به خداوند و با اعتماد به او عمل مي -3

 دهد.نبيا و ائمه معاومين نشناست و رفتار ننان را الگو سرار ميبا زندگي ا -0

 دهد.با فلسفه تولي و تبري نشنایي دارد و نسبت به رعایت نن از خود حساسيت نشان مي -0

داند و سدرت تبيين و استدالل در مورد نن حاكميت والیت فقيه را یک اصل سطعي اسال  مي -9

 را دارد.

ها در زنودگي هاي اسالمي نشناست و از تجارب ننین، بزرگان و شخايتبا زندگي اولياء د -7

 جوید.خود بهره مي

 خواند.نماز را ستون دین دانسته و نن را اول وست مي -3

 كند و با مفاهيم و تفاسير برخي نیات نشناست.تا ننجا كه ممکن است سرنن تالوت مي -3

 كند.از رساله عمليه استفاده مي -33

 كند.ریزي ميي زندگي دنيوي و اخروي خود برنامهبرا -33

                                                 
1. Morality without religion 

2. Godless morality 
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 داند.انجا  نگاهانه تکليف در برابر خداوند را وظيفه مي -31

 نمر به معروف و نهي از منکر است. -33

 داند.روحيه جهادگري دارد و شهادت را سعادت مي -30

 كند.دهد و از مکروه پرهيز ميبه انجا  مستحبات رغبت نشان مي -30

 داند.حضور در مسجد و شركت در محافل و مراسم مذهبي و اجتماعي را وظيفه دیني مي -39

 در بخش اهداف اخالسي، موارد زیر مطرح است:

 جوید.از عوامل گناه و لغزش دوري مي -3

 ها پایبند است.دهد و به پاسداري از ارزشها را تشخيص ميها و ضد ارزشارزش -1

 كند.درستي استفاده ميهاي خود بهاز توانایي -3

 در رفتار و گفتار خود به رعایت حيا و عفت پایبند است. -0

 كند.ها تشویق ميداند و دیگران را نيز به اطاعت از نناطاعت از والدین را وظيفه خود مي -0

 شمارد.انجا  كار خير را در راه خدا عبادت مي -9

 كند.ند و از انجا  نن خودداري ميداافکار و اعمال ناپسند را در شرن خود نمي -7

 كند.هاي مناسب اسالمي و ایراني استفاده مياز لباس -3

 كند.رفتار و اعمال خود را بر پایه عقل و فکر ارزشيابي و انتخاب مي -3

 رفتاري متعادل دارد و به احساسات خود مسل  است. -33

 كوشد.كند و در ترویج نن ميسوانين و مقررات را رعایت مي -33

هاي صریحي بر تاوویر توجه و دست در بندهاي مجموعه اهداف سيدشده باال نشانگر داللت     

هاي موذكور حواكي از داري در گزارهداري موردنار ناا  است. تركيد بر همه ابعاد دینگونه دین

ها، از نن تحوت عنووان داري اسوت كوه در سسومت معرفوي انووا  دیودارينوعي تاویر از دین

داري رسمي/ غيررسمي كوه متعلوق بوه بندي مبتني بر دینتقسيم»داري رسمي یادشده است. ندی

اي تحوت تورثير فرنینود تفکيوک نهوادي در دیون اسوت. مالحاوهطور سابلاست بوه 3مک گوایر

شوند و هور دیون شده دین بر مراسبت اجتماعي از دین متمركز مياساس نهادهاي تخاايبراین

هوا و اعموال خوود را در یوک مودل طور مشخص باورهوا، ارزششده، بهيدر سالب نهاد تخاا

داران مبتنوي داري دینبر این اساس دین (.331: 3333)ميرسندسي،  «سازدمنسجم و یکپارچه مي

                                                 
1. McGuire 
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مک گوایر معتقود اسوت دیون » شده از طرف نهاد رسمي دین است.هاي رسمي اعال بر شاخص

: نیين و نموزه، معيارهاي اخالسي، تجلي موذهبي، طور مشخص شامل چهارعنار استرسمي به

اي است كه تنهوا پو  ناا  معني منسجم و یکپارچه شده آيین و آموزهسازمان نهادي. مناور از 

دهد تنهوا شود همچنين تغييراتي كه در طول زمان رخ مياز تریيد رسمي خبرگان دیني منتشر مي

اي از هنجارهوا مجموعه معیارهای اخالقيز پذیرد. مناور اتوس  این مراجع رسمي صورت مي

ها و كند كه انجا  چه كنشهاي دیني است و براي فرد پيرو مشخص ميو سواعد همساز با نموزه

دار خووب ضوروري اعمالي و پرهيز از چه اعمالي براي سرار گرفتن فرد در موسعيوت یوک دیون

هاست كه از طریق ناا  معني و اي از مراسم مذهبي و نيایششامل مجموعهتجلي مذهبي است. 

كوه دیون رسومي از طریوق نن خوود را در سالوب سازمان نهادی شود. به شيوه مناسکي ابراز مي

كند كه در چنين سازماني وجود افورادي همچوون هاي نهادي و سازماني ساماندهي ميچارچوب

 (.333: 3333)مير سندسي، « مقا  ضروري استروحانيون عالي

ه ایران به دليل دیني بوودن حکوموت، در یوک نگواه كلوي نهواد دولوت و در نگواه در جامع      

گذاري ازجمله نموزش و پرورش به دليول درنميختگوي تر كليه نهادهاي متولي امر سياستجزئي

شوند اگرچوه از مناور عناصور چهارگانوه دیون دین و سياست از متوليان امور دیني محسوب مي

طور مشخص فقو  بوه امور سواماندهي اموور دینوي افوراد ند كه بهرسمي نهادهایي نيز وجود دار

 اند.مشغول

 روش تحقیق

شوده اسوت. تمركوز اصولي فلسوفه ي انجا  پژوهش حاضور از روش پدیدارشناسوانه استفادهبرا

پدیدارشناسي بر تجارب انساني و مطالعه بازتاب این تجارب در نگاهي انسوان اسوت )شوورت، 

نوعي استراتژي پژوهش است كه اساس كوار خوود را بور تجوارب  پدیدارشناسي» (.113: 3373

دهد و سعي در ارائه توصيفي عميق از یک پدیده معوين نوزد متفاوت افراد از یک پدیده سرار مي

گروه خاصي از افراد دارد. پدیدار شناسان معتقدند كه اگر تجارب یا مفاهيم متفاوت افراد از یک 

تواننود تاوویري ها را به هم مرتب  سوازند، مويتر ننري بزرگپدیده را احاا كرده و در ساختا

(. پدیوده مووردنار در 370: 3333فرد و كواظمي، )دانایي« شده ارائه دهندتر از پدیده تجربهكامل

 این پژوهش دین است كه از سه بعد عقاید، اخالق و احکا ، از منار تجربوه كننودگان نن موورد
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اي ها و مفاهيم افراد مختلف از پدیودهرویکرد پژوهشي، برداشتبررسي سرارگرفته است. در این 

شود تا دركي جامع از واسعيت دیون به نا  دین، همچون جورچيني در كنار یکدیگر سرار داده مي

 كند، حاصل شود.كه براي افراد موردمطالعه معنا پيدا ميچناندر جامعه امروز، نن

خانوادگي ترثيرگذار بر ادراک از دین در افراد  -جتماعيهاي ااز ننجا كه در پژوهش حاضر زمينه

پایبندي به اعمال هایي با مالک ها از خانوادههاي اصلي است، ضروري بود تا نمونهفرباز پيش

 3محوورگيري مالکانتخواب شووند. لوذا از روش نمونوه پایبندي به اعمال مذهبيیا غير  مذهبي

نموختگان ناا  نمووزش و پورورش رسومي (. دانش333 :3339استفاده شد )گال، بورگ و گال، 

هایي بوا اند و از بين خانوادهكشور افرادي هستند كه تحايل در دوره متوسطه را به اتما  رسانده

مناور تعيوين درجوات پایبندي باال به معيارها و موازین شر  و عد  پایبندي انتخواب شودند. بوه

هاي دروني بر اساس ناا  باورهاي افوراد اموري تعيين مالکها به دین، ازننجاكه پایبندي خانواده

داري اسوت داري كه مربوط به بعود مناسوکي دیونتقریباً ناممکن است از معيارهاي ظاهري دین

جا نوردن ها مقيود بوه، بوهها پدر و مادر یا حداسل یکي از ننهایي كه در نناستفاده شد. خانواده

  نمواز باشوند بوا حوداسل معيوار پایبنودي بوه دیون جوزء شعائري همچون نماز و روزه یوا فقو

