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 ۶/۵/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:                                                            ۱۹/۱۰/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یمراجعه به بطن زندگاین پژوهش به تجربیات زیسته  دانشجویان از بروز نوگروی در دینداری آنان با 

پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش می آنان دارییند یایپرتحرک و پو یفیتو رصد کردن ک ینید

نفر از آنان  2٦تحلیل روایت است. از میان دانشجویان دانشگاه تهران با رعایت تکنیک اشباع نظری با 

های فردی و همچنین شده در روایتهای انجامی روایی به عمل آمد. مصاحبهساخت یافتهمصاحبه نیمه

های این پژوهش حاکی از بروز ک روایت کلی خالصه شده و مورد تحلیل تماتیک قرار گرفتند. یافتهی

های دانشجویان از زندگی دینی خویش نشان ی تغییر در حیات دینی دانشجویان است. روایتعارضه

ندیشی مورد بازا اند و در نهایت دینداری خود رادهد که تحت تأثیر تغییراتی فردی و محیطی قرار گرفتهمی

ر بحران د»، «حیات دینی پایدار»ی زمانیِ ها به سه بازهدادن این تغییر، مصاحبهاند. جهت نشانقرار داده

تقطیع شده است. سه مضمون بنیادین استخراج شده  از هر سه مرحله « نوگروی دینی»و « حیات دینی

«. ینیسپ یبه مثابه امر داریدین»و « ینید یتهو بحران»، «یشینیپ یبه مثابه امر دارییند»عبارتند از:  

در نهایت باید گفت که روایت کلی دانشجویان از نوگروی دینی خویش حاکی از درکی پسینی از دینداری 

 ای به تمامی ساختاری می باشد.است. نوگروی دینی در اینجا نه کنشی کامالً آگاهانه است و نه پدیده

 .دینداری؛ هویت دینی؛ تحلیل روایت؛ دانشگاه تهراننوگروی دینی؛  ها:کلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسأله -۱

تواند از مقتضیات حاکم بر زندگی ی انسانی نمیی یک پدیدهمثابهداری بهدر هر عصری، دین

ی آن، گیری اولیهنظر از مسیر و روند شکلفردی و حیات اجتماعی بشر فارغ باشد و صرف

ی دیگری ی تغییر مواجه بوده و ناپایداری و تغییر، همچون هر پدیدهداری همواره با عارضهدین

ی اجتماعی متکثری، (. در یک چنین زمینه8: 139۵زند، گیرد )شجاعیان آن را نیز میدام

یرند گهای معنایی و تجربی متفاوتی قرار میها تحت تأثیر جهانهای گوناگون زندگی انسانبخش

ی خصوصی بیند و این چندگانگی به حوزهرو میهای متفاوتی روبهجهانو فرد خود را با زیست

ای را در سطح آگاهی فرد نیز سرایت کرده و تظاهرات عمده« پذیری اولیهجامعه»به درون  و افراد

های زیست را در نتیجه، بسیاری از افراد از همان آغاز کثرت جهان .گذاردافراد به نمایش می

گر، کنند )بررا تجربه می« 1ثانویه پذیریجامعه»تجربه کرده و فرآیندهای گوناگون و متنوعی از 

شدن در یک بافت اجتماعی متکثر و (.  بر همین اساس، اجتماعی۷3-۷٦: 1392برگر و کلنر، 

دست ی متشکل و یکعرصه توسط افراد،دینی  پذیریطی کردن مسیرهای متعدد جامعه

های دینی و بروز تنوعات مختلف ارزشی و نگرشی و ظهور مشرب داری را فروپاشیده ودین

 شود.در جامعه موجب میاعتقادی گوناگون را 

ی کردن بروز این تحول در عرصهبسیاری از محققان داخلی در نتایج تحقیقات خود به روشن

اند و از مسائلی چون تحول خصوص جوانان و دانشجویان در ایران پرداختهداری ایرانیان و بهدین

وی ورزی، بروز نوگردینشکلی ، بیورزیدین داری، تکثر در اشکالدر پایبندی دینی، افول دین

و مسائلی از این دست  های غیرمذهبیداری بازاندیشانه، ظهور نگرشدین دینی حاد و غیرحاد،

، 3؛ اسمرک1988، 2زینباور؛ 139۵؛ شریفی یزدی، 1393اند )نظری، سخن به میان آورده

اساس  داری بری تحوالت دینچنین، نتایج حاصل از تحقیقاتی که به مطالعه. هم(.201۷

اند های مختلف را در ایران مورد بررسی قرار دادهداری نسلهای نسلی پرداخته و دینتفاوت

 های پس از انقالب و نسلداری بین نسلبندی به ابعاد مختلف دینتفاوت معناداری را در پای

را  «کاهش در رفتارهای دینی جمعی»دهد؛ بدین معنا که نسل جدید نوعی از آن نشان می قبل

کند تری را دنبال میی بیش«گرایانهتمایالت عرفی»( و 21۷: 139۵تجربه کرده )غیاثوند، 

سراسری  داری در یک نظرسنجیدر دین گرایانه(. این تحول کاهش8۵: 1389)طالبان و بهابادی، 

یش ابینی قرار گرفته بود. در این پیمگویان مورد پیشانجام شد از سوی پاسخ 1383که در سال 

 

1- Secondary Socialization  
2- Zinnbauer 

3- Smrke 
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تر خواهد اند که توجه به دین از سوی ایرانیان در آینده کمبینی کردهگویان پیشدرصد پاسخ 90

 (. 32: 138۷شد )گودرزی، 

 یهااز باورداشت یادر این تحقیق همانا اتخاذ مجموعه 1طور کلی، مراد از نوگروی دینیبه

 با کلیه یا قسمتی اساسی از نظام متعلق به یک دین یا یک نظام اعتقادی و جایگزین کردن آن

نجر تواند مدهد و میاعتقادات دینی پیشین توسط افراد است که اغلب به صورت تدریجی رخ می

با توجه به تعریف فوق، پژوهش  (.28: 2003؛ 2)گالزیر و بوکسر به تغییر هویت دینی افراد گردد

یان ایرانی دست به انتخاب مسأله حاضر با مفروض انگاشتن بروز نوگروی دینی در میان دانشجو

شناختی این پدیده در میان دانشجویان دانشگاه تهران ی جامعهزده و در صدد است تا به مطالعه

با اتکاء بر نتایج تحقیقات متعددی حاصل آمده است که از بروز تغییرات  بپردازد. این مفروضه

داری آنان خبر تحول در ساحت دیناساسی در نظام اعتقادی و ارزشی جوانان و دانشجویان و 

ی برخورد گزینش»، «دین خصوصی»دهند. در نتایج برخی از این تحقیقات، از رواج گرایش به می

؛ 138۵در میان دانشجویان )توسلی و مرشدی، « گرایش به تکثرگرایی دینی»و « با دین

داری گوی دین( و ارجحیت ال138۵سرا: زاده خطبهزند، شریعتی مزینانی و حبیبشجاعی

داری آنان )شعبانی، گیری دیندر روند شکل« گرانهانتخاب»و اعتقادورزی « منطقی ـ عقالنی»

تعدد مسیرهای »و « های هویت دینیسبک»چنین، تحول در ( و هم139٦زند و آروین: شجاعی

میان ( صحبت به 1388؛ مغانلو، وفایی و شهرآرای؛ 1393دانشجویان )نظری، « یابی دینیهویت

 عبارتی بسطیا به« داریخودتشخیصی در دین»آمده است. برخی از مطالعات انجام شده نیز بر 

 داریاند که دیندر میان دانشجویان تأکید کرده و نشان داده« داری خودمرجعدین»و گسترش 

ای آور، خصوصی، سلیقهامری شخصی، غیرالزام»ای از دانشجویان بدل به طیف قابل مالحظه

است  گردیده« ینشی، مبتنی بر تعقل و خرد فردی و همراه با امتناع دگرساالری نهادهای دینیگز

 (.99: 139۴پور و معمار،کند ) حسنسیر می« گرایانهلذت»و « اقتضایی»و به سمت امری 

ی نوگروی دینی در میان دانشجویان شناختی پدیدهی جامعهپژهش حاضر با هدف مطالعه

نجام شده و در صدد فهم این مسأله است هر کدام از دانشجویان بروز یک چنین دانشگاه تهران ا

کنند. پرسش اصلی که داری خود را چگونه درک، تفسیر، معنا و توجیه میتحولی در ساحت دین

شود این است که دانشجویان دانشگاه تهران در باب چرایی بروز نوگروی در این پژوهش مطرح می

 هایها و اموری را در ترک صورتکنند؟ چه پدیدهی دلیل میاقامهچگونه در حیات دینی خویش 

 

1- Religious Conversio 

2- Buckser & Glazier 
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 داری خویشدخیل دانسته و چه دالیلی را برای گِروش به صورت فعلی دین خود داریپیشین دین

 دهند؟ ارائه می

 

 ی پژوهشپیشینه -2

 های تجربیپژوهش -2-۱

پرداخته  های نوپدید دینیجنبشبه بررسی نامه کارشناسی راشد خود ( در پایان1390قنادزاده )

تحوالت تاریخی نظیر نهضت اصالح دینی و تحوالت سیاسی، انقالب ها در هر دوره و مسایل است. 

عصر روشنگری از عوامل موثر در پیدایش جنبش های نوپدید دینی مطرح شده اند. همچنین 

آن: ظهور خردگرایی، انسان پدیده هایی چون صنعتی شدن، مدرنیسم با همه اسباب و لوازم 

گرایی، تکثرگرایی و سکوالریسم، تعامالت فرهنگی، تاثیر جامعه شناسان و بحث جنسیت از دیگر 

( در 1388علمدار ) علل اجتماعی مورد بررسی در پیدایش جنبش های نوپدید دینی هستند.

