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Abstract 
The evolution of women's religiosity in different generations is the main issue of 
this study. The methodological, qualitative research approach in this study was 
narrative analysis and data collection was done using narrative interview with 
participants selected through snowball sampling. Forty women of two 
generations (mothers born in the 1960s and 1970s and girls born in the 1980s) 
were selected for the interview. A comparative study of religiosity developments 
between the mothers and daughters showed that the girls, for reasons such as 
attending university, improving literacy and education, strengthening the spirit 
of questioning and criticism, have experienced the transformation of religiosity 
and have criticized and rethought their religiosity, so that they have discarded an 
important part of the religious beliefs and practices that were performed easily 
and without any question in the past. In contrast, the mothers had little 
rethinking of their religiosity, as they had different social experiences and living 
worlds, and for some reason, were not able to attend college. As a result, their 
religious developments were not as dramatic and comprehensive as those of the 
girls. 
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Extended Abstract 
Introduction 
The evolution of women's religiosity in 
different generations is the main issue of 
this study. The religiosity evolutions is a 
function of the social and cultural changes 
in any society. In particular, due to the 
advent of modernity, the speed of change 
has become very high and the acceleration 
of these changes can also accelerate the 
change of religiosity. In other words, the 
changes resulting from the modern world 
have been one of the important contexts 
of changes in the religiosity of religious 
people, as we now face all kinds of 
religiosity in religious communities and in 
our country, Iran. What we prefer in this 
study is to investigate the developments of 
women's religiosity in Tehran because 
according to our experience in Tehran, 
these developments have been ascending 
and descending several times creating the 
motivation for further studies. Therefore, 
in the present study, an attempt was made 
to answer the following important 
questions: 

1. What are the religious 
developments of women living in 
District 4 of Tehran (due to limited 
facilities, it is sufficient to select a 
sample from one area)? 

2. What is the understanding and 
interpretation of women who had a 
change in their religiosity? 

 

Methods 
The methodological, qualitative research 
approach in this study was narrative 
analysis and data was collected using 
interviews with participant selected 
through purposeful sampling. Forty 
women of two generations (mothers born 
in the 1960s and 1970s and girls born in the 

1980s) were selected for the interview. In 
this study, according to the subject, the 
method of narrative analysis was used. The 
tool used to collect the data was a 
narrative interview. In narrative 
interviews, the narratives obtained from 
the interviewees contain data that can be 
used as a substitute for semi-structured 
interviews. In a narrative interview, the 
informed person is asked to improvise the 
story of the subject in which he/she 
participated. The questioner asks the 
informed person to retell the subject in the 
form of an interconnected story of events 
from the beginning to the end (Flick, 2015, 
p. 92). 40 girls and mothers were selected 
for interview from District 4 of Tehran 
(District 9 of Majid Abad Neighborhood). 

 

Results 
An investigation of the religious 
developments of the mothers and 
daughters in the current study showed 
that the mothers are more religious than 
the girls and, in fact, have a wider religious 
world. In contrast, the girls are more or 
less out of the realm of religion and live in 
a world different from that of their 
mothers. They have undergone 
fundamental rethinking regarding 
religiosity. . Out of the 20 girls, 2 did not 
accept any religion and were among the 
acute converts, and 18 were non-acute 
converts who had doubts about some 
religious matters and were now selectively 
and more rationally religious. In fact, their 
modernity has been a kind of non-acute 
descending modernity. Out of the 20 
mothers, 17 were associated with non-
acute and ascending modernity of the 
stabilization type, while the religiosity of 3 
was declining. They seriously doubted 
hijab and some Qur'anic verses on 
women's rights. A comparative study of 
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the evolution of religiosity between the 
mothers and daughters shows that the 
girls have experienced the transformation 
of religiosity for reasons such as attending 
university, improving literacy and 
education, strengthening the spirit of 
inquiry and criticism, and living in new and 
different conditions from their mothers. 
They have critiqued and rethought their 
religiosity in such a way that they have 
discarded an important part of the 
religious beliefs and practices which were 
done in the past easily and without any 
questioning. In contrast, the mothers had 
little rethinking of their religiosity, as they 
had different social experiences and 
worldviews, and for some reason, were not 
able to attend college. 

 

Conclusion 
A comparative study of the religiosity 
evolutions between the mothers and 
daughters showed that the girls, for 
reasons such as attending university, 
improving literacy and education, 
strengthening the spirit of inquiry and 
criticism, have experienced the 

transformation of religiosity and have 
criticized and rethought their religiosity, 
so that they have put aside an important 
part of the religious beliefs and practices 
that were performed easily and without 
any questions in the past.  
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 شناسایی  هدف  با  پژوهش  و  است  تحقیق  این  اصلی  یمسأله  مختلف  هاینسل  در  زنان  داریدین  تحول

  بین   آیا  که  شود  بررسی  تا  است  شده  انجام  تهران  4  یمنطقه  در  ساکن  زنان  بین  در  داریدین  تحوالت
  تحقیق،  روش  و  کیفی  روشی،  رویکرد.  خیر  یا  دارد  وجود  اعتنایی  قابل  تفاوت  زنان  از  نسل  دو  داریدین