كودا  از معيارهواي هوایي كوه هيچمحسوب شودند و خانواده پایبند به اعمال مذهبي هايخانواده

 محسوب شدند. پایبند به اعمال مذهبيهاي غير ذكرشده را نداشتند جزء خانواده

فته و عميوق اسوتفاده شود. محول یاسوازمانبراي گردنوري اطالعوات از روش ماواحبه نيمه    

زمان هر مااحبه بين چهل الي شات شد و مدتشوندگان تعيين ميمااحبه، بنا به نار مااحبه

و بوا كسوب رضوایت و اجوازه  1وسويله دسوتگاه ضوب  صوداها بهدسيقه متغير بود. متن مااحبه

گيري و هكنندگان، ضب  شد و سپ  كلموه بوه كلموه روي كاغوذ منتقول شود. كوار نمونوشركت

مااحبه تا جایي ادامه یافت كه از موارد جدید هيچ دانش جدیدي به دسوت نيامود كوه بوه ایون 

كننده پایان یافوت. گيري در این پژوهش با دوازده شركتشود. نمونهحالت اشبا  ناري گفته مي

كاررفتوه بهها، ابهاماتي در برخي مفاهيم و جمالت نن ها و مطالعهپ  از پياده كردن متن مااحبه

شوندگان و درخواست شوندگان احساس شد كه از طریق تماس تلفني با مااحبهتوس  مااحبه

 توضيحات اضافي، اسدامات الز  جهت رفع ابهامات انجا  شد.

                                                 
1. Criterion Sampling 

2 . MP3 Player 
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سؤاالت مااحبه با محوریوت نوو  ادراک و احسواس در خاووص مسوائل محووري دیون      

 بران، اخالسيات و احکا ( تنايم شد.)اعتقادات شامل اعتقاد به خدا، معاد و پيام

ها پ  از انجا  اولين ماواحبه و مکتووب شودن نن نغواز شود. تحليول تجزیه و تحليل داده    

ترتيب كه به هور جملوه یوا عبوارت كوه ایناطالعات به شکل تحليل محتواي كيفي انجا  شد، به

اي از كدگوذاري، سوياهه حاوي یک مضمون یا مفهو  بود، یک كد تعلق گرفت. در پایان مرحلوه

اطالعات فراهم شد تا بنا به نياز در مراحل بعدي پژوهش مورداستفاده سرار بگيرند. پ  از پایان 

فرنیند كدگذاري، مرحله بعدي تحليل اطالعات نغاز شد. در ایون مرحلوه واحودهاي اطالعواتي 

اي از واحودهاي . مجموعهها باهم مقایسه شدندمناور یافتن سواعد تکرارشونده در نن)كدها(، به

داده اطالعات به دليل داشتن سواعد تکرارشونده و تشابهات معنایي و تفسيري در یک مقوله جاي

تناسب محتویات داخول نن، یوک نوا  بوراي نن مقولوه انتخواب شود. فرنینود تحليول شدند و به

مفاهيم عينوي هاي رفت و برگشتي بين توصيف و تفسير، سياس و استقراء و حركت اطالعات در

هاي به دست نمده سابليت ادغوا  و تحوت اي متوسف شد كه مقولهو انتزاعي، سرانجا  در مرحله

تر را نداشتند. فرنیند كدگذاري طي سه مرحله تحوت عنواوین شمول سرار گرفتن مفاهيم انتزاعي

از نخورین  شدههاي استخراج( انجا  شد. مقوله031: 3333نزاد، محوري و گزینشي )ابوالمعالي، 

گانه ها و ارائوه گوزارش توصويفي، در سالوب ابعواد سوهمرحله كدگذاري، در مرحله استنتاج یافته

مناور ارائه گزارش تفسيري داري )اعتقادات، اخالق و احکا ( تنايم شدند. در مرحله بعد بهدین

ژوهش بوا یکوي از هاي پوداري، ابتدا یافتههاي دینهاي پژوهش در راستاي استنتاج گونهاز یافته

بنودي ميرسندسوي( مقایسوه تطبيقوي شودند توا داري در ایوران )طبقهشناسي دینانوا  اخير گونه

هاي پوژوهش نشوکار شوود. در مرحلوه بعود شناسي مذكور با یافتههاي گونهها و شباهتتفاوت

فوراد بوا داري امناور پاسخگویي به سؤال پژوهش در مورد انطباق یا عد  انطباق تجربوه دیونبه

اخالسوي ناوا  در  –اهداف اعتقادي ناا ، مراحلي به این شکل طي شد: ابتودا اهوداف اعتقوادي 

داري موردبررسي سرار گرفت؛ بعد براي تشخيص نوو  هاي دینهاي انوا  گونهمقایسه با ویژگي

هاي نن نوو  از داري موردنار ناا  كه متبلور در اهوداف اسوت، اهوداف بور اسواس مؤلفوهدین

هاي هاي حاصل از اهداف بوا مقولوهبندي شدند؛ سپ  مقولهداري رسمي( مقولهداري )دینندی

استنتاج شده از پژوهش در یک مقایسه تطبيقي سرار گرفتند تا ميزان انطباق یا عد  انطباق نشکار 
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داري هاي توصوويفي و تفسوويري پووژوهش، انوووا  دیوونشووود. در مرحلووه نخوور بوور اسوواس یافتووه

 ن ناا  نموزش و پرورش شناسایي و معرفي گردید.نموختگادانش

 های پژوهشيافته

 ،وزه اعتقادات -1

 خدا -1-1

ها، باور به وجود خدا، بودیهيهاي انجا  شده در متن مااحبهبر اساس تحليلالف( خدا هست: 

  هاي افراد جاي داشوت. تمواهيچ سيد و شرط و استدالل عقلي در ناا  باورترین باور بود كه بي

پایبنود بوه  مذهبي یا غيورپایبند به اعمال شوندگان بدون در نار گرفتن تعلق به خانواده مااحبه

مذهبي، اذعان به وجود خداوند داشتند. این باور به شکل یوک اعتقواد زیرسواختي، سوایر اعمال 

داري بدیل تنهوا نشوانه دیونعنوان باوري بيكند؛ گاهي بهباورها و اعتقادات دیني را حمایت مي

 شود.واسطه به رسميت شناخته ميشود و گاهي همچون یک ح  دروني بيفرد تلقي مي

شوونده )مااحبه "من خدا رو صد در صد سبول دار  مگه ميشه كسي خدا رو سبول نداشته باشه"

كنم كسایي كه خدا رو سبول ندارن یا اونجوري كه ما باورش داریوم من هميشه فکر مي "(؛ 3كد 

كسي كه خدا رو باور نداره "(؛ 9شونده كد )مااحبه "كنن؟ن چه جوري زندگي ميباورش ندار

(؛ 1شونده كد )مااحبه "نميشه وجود خدا رو انکار كرد"(؛ 31شونده كد )مااحبه "هيچي نداره

 (؛33شونده كد )مااحبه "خدا منشر دنياست خدا نبود هيچي نبود"

 ب( خدا دوست داشتني است:

بسووتگي و نزدیکووي بووين ه عوواطفي عميووق و سرشووار از احسوواس دلوجووود یووک رابطوو    

پایبند بوه  مذهبي یا غيرپایبند به اعمال نار از تعلق ننان به خانواده شوندگان و خدا، سطعمااحبه

ناپذیر باور ها مشهود بود. عشق به خدا همچون یک پيامد اجتنابمذهبي، در تما  مااحبهاعمال 

رسد ایون عشوق افوراد را بوه اي كه به نار ميگونهح  و درک است؛ بهاو در وجود افراد سابل 

 اصطالح مقد  بر باور است.سمت باور خدا رهنمون شده است و به

من خودا رو از  " "من عاشق خدا هستم" "من خدا رو خيلي دوست دار "جمالتي همچون:    

 ار شده است.ها تکردر غالب مااحبه "خود  و پدر و مادرمم بيشتر دوست دار 
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گاه هاسوت و تکيوهاعتقواد بوه اینکوه سودرت خودا موافوق هموه سدرتج ( خدا سدرتمند است: 

ها مشواهده هاي زندگي است، در سالب باورهاي مختلف در متن ماواحبهاعتمادي در بحرانسابل

و غير  يپایبند به اعمال مذهبهاي شود. تفاوتي كه در این زمينه بين دو گروه متعلق به خانوادهمي

اي احسواس تورس و بحوران بور مشهود است، ترثير ایون بواور در زمانوه پایبند به اعمال مذهبي

پایبنود بوه اعموال هواي غيور پایبندي به نمادها و رفتارهاي دیني در بين جوانان متعلق به خانواده

کل یوک گيرد بوه شواي یادشده بين این افراد و خدا شکل مياي كه در زمانهاست. رابطه مذهبي

 رابطه یا تعامل تجارت گونه است.