 پردازد.می شهر تهران(سال  29-20)جوانان  بررسی رابطه دینداری و نوگرایینامه خود به پایان

نتایج  نشان داد که  با افزایش دینداری، جهت گیری عام گرایانه و جهت گیری مدنی نیز افزایش 

گیری تساوی طلبانه ، جهت گیری استقالل طلبانه و جهت گیری دموکراتیک می یابد اما جهت

ری پیشرفت کاهش می یابد و برخالف انتظار میان دینداری و جهت گیری علمی و جهت گی

 .رابطه معنی داری مشاهده نشد. میان دینداری و نوگرایی نیز رابطه معنی داری مشاهده نشد

ی تحول در پایبندی دینی دانشجویان مطالعه»( در پژوهشی با عنوان 1393محمد نظری )

ن نفر از دانشجویا 1۷، فرآیند نوگروی دینی را در میان «دانشگاه خوارزمی بر اساس تحلیل روایت

 مؤید قتحقی این ی روایی مطالعه کرد. نتایجبا استفاده از روش تحلیل روایت و تکنیک مصاحبه

 باور بعد چهار در مطالعه مورد افراد دینی زیست در مشابهت و سانیهم از باال سطحی وجود

 اهدانشگ و تهران مدرن محیط به ورود از قبل تا دینی اخالق و دینی ایمان دینی، مناسک دینی،

بررسی وضعیت نوگرایی دینی در بین جوانان شهر »مقاله ( در 1393عصمت و همکاران )است. 

میزان نوگرایی دینی در بین جوانان یزد در حد متوسط رو به  دست یافتند: نتایج  به این «یزد

پایینی قرار دارد؛ و متغیرهای سن، جنس، امکانات رفاهی، تحصیالت و وضعیت شغلی از عوامل 

ر بر گرایش به نوگرایی دینی هستند.  از نظر گرایش به مبانی نوگرایی دینی مستعدتر بوده، اثرگذا

گرایش بیشتری دارند. در جامعه ما نوگرایی دینی دچار بدفهمی شده و به نوعی با دین گریزی 

( 1393میرزایی و باباصفری ) .و شخصی نگری در دین قرین گشته است و دارای کج کارکرد است

 «ی نوسازی و تکثرگرایی دینی در بین جوانان شهر و روستاهای سنندجبررسی رابطه» لهدر مقا
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. اندهی نوسازی و تکثرگرایی دینی در بین جوانان شهر و روستاهای سنندج پرداختبررسی رابطهبه 

ترین نوع دینداری در بین پاسخگویان شهر و روستا میدهد که شمولگرایی رایجها نشان مییافته

باشد و نادرترین نوع دینداری مربوط به انحصارگرایی است. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان می

ی رگرسیونی، موثرترین عوامل بر تکثرگرایی شده به برنامهی معرفیمؤلفه 1۷دهد که از مجموع 

اقتصادی  -طلبانه، کیفیت زندگی و وضعیت اجتماعیاللترتیب گرایش جهانی، گرایش استق به

اند، در اسالم گرویده های معاصر را که بهتن از بریتانیای ۷0( 2000کوزه و لوونتال )ت. اس

عه مورد مطال« های به اسالم گرویدههای نوگروی در میان بریتانیاییمایهبن»پژوهشی با عنوان 

های مذهبی پیچیده به نامهای از خودزندگیی نوگروی دینی خالصهمایهقرار دادند. شش بن

های هنجاری نوگروی دینی مربوط شوند. با ویژگی هامایهشود این بندهند که باعث میدست می

 اند)اسپیلکا وهای نوگرویمایهگیرند که پیشایندهای نوگروی تابع بنهمچنین، نتیجه می

( پژوهشی را با عنوان  2012(. تامس دبلیو. سِگادی و اسواتی شیروادکار )1390همکاران، 

در مورد  «هامرزی هندیی مهاجرت بروندادن خدایان: دین، تغییرات دینی و تجربهتغییر»

کرده به ایاالت متحده انجام دادند. سِگادی و شیروادکار های مهاجرتتغییرات دینی هندی

ی مادر )بومی(، ]زیستن ی جغرافیایی از جامعههای زیر را در این زمینه ارائه کردند: فاصلهشاخص

دهندگی را دارد، تغییرات دهندگی و وفقای که سطح باالیی از تطبیقباورهای دینی در[ نظام

ی ، ظهور یک طبقه2شدنای و آمیزه 1پویا در ضوابط دینی در هندوستان از جمله در نئوبودیسم

ه ای کدهد، ورود به جامعهشدن را نشان میای با تحصیالت باال که گرایش به سمت دنیویحرفه

های دینی دارد و همچنین در ی باورها و همبستگیمحرزی در تغییر و تحول در زمینه یسابقه

 (.2012، 3اختیار داشتن زبان ]متعلق به[ فرهنگ جدید )سگادی و شیروادکار

رف دهد و از طمرور پیشینه تجربی مذکور از یک طرف پیچیدگی مفهوم نوگروی را نشان می 

کند. بنابراین جایگاه پژوهش حاضر در ارتباط ه را نمایان میدیگر گستردگی مطالعات در این حوز

 تر و نه فقط درای که مفهوم نوگروی را در بعدی کالنشود؛ به گونهها مشخص میبا این پژوهش

ارتباط با تغییر از یک دین به دیگر بلکه تغییر در هویت دینی حتی در قالب یک دین مورد 

 دهد.بررسی قرار می

 

 

1- New-Buddhism  
2- Sanskritization  
3- Segady & Shirwadkar 
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 بر ادبیات نظری مروری -2-2

های علمی نظیر ای است که برخی از رشتهای نیست و مسألهتعریف نوگروی کار چندان ساده

ی آن شناسی را از آغاز قرن بیستم به خود مشغول داشته است که در نتیجهشناسی و جامعهروان

 نموجود در سن هایها با توجه به گوناگونیشناسیای از تعاریف، رویکردها و سنخطیف گسترده

های فردی، متغیرهای اجتماعی و شرایط تاریخی، پیرامون مفهوم نوگروی پذیریدینی، تنوع

تر شناسان انجام دادند که بیشها را روان(. نخستین پژوهش1۵: 201۴، 1وجود آمد )پالوتزیانبه

ی ی رویدادمثابهکردند. در آغاز، نوگروی بهبر نوجوانی و نوگروی ناگهانی و هیجانی تأکید می

یک ای دراماتشود؛ لحظهشد که در آن فرد به سطحی نو از ایمان و تصدیق قلبی نائل میمی دیده

ی وقوع یک بحران در زندگی فرد است؛ این تلقی بر اساس یک قرائت مسیحی از که زاییده

( و در کسوت ٦: 2013، 2رفت )کوکنوگروی شکل گرفته بود که دیرزمانی تلقی رایج به شمار می

وجود، زمان آن رسید تا اینکرد. با شناسان خودنمایی میسرمشق تبیینی رایج در میان روان

منظور لحاظ کردن سایر وجوه اجتماعی، دانشمندان به وسعت قلمرو این پدیده پی ببرند و به

 دینی و فردی این پدیده، نسبت به بازتعریف آن اهتمام ورزند. 

ز داند. امی« صرفاً یک لحظه در درون یک فرآیند رشد»رویدادِ نوگروی را ی آلبرت کو لحظه

شناسی دین از سوی دیگر، اجرای نقش شناسی رشد از یک سو و جامعهجا به بعد بود که رواناین

نوگروی حالتی از ادراک »]...[ ی نوگروی را آغاز کردند. مطابق نظر کو اساسیِ خود در مطالعه

« کندی مجدد خود است که در آن فرد به یک خود جدید را کشف و اتخاذ مینفس یا سازمانده

هایی به کار گرفته ها در تحلیل نوگروی مالک(. در بسیاری از این پژوهش213: 201۴)پالتوزیان، 

« خود»که نوگروی تغییر عمیقی در شده که با تحلیل کو از نوگروی مطابقت دارد. نخست این

ر لزومًا با پختگی ربطی ندارد، بلکه نوعًا شامل فرآیندی است که دگرگونی است. ثانیا این تغیی

پیامدهای شدیدی دارد که در « خود»شود. ثالثًا این تغییر در از طریق آن میسر می« خود»

نماید. رابعاً این مفهوم جدید از خود ها، عالیق و اعمال تازه رخ میمشغولیاموری مانند دل

 (.220شود )همان: ی پیشین ادراک میتر یا نوعی رهایی از تنگنا یا مخمصهصورت مفهومی واالبه

تغییر و تحول در نظام اعتقادات دینی فرد و در »توان به معنای را می بنابراین، نوگروی دینی

تغییر »عنوان نوگروی دینی را به 3هاالمی و آرژیل -تلقی کرد. بیت« نتیجه تغییر در هویت دینی

اند که اغلب تعریف کرده« ی فردمتحول شدن آگاهانه-هویت دینی شخص و خود قابل درک در

 

1- Paloutzian 

2- Kok 

3- Biet-halamei & Argile 
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شود. نوگروی ممکن است شامل تغییر از یک گان مطرح میشود و مقابل دید همهانگیز میبحث

(. ۴۵: 1388دین رسمی به دینی دیگر یا التزام مجدد به دین اسمی موجود باشد )خضرائی، 

باید تغییری رخ بدهد، اما ماهیت این تغییر را باید روشن کرد. در  اگرچه که در نوگروی مسلماً

ه با دانست ک –اعم از دینی و غیردینی  –گر نوگروی توان نشاندسته از تغییراتی را میواقع، آن

طور که اشاره شد با تغییر تصور ( و همان۴۷۷: 1390فرد )اسپیلکا و همکاران، « تغییر شخصیت»

شود. لذا بینی فرد میاست و موجب دگرگونی اساسی در نظام باورها و جهاناز خویشتن همراه 

گر نوگروی غیرحاد دانست. این دهد را نشانداری فرد رخ مینمیتوان هر تغییری که در دین

غییر ت»طور که اشاره شد، منجر به بروز ای و بنیادین باشد که همانقدری ریشهتغییر باید به

( گردد. چه بسا فرد ممکن است نحله یا گروه 102-101: 1990، 1)روبرتفرد « جهت در زندگی

فرد دستخوش تغییر عمیقی شود. معموالً گسستن از « خودِ»که دینی خود را تغییر دهد بی آن

ی دیگری که سخت به آن نزدیک است مستلزم هیچ خوددگرگونی ای و پیوستن به نحلهنحله

ا دسته از تغییراتی رجایی مذهبی است. لذا صرفاً آنی جابهشدیدی نیست و از این رو صرفًا نوع

داری فرد رخ داده و موجب بروز تحول ی دینحساب آورد که در حوزهتوان نوگروی دینی بهمی

که با وجود این جدید شود.« خودِ»بینی او و سربرآوردن یک اساسی در خویشتن فرد و جهان

فرد دانست، نتایج بسیاری از ای منحصربهتوان پدیدهدر زندگی هر فرد را می بروز نوگروی

: 2013کند )کوک، هایی در فرایند نوگروی افراد داللت میمشاهدات و تحقیقات بر وجود مشابهت

13.) 