كنه كارات بهتر پيش ميره و تو كنکور موفق ميشوي همه گفتن نماز بخون خدا بهت كمک مي"   

اي جز این ندار  كوه منم به حرفشون گوش داد  و نتيجه دید . من براي نماز خوندن دليل دیگه

زمواني كوه خيلوي "(؛ 33ونده كود ش)مااحبه "تکيه كنم به یک منبع سدرت و ازش كمک بگير 

اي نداشته باشم و باید به خدا رجو  كونم نمواز دلم گرفته باشه و از چيزي ناراحت باشم و چاره

 (؛0شونده كد )مااحبه "خونممي

هاي از تبعات دیگر این باور، ایجاد احسواس تورس اسوت. تورس از سودرتي موافوق سودرت    

ري است؛ لذا برخالف دستوراتش نباید كواري انجوا  داد. معمولي بشري كه سادر به انجا  هر كا

تر از شوایع پایبند به اعموال موذهبيهاي شوندگان متعلق به خانوادهاین طرز نگرش ميان مااحبه

 گروه دیگر بود.

كنه كه از اوامرش سرپيچي كني. خدا هوم هاي خشم و غضب خدا هم وستي نمود پيدا ميجلوه"

كنن كنن و بهش اخم ميكنه پدر و مادر امکاناتشو سطع ميچه كار بد ميمثل پدر و مادره. وستي ب

كنن. بهتره این در مورد خدا نشوه چوون بشوه ند  از زنودگي سوير و زندگي رو بهش سخت مي

 (؛33شونده كد )مااحبه"ميشه این كه خدا بخواد از ند  رو برگردونه خيلي بده

 معاد -2-1

شوندگان اعم از تعلوق ها به شکل باوري فراگير ميان مااحبهبهاعتقاد به روز جزا در متن مااح 

مشاهده است. اگرچه اذعان به وجود روز جزا ميان این دار سابلدار یا غير دینهاي دینبه خانواده

هاي ایون بواور متفواوت اسوت. باورهواي موذكور بوه دو دسوته افراد مشترک است ولوي ریشوه

 اند.تفکيکسابل

 ون خدا هست چون خدا عادل است.الف( معاد هست چ
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 ب( معاد هست چون در سرنن نمده است.

بندي استدالل افراد معتقد به وجود معاد به دليل وجود خدا و عدالت او به این شکل صوورت    

شد: در این دنيا عدالت نيست ولي خدا عادل است و این پارادوك  اسوت. پو  معواد بایود مي

اعتقاد به عوادل بوودن خودا همچوون بواور بوه وجوود او جوزء  باشد تا عدالت خدا جاري شود.

 تافت.گونه سؤالي را برنميشد كه هيچباورهاي بدیهي تلقي مي

ها جواب همه كارهاشونو هميشه تو این دنيا ببينن امکان داره یه ندموي سرار نيست همه ند  "    

ه خوودش بود باشوه ولوي خيلي خوب باشه ولي زندگيش تو این دنيا بود باشوه یوا یوه ند  دیگو

زندگيش خوب باشه چون این دنيا نخرش نيست كه همه چيز اینجا تمو  بشوه و موا بور اسواس 

اتفاسات این دنيا بگيم پ  خدا عادل نيست سراره زندگي به یه شکل دیگه اون دنيا ادامه پيدا كنه 

 (؛31شونده كد )مااحبه "و عدالت اونجا به طور كامل برسرار ميشه

كنن و براي خودشون راست راسوت راه ميورن شوما ها هستن كه تو این دنيا ظلم ميليخي "    

فکر كنين ند  اگه به معاد اعتقاد نداشته باشه چه ح  بدي بهش دست ميده. مون اگوه بوه معواد 

هوا بوا كنم و هيچ ك  هم نيست جلومو بگيره. ند اعتقادي نداشته باشم هر كاري دلم بخواد مي

برنش محاكمه حاال خدا ن تو این دنيا دادگاه گذاشتن و هر ك  كار بد بکنه مياین عقل ناساشو

 (؛9كد  شوندهمااحبه)"و نذاره؟ به این بزرگي معاد

پایبنود بوه هواي گروه معتقد به وجود معاد با استناد به سرنن كه همه، افراد متعلوق بوه خانواده    

خدا دانسته و معتقدند كه نیات سرنن با اخباري ردیف باور هستند، باور سرنن را هم اعمال مذهبي

 در خاوص معاد حجت را بر بندگان تما  كرده است.

كنم. چون و چرا سبول مويسرنن براي من خيلي محکمه و هر چيزي كه تو سرنن باشه من بي"    

نوه كننده نيست ولي صرفاً چون توو سرنمن حتي چيزهایي كه تو سرننه و به لحاظ عقلي برا  سانع

سبولش دار . من خدا رو باور دار  و باور دار  كه سرنن از جانب خداست و مطمدن هوم هسوتم 

 "كونمكه یک كلمش هم جا به جا نشده پ  وستي گفته معادي وجوود داره در بسوت سبوول موي

 (؛0شونده كد )مااحبه

دارن بهوش  دونم معاد هست و من باورش دار . تا اآلن هر چي تو سرنن بووده كول دنيوامي"    

 "هاي سرنن درست از نب در اومده پ  سطعاً خبر از معادش هم درستهرسن چون همه حرفمي

 (؛7شونده كد )مااحبه



… نموختگان دبيرستاني وگونه شناسي تجارب دیني دانش  

05 

 

 نبوت -3-1

كنندگان در مااحبه در خاوص موضو  نبوت كامالً با دو موضو  سبلي متفاوت ادراک شركت 

است ولي جن  ایون مقولوه از است. جن  مقوالت سبلي از نو  ادراک و احساس منجر به باور 

اي است كه گویا باور یا عد  بواور گونهنو  دانش و اطالعات است. ادراک در مورد این مقوله به

كنندگان در كنود. ادراک نبووت ميوان شوركتداري یا خداباوري افراد وارد نموينن خللي به دین

 مااحبه در دو زیر مقوله سابل توصيف است.

 اند.اند ولي پيامبر نبودهها در تاریخ بودها الف( افرادي با این ن

 اند.اند و پيامبر بودهب( افرادي با این نا  در تاریخ بوده

، بر این باورنود "انداند ولي پيامبر نبودهها در تاریخ بودهافرادي با این نا "گروه معتقد به بند     

اند یا بوه دليول درسوتکار پيامبري بوده اند كه یا مدعيان دروغينكه به شهادت تاریخ افرادي بوده

شده است. این گروه منکر ارتباطات خاص این افراد بودن، چنين لقبي )پيامبر( به ننان نسبت داده

ها عقول باخدا هستند و معتقدند كه اصل نبوت از اساس زیر سؤال است چراكه خداوند به انسان

تشخيص دهند و به هموين دليول اصووالً  و شعور عطا كرده كه از طریق نن درست و نادرست را

 نيازي به بعثت پيامبران براي هدایت نو  بشر نبوده چراكه عقل بهترین راهنما و هدایتگر است.

هایي ازنار تاریخي وجود داشتن ولي به ناور مون خيلوي بواال نشوون داده به نار من چنين ند "

داده شدن مون هويچ كودو  از  شدن خيلي خوب نشون داده شدن یه جوري فراتر از ذهن نشون

 "ها باخدا ارتباطات خاص داشتند رو اصالً سبوول نودار ها رو سبول ندار  و اینکه اون ند معجزه

 (؛3شونده كد )مااحبه

هوا رو ها یکي بياد بشه راهنماشون و اونكنم یعني چي كه از جن  خود ند همش فکر مي"     

ي ميشه؟ در ضمن من اصالً صود و بيسوت و چهوار ها چهدایت كنه پ  عقل و شعور خود ند 

هزار پيغمبر رو سبول ندار  این رسم خيلي بوده و به نار  واسعي نبوده اسامي ایون پيغمبوران هوم 

 "هيچ كجا نيومده. ولي بالخره یه چيوزي بووده افورادي بوه اسوم پيغمبور در طوول تواریخ بووده

 (؛1شونده كد )مااحبه

كوه غالبواً فرزنودان  "انوداند و پيامبر بوودهادي با این نا  در تاریخ بودهافر"گروه معتقد به بند     

هوا در افرادي با ایون نا "هستند، همچون گروه معتقد به بند  پایبند به اعمال مذهبيهاي خانواده

، مستندات تاریخي را گواهي بر وجوود پيوامبران دانسوته و در "انداند ولي پيامبر نبودهتاریخ بوده
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كنند. این گروه گر چه ایمان بوه اصول نبووت دارنود نن گاهي به شواهد سرنني نيز اشاره ميكنار 

هواي پيوامبر اسوال  در عاور حاضور، ميوان اعضواي ایون گوروه ولي در كاربردي بوودن نمووزه

نار هست. گروهي معتقدند استضائات زندگي در عار كنوني ترسوي بوه سويره پيوامبر را اختالف

-ها ميها و مکانوهي دیگر پيامبر خاتم )ص( را اسوه حسنه براي كل زمانكند و گرایجاب نمي

 دانند.

پيامبران رو باور دار  اونم باز به این دليل كوه توو سورنن اوموده... اینوو سبوول دار  كوه اونوا "    

هاي زمانه خودشون بودن ولوي نميشوه اونوا صود در صود الگووي برگزیدگان خدا و بهترین ند 

ما باشن. شرای  خيلي تغيير كرده و اصالً سابول مقایسوه نيسوت. سوخته كوه بتووني رفتاري براي 

 "كوردهشرای  رو تطبيق بدي و كسي رو الگوي خودت سرار بدي كه چند سرن سبول زنودگي مي

 (؛7شونده كد )مااحبه

من بحث نبوت رو هم بر این اساس كه در سرنن اومده صد در صد سبوول دار . مون واسعواً "     

اهلل اسووه ل دار  كه اونا الگو هستن الگوي هر زمان چون سرنن گفته لقد كان لکم فوي رسوولسبو

هوا، پيوامبراون رفتارهوا رو حسنه در این دیگه اصالً نميشه شک كرد؛ یعني وستي اون مهور و مو 

هاي بعد رو هم سطعاً دیده كه گفتوه دیده و سالداده صد در صد خدا این روزها رو مينشون مي

 (؛0شونده كد )مااحبه "يامبر براي شما اسوه حسنه هستپ

 ،وزه اخالق -2

 ها در حوزه اخالق، مقوالت زیر را در برداشت:تحليل متن مااحبه

طور الف( نگاه اجتماعي به اخالق. ارتباطات ميان فردي محل تبلور اخوالق اسوت و اخوالق بوه

 عمده یعني رعایت حریم دیگران.

 گرده به محتر  شمردن خودت و دیگران و عد  تجاوز به حقووقبرمي چارچوب بااخالق بودن"

 (؛3شونده كد)مااحبه "دیگران

بر اسواس مووازین " "باوجدان بودن" "خوب بودن " "انسان بودن"معنا با ب( بااخالق بودن هم

 است. "عقل رفتار كردن

انسان بذاره كه بوااخالق تونه اسم خودشو اش یکيه. كسي ميانسان بودن با بااخالق بودن معني"

 (؛1شونده كد )مااحبه "باشه
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تر و اخالسي همچون عذاب وجدان و نزار روحي یا تاوان و مکافات جوديج( تبعات دنيوي بي

 تر از عواسب اخروي است.خطرناک

 (؛3شونده كد )مااحبه"كنهكارهاي غيراخالسي، زندگي این دنياي ندمو خراب مي"

كنم چوه اخالسي عذاب وجدانه. من خيلي به عواسبش فکور نمويده از بيترین عامل بازدارنمهم"

كونم كنه و من براي فورار از اون سوعي موياخروي چه دنيوي عذاب وجدان خيلي منو اذیت مي

 (؛1شونده كد )مااحبه "دروغ نگم

 هاي نه لزوماً دیني اخالقد( ریشه

ه نار من كامل نيست انسان با مراجعوه دین همه جزئيات اخالق رو نداره و هيچ دیني هم ب"    

اي تونه تشخيص بده. ممکنوه مسورلهبه عقل و شعور و وجدان خودش همه خوب و بدها رو مي

توي دین نيومده باشه ولي در مقطعي از زمان ما به حکم وجدان و اخوالق تشوخيص بودیم كوه 

 (؛33شونده كد )مااحبه "باید فالن مسرله رو رعایت كنيم

پایبنود بوه اعموال یوا غيور  پایبنودهاي ارتباط به تعلق افراد به خانوادهت یادشده باال بيمقوال     

شوندگان كه خورد. فق  چهار مورد از مااحبه، در متن مااحبه هر دو گروه به چشم ميمذهبي

هاي اخالق صود در صود در دیون بودند، معتقد بودند كه ریشه پایبند هايافراد متعلق به خانواده

شناسيم همه در دیون موجوود اسوت و عنوان بایدها و نبایدهاي اخالسي ميو لزوماً ننچه به است

 این رابطه كامالً متناظر است.

هاش صد در صد در دینه و هويچ مسورله تونم بگم كه از دید من اخالق ریشهمن به جرأت مي"

 "کوورده باشووهاي در مووردش ناخالسوي رو نميشووه پيودا كنووي كوه دیوون از طریووق سورنن توصوويه

 (؛0شونده كد )مااحبه

 ا،کام -3

اعتقوادي كامول و اعتقواد در موتن اعتقاد به احکا  و عمل به دسوتورات دینوي بوه دو شوکل بي 

ه غير معتقد بر این باورند كه عمل به احکا ، رفتارها و اعموال كند. گروها خودنمایي ميمااحبه

بوود رابطوه انسوان باخودا ندارنود. ایون سبيول نمادیني هستند كه هيچ تورثيري در تعميوق و یوا به

اند كوه هاي نن دوره در دیون واردشودهدستورات در زمان ظهور دین به دليل نيازها و ضورورت

 اند.دادهمرورزمان ضرورت خود را ازدستبه
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تونم سبول داشته باشم. شما چيزي به نا  وضو رو در ناور چيزي به نا  احکا  رو اصالً نمي"    

زد بعد اومدن چيوزي بوه این براي عرب اون موسع بود كه سال تا سال نب به بدنش نمي بگيرین

اسم وضو گذاشتن كه به بهانه اون، این عرب یه نبي به بدنش برسه ولي االن چي؟ االن كه مرد  

هوا تونه باشه؟ تازه اآلن كه در ناور بگيورین مسولمونهر روز حما  ميرن ضرورت وضو چي مي

بينويم كوه هموين احکوا  و رعایوت تر و بدبو تر از اكثر ندماي دیگه هستن پو  مويغالباً كثيف

كردنش هم نتونسته ترثيري روي بهبوود وضوعيت زنودگي مورد  موثالً از ناور بهداشوتي داشوته 

 (؛3شونده كد )مااحبه"باشه

 بندي است:طبقهاظهارات گروه معتقد، متفاوت است كه در سه زیر مقوله سابل   

 عيت عقل در تشخيص چگونگي عمل به احکا  )سبول نداشتن موضو  مرجع تقليد(الف( مرج

كنه من به یاد تقليود كوردن ميفوتم كوه بوه ناور مون هر وست كسي در مورد احکا  صحبت مي"

ترین چيزه؛ یه دليلش ميتونه این باشه كه كسایي رو كه ما باید ازشون تقليد كنيم مرد  یوا مسخره

سبولشون ندارن. این مسرله احکا  هم دوباره برميگرده به مسورله عقول و  حداسل بگم جوونا دیگه

سدرت تفکر ندما كسي كه ميتونه فکر كنه سطعاً ميتونه تشخيص بده كه كجا چه جوري رفتار كنه 

 (؛1شونده كد )مااحبه "و به چه شکل

كنوه مون خوود  در مورد احکا  من اعتقاد  اینه كه ند  باید به عقل و شعور خودش رجو  "    

هوا هوا و سورنهيچ وست مرجع تقليد نداشتم. یه سري رفتارهاي دیني هست كوه در طوول سوال

ها اگه سرار بود تغييور كنوه در طوول طور سينه به سينه منتقل شده تا به ما رسيده خوب اینهمين

تقليد مراجعه ها دوباره به مرجع كرد بنابراین هيچ لزومي نداره بابت هميناین چند سرن تغيير مي

كنيم یه سري رفتارهاي ریز دیگه هست كه هميشوه بوين مراجوع تقليود محول اخوتالف بووده و 

كنوه و خودا هوم نهایتواً سوراره از هركدو  یه ناري دارن و هر ك  هم مياد از یکيش تبعيت مي

 كنم كه با عقلم بيشتر جوورهمشون سبول كنه حاال این وس  منم ميا  اون حکمي رو انتخاب مي

كنم نیا این با عدالت خدا سازگاري داره كه بگه تویي كه این رفتوارا رو در مياد و بهش عمل مي

اینجوري انجا  دادي ازت سبول نيست چون مرجع تقليد نداشتي ولي اون یکي كه دسيقواً هموين 

 رفتار رو انجا  داده ازش سبوله چون مرجع تقليد داشته؟ این به نار شما مسخره نيست؟ به ناور