 یاجتماع یهاجهان یچندگانگ. است شدهکیتفک یبیعج طرز به مدرن تیهو برگر نظر از

 ترنامطمئن و داریناپا ها،جهان نیا از کی هر ساختارهای تا است شده موجب مدرن جامعه در

 نیا بر. کردیم ستیز ترهماهنگ اریبس یجهان در فرد شامدرنیپ جوامع در چراکه شوند تجربه

 کثرت از مدرن انسان تجربه برعکس،. نمودیم مقدر و ثابت یسنت فرد برای یجهان نیچن اساس

 نظم فرد جه،یدرنت. سازدیم ینسب کنشگر برای را هاجهان نیا از کی هر ،یاجتماع یهاجهان

 قلمرو به نهادها ینیع نظم از تیواقع دیتأک عالوه،به. دهدیم دست از را تیواقع از یبخش نهادی

 درباره اشتجربه از تریواقع شیبرا خودش از فرد تجربه گر،یدانیببه. شودیم جاجابه فرد تیذهن

ی اجتماعی هاجهان ستیز شدن چندگانه (.8۵: 13۷۵ برگر،) شودیم ینیعی اجتماع جهان

ی تجربهی معنا بای هابخش»ی نیدی نمادها کهی زمان تا. دارد نیدی حوزه دری اعمده ریتأث

 دییتأ مورد مردمانی تجربه قیطر از همواره نمادها نیا داد،یم پوشش را فرد« یاجتماعی گزنده

 

1- Roberts 
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 را یسانکی ریفراگی نمادها فردی روزمرهی گزنده اتیتجرب ،یعبارت به. نمودندیم موجه و بوده

ی جیتدر رشد موازات به اما. گذاردیم صحه نمادها نیا اعتبار بر امر نیهم و کردیم قیتصد

 شودیم روروبهی متضاد گاه و متفاوت اعتقادات و هاارزش با روزمرهی گزند در فرد ،یگچندگانه

 رای نید فیتعار و نمادها تیمقبول تجربه، نیهم و نداردی خوانهمی و اعتقادات و هاارزش با که

 برگر، نظر از که جاستنیا .(8۷: 138۷ کلنر، و برگر برگر،) کشدیم چالش بهی وی گزنده در

 ،ینهاد لحاظ به تحول نیا امدیپ نیمشهورتر و دارد راههم به کنندهیویدنی ریتأثی چندگانگ

 حاصلی سختبه متکثر تیوضع دری نیدی باورها ان،یم نیا در. است نید« شدنیخصوص»

ی بندیپا در تحول کمدست ای و نید رییتغ مستعد فردیی گو که است طیشرا نیا در و شوندیم

ی دگرگون و رییتغ خوشدست مدرنی جامعه در فرد تیهو که گونههمان درست. استی نید

 (.88-89: همان) استی دگرگون معرض در زین تیواقع ازیی غا فیتعار بای وی رابطه است،

 آن قیطر از که است کردن یاجتماع و بخشیآگاه ندیفرا کی ینید ندیفرا الکمن نظر از

 جوامع در امروز یمعناده نظام نیا. سازدیم بر را خود اطراف اییدن و تیواقع از رییتصو بشر

 دست متفاوت ییهااسلوب و میمفاه از استفاده با همچنان یول است نشده روبرو مشکل با مدرن

 منفعل رویین ما کتاب نیا در نیا بر عالوه. زندیم یاجتماع جهان در تیواقع برساخت به

 دست خود متقابل کنش با زین ما. میستین یاجتماع هایتیواقع ای انیاد لهیوسبه شده برساخت

 نه شودیم ساخته نییپا از یاجتماع نظم اساس نیا بر. میزنیم یاجتماع هایتیواقع ساخت به

 سخن ییسایکل نید ای نهینهاد نید افول از اثر نیا در الکمن اما شود؛ لیتحم ما بر باال از نکهیا

 یذهن یدارنید ینوع ای محور سوژه ینید امروزه یمناسک نید جایبه است معتقد و دیگویم

 آن عمده و یاصل یژگیو ماست روزگار محصول که ینید ستیز نوع نیا. است کرده ظهور

 است ینامرئ نید نیا الکمن ازنظر. است یجنس آزادی ،ییخودشکوفا خودمختاری، فرد، تیمحور

 سنخ اساس بر نید یشناسجامعه یهالیتحل. است شدهپنهان کیکالس یشناسجامعه دید از و

نید مانند ییهادهیپد یبررس برای ما و است بوده مشابه هاییشناسسنخ ای فرقه-سایکل یشناس

 از استفاده یشناختروشی هایینارسا نیا علت. میدار ییا تازه میمفاه و فیتعار به ازین یدار

 از ییهافیتعر یعنی است؛ کیکالس انیاد ساختار بر ناظری هایشناس سنخ و هاسنجه ارها،یمع

 مذاهب و هافرقه سا،یکل مانند ینید هایسازمان متوجه صرفاً  که شودیم عرضه یدارنید و نید

نیدی افتهیتیبعدفرد از یشناسجامعه وهیش نیا که است شده موجب لیتحل روش نوع نیا. است

 بماند غافل است، زنده تجربه کی که فرهنگ کی معنوی و یعرفان وجوه از نیهمچن وی دار

 (.2۷٦: همان)
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 عواملی را مشخص( در تحلیل خود از فرآیند نوگروی دینی، سلسله 19۷۷جان الفلند )

کند. بر اساس مدل الفلند، صرفًا طرف را به پیروهایی متعهد تبدیل میکند که افراد بیمی

های متوالی مورد نظر را از سر بگذرانند، ممکن است به گروه دینی مردمانی که تمامی وضعیت

دست هب شکل راها، تصویری قیفیی این وضعیتشدهبندیجدیدی بگروند. ترسیم شکل سرهم

 کنند، کاستهمند، از تعداد مردمانی که وضعیت بعدی را تجربه میطور نظامبه»دهد، چرا که می

، 2انداز دینی حل مسأله، چشم1(. این مراحل عبارتند از: تنش110: 1990)روبرت، « شودمی

، ۵کیشیشدن پیوندهای عاطفی درون، نزدیک۴گیی تحول در زند، نقطه3گری دینیجووجست

سان، فرآیند نوگروی کامل . بدین۷و تعامالت پُرقوام ٦کیشیسست شدن پیوندهای عاطفی برون

د بندی الفلنبندی در هر سه سطح ابزاری، عاطفی و اخالقی که در بحث از مدل پایگشته و پای

 دی الفلند تنها یکی از انواع نظریاتی است که در صدنظریه .بدان اشاره رفت، تقویت خواهد شد

 ی ایرانتبیین نوگروی است که ممکن است چندان متناسب با بافت دینی ـ اجتماعی جامعه

ای رخ دهد که یک یا چند مرحله از مراحل نباشد. به این معنی که ممکن است فرآیند نوگروی

( نیز مدلی 1993(. رمبو )1990مشخص شده توسط الفلند در آن مغفول مانده باشد )روبرت، 

شناسان، شناسان، تبلیغهای مردموگروی عرضه کرده است که از یافتهمنسجم برای ن

کند. این مدل صرفًا رشدی نیست، شناسان نیز در پردازش آن استفاده میشناسان و روانجامعه

أثیر شود بر یکدیگر تای باهم در ارتباطند و این امر باعث میهای دیالکتیکی پیچیدهبلکه از راه

 مرحله مواجهه، مرحله طلب، مرحله بحران،ن مدل عبارتند از:  مرحله بافت، بگذارند. مراحل ای

 .(190: 201۴مرحله پیامدها )پالتوزیان،  مرحله التزام و مرحله تعامل،

 روش تحقیق -۳

برای فهم دالیل نوگروی دینی دانشجویان و پی بردن به چرایی و چگونگی بروز چنین تحولی در 

های معنایی بینی و عقاید دینی افراد ناگزیر از مراجعه به جهانها، جهانها، نگرشساحت ارزش

دانشجویان و فهم این مسأله هستیم که هر یک از آنان فراز و فرودهایی را که در زیست دینی 

رآیند که بتوان فمنظور، برای اینکنند. بدیناند چگونه درک، تفسیر و معنا میخود تجربه کرده
 

1- Tension 

2- Religious Problemsolving Perspective 

3- Religious Seekership  

4- Turning Point in Life 

5- Close Cult Affective Bonds  

6- Weakening of Extractual Affective Bonds 

7- Intensive Interaction 
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طور خاص مطالعه کرد بایستی آن را  در طور کلی و فرآیند زندگی دینی آنان را بهزندگی افراد به

ظر ر نی یک روایت دمنزلهزندگی به»بایست عبارتی، میبازسازی کرد. به« روایت»قالب یک 

(. بر همین اساس، 3٦8: 1388)فلیک، « شود تا بتوان برساخت روایی واقعیت را تحلیل کردگرفته 

 روایت»را برگزیده است.  1ی پژوهش، محقق روش روایتیدر این مطالعه و در رویارویی با مسأله

 نتیجه عنوان یکبه دیگران به خود یکردن تجربه سهیم برای مناسبی ابزار« تجربه یک کردنِ

 بازسازی را تجارب این بتواند راوی و هم تجربه این هم مخاطبین کهایگونهبه .است فرآیند یک و

از منظر این روش، مردم   (.۷1: 138۷کنند )ذکایی، پیدا آن از فهم مشترکی نتیجه در و کنند

ی جهانی که در آن های خود را دربارهها، عواطف، احساسات و ذهنیتگویند تا تجربهداستان می

ز ها اپردازی روشی است که انسانکنند، بازنمایی نمایند. بر همین اساس، داستانزندگی می

ا استفاده از آن جایگاه خود کوشند بطریق آن دانش اجتماعی خود را تولید و بازتولید کرده و می

(. در روش روایتی، برای تحلیلی چنین 80: 1392شان بیابند )محمدپور، را در جهان اجتماعی

شود که در بحث از روش تحلیل اطالعات استفاده می 2ای به نام تحلیل روایتهایی از شیوهداستان

 بدان پرداخته خواهد شد.