من كسایي كه بحث مرجعيت رو تو جامعه راه انداختن نيتشون بيشتر سياسي بوده حاال چوه االن 
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خواستن سشر روحاني از بيکاري در بيان و یه دكون بوازاري براشوون چه پوناد سال پيش و مي

 (؛9شونده كد )مااحبه"درست بشه

داشتن موضو  مرجع ب( مرجعيت و كفایت سرنن در تشخيص چگونگي عمل به احکا  )سبول ن

 تقليد(

كنم مون اصوالً بحوث به نار  در چيزهاي مهم و اساسي احکوا ، سورنن هسوت و كفایوت موي"

زنون و اصوالً بوين بينين كه اونا هر كدومشوون یوه حرفوي مويمرجعيت رو سبول ندار  شما مي

بوه خودشون هم همدیگه رو سبول ندارن و با همدیگه اختالف دارن پ  ند  چه جوري ميتونوه 

 (؛7شونده كد )مااحبه "اینا اعتماد كنه و ازشون تقليد كنه؟

 ج( لزو  تقليد و تبعيت محض از مراجع تقليد در حوزه احکا 

دار  و خود  مرجع تقليد دار . مرجوع تقليود راه دیون رو بوه افوراد  من به مرجع تقليد اعتقاد "

زار و چهارصود سوال پويش نشون ميده این افراد زحمت كشيدن درس خوندن احادیث رو از هو

كردن و كتوابي بوه اسوم رسواله درسوت كردن همراه با دركي كه از سرنن دارن همه رو جمعجمع

هوا دونم كه خيليكردن كه امثال ما ازش استفاده كنيم. من منافاتي بين تقليد و شعور انساني نمي

اً نشوانه شوعور و فهوم یوک برن به نار من اتفاسكنن و بحث تقليد رو زیر سؤال مياینو بهانه مي

انسانه كه در مورد مسائلي كه علم و نگاهي نداره از دیگران كمک بخواد تا دچار اشوتباه نشوه و 

 (؛33شونده كد )مااحبه "راه درست رو بره

جوري مسدوليت كاراشو ميندازه گردن یکي دیگه و من مرجع تقليد رو سبول دار  چون ند  این"

خوان دیون داشوته باشون ي كه بحث مرجعيت رو سبول ندارن كالً نميتره. كساناین خيلي راحت

خواد دین داشته باشه بالخره باید یه سري كارها رو انجا  بده كوه نشوون داده چون كسي كه مي

بشه كه دین داره و ناگزیر باید یه سري احکا  رو رعایت كنه خووب حواال ایون احکوا  از كجوا 

هست حاال این ندمي كه مرجعيت رو سبول نداره سطعواً خوودش  سراره بيان؟ یه سریا كه تو سرنن

نمياد از تو سرنن اینا رو در بياره مرجع رو هم كه سبول نداره پ  بالخره چي باید بشوه؟ مرجوع 

اي متخاوص خودشوو داره شده. طبيعيه كه هر رشوتهترین روشه كه در اختيار ما سرار دادهنسون

 (.0شونده كد )مااحبه "هستنهاي رشته خودشون مراجع هم متخاص
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 داریهای دينها بر اساس گونهتفسیر يافته

داري، الز  است یکي از انوا  هاي دینهاي پژوهش حاضر بر اساس گونهمناور تفسير یافتهبه   

بندیها در این مورد اساس كار سرار گيرد. دراین مرحلوه نتوایج حاصول از تحليول گوناگون تقسيم

ها در یک مقایسه تطبيقي بوا گونوه شناسوي ميرسندسوي موورد مقایسوه و ااحبهمحتواي كيفي م

شناسوي خوواهيم گيرند و در مرحله بعد سعي در استنتاج نوو  جدیودي از گونوهبررسي سرار مي

 داشت.

توانود هاي دینوداري ارائوه شوده توسو  ميرسندسوي مويها بر اساس گونهتحليل و تفسير داده 

 متضمن نتایج زیر باشد.

شوندگان )سه نفر( در بازگویي تجارب و ادراكوات دینوي خوود ادراكوات گروهي از مااحبه    

هيچ شوک اي نسبت به موضو  دین داشتند به این معني كه گویي ابعاد مختلف دین بينگرانهكل

اي مکمل یکدیگر بوده و غفلت از یک بعد و تساهل و تسوامح در پایبنودي بوه یکوي از و شبهه

ر به زیر سؤال بردن موجودیت اعتقاد دیني خواهد شد. در متن مااحبه ننان نشواني از ابعاد، منج

سازي یا فرو كاهي بعدي از ابعاد دین، ادراكات خود بنياد از دیون و یوا تفاسوير منوتج از برجسته

خورد. از لحاظ تعلق به نو  خانواده از حيوث نوو  یوا درجوات سازي دین به چشم نميشخاي

هوایي بودند اگرچه تفاوت پایبند به اعمال مذهبيهاي ین، این افراد، فرزندان خانوادهپایبندي به د

داران ها در گروه دیونمالحاه است. یکي از این خانوادهها نيز سابلداري این خانوادهدر نو  دین

-هاداصطالح رایج در جامعه ایران از گروه خوانوبندي است و دو خانواده دیگر بهطبقهسنتي سابل

داري شوند كه به دليل تبعيت از روحانيوت و همچنوين نوو  دیونهاي شریعت گرا محسوب مي

هاي مورداشاره ميرسندسي )دینوداران رسومي و توان ننان را در گروهمورد تریيد متوليان دین مي

 دینداران با واسطه( نيز سرارداد.

گيرترین چشم های نامتعادل داریدين از ميان انوا  گراداری باورديندر گروه موردمطالعه،     

ترین بدیلترین و بيترین، بدیهيكننده، عميقكننده از دوازده شركتداري بود. نه شركتنو  دین

هوایي بودنود كوه بوه لحواظ باور را نسبت به وجود خداوند داشتند. این افراد فرزنودان خوانواده

ظاهر سرار داشتند. نثار این باور ميان افراد، به پایبندير تا كامالً غ پایبندداري در طيفي از كامالً دین

متفاوت بود ولي از حيث جن  همه از جن  احساس و عاطفه بود. نرامش سلبي حاصل از باور 

مناور نيل به نرزوها و بدیل بهبه یک موجود ماورایي، احساس اطمينان از تکيه به یک سدرت بي
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احساس خوشبختي همه از نثار چنين باوري در ميان  ها، احساس ترس، احساس شادي،خواست

هاي رسمي و غيررسومي ارتباط با نموزششوندگان بيافراد بود. منشر این باور از جانب مااحبه

هيچ و یا شواهد و دالیل سلمداد شده و غالباً بر فطري بودن خوداباوري و یوا احسواس خودا بوي

هوا بواور خودا كوامالً است كه در برخوي ماواحبه توجه اینشد. نکته سابلاي اعتراف ميواسطه

 ارتباط با سبول دین تلقي شده است.بي

من خدا رو صد در صد سبول دار  مگه ميشه كسي خدا رو سبول نداشته باشه هيچ ربطي هم به "

شوونده كود )ماواحبه "تونه خدا دوست باشهدین نداره هر كسي در وجود و فطرت خودش مي

 (؛3

اضافه دو مساوي چهاره هيچ شکي تو وجوود خودا نودار  و سبول عبارت دو به باور خدا مثل " 

 (؛31شونده كد )مااحبه "مثل یک امر بدیهي سبولش دار 

هاي این افراد باور معاد نيز كامالً برجسته و مشهود اسوت ولوي ایون بواور از در متن مااحبه    

فاوت است. نخست اینکوه ایون بواور حيث جن  و همچنين نثار و تبعات مترتب با باور خدا مت

 جنسي از نو  استدالل دارد نه احساس و عاطفه.

ها خلوق ها و ظرافتهمه پيچيدگيكنم كه من یه خالقي دار  و این خالق منو با اینمن فکر مي"

كرده حاال چطور ممکنه نخرش تبدیل به پو  بشه علت اصلي اینکه من معاد رو بواور دار  اینوه 

توونم غيور عوادل تونم نيست رو تاور كنم من نموينم پو  رو تاور كنم من نميتوكه من نمي

بودن خالقمو تاوركنم ولي وستي به این فکر ميکني كه معادي وجود داره از این تاوور پووچي 

 (؛3شونده كد )مااحبه"در مياي

افراد ترثيري در دیگر اینکه در برخي موارد بر این باور هيچ اثري مترتب نيست و بنا به اذعان     

 بازدارندگي از گناه و یا پایبندي بيشتر به اخالسيات ندارد.

سبول معاد خيلي روي رفتار و اخالسم ترثير نداره مناور  اینه كه سبل از اینکه مون بوه اون مورز "

برسم كه ترس از نخرت مانع انجا  كار بد بشه وجدان و فطرت دست به كار ميشن خيلوي كوم 

جدان رو اونقدر نادیده بگير  كه نخرش به اونجایي برسه كوه بخووا  از تورس پيش مياد نداي و

 (؛0شونده كد )مااحبه "جهنم كاري رو انجا  ند 

عودالتي "نثار منتج از این باور در برخي موارد به شکل احساس نرامش ناشي از این ح  كه     

 دهد.خود را نشان مي "هست
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دونوم اگوه يم شده وستي یه كوار خووب انجوا  داد  مويها باعث خوشحالفکر معاد خيلي وست"

 (؛33شونده كد )مااحبه "گير جوابمو تو این دنيا نگير  حداسل تو اون دنيا جوابمو مي

داران متعادل سرار داشتند در بقيه مووارد جز سه مورد یادشده كه در دسته دینتوجه به مناسک به

خورد ولي در غالب مووارد بوه داري به چشم ميهبه شکل محدود در حد اسامه نماز و گاهي روز

شکل مخالفت صریح با برخي احکا  و مناسک دیني بود. موارد عمول بوه احکوا  و مناسوک در 

اندا  نداشت لذا در مورد گروه موردمطالعه پوژوهش ها سدرت عربكنار سایر باورها یا ناباوري

 ماداسي نداشت. راداری مناسک گدينتحت عنوان  داری نامتعادلدينحاضر 

نویسن به نار مون مغوز ها رو ميبه نار من بحث احکا  بازار كاریه براي كسایي كه این رساله"

تونيم بگيم مسلمون عامل به احکوا  تره نیا ما ميدین و باطنش كه همون اعتقاد سلبيه از همه مهم

كنه ولوي و رعایت نميرسه پيش خدا عزیزتر از مسلمونيه كه احکا  رك  نميكه خيرش به هيچ

 (؛9شونده كد )مااحبه "كنه؟صد تا بچه یتيم رو نگه داري مي

شده و به معناي اخالق بدون خدا یا اخالق به نن معنا كه از ميرسندسي نقل گراداری اخالقدين

شووندگان ها مشوهود نيسوت. اگرچوه هشوت موورد از مااحبهمنهاي دین است در متن مااحبه

خودایي عناوري اسوت كوه در انود ولوي بيجز دین سلموداد كوردهرا چيزي بههاي اخالق ریشه

خورد. ننچه در ایون مووارد بوارز اسوت بواور خداسوت و یک از موارد مذكور به چشم نميهيچ

ها الزامات اخالسي متعهدانه. خدایي كه دست بشر را در امور اخالسي باز گذاشته و دخالتي در نن

گري همچون عقل و فطرت و وجدان به انسان عطا كرده توا ضومانتي هاي كنترلندارد ولي اهر 

گري نيسوت نوه از پويش باشد بر بااخالق بودنش. با این تفکر خدا هست ولوي خوداي مداخلوه

اخالسي مواخذه خواهد كرد. ننچوه بوه شوکل ازاین به خاطر بيسوانين اخالسي صادر كرده نه پ 

ازحد امور اخالسي است خورد بااهميت تلقي كردن بيشها به چشم ميبارز در متن كليه مااحبه

تووان اي كه شاید بتوان نماز را نادیده گرفت یا اصل نبوت را باور نکرد ولوي هرگوز نمويگونهبه

اخالق را تعطيل كرد. در نگاهي دیگر و با زاویه دید متفواوت بوه مباحوث اخالسوي، در مباحوث 

-گرایي اخالسي با تفکرات اخالق كاركردایي از نسبيهانگاري و نسبي انگاري اخالق، رگهمطلق

 خورد.ها به چشم ميگرایانه یا سودانگارانه در متن مااحبه
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كنه هر زمواني هاي جامعه تعيين ميست هنجارها و ارزشبه نار من ریشه اخالق در جامعه"    

پایبند بوود. خوانواده كنه باید به چي چي اخالسيه و چي اخالسي نيست. نيازهاي جامعه تعيين مي

 (؛33شونده كد )مااحبه "تونه داشته باشههم كه یک جامعه كوچيکه همين نقشو مي

هاي من رو به مسائل اخالسي دین شکل نداده و مون اعتقوادات خوود  رو بوه ایون پایبندي "   

س هاي اخالسي و موازین اخالسيمو خود  شکل داد  بر اسواشکل بيشتر دوست دار  من پایبندي

هایي كه داشتم خود  به این نتيجه رسيد  كوه هایي كه داشتم شکستتجاربم تو زندگيم پيروزي

كنم شاید دین هم همون رو توصيه كورده باشوه فالن مسرله رو رعایت كنم بهتره پ  رعایت مي

 (؛3شونده كد )مااحبه "كنم كه پایبندیم به دین باعث رعایت مسائل اخالسيهولي من ادعا نمي

كودا  از مووارد در پوژوهش حاضور در هيچ در معناي موردنار مير سندسيگرا داری تجربهندي

 مشاهده نشد اگرچه كليه افراد تجارب معنوي و دیني خاص داشتند.

دید  واسعاً احساس كرد  خودا هموين اآلن یه بار داشتم طلو  خورشيد و از پنجره اتاسم مي"     

  خوبي بهم دسوت داد. ایون یوه احسواس خوشوحاليه كوه دستم نشسته اون موسع خيلي حبغل

بعدش منجر به یه نرامش سشنگ ميشه كه اثرش ماندگاره و تا روزها باها  هست ایون احسواس 

كنم كوه خيلوي اي نگواه مويبرا  زیاد پيش مياد به خاوص وستي مير  توي طبيعت یا به یه بچه

 (؛3ه كد شوند)مااحبه "پاكه معموالً چنين حسي بهم دست ميده

كنم سبک شد  انگار روحم از بدنم جدا ميشه ها موسع نماز خوندن احساس ميبعضي وست"    

نودرت پويش ميواد. این ح  توأ  با یه ح  عجيبي از شعف و خوشحاليه ولي خيلوي كوم و به

كوه و دار  موثالً وستيكنم ایون حو  عجيوبها كه كاراي خووب موياي دیگه بعضي وستزمانه

به ضرر  بوده ولي راستشو گفتم و تو سختي و دردسر افتاد  ولي بعودش احسواس  گویيراست

 "كوورد  خوودا داره بهووم لبخنوود ميزنووه. لبخنوود خوودا بووه موون یووک دنيووا نرامووش و انوورژي ميووده

 (.1شونده كد )مااحبه

 شده در پژوهش ،اضرداری شناساييهای دينگونه

ن اگرچه كم و بويش از مووردي بوه موورد كنندگاگرفته در شركتداري غيررسمي شکلنو  دین 

تشخيص است كه شواید ها سابلنگر محورهایي در نندیگر متفاوت است ولي در یک نگاه جامع

شوده داري غيررسمي را استخراج كرد. محورهاي استخراجهایي از دینها گونهبتوان بر اساس نن

 اخالق فطری  خدا و عقل.ها عبارت است از: از متن مااحبه
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دیون یعنوي "ها با جمالتي كليدي سابول توصويف اسوت. محور اخالق فطري در متن مااحبه   

دار بودن یعني بااخالق بودن ولي معيار اخوالق نوه در اي از دستورات اخالسي، پ  دینمجموعه

با این محور،  "ها موجود استدستورات دین بلکه به شکل امري دروني و در نداي فطرت انسان

 گيرد.شکل مي الق فطرت گراداری اخدين

شوود. نيواز بوه خدا هسوت چوون حو  موي"محور خدا با این جمالت سابل توصيف است.     

بوا  "دار بودن یعني داشتن رابطوه باخودااستدالل ندارد. دین یعني تبلور خدا در زندگي پ  دین

 گيرد.شکل مي داری خداباورانهديناین محور 

دیوون چيووزي بوويش از رعایووت "شووود: ت توصوويف موويمحووور عقوول در سالووب ایوون جمووال    

-دار یعني كسي كه مطابق عقل رفتوار مويهاي عقلي در گفتار و كردار نيست پ  دینچارچوب

 گيرد.شکل مي گرايانهداری عقلدينبا این محور  "كند.

 داریهای ديناخالقي و گونه-اهداف اعتقادی

مفهومي پژوهش، تركيد بور كليوه عناصور  نگاه به مجموعه اهداف سيدشده در سسمت چارچوب 

مناور كنود. بوهچهارگانه دین رسمي را در اهداف كالن ناا  نمووزش و پورورش مشوخص موي

شوده افوراد بررسي انطباق یا عد  انطباق اهداف ناا  رسمي نموزش و پورورش بوا دیون ادراک

چهارگانوه دیون بندي شدند و بر اسواس عناصور موردپژوهش، اهداف مذكور كدگذاري و مقوله

 رسمي مقوالت زیر حاصل شد.