منظور گردآوری اطالعات استفاده خواهد یافته بهساختدر پژوهش حاضر از مصاحبه نیمه

 ی روایی تهیه وتوان به بهترین نحو از طریق مصاحبهها را میروایت»شد، چرا که به باور فلیک 

کنندگان از میان دانشجویان دانشگاه تهران ی مشارکتکلیه(. ٦: 1388)فلیک، «. گردآوری کرد

دگان شونن ساکن و اهل شهر تهران بود و مابقی مصاحبهاند. تنها یکی از دانشجویابرگزیده شده

های مختلف برگزیده شده و سعی بر آن بود تا تنوع مذهبی در میان آنان رعایت از شهرستان

نفر( مصاحبه  13نفر( و هم از پیروان اهل تشیع ) 12شود. به طوری که هم از پیروان اهل سنت )

شوندگان پیرو آیین یارستان )اهل حق( بود. دانشجویان به عمل آمد. عالوه بر این یکی از مصاحیه

نفر مصاحبه به عمل آمد و پس  2٦ارشد بودند و در مجموع با از مقاطع کارشناسی و کارشناسی

زن مورد  12مرد و  1۴از رسیدن به اشباع نظری روند مصاحبه به اتمام رسید. از این مجموع 

 انتخاب یشیوهاست. سال بوده  3۵تا  21ندگان بین شومصاحبه قرار گرفتند. گروه سنی مصاحبه

 ینظر اشباع حصول از پس بوده و ایزنجیره روش اساس بر تحقیق این در گانکنندهمشارکت

ها نیز مبتنی بر تحلیل ی تحلیل دادهشیوه .گردید متوقف کنندگانمشارکت جذب فرآیند

 بین مشترک موضوعی عناصر و هاموضوع بررسی برای تحلیل نوع بوده است. این 3مضمون

 

1- Narrative Method 

2-Narrative Analysis 

3- Thematic Analysis 
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 بر مرکزت که معنا بدین. شود ختم نظری الگوی یک خلق به تواندمی و بوده مفید بسیار هاروایت

 مندزمان بستر یک در هاآن میان روابط کشف و فهم برای تالش و مشترک مضامین استخراج

 هاوایتر فرآیندی و علی تأثیرهای به توانمی روایتی تحلیل از مدل این در اساس، همین بر. است

 .کرد توجه نیز

 شوندگانای مصاحبهاطالعات زمینه :۱جدول 

 وضعیت تأهل رشته تحصیلی دوره تحصیلی سن جنسیت ردیف

 مجرد شناسیجامعه ارشدکارشناسی 30 مرد 1

 متاهل شناسیجامعه کارشناسی ارشد 28 زن 2

 مجرد شناسیجامعه کارشناسی ارشد 2۵ زن 3

 مجرد فلسفه ارشدکارشناسی 33 مرد ۴

 مجرد فلسفه کارشناسی ارشد 29 زن ۵

 مجرد مهندسی مکانیک کارشناسی 21 مرد ٦

 متأهل علوم اجتماعی کارشناسی 30 مرد ۷

 مجرد فقه و حقوق کارشناسی 28 مرد 8

 مجرد پژوهشگری اجتماعی کارشناسی 21 مرد 9

 متأهل اجتماعیپژوهشگری  کارشناسی 2۵ زن 10

 مجرد علوم اجتماعی کارشناسی 21 مرد 11

 متأهل مهندسی برق ارشدکارشناسی 2۵ زن 12

 مجرد آمار ارشدکارشناسی 2۵ زن 13

 مجرد حقوق کارشناسی 21 زن 1۴

 مجرد حقوق کارشناسی ارشد 2۴ مرد 1۵

 متاهل حقوق کارشناسی ارشد 32 مرد 1٦

 مجرد تربیتیعلوم  کارشناسی 21 زن 1۷

 متاهل علوم تربیتی کارشناسی 2۵ زن 18

 متاهل مطالعات زنان کارشناسی ارشد 29 زن 19

 متاهل علوم سیاسی کارشناسی ارشد 33 مرد 20

 مجرد علوم سیاسی کارشناسی 31 مرد 21

 مجرد علوم سیاسی کارشناسی 23 زن 22

 متاهل علوم سیاسی کارشناسی 2۵ زن 23

 متاهل زبان و ادبیات فارسی کارشناسی 2۷ مرد 2۴

 مجرد زبان و ادبیات عرب کارشناسی 23 مرد 2۵

 مجرد زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی 22 زن 2٦
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 های پژوهشیافته -4

 شوندگانروایت توصیفیِ مشترک از حیات دینی مصاحبه -4-۱

زندگی آنان رساند. روایتی که شوندگان ما را به یک روایت کلی از های فردی مصاحبهروایت

کند. روایتی که با دوره نوجوانی آغاز شده، با ورود به شان را به سه دوره اصلی تقسیم میزندگی

یابد. درواقع با وجود ای خاتمه میی زندگیِ تازهجوانی ادامه یافته و با ورود به دانشگاه و تجربه

اشتراکات زیادی زندگی آنان را به هم گره  های فردی در تجارب زندگی دانشجویان، اماتفاوت

داری همچون ارزشی فردی و زده است. نوجوانی نقطه آغاز روایتِ کلی است. جایی که دین

ترین ویژگی این دوره است که ابعاد پذیری دینی مهمشود. جامعهاجتماعی در نظر گرفته می

های همسال و همچنین نواده، گروهداری را در آنان درونی و نهادینه کرده است. خامختلف دین

گیری حیات دینی های شکلها مهمترین مرجعمحافل مذهبِی موجود در مساجد و تکیه

توان حیات دینی پایدار نامید که با شوندگان بوده است. این حیات دینی را میمصاحبه

ق ینی، اخالی مناسک دهایی همچون پذیرش عقیدتی اصولِ و مبانی دین، اجرای مقلدانهمشخصه

 های دینی قابل تعریف است.چون و چرا به نمادها و اسطورهی دینی و ایمان قلبیِ بیگرایانهمطلق

شوندگان است که حیات دینی آنان خاستگاه مذهبی خانواده مهمترین ویژگی مشترک مصاحبه

 را برساخته است.

ی عطف ن نقطهاجتماعی جدیدی همچون دانشگاه به عنوا-های فرهنگیورود به محیط

ی ی حیات دینِی متفاوتی را رقم زده است. مهمترین مشخصهشوندگان، تجربهزندگی مصاحبه

این دوره جستجو برای تثبیت هویت دینی است. ورود به دانشگاه در برخی موارد همچون شوکی 

است.  ههای حیات دینیِ پایدار ناسازگار بودزمینهفرهنگی تجربه شده است که با بسیاری از پس

ها و... بحران در حیات دینی را ها، مذاهب و ادیان، زبانی برقراری ارتباط با سایر فرهنگتجربه

اند. تشدید کرده و اغلب افراد تالش برای تثبیت هویت جدید دینی و یا غیردینی را آغاز نموده

خود  ی دینی جایانهاندیشابعاد دینداری در این دوره تغییراتی اساسی یافته است. اعتقاداتِ جزم

تر و در بیشتر موارد عدم اعتقاد دینی داده است. مناسک دینی تقریبًا را به اعتقادات منعطف

جایگاه و الزام خود را از دست داده و دینِ مناسکی دیگر جایگاه خود را از دست داده است. اخالق 

داده است که فرد و تجربیات  گرایانه و سکوالری دینی جای خود را به اخالق نسبیگرایانهمطلق

تر ایمان استعالیی از حیات دینی فرد در مرکز آن قرار دارد. ایمان دینی و در بُعدی کالن

شود. شوندگان رخت بربسته است. بنابراین در این دوره است که نوگروی دینی مطرح میمصاحبه

حی ه تغییر محیط در سطالبته در اینجا صرف ورود به محیطی همچون دانشگاه مطرح نیست، بلک
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 توان خط داستان کلیتر مدنظر است: یعنی سفر از جهانی به جهان دیگر. بر این اساس میکالن

 گونه بیان کرد:نوگروندگان دینی دانشگاه تهران را بدین

 مناسکی-رشد یافتن در بستری آمیخته به دینداریِ سنتی یا دینداری عبادی -

 ریق خانواده و محیط اجتماعیتحمیل ابعاد مختلف دینداری از ط -

 کردن دینداریِ تحمیلیپذیری دینی و درونیجامعه -

 ورود به دوره راهنمایی و آغاز دوره نوجوانی -

 تجربه حیات دینیِ پایدار -

 های علمی و غیردینیورود به دبیرستان و آشنایی با آموزه -

 های اعتقادی دینیتشکیک در بنیان -

 بحران هویت دینی -

 ت هویت دینیجستجو برای تثبی -

 ورود به دانشگاه و تجربه زندگِی مستقل از خانواده و جامعه خاستگاه -

 ها، ادیان و مذاهب جدیدبرقراری ارتباط با فرهنگ -

 تشدید بحران هویت دینی -

 تغییر در ابعاد مختلف دینداری -

 نوگروی دینی -

توان شوندگان میمصاحبهحال با در اختیارداشتن این روایت توصیفیِ مشترک از حیات دینی 

های ی نوگروی دینی در میان آنان پرداخت. بنابراین در ادامه به تحلیل مضمونبه تحلیل پدیده

پردازیم. به عبارتی دیگر برای دستیابی به الگوی کالنی از شده میهای ارائهاساسی در روایت

شده را ذیل داستان و ارائه هایمجموعه تجاربی که منجر به نوگروی دینی شده است باید روایت

 پیرنگی کلی به نظم کشید که قابلیت تحلیل را داشته و صرفاً توصیفی نباشد.