 اعتقاد به اصول دین و مذهب )شيعه( شامل توحيد، معاد، نبوت و امامتها: ها و آموزهآيین

معروف و نهوي عبودیت )متجلي در رفتارهایي همچون نماز، جهاد، شهادت، امربهتجلي مذهبي: 

 از منکر و غيره(

 مرجعيت علماي دیني اعتقاد به والیت فقيه وسازمان نهادی: 

 گانه عقل، جامعه و خدابا معيارهاي سهمعیارهای اخالقي: 

هاي سبلوي مقالوه، بوا هاي كيفوي در سسومتها توصيفي و تفسيري از تحليل یافتهمطابق گزارش 

شوده اندكي تساهل و تسامح در حوزه اصول دین، اعتقاد به وجوود خودا و وحودانيت او حاصل

اره كه باور اصول اعتقادي در دین اسال  باید محاول تفکور، تعقول و است با این تفاوت و تب

اي از اي نيست و باورهوا عقبوههاي پژوهش حاضر متضمن چنين نتيجهاندیشيدن باشد ولي یافته

 جن  شهود و بايرت دارند تا تعقل و استنتاج.
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ت شود ولوي بوه كنندگان پوژوهش یافواعتقاد به معاد به شکل باوري عمومي ميان همه شركت   

نتيجه از حيث اثرات بازدارنده از گنواه بلکوه بوه شوکل بواوري حاصل و بيشکل باوري غالباً بي

 گرفته از باور وجود عدالت در جهان در راستاي ترمين نرامش روحي افراد.نشرت

ود ترین باور از ميوان باورهواي اعتقوادي بومایهباور اصل نبوت و اعتقاد به وجود امامان كم      

رنوگ بوود حتي در ميان گروه معتقد به وجود چنين اشخاصي، اثرات منتج از این باور بسويار كم

اي كه غيركاربردي بودن رهنمودهاي این بزرگان به دليل متفاوت بودن شرای  اجتماعي و گونهبه

 ها )ده مورد( بود.فرهنگي، از مؤكدات صریح در متن غالب مااحبه

فقيه و مرجعيت موضو  والیت فقیه و مرجعیت علمای ديني :ه واليتسازمان نهادی یاعتقاد ب

بنودي، علماي دیني از موارد مورد تركيد در سياهه اهداف اعتقادي ناا  است كه به لحواظ مقوله

شوده گيرد لذا در این سسمت بوه هور دو موورد اشارههر دو در مقوله سازمان نهادي دین سرار مي

داري، فق  موضوو  مرجعيوت گانه دینپژوهش در راستاي ابعاد سهاست ولي در تنايم سؤاالت 

كننده، جز سوه شوركتموضوو  مرجعيوت علمواي دینوي بوه علماي دیني موردتوجه بوده است.

ها شد كه انسوانبندي ميكنندگان نبود. استدالل غالباً به این شکل صورتموردسبول سایر شركت

ها در و احکا  دین با عاسل و باشعور بودن انسوان صاحب عقل و شعور هستند و تقليد در فرو 

 تضاد است.

غيراز موورد بوهتجلي مذهبي: عبوديت یدر قالب رفتارهدای ديندي همندون نمداز  روزه...  

شووندگان رواج داشوت، بقيوه ماوادیق پنجاه بوين مااحبهنمازخواندن كه با فراواني نسبي پنجاه

ه نماز بسيار كم رواج بود. احساسات منفي نسوبت بوه تجلي مذهبي حتي در بين افراد اسامه كنند

 فلسفه روزه، حج و احکا  استاادي اسال  )خم  و زكات( شایع بود.

رسه. اینکه نخوري و به خودت فشار بيواري رو چيوز به نار  روزه گرفتن یه كار بيهوده مي"    

چنود بوارگرفتم ولوي نتيجوه دونم و به نار  هيچ ترثيري در ارتباط ند  با خدا نوداره. مهمي نمي

وسوت حو  خاصي جز ضرر ازش ندید . ضررهاي جسمي روزه خيلي زیاده. روزه گرفتن هيچ

 (؛1شونده كد )مااحبه "معنوي به من نداده

طلبي و سوودجویي مثالً شما در مورد احکا  استاادي دین فکر كنين همش موجبات منفعت"    

بت خم  و زكات و فطریه جمع ميشوه واسعواً معلوو  هایي كه بابراي یک سشر خاصيه. این پول
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ها چرا باید از طریق یک واسطه به دست مستمندان برسه؟ نيست صرف چي ميشه اصالً این پول

 (؛1شونده كد )مااحبه "ها رو به نيازمندان بدیم.مگه چه اشکالي داره خودمون این پول

شوده معيارهاي اخالسوي استخراجخدا   گانه عقل  جامعه ومعیارهای اخالقي یبا معیارهای سه

بندي است: عقل، جامعه، خدا، وجدان و فطرت كه در ها در پنج مقوله سابل دستهاز متن مااحبه

اي كوه در ایون خواني دارد. تفواوت عمودهسه مورد با مقوالت استخراج شده از اهداف ناا  هم

ده در سياهه اهوداف بوا مووارد شزمينه مشهود است ماادیق اخالق است كه برخي موارد مطرح

شووندگان بوه مثال عفيف بودن از دید مااحبهعنوانها متفاوت است. بهذكرشده در متن مااحبه

گيرانه دین در خاوص ارتباط با نامحر  نيست و یا رعایوت هاي سختمعناي رعایت چارچوب

 شود.پوشش اسالمي در ميان دختران از ماادیق بااخالسي تلقي نمي

كنم اگه احساس كنم یه ند  ذهن بودي داره پويش اون ند  با هر نامحرمي یه جور رفتار مي"    

كنم خودمو محدود كنم و باهاش خيلي ارتباط نداشته باشم و خيلي بهش نزدیک نشوم سعي مي

ولي اگه یه كسي رو بدونم واسعاً ذهن خوبي داره و ند  پاكيه اصوالً بورا  مهوم نيسوت كوه موثالً 

شوونده كود )مااحبه "اي داشته باشومبد  یا باهاش حرف بزنم یا ارتباط صميمانهباهاش دست 

 (؛0

در ارتباطاتم با اطرافيان فرسي بين زن و مرد وجود نداره همون معيارهایي كوه بوراي ارتبواط بوا "

كنه اینکه فطرت پاكي داشته باشوه یک دختر دار  همونها هم در مورد ارتباط با یه پسر صدق مي

 (.9شونده كد )مااحبه "عيين كنندستبرا  ت

 گیریبحث و نتیجه

هاي رسومي و مسوتقيم و بوه هموان گيري ادراكات و تجارب دیني از طریق نموزشتاور شکل

كننده اسوت. ایون امور بينانه و گمراهشکل ساد شده متوليان امر تعليم و تربيت تاوري غيرواسع

رد ولوي در بحوث نمووزش دیون فاصوله بوين اگرچه در مورد سایر معارف بشري نيز ماداق دا

دهود. ایون انداز با شدت و عمق بيشوتري خوود را نشوان مويپيامدهاي یادگيري و اهداف چشم

 بررسي و ترمل است:موضو  از چند جنبه سابل
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مربوط به ماهيت علو  دیني است كه به دليل تعلق به حوزه علو  انساني و ماهيوت موضوع اول 

یرش، تنو  در ادراكات و فهم افراد از مقوله دین در طيفوي پردامنوه سورار غيرتجربي و تفسير پذ

 سازد.اي واحد را غيرممکن ميگيرد كه گاه تاور تعلق این ادراكات به مقولهمي

هاي مربوطه است. چنانچه در نار داشته باشيم كه هودف مربوط به ماهيت نموزش موضوع دوم

دیني بلکه ایجاد تغييراتي در حوزه باورها و اعتقوادات  فق  انتقال صرف دانشاز نموزش دین نه

گيري باورهوا و اعتقوادات انگارانه بوه چگوونگي شوکلتوان پذیرفت كه نگاه سادهافراد است مي

هاي اندک ترثير و ایجاد تغيير را از متادیان امر نمووزش دیون سولب خواهود كورد. دیني، مجال

ورها و اعتقادات دیني امري فارغ از نموزش و كسب گيري باتوان مدعي شد كه شکلاگرچه نمي

اي از ادراكات و تجارب دیني منجر به باور و ایموان، جون  و دانش دیني است ولي سهم عمده

ماهيتي متفاوت از دانش دارد و به همان نسبت روشهاي نموزش متفواوتي را نيوز طلوب خواهود 

 كرد.