 

 مراحل مختلف حیات دینی دانشجویان -4-2

ی اصلی تقسیم شد که هر شوندگان بر اساس سیر زمانیِ آن به سه مرحلهحیات دینیِ مصاحبه

رحله را باید حیات دینی پایدار نامید که مضمون مرحله مضمون بنیادی خود را دارد. اولین م

 هایاست. این مضمون بنیادی شامل زیرتم« داری به مثابه امری پیشینیدین»بنیادی آن 

های دینی پذیری دینی، مناسک مقلدانه و آموزش رسمی آموزهخاستگاه دینی خانواده، جامعه

ایم. مضمون بنیادی این ذاری نمودهشود. مرحله دوم را مرحله بحران در حیات دینی نامگمی

شناسانه، در جستجوی معنا، های سؤاالت هستیاست که زیرتم« بحران هویت دینی»مرحله 
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گیرد. مرحله سوم نیز که تنش میان اعتقادات و واقعیات و تشکیک در ابعاد دینداری را دربر می

گروی دینی است. مضمون ترین مرحله بوده و هدف غایی این پژوهش نیز هست مرحله نواصلی

های فردگرایی به جای است و زیرتم« دینداری به مثابه امری پسینی»بنیادی این مرحله 

 ود. شگرایی، خودمرجعی دینی، بازاندیشی در ابعاد دینداری و هویت جدید دینی را شامل میجمع

 ۱داری به مثابه امری پیشینیحیات دینی پایدار: دین -4-۳

شوندگان به عنوان زمینه و بستر ظهور دینداری در میان آنان حیات دینی مصاحبهاین مرحله از 

ی فرهنگی اجتماعیِ دینی خانواده است. حائز اهمیت فراوانی است. مهمترین بازیگر این زمینه

 کند:کنندگی را بازگو میشوندگان این تعیینهای مصاحبهخاستگاه مذهبی خانواده
 یلیخ یول دنکنن یترعا ور ینآداب د یادز یدشا دهستن یمذهب یلیمن خ یخانواده »

یرو شروع نم یبا نام خدا زندگ که چرا مثالً دکننیبا من بحث م یشهباور دارند و هم

 21)مرد، « ی. خب من هم یه جورایی مجبور بودم که خیلی باهاشون مخالفت نکنمکن

 ساله(.

( ناظر بر نوعی از دینداری است که در شوندگانداری سنتیِ )یه تعبیر یکی از مصاحبهدین

 داریِ توان به دینداری میداری مهمترین مشخصه است. از این نوع دینبودن دینآن پیشینی

 کند: شوندگان این فشار را اینگونه توصیف میعبادی یاد کرد. یکی از مصاحبه
داشت و  یادیز یگاهجا ینبود مسلماً د یادتردوره اول خب چونکه اقتدار پدر و مادر ز»

 یرستانبدوره د ی. ولیکردندم یمکنترل و تنظ ینیرفتار ما رو با توجه به مسائل د یباًتقر

 یوادگروابط خان یبگم تو یتونمم یگهدانشگاه که د یتو دشتر شد و بعرنگخورده کم یه

پدر و مادرم سخت  یهم به خورده برا یتوضع یننداشته. ا یادیز یگاهجا یگهد ینما د

 ساله(. 30)مرد، « دباهاش کنار اومدن یباًتقر یگهد یبوده ول

 ای داشته استشوندگان اهمیت کلیدیعالوه بر این، زیرتم دیگری که در زندگی مصاحبه

بودن بُعد مناسکیِ دینداری و در اینجا مناسک مقلدانه است. این نوع از دینداری نیز بر پیشینی

 :گذارددینداری در این دوره صحه می

 یداما حتما در نماز ع نخونندها نماز ماه ،خانواده یاعضا یرسا یامثال ممکن بود پدرم »

جات و دسته یأته تومحرم )دهه محرم(  هایشب یاکنند.  تقربان و ... شرک یافطر 

سال نماز  یاما یاگر باق یحت یمگرفتیماه رمضان روزه م یا یمکردیشرکت م یعزادار

شد به یدچار تناوب م یبا مشکالت خانوادگ ینداریشدت دهم  یاز طرف .یمخوند ینم

 

1- a priori 
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 یشترخانواده ب یاعضا یرشد سایم یالعالجصعب یماریدچار ب یکه مثال اگر کس یطور

 ساله(. 3۴)مرد، « دآوردنیو توسل و ... رو م یایشو ن ذرو ن یاتبه معنو

های وقوع بحران در با این همه، خروج تدریجی و فرایندی از این حیات دینی پایدار زمینه

 شود. ازحیات دینی را فراهم کرده است که با مهمترین مضمون بحران هویت دینی شناخته می

 گیرد وبودن دینداری و امور دینی مورد تشکیک قرار میاین دوره به بعد است که پیشینی

وندگان شخته با ترس و احساس گناه برای یافتن معنایی جدید در زندگی مصاحبهجستجویی آمی

 شود. نمایان می

 بحران در حیات دینی: بحران هویت دینی -4-4

شوندگان بحران هویت دینی با بروز تشکیک نسبت به حقانیت دین و مذهب در میان مصاحبه

زمانی مشخصی از حیات دینی، یعنی از شوندگان در بازه تقلیدی آغاز شده است. اکثر مصاحبه

شوندگان بروز یکی از مصاحبه. اندسالگی به بعد است که با این بحران روبرو شده 18حدود 

 کند: تشکیک در باورها واعتقادات دینی را اینگونه توصیف می
کتب  یکه تو یزیهچ همون یقامن قبال مطمئن بودم که مرگ و بهشت و جهنم دق»

 یشترب درمتوجه شدم هرچق یسالگ18 - 1۷سن  و ازکم کم اما  اومده. یثو احاد ینید

از اون  ییدهزا یدو عقا یناساس بودن دیمتوجه ب یشترب یکنمو مطالعه م یکنمفکر م

 یهئل مسا ینچون  تو ا یم،که دوسش دارم به زندگ اونکسیبا اومدن  یتاًالبته نها .یشمم

صورم رها کنم و االن ت یموقبل یدتونستم عقا تترو کنجکاوتر من راح قدم از من جلوتر بود

 ساله(. 21)زن، « ندارم یازمرگ اعتقاد بعد یایو به دن یهاز مرگ نابود

این بحران ناشی از نوعی چالش و تعارض میان معرفتِ دینی و معرفت غیردینی است. به 

 بروز نوعی از شناسانه باشونده یافتن پاسخی به سؤاالت هستیای که در این مصاحبهگونه

نی شناسی دینی و غیردیتفاوتی، مانع از اتخاذ قضاوتی نهایی میان دو نوع معرفتدرماندگی و بی

 شده است:
ل مث یکتاب یدر خصوص مرگ را باور داشتم و محتوا ینیو د یمذهب یتدر گذشته روا»

 یرعبت کنمیا حاال فکر مما میومد.به نظر  یتبه واقع یکنزد یتیروا یمغرب برا یاحتس

کنم یفکر میستیه. و ن یکیارتبزرگ به درون  یکه مرگ جهش مرا قبول دار یومه یویدد

 ساله(. 30)مرد، « یشهمن با مرگ تمام م یزهمه چ
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این تشکیک در بُعد اعتقادی دینداری، تشکیک در سایر ابعاد را نیز به دنبال داشته است. 

له تشکیک در ابعاد دینداری است. یکی از های این مرحبنابراین یکی دیگر از مهمترین زیرتم

دالیل سربرآوردن این تشکیک عدم توانایی منابع و مراجع دینی در پاسخگویی به برخی سؤاالت 

اش شوندگان بوده است. درواقع نوعی تنش میان اعتقادات و واقعیت روی داده که نتیجهمصاحبه

های دیگر این تنش ناشی از تنش میان جهانگرفتن از اعتقادات دینی بوده است. به عبارتی فاصله

ی دسترسی به منابع معرفتی جدید روی داده است. یکی از معنایی متکثری است که در نتیجه

 شوندگان این وضعیت را اینگونه توصیف کرده است:مصاحبه
 یمن هم سوال .هسواد دار یلیخ دگفتنیآخوند بود که م یکشب قدر بود،  یممسجد بود»

احساس کردم  بدهنتونست جواب  یوقت .کردیمشغول م وذهنم ر یلیکه خ یدمپرس ور

 ساله(. 21)مرد، « همشکل وجود دارکار  یجا یه یدشا

این عدم پاسخگویی به سؤاالت منجر به نوعی از بحران معنایی در میان آنان شده است. 

مرجع معنادهی به  درواقع هویت دینی با بحران مشروعیت و مرجعیت مواجه شده و دیگر یگانه

شدن نقش دین نیست، بلکه به این معنی رنگزندگی آنان نخواهد بود. البته این به معنی کم

ن دهد. بنابراین در ایشوندگان چنین تفسیری از دین به دست میجهان مصاحبهاست که زیست

ای هیافتن پاسخاند. این جستجو و های جستجو برای معنا را بروز دادهمرحله افراد اولین نشانه

 شوندگان فراهم کرده است.احتمالی است که زمینه را برای بروز نوگروی دینی در میان مصاحبه

 ۱داری به مثابه امری پسینینوگروی دینی: دین -4-۵

ه ای کشوندگان است. مرحلهتأکید اصلی در این پژوهش بر این مرحله از حیات دینی مصاحبه

های دینِی متفاوتی رشد کنند و شخصیتجستجوها به سرانجام رسیده، تغییرات ظهور می

ای از دینداری دارند و شوندگان تجارب چندین سالهیابند. در این مرحله است که مصاحبهمی

ی دینی و پذیرآنان دیگر امری پیشینی و استعالیی نیست، بلکه در فرایند جامعهدینداری برای 

پس از آن بروز تغییرات محیطی و اجتماعی در آنان، به امری پسینی تبدیل شده است. همانگونه 

ترین نقش را ایفا کرده است. ورود به دانشگاه و که پیشتر نیز اشاره شد زمینه در اینجا اصلی

شوندگان تأثیر بسیار زیادی شهری همچون تهران بر حیات دینی مصاحبهبه کالن عموماً ورود

گاه و مناسک دینی و گفتگو با دوستانِ سایر ها، دیدن عبادتکردن، رسانهگذاشته است. مطالعه

 

1- a posteriori 
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های دینی بر نوگروی آنان تأثیرگذار بوده است. در این مرحله است که ادیان، مذاهب و گروه

 کنند: ها گفتگوهای دینی مختلف را ببینند و با پیروان آناند آیینن توانستهشوندگامصاحبه
 یرو یلیخ یگهد یفرهنگ یتوضع یهبه  یفرهنگ یتوضع یهورود به دانشگاه و ورود از »

 یهابود. با فرهنگ یزندگ یچرخش بزرگ تو یهمن مثل  یمن اثر گذاشت. دانشگاه برا

 ییهاآشنا شدم. باهاشون دوست شدم و رابطه یگهد هاییتو قوم یگهد یهامذهب یگه،د

 هاییفرضیشاز پ یلی. خیذارهم یرمن تأث یبرقرار شد که هنوزم ادامه داره و هنوز هم رو

رد. ک ییرمن با ورود به دانشگاه تغ یبرا یگیرهذهن ما شکل م یتو یکه معموالً از بچگ

مختلف و...  یهامختلف، فرهنگ هایینو د رو تجربه کردم، مذهب یمختلف یهازبان

 ساله( 2۷)مرد، « بشم یگهآدم د یهباعث شد که من  ینهاهمه ا

دمآبا  ییوآشنا یشترشدن به مطالعه بیببا اومدن به دانشگاه و ترغو  بعد از دانشگاه»

 دایخودم و طرز فکرم پ ییرتغ یبرا یشتریمختلف جسارت ب یمختلف و طرزفکرها یها

 ه(سال 21)زن، « کردم

آشنا شدم و در  یزهاچ خیلیو دوستان باسوادم  با  یداسات یدر دانشگاه به واسطه »

 ساله(. 20)زن، « ماستفاده کرد خیلیکه  مشرکت کرد یمحافل

شوندگان تغییرات زیادی داشته عالوه بر این باورها و اعتقادات بنیادی نیز در میان مصاحبه

گرایی و شکاکیت داده خود را به نوعی از نسبیهای سرراست و مطلق گذشته جای است. پاسخ

است. به عنوان نمونه در مورد اعتقاد به وجود خداوند به عنوان منشأ هستی بسیاری از 

ه دادند بلکتنها وجود خداوند را مورد پرسش قرار نمیشوندگان در دوره اعتقادات اولیه نهمصاحبه

 پذیرفتند:های دینی از آن را نیز میروایت
من توجه داشت.  یاهرفتار یزبود که به ر یگر و ترسناکقبال خدا موجود محاسبهثالً م»

. اعتقاد دارم  که ممعتقد یباییو ز یرو خ یهست یبرا ییبه وجود منشا اما حاال صرفاً

 ساله(. 3۴)مرد، « هیچ نمیدونمهست اما  یزیچ

کی جای خود را به فردگرایی هم در بعد پایبندی اخالقی و هم در بعد پایبندی مناس

های مبتنی بر های فرد دیگر ارزشهای راهنمای کنشگرایی داده است. در اینجا ارزشجمع

اغلب اجماع دینی نیستند بلکه فرد در محور حیات دینی و غیردینی قرار گرفته است. 

در تجربه یدموجود با یو معنو ینید باورهای که اندکرده یدنکته تأک ینگان بر اکنندهمشارکت

وندگان شبه عنوان نمونه اصول اخالقی در میان بیشتر مصاحبه آنان قابل اثبات باشد. یشخص ی

گرایانه دینی نیست بلکه تجبارت شخصی فرد است که این اصول را مورد دیگر اصول مطلق

 دهد:سنجش قرار می
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من  یبرا یلیدارن خ ینیسرمنشأ د شونها همو ارزش یاتاخالق یمما فکر کن ینکها»

مطرح  نیکه فقط در د یستنن یزاییو... چ یدوست. صداقت، احترام، نوعیستقابل قبول ن

 تیموارد رو رعا ینکه ا یدمرو د داریناز افراد د یلیمن خ ینکهشده باشن. مثال بارزش ا

ات و رفتار ما یهست که داره اخالق ینفراتر از د یزیو برعکس. پس به نظرم چ دنکردن

 ساله( 30یکنه )مرد، م یتو هدا یمرو تنظ

بر اساس تعقل  یکه هر فرد یخواهانه معتقدم، به طور یو برابر یآزاد یمن به ارزشها»

 یهر انتخاب یدر زندگمیتونه  نرسونه یضرر یگرانکه به د یبه شرط شو خواست خود

 و میدنو استقالل   یشهاند آزادی فرصتارزشها به من  ین. ار هستو مختا باشهداشته 

 ساله(. 20)زن، « یرمبگ یمتصم مخود ایبر آزادانه  میتونم

شوندگان را به نوعی از خودمرجعی دینی محوری و فردگرایی حیات دینی مصاحبهاین سوژه

آور از مناسک دینی به تبدیل کرده است. دینداری خود مرجع برداشتی دلبخواهانه و غیرالزام

دهد. همچنین این نوع از دینداری تقلید در فروع دین را به کلی رد کرده و اعتبار و دست می

کند و بدین صورت نقش نهاد تورها و تعالیم دینی را با تردید و تشکیک مواجه میقطعیت دس

 کند. مرجعیت را نادیده گرفته و اجباری به رعایت دستورهای آنان احساس نمی
 هانتخاب کنه هر کس حق دارتقلید و مرجعیت یه جورایی الزمه در جامعه ولی دیگه »

 ساله( 21)مرد، « و میخوادر یزیچ هکه چ

 یو برایندار هستند ترس و عادت د یاز رو و صرفاً یشک یچم بدون هاهخانواد منظره ب»

 ساله(. 21)زن، « یاد!با منطق جور در نم یند یرفتنمن پذ

شوندگان را به سمتی سوق داده است که به طور کلی فردگرایی و خودمرجعی دینی مصاحبه

ن ن بازاندیشی در ابعاد دینداری یکی دیگر از مضامیدر تمام ابعاد دینداری بازاندیشی کنند. بنابرای

شوندگان است. عالوه بر این در پاسخ به بحران معنا شده از سوی مصاحبههای ارائهاصلی روایت

اورایی آویختن به منابع معموماً بر شبکه روابط گروهی و توانایی فردی تأکید شده است تا بر دست

 و متافیزیکی:
خانواده، عشق،  مثل یزاییاما چ یکردم!م یمعنا بود که خودکشیب مبرا یزندگ هاگ»

 ساله( 21)مرد، « اآفرینی میکنمخود معن یبرا همیشهدارن و  یمعن مدوستان و...برا

. به یشهخالصه م یزهاچ یلیهم در خ یمزندگ ی. معنایبرملذت م کردنیمن از زندگ»

که  هاییتکنم و به احساس موفق یکه خودمو آدم بهتر یکنمم ینظرم من دارم زندگ

، . دوست داشتن، رابطه برقرارکردنیکنمفکر م یلیخ یدهبهم دست م یشرفتپ یجهدر نت

 ساله( 28)زن، « یزندگ هب یدهبودن و... همه معنا م یرگذراتأث
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در جامعه  که یضیو تبع یعدالت ی، اما با توجه به ظلم ، بیرخ یزیکیمتاف یدگاهمعنا از د»

 ساله(. 33)مرد، « یدهمن معنا بخش یها به زندگ یناعدالت ینش در رفع اتال یبینمم

شوندگان بوده است. یعنی برایند این وضعیت، برساخت هویت جدید دینی برای مصاحبه

یطی ای شرانوگروی دینی با تغییر در هویت و همچنین شخصیت آنان همراه بوده است. در نتیجه

شوندگان در تالش برای جستجوی معنای جدیدی در زندگی و متعاقباً که ذکرش رفت مصاحبه

د که در بیشتر موارد به تمامی با هویت دینی پیشین آنها متفات بوده است. انهویت جدیدی بوده

ها در ارتباط با ی ثقل است؛ به نوعی که غالب کنشدر هویت جدید آنان فرد محور و نقطه

 یابند. فردگرایی معنا می

 هاهای مستخرج از متن مصاحبهها و مضمون: زیرتم2جدول 

 هامضمون هازیرتم مراحل حیات دینی

 مرحله اول:

 حیات دینی پایدار

 خاستگاه دینی خانواده

 پذیری دینیجامعه

 دینداری مقلدانه

 های دینیآموزش رسمی آموزه

 داری به مثابه امری پیشینیدین

 مرحله دوم:

 بحران در حیات دینی

 بحران هویت دینی

 شناسانهسؤاالت هستی

 در جستجوی معنا

 واقعیاتتنش میان اعتقادات و 

 تشکیک در باورهای دینی

 بحران هویت دینی

 مرحله سوم:

 نوگروی دینی

 گراییفردگرایی به جای جمع

 خودمرجعی دینی

 بازاندیشی در ابعاد دینداری

 هویت جدید دینی

 داری به مثابه امری پسینیدین

ی بنای نوگروی دینی در میان آنان را شکل داده است پدیدهچیزی که مسلم است و سنگ

گرایی جدید نام برد، واجد توان از آن به عنوان نوعی معنویتاست. این تغییر که می« تغییر»

تنها  به عنوان« خود فرد»گرایی انتخاب ترین ویژگی این نوع از معنویتهایی است. اصلیویژگی

گرایی جدید، فرد به منزله عابدی مطیع و منفعل عتبر است. به عبارت دیگر در معنویتمرجع م

نیست، بلکه پویا و جستجوگر است. خواه این جستجو در بطن دین و منابع دینی باشد، خواه در 

 جایی خارج از چارچوب دین رسمی. 
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 ترین دالیل نوگروی دینی از دیدگاه دانشجویانمهم -4-۶

به این موضوع خواهیم پرداخت که دانشجویان چگونه بروز نوگروی دینی در حیات در این بخش 

کنند و مهمترین دالیل آنان برای نوگروی چیست. رمبو اولین دینی خویش را درک و تفسیر می

داند. درواقع در این مرحله است که در مرحله در فرایند نوگروی را تأثیرات بافت و زمینه می

شود. عوامل فرهنگی، اجتماعی، شخصی و ... مهمترین ی، نوگروی تسهیل مینتیجه ظهور عوامل

عوامل هستند. در ادامه نشان خواهیم داد که مهمترین دالیل دانشجویان برای نوگروی دینی در 

توان در دو گیرد. دالیل اصلی دانشجویان برای نوگروی را میذیل هر یک از این عوامل قرار می

کننده در حیات دینی های قانعهای شناختی و فقدان جوابدی کرد: خالءبندسته عمده تقسیم

 و همچنین گسترش دایره روابط اجتماعی و دسترسی به منابع معرفتی جایگزین.