ر ارتبواط بوا موضوو  دیون اسوت. ظهوور در مورد شرای  فکري حاكم بر جهان دموضوع سوم 

مدرنيته و انزواي دین به دنبال خروج دین از عرصه حيوات جمعوي بشور در بيشوتر كشوورهاي 

گرایانه در خاوص دیون، مواجهوه بوا امور نمووزش دیون را از هاي تحولجهان و ظهور اندیشه

دليل دارا بوودن  اي تبدیل كرده است. اگرچه كشور ایران بهموضوعي اساسي به موضوعي حاشيه

حکومتي دیني سعي در دور مانودن از جریانوات بنيوان بورافکن ضود دینوي دارد ولوي بوه دليول 

 رسد.استضائات زیست در دهکده جهاني، چنين امري نامحتمل به نار مي

هاي موجود شناسي تربيت دیني است. عد  توجه كافي به نسيبمربوط به نسيبموضوع چهارم 

به دالیل مختلف ازجمله تحجر و جمود فکري حواكم بور جامعوه در ایون در حوزه تربيت دیني 

دار هاي بزرگ درراه ترسي  یک جامعه دیني مطلوب با شهرونداني دیونخاوص، ازجمله نفت

شود كه باورهاي دیني مبتني بر بندي مياست. استدالل موجود در این زمينه به این شکل صورت

كنود كوه مبتنوي بور حقوایق و نام هنجاري را تبليو  موي یقين و سطعيت است و دین اصوالً یک

هاي تربيت دیني نيز بایود از چنوين سطعيوت و ثبواتي برخووردار هاي دیني است؛ لذا روشنموزه

شود كه بوه لحواظ فضواي فکوري هاي تربيتي ميباشد. این طرز تفکر منجر به پافشاري بر روش

الگوهواي فکوري و سوبک زنودگي مورد ، خاص حاكم بر جامعه جهاني و تحوالت بنيوادین در 

شوند نيواز هاي مفيد محسوب مياند و یا اگر هنوز ازجمله روشدادهموضوعيت خود را ازدست
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هاي تربيت دیني كوه از دیربواز موردتوجوه و مثال یکي از روشعنوانبه بازنگري جدي دارند. به

تووجهي و مسوامحه، خوود ل بيناران امر بوده، روش اسوه پردازي است كه به دليتركيد صاحب

هاي این روش، فرا زا در فرنیند تربيت دیني شده است. ازجمله نسيبتبدیل به یک روش نسيب

انساني جلوه دادن الگوهاي دیني و تقدس بخشي بسيار به ننان است تا حدي كه متربيوان، خوود 

ولي بوه ناور مون ایون ". (337: 3333بينند )حاجي ده نبادي، را از همانندسازي با ننان عاجز مي

ها خيلي باال نشون داده شدن خيلي خوب نشون داده شدن یه جووري فراتور از ذهون نشوون ند 

(. ننچه در تربيت دیني بوا روش اسووه پوردازي حوائز اهميوت 3شونده كد )مااحبه "داده شدن

 است، دریافت روح و جوهره پيوا  و نيوز تشوخيص موسعيوت زمواني و مکواني رفتوار و گفتوار

تنها اثر تربيتي مثبتي ندارد بلکوه جا در این روش نههاي نابه(. تعميم339الگوهاست )همان منبع، 

كاري كه اون بزرگوان در اون زموان انجوا  "گذارد. جا ميهاي تربيتي جدي نيز از خود بهنسيب

رای  ميدادن مخاوص اون زمان بوده براي اینکه رفتاري بتونه الگو باشه بایود یکسوان بوودن شو

 (.3شونده كد )مااحبه "االن و اون موسع رو در نار گرفت

مالحاوه هاي تربيت دیني كه رد پاي نن كمابيش در پژوهش حاضر سابلجمله دیگر نسيب از    

گوویي بوه انبووه سوواالت دینوي نسول جووان اسوت. است، ناتواني ناا  تعليم و تربيت در پاسخ

داري است و نياز به اهتما  جودي جدیدي از دین و دینسؤاالتي كه برخاسته از فضاي گفتماني 

هاي نسل جوان در یک فضاي تربيتي تعاملي هایي درخور دارد. سخنان و پرسشبراي ارائه پاسخ

ها شناسایي شود. عد  توجوه بوه ایون موضوو  و نزاداندیشانه باید شنيده شود تا نيازها و دغدغه

یاد  "گسست نفریني"باسري از نن تحت عنوان نسيب  شود كهمنجر به نسيبي در تربيت دیني مي

شود كند و سخنان ننان توس  هم شنيده نميكند. در این حالت عایقي ميان دو نسل ظهور ميمي

-ریزي مويدرنتيجه ناا  تربيتي بدون توجه به نيازها و مسائل مبتالبه نسل جدید اسدا  به برناموه

رفتوه گسسوت ظهوور ائل نو شونده افراد طرح نشوده، رفتهها با نار به مسكند و چون این برنامه

كند كه ضروري اسوت ( نيز در همين راستا اشاره مي3337(. كشاورز )10: 3333كند )باسري، مي

شده است شناخته و تحليل شود و تربيت دینوي بوا نموزان نهادینهناا  ارزشي كه در وجود دانش

ساود پایودار كوردن نگاه حکيمانه نگاهي است كوه به نگاهي حکيمانه موردنقد و نار سرار گيرد.

گيرد و بين ظرف و ماروف نسوبت منطقوي برسورار پيا  تربيت دیني ظرفيت متربي را در نار مي

 كند.مي
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ننچه در نتایج پژوهش حاضر به تاویر كشيده شود مؤیود ایون نکتوه اسوت كوه ادراكوات و     

هواي رسومي در چوارچوب اهوداف از پويش شگرفته افراد از دین توابعي از نموزتجارب شکل

شده ناا  رسمي نموزش و پرورش نيست و نموزش دین رسمي الزاماً منجور بوه پورورش تعيين

شود. در این مورد نيز نگاه به ماهيوت و جووهره دیون همچنوين بسوترهاي داران رسمي نميدین

الفات فواحش باشود. تواند تا حدودي جوابگوي این نو  اختفرهنگي و اجتماعي زیرساختي مي

طور خاص بوا موضووعات موذهبي غيررسومي، طور عا  و در كشور ایران بهمدل رسمي دین به

عامه، نارهاي مبتني بر اطالعات غل  معلموان دیون ، فرهنگ1ها، اسطوره3دین سومي"برگرفته از 

از طور مشخص یک پيکوره منسوجم و سوازگار شود. اگرچه دین رسمي بهرسمي و... نميخته مي

باورها و اعمال است، اما تعبير و برداشت افراد از نن ضرورتاً منسجم و سازگار نيست. افوراد در 

توان دهند و بسياري از مرد  را ميمواردي دین را در جهت سازگاري با زندگي خویش تغيير مي

)ميور  "راحتي مجموعه ناسازگار و ناهماهنگي از باورها و اعمال دینوي دارنودمشاهده كرد كه به

هوواي برانگيز در خاوووص عوودول از چارچوبیکووي از موووارد چووالش (.330: 3333سندسووي، 

اسوت. افوراد در جواموع  3داري غيررسمي، بحث اصالت ارادهشده دین رسمي و شيو  دینتعيين

مدرن بر این باورند كه كليه عناصر و شدون زندگي فردي خود را باید بوا اراده نزاد خوود تعيوين 

ختاات باور و عمل دینوي از ایون ساعوده مسوتثنا نيسوت. در جواموع اموروزي، افوراد كنند كه م

رسوند بوين انتخواب بور اسواس اراده نزاد و دسوتورات كه به درجاتي از بلوغ فکوري ميهنگامي

شوند و درنهایت با این استدالل كه خداوند انسان را صواحب اراده تجویزي دین دچار تضاد مي

زننود و ها و عناصور دیون مويور نفریده دست به انتخاب از بين مؤلفهنزاد و صاحب عقل و شع

گزینند كه اي از عناصر خودساخته، فرهنگي و دیني را تحت عنوان دین براي خود برميمجموعه

برده سازي دیون نوا یا شخاي 0"داري خود بنياددین"از نن در متون پژوهش دیني تحت عنوان 

داري هاي دیونها نثوار و نشوانهدو مورد، در متن كليه مااحبه جزشود. در پژوهش حاضر بهمي

خورد كه به نسبت ميزان اهميت به هركودا  از ابعواد سازي دین به چشم ميخود بنياد یا شخاي

 گيرد.داري غيررسمي شکل ميدین، نو  خاصي از دین

                                                 
1. Folk 
2. Myths 

3. Voluntarism 

4. Subjectivity 
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