های مناسب در متون دینی را در های شناختی و نیافتن پاسختقریباً تمامی دانشجویان خالء

باعث بروز نوعی تردید نسبت به حقانیت دین در اند. این امر حیات دینی خویش توصیف کرده

ت که گر این اسکردن زندگی برای آنان شده است. بنابراین روایت زندگی دانشجویان بیانمعنادار

ساز نوگروی گردیده هایی را برای تردید و تشکیک در آنان موجب شده و زمینهاین خالءها جرقه

دهند که میان واقعیت و اعتقادات آنان است. نشان میها نوعی از ناسازگاری را است. این روایت

 شوندگان این وضعیت را اینگونه توصیف کرده است:یکی از مصاحبه
ه به مدرس یمذهب یو کارها ینید یغاتتبل یها برااز طلبه یگروه یرستاندر دوران دب»

تر بیشتو شکل گرفت.  یو مذهب ینیمسائل د در مورد یادیز خیلی یاه. بحثاومدندما 

شدند. شاید چون یم یهتوج یو ناکاف یمنطق یرغ یلشده، با دال حشبهات مطر مواقع

و من  ماندند یشبهات در ذهن ما باق ها جوان بودند تأثیر داشته است. ولی اینطلبه

 یهاجواب همون ، به دنبال جواب گشتم که عموماًبشمرد شون از کنار ینتونستم به راحت

 دمیرس یجهنت ینبه ا هاسالاز  بعدکه  ییجا تا. شدیکننده ماجرا م یهتوج یرعقالنیغ

 2۵)مرد، !« ادامه دهم یمزندگ یبه راحت هم یخاص یو مذهب ینبدون د توانمیکه م

 ساله(.

کننده و نقش آن در نوگروی های قانعی دیگری در خصوص فقدان جوابشوندهمصاحبه

 چنین اقامه دلیل کرده است:
 .هسواد دار یلیخ ندگفتیماموستا بود که م یاآخوند  یکشب قدر بود،  یممسجد بود»

 هبدنتونست جواب  یوقت .کردیمشغول م وذهنم ر یلیکه خ یدمپرس ور یمن هم سوال

باور داشته باشم  یزیبه چ یخوامنمه. مشکل وجود دارکار  یجا یه یداحساس کردم شا

 ساله(. 21)مرد، « یستن یکه منطق
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ان گفت که دانشجویان از نوعی شناخت مبتنی بر ایمان دینی به شناختی توبنابراین می

های احتمالی برای سؤاالت آنان اینبار با های شناختی و پاسخاند. خالءعقالیی چرخش داشته

ای فردی داشته است جایگزین تکیه بر عقالنیت و منطقی که عموماً به تعبیر خودشان ریشه

وی دینی برای برخی از آنان همچون تغییری اخالقی روی داده است. اند. عالوه بر این نوگرشده

ا آنها دار که بآورنبودن احکام اخالقی برای برخی از افراد دینی الزامتغییری سلبی که در نتیجه

 اند به وقع پیوسته است. یکی از دانشجویان این امر را اینگونه توصیف کرده است:مواجه شده
 اییژهو یتاخالق اهم من ی. براصحبت کنمکردن  یتر زندگیقبتوانم از اخال یدشا»

نگاه م اطراف به ی. هر چیکنمنگاه م یاخالق یکه تمام مسائل رو از منظر جوری داره.

 مشغل دو یکار یا. دروغ و ریستاز اخالق ن یخبر ینید یجامعه یکبه عنوان  یکنمم

 یهبه نام  تق یشرع یهاکه کاله ینید یبینم.م یند یتحاکممن اینو نتیجه و  شدهآدمها 

 ساله(. 33)مرد، « یکندم یزتجو ی و...و دروغ مصلحت

 بودن آن یکی دیگر از مضامین اساسی دالیلفایدهعالوه بر این، فقدان کارکرد مثبت دین و بی

هایی که شناخت دینی برای آنان قرار داده است نوگروندگان دینی است. همچنین محدودیت

 از دالیل آنان است: یکی دیگر
حس  مورد یندر ا یمسئله ا یچه ندارد االن.من  یزندگ تو یریتاث یچهخب دینداری »

اعث ب یست دیگر ... بزرگترشدنن یمسئله و دغدغه ا یچه یمبرا یننبود د بود ویکنم. نم

 یچهو فکرم از در هکن یداپ ییرروزمره تغ یو رخدادا یعنسبت به وقا یدمکه من دشد 

خودم را در دوران دانشگاه  ینباعث شد که من د ینو هم هبه مسائل نگاه کن یبزرگتر

 ساله(. 22)مرد، « کنم یدابودم اعتقاد پ یند یرها کنم و به ب

بندی کرد، با ظهور عوامل ها را ذیل دالیل فردی و شناختی طبقهتوان آناین دالیل که می

اند. بنابراین در اینجاست که گسترش دایره روابط اجتماعی و دسترسی به اجتماعی تشدید شده

منابع معرفتی جایگزین نقشی اساسی ایفا کرده است. ورود از جهانی بسته، سنتی و به تعبیر 

یان پر از تعصبات دینی به جهانی متکثر همچون دانشگاه که روابط اجتماعی تعاریفی دانشجو

 کنند نقش بسزایی در نوگروی آنان داشته است. بازتر و متکثرتر پیدا می
 ینکها یعنی. یرفت تا پخته شود خام یدسفر با یاربس یگه،م ینطور که سعداانسان هم»

پس  .یشیهم پخته تر م یندهپنج سال آ و یکردیفکر نم ینطورا یششما پنج سال پ

 )مرد،« یستخودش ن یارتحول در اخت ینو ا یشهم یجاددر درونش تحول ا یشهانسان هم

 ساله(.  28
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ها و منابع جدید را باید مهمترین دلیل آنان در نوگروی دانست. آشنایی با افراد، شخصیت

از  ید، ایجاد روابط دوستی و تأثیرپذیریتقریباً تمامی دانشجویان تأثیر آشنایی با برخی افراد جد

 اند. اند را تأیید کردههای مرجعی که اکثراً پس از ورود به دانشگاه ظهور کردهگروه
 یگر،د یهابود. با فرهنگ یزندگ یچرخش بزرگ تو یهمن مثل  یدانشگاه برا»

برقرار  ییهاآشنا شدم. باهاشون دوست شدم و رابطه یگرد هاییتو قوم یگرد یهامذهب

رو تجربه  یمختلف یها. زبانیذارهم یرمن تأث یو هنوز هم رو دشد که هنوزم ادامه دار

 یهباعث شد که من  ینامختلف و... همه ا یهامختلف، فرهنگ هایینو د کردم، مذهب

 ساله(. 30)مرد، « بشم یگهآدم د

ها های این جهانن ویژگیعالوه بر این در این فرایند سفر درونی از جهان سنتی به جهان مدر

ها به تعبیر دانشجویان، تعصبات و نیز برای آنان تغییر کرده است. یکی از این ویژگی

هایی بوده است که در جهان سنتی و حیاتی دینی پیشین آنها حضور داشت است. گراییدگم

 ماعی،بنابراین طی فرایند تغییرات محیطی و اجتماعی به موازات گسترش دایره روابط اجت

اندیشی در جهان دینی نیز به بخشی از حیات کنونی آنان بدل گشته است. تکثرگرایی و عدم جزم

آند اعتقاد به نوعی از در میان آن دسته از نوگروندگانی که به کلی از دایره دین خارج نشده

در حالی  نی پیشین متفاوت است. بنابرایاندیشانهشود که با عقاید جزمپلورالیسم دینی دیده می

که نقد درون دینی یکی از ارکان اساسی دینداری آنان است، پذیرش تکثر ادیان نیز به دینداری 

 آنان افزوده شده است: 
ت دست به دس یناخودآگاه همه چ ی،نداشته باش یموضوع تعصب یهشما راجع به  یوقت»

 یشهباعث مو....  یدجد یها یدهها و شن یدهو د یطمثل دوستان کتاب و مح یدههم م

ان انس یوقت یمثل قبال حساس نباش یدشا ی،حساس بود یزاییچ یهکه اگه قبال رو 

 ینفکر ک ینجوریا یوقتیشناسه. و... رو بهتر م یانوخودش و خدا و اطراف یرهسنش باال م

 ساله(. 28)مرد، « یستیحساس ن ینیامورات د یهم رو یلیگه خید

دی کرد بنتوان مهمترین دالیل نوگروی دینی در میان دانشجویان را اینگونه جمعبنابراین می

ها بیرون کشیده شد. اولین عامل در بعدی های استخراجی از مصاحبهکه دو عامل عمده در روایت

شناختی و فردی در نظر گرفته شده و دومین عامل عموماً عاملی اجتماعی و فرهنگی است. 

ن مضمون در دالیل شناختی و فردی که ارائه شده است خالءهای شناختی و فقدان مهمتری

پذیر کردن زندگی بوده است که کننده بوده است. مهمترین دلیل این امر توجیههای قانعجواب

پذیری موجود نبوده و آنان به حیاتی غیردینی روی به تعبیر آنان در حیات دینی این توجیه
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در بُعد عوامل اجتماعی و فرهنگی آشنایی با افراد جدید و گسترش روابط  اند. همچنینآورده

 اند. ی حیاتی فاقد تناقض حائز اهمیت فراوانی بودهاجتماعی با سایر افراد، ضرورت تجربه
 

 ترین دالیل نوگروی در میان دانشجویانمهم: ۳جدول 

 معانی دالیل اصلی

 های شناختیخالء
های شناخت و جهان به وسیله پذیری هستیعدم توجیه

 دینی در حیات دینی پیشین.

 کنندههای قانعفقدان جواب
 ایشناختی و بعضًا شرعی پاسخ منطقیسؤاالت هستی

 برای آنان نداشته است.

 گسترش روابط اجتماعی
های مرجع جدید و آشنایی با افراد جدید و تشکیل گروه

 تأثیرپذیری از آنان

 معرفتی جایگزیندسترسی به منابع 
تری های منطقیمطالعه و آشنایی با منابعی که پاسخ

 نسبت به متون دینی برای آنان فراهم کرده است.

 گیریبحث و نتیجه -۵

های خانوادگی نوگروی دینی در این پژوهش همچون پاسخی به شرایط اجتماعی و زمینه

دانشجویان درک و تفسیر شده است. این نوگروی دینی پاسخی است که به حیات دینیِ پیشینی 

آنان و در واقع واکنشی است به وضعیت موجود. تقریباً تمامی دانشجویان دیدی منفی نسبت به 

های آنان سرخوردگی و طردشدگی از اند و در روایتی امروز ایران داشتهعهوضعیت دین در جام

سوی نظم دینیِ رسمی ایران تجربه شده است به دیگر سخن دانشجویان در پی نزاع مستقیم با 

اند بلکه نزاع اصلی آنان با نظم سیاسی برگرفته از دین است، دانشجویان معموالً به دین نیست

 اند، در حقیقتسیاست دینی و مخصوصاً اسالم سیاسی را مورد نقد قرار دادهای ناخودآگاه شیوه

ایران  ینوگرویی دینی اعتراضی است نسبت به وضعیت و جایگاه دین. آنان نقش دین در جامعه

کردن منافع شخصی عمل کرده است و یا ابزاری اند که یا در جهت برآوردهرا نقشی ابزاری دانسته

ی آغاز تغییر و دگردیسی را نه های مردم، با ابن تفاسیر نقطهاجتماعی توده بوده برای مهندسی

ی امر روزمره برای سوژه باید جستجو کرد. دانشجویان در خود سوژه بلکه در شرایط برسازنده

هت اند. از این جاند بلکه بر علیه آن دست به شورشی درونی زدهتنها نظم دینی را برنتافتهنه

ورزی در سطح کالن از آنها گرفته شده است و بیشتر ونی است که امکان کنششورش آنان در

ی عمومی اکراه داشته و آن را واجد پیامدهایی منفی آنان در ابراز عقاید کنونی خود در حوزه

اند. در واقع سوژه، شورش خود را نه تنها متوجه ساختارها نکرده است بلکه این توصیف کرده

ار شوندگان بسیگونه که مصاحبهو کارگزاران آن پنهان کرده است، برای همانشورش را از ساختار 
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دهد که نوگروان در تر نیز به ندرت روی میکردند در سطح کالنگر اعتماد میدیر به مصاحبه

ی عمومی به اظهار نظر بپردازند. بنابراین دینداری را به امری خصوصی و درونی تبدیل عرصه

شدن ای اجتماعی آن نباید در روابط آنان تأثیرگذار باشد. این پدیده که عرفیاند که نمودهکرده

دینداری نام دارد در میان تمامی دانشجویان مشاهده شده است. از دید آنان نهادهای دینی نباید 

نظم اجتماعی ایران را نمایندگی و مدیریت کنند. عالوه بر این نوگروندگان دینِی دانشگاه تهران 

اند و باز هم دین را به کردن دینداری در ایران رسالتی برای خویش قائل نشدهعرفیدر جهت 

اند. حتی بسیاری از آنان ی خصوصی کشانده و آن را فاقد کارکردهای اجتماعی دانستهحوزه

فتگی یااند که از دید آنان در نهایت منجر به عدم توسعهکژکارکردهایی برای دین در نظر گرفته

شده است. نوگروندگان با پسینی خواندن حیات دینی و در کل نهاد دین در پی دنیوی در ایران 

اند. اکثریت مصاحبه ورزی بودهساختن هرچه بیشتر امور در سطوح کالن جامعه و سیاست

ورزی دینی در جامعه در حال وقوع است شوندگان بر این باوراند که آنچه به عنوان دین و سیاست

 جاری و با مقاصد دنیوی نیست. چیزی جز بنگاهی ت

ساند رگیری کلی میهای دانشجویان از حیات دینی خویش ما را به این نتیجهدرنهایت روایت

کند. حیات دینی، ی عاملیت و ساختار معنا پیدا میکه نوگروی دینی امری است که در میانه

در میان  ی نوگروی دینیفردی است. تجربه-حیاتی بسته و الیتغیر نیست و تابع شرایط اجتماعی

ه ک کشدمی یررا به تصو اییفرهنگ-یمشترکِ اجتماع هاییتموقعویان دانشگاه تهران دانشج

ی همچون نوگروی حاد و غیرحاد شده است. در مشابه یکنش یمنجر به خلق الگوها یتدرنها

 اییاجتماع یساختارها یِتجسم و تجل میان این دانشجویان روایت نوگروی دینی، از یک سو

 یترا هدا یو اجتماع یفرد یهاگشته است و کنش یخودآگاه جمعذهن نا یکه ملکه است

ورزی شده کنشکند؛ و از سویی دیگر تجلیِ خودآیینیِ فردی است که درون این ساختار درونییم

در  های نوگروی دینیگزیند. بنابراین باید گفت که روایتکند و حیات دینی خویش را برمیمی

آلت دست  یا روحیب یها ابزارهاانسانکنند که وشزد میی مهم را گاین پژوهش این نکته

 یهاهمشترک، تجرب یطبقات یا یساختار یتموقع یبلکه افرادِ دارا یستند،ن ساختارهای اجتماعی

ه اَعمال خود ب یهکه به نوب کنند؛یم یجادا یمشترک حیات دینیدارند که  یامشابه و تکرارشونده

اما  کند؛یرا محدود م آنانو اعمال  یمرا تنظ ییهادستورالعمل بخشد،یآنان ساختار م یاجتماع

کاماًل  یرو افراد نه عامالن ین. از انیز به آنان داده استرا  یفرد ینوآور یحال اجازه یندر ع

ی. بنابراین نوگروی دینی در اینجا نه کنشی کاماًل آزاداند و نه محصول منفعل ساختار اجتماع

ای به تمامی ساختاری. آخرسخن اینکه حیات دینیِ دانشجویان دانشگاه دهآگاهانه است و نه پدی

 تهران، متکثر و چندپاره است و نوگروی دینی یکی از وجوه این حیات دینی است.
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 های دینداری (. پایگاه خانوادگی، سنخ1389فرد، سیدمهدی )آزاد ارمکی، تقی و اعتمادی

 و فرهنگ جوانان، پژوهش یتخصص وفصلنامهد  های مذهبی در ایران،و کیفیت ارزش
 .1-23، ۴، جامعه

 ،تهران دهقانی. محمد ترجمه .نید یشناسروان(. 1390) همکاران و برنارد اسپیلکا :
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 ( بررسی سطح دینداری و گرایش138۵توسلی، غالمعباس و مرشدی، ابوالفضل .) های

، رانیا یشناسجامعه مجلهدینی دانشجویان )مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر(. 

۷(۴ ،)118-9٦. 

 شهر جوانان دینداری شناسی. گونه(1393)علیرضا  زند،شجاعی آرش و پور،حسن 

 .1۷-39(، ۴)2۵ ،کاربردی شناسیجامعه اصفهان،

 ورزی جوانان با تأکید بر (. مطالعه وضعیت دین139۴پور، آرش و معمار، ثریا )حسن

(، 3)8، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایرانای(. ی یک نظریه زمینهدینداری خودمرجع )ارائه

131-99. 

 ،برگرفته  جرس، سایت .دینی نوگروی از سیاسی هاینظام وحشت(. 1388فرید ) خضرائی

 http://www.rahesabz.net/story/9431از 

 مجله دینداری، سنجش برای مدل ساخت . مبنای(1391)علیرضا  زند،شجاعی 

 .1۴۵-1٦۷ ،٦8 ،انسانی علوم شناسیروش

 راهبرد فرهنگگریزی در ایران، (. مدلی برای مطالعه دین139۵زند، علیرضا )شجاعی ،

3۵ ،۵2-3٦. 

 (. بررسی 138۵سرا، رامین )زاده خطبهزند، علیرضا؛ شریعتی مزینانی، سارا؛ حبیبشجاعی

 .۵1-۷۴(، 2)۷، فصلنامه مطالعات ملیداری در بین دانشجویان، وضعیت دین

 ( جوامعی در نوستالوژی 138٦شریعتی مزینانی، سارا؛ باستانی، سوسن؛ خسروی، بهناز .)

 یایرانی مطالعات فرهنگ فصلنامهایران. های نوپدید در تی معنویاجتماع؛ نگاهی به پدیده
 .٦2-8۵(، 8)3، و ارتباطات
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 (. مطالعه تجربی روندهای 139٦زند، علیرضا و آروین، بهاره)شعبانی، فرشید؛ شجاعی

 .9٦-118، 3۷، مجله راهبرد فرهنگگیری دینداری. شکل

 ( تحوالت دین1389طالبان، محمدرضا و رفیعی بهابادی، مهدی .) داری بر اساس

 .٦8-93، 2، مسائل اجتماعی ایران(. 1388-13۵3های نسلی در ایران )تفاوت

 ( رفتارها و باورهای ایرانیان: تحلیلی جامعه139۵غیاثوند، احمد .) شناختی از چهار دهه

 .10۵-12٦(، ۷3)2۵، اجتماعی فصلنامه علومدینداری در جامعه ایران. 

 ( 1388فلیک، اووه .).ترجمه هادی جلیلی. تهران: نشر نی. درآمدی بر تحقیق کیفی 

 ( دین1391کالنتری، میترا و کالنتری، عبدالحسین .)های مختلف )مطالعه داری در نسل

 .1۷8-200، 2، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعیموردی شهرستان ساری(. 

 ( 138۷گودرزی، محسن .)های اجتماعی ایرانیان کل کشور های فرهنگی و نگرشگرایش
 . تهران: سازمان تبلیغات اسالمی.1383، های پیمایش ملی تحوالت فرهنگیـ یافته

 ( 1392محمدپور، احمد .) تهران: انتشارات  ضد روش –روش تحقیق کیفی ،.

 شناسان.جامعه

 ،عرفی  با آن نسبت و جویاندانش جهان زیست شدن چندگانه(. 138۴ابوالفضل ) مرشدی
 ارشد، کارشناسی )پایان نامه امیرکبیر( صنعتی گاهدانش: موردی )مطالعه آنها شدن

 تهران(. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه

 ( رابطه سبک1388مغانلو، مهناز؛ وفایی، آگیالر و شهرآرای، مهرناز .) های هویت و

 .3۷۷-38۷، ۴،  مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایراندینداری در دانشجویان. 

 ،رب خوارزمی دانشگاه دانشجویان دینی بندیپای در تحول مطالعه (.1393محمد ) نظری 
  خوارزمی(. دانشگاه ارشد،  کارشناسی  نامه)پایان روایت تحلیل اساس

 ( 1390قنادزاده، انیسه .)پایان   های شبه معنوی در دوره معاصرعلل گرایش به جنبش(

 ، دانشگاه الزهرا(.دانشکده الهیات نامه کارشناسی ارشد، 

 ( 1388علمدار، فاطمه سادات .)سال  29-20)جوانان  بررسی رابطه دینداری و نوگرایی
 علوم انسانی، دانشگاه االزهرا(.دانشکده ، پایان نامه کارشناسی ارشد) شهر تهران(
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