 گلوله  یشیوهبه   هدفمند  گیرینمونه  روش  و  روایی  یمصاحبه  اطالعات،  گردآوری  ابزار  و  روایت  تحلیل
  براي ( 60 یدهه  متولد دختران و  50 و  40 یدهه متولد مادران) نسل  دو زنان از نفر 40. است بوده برفی

  نوگروندگان   و  نداشتند  قبول  را  دینی  هیچ   نفر  2  دختران،  از  نفر  20  مجموع  از.  شدند  انتخاب  مصاحبه
  نظام  درون  در یافتهتحول) غیرحاد نوگروندگان  نیز  نفر  18 و( اعتقادی نظام در  کامل ییافتهتحول) حاد

  عقالنی   بیشتر  و  گزینشی  نحوبه  اکنون  و  اندشده   تردید  دچار  دینی  امور  برخی  در  که  اندبوده(  اعتقادی
  نیز   نفر  3  داریدین  و  داشته  صعودی  و  غیرحاد  نوگروی  نفر  17  مادران،  از  نفر  20  میان  از.  دارانددین

  زنان،  حقوق  به  مربوط  قرآنی  هایآیه  از  برخی  و  حجاب  درمورد  آنان.  است  یافته  تحول  نزولی  صورتبه
 دهدمی  نشان  دختران  و  مادران  میان   داریدین  تحوالت  تطبیقی  بررسی.  اندشده   جدی  تردید  و  شک  دچار

  یروحیه   تقویت  تحصیالت،  و  سواد  سطح  ارتقای  دانشگاه،  در  حضور  چون  دالیلی  به  دختران  که
 در   بازاندیشی  و  نقادی  به  و   اندگذرانده   سر  از  را  داریدین   در  تحول  یتجربه  نقادی،  و  گریپرسش 

  به  گذشته  در  که  را  ایدینی  اعمال  و  باورها  از  مهمی  بخش  که  ایگونهبه  اند،نموده  اقدام  خود  داریدین
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 در  اندنتوانسته  دالیلی  به  و   انداشتهد  متفاوتی  جهان  زیست  و  هاتجربه  نیز  و  دینی  پذیریجامعه
  نتیجه،   در.  است  نداشته  وجود  شان داریدین  در  چندانی  بازاندیشی  شوند،  حاضر  دانشگاهی  هایمحیط
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 مسأله انیبو  مقدمه 1
دین  در  و  تحول  اجتماعی  تحوالت  از  تابعی  داری 

به  است.  جامعه  هر  ورود  فرهنگی  اثر  در  ویژه، 
و شتاب   زیاد شده  بسیار  تحوالت  مدرنیته سرعت 

می  تحوالت  تحوالت  این  در  شتاب  سبب  تواند 
نیز  دین  به داری  و    گردد.  تحوالت  دیگر،  عبارت 

زمینه از  یکی  مدرن  جهان  از  ناشی  و  تغییرات  ها 
داری افراد بوده است؛  بسترهای مهم تحوالت در دین

ها در اجتماعات  داری ای که اکنون با انواع دینگونه به
داران مواجه هستیم. دیگر، »حضور دائمی، مؤثر  دین 

لم است؛  ی دین در جامعه مشهود و مسو گسترده 
از یک فرهنگ به فرهنگ   اعتقادات مذهبی  اگرچه 

لحاظ شکل، نوع و میزان متفاوت  دیگر متمایز و به
ی ما نیز دین  (.  در جامعه514:  1378است«)گیدنز،  

و سازنده  اصلی  عناصر  از  یکی  و  همواره  فرهنگ  ی 
شکل در  مهم  عوامل  از  و  یکی  تغییرات  دهی 

اکنون مطالعات    های جامعه بوده است. امادگرگونی 
داری  ی ما حاکی از تحول در دین های زیستهو تجربه 

دین در  تحول  اما  است.  دست افراد  افراد  کم داری 
می می دهد:  رخ  صورت  سه  به  هم  تواند  تواند 
پذیرد.  به صورت  افقی  و  نزولی  و  صعودی  صورت 

بندی دینی صرفاً محدود به افزایش یا  تحول در پای 
پای  سطح  در  دین   بندیکاهش  ابعاد  داری  به 

شود؛ بدین صورت که ممکن است در کیفیات و  نمی 
دین  بدون  حاالت  دهد،  رخ  تغییراتی  مردمان  داری 

دین این  میزان  بحث  لزوماً  یا  که  افزایش  و  داری 
جا بحث تکثر اشکال  کاهش آن در میان باشد. در این

می دین  مطرح  عرصه ورزی  در  تنوعات  این  ی شود. 
بندی کرد و گزارش  توان دستهاً می ورزی را صرفدین 

های بسیار متنوعی  داریداد؛ زیرا از این منظر، دین 
نسبت  شان بههای مختلفوجود دارد که وزن مؤلفه

ها  ی میان آن متغیر است. لذا هر گونه امکان مقایسه 
 (. 137: 1392گردد« )محدثی،  منتفی می 

نوسازی  فراگیر  به  1فرایند  نیرویی  که  صورت 
بدیل در کشورهای درگیر مدرنیته در آمده بود، به  بی 

 
1 Modernization 

ها و تفسیرهای غیردینی که از طبیعت،  همراه تبیین
نظریه  توسط  انسان  هستی  و  جدید  جامعه  های 

نحله  و  می علمی  ارائه  رایج  فکری  بنیان های  شد، 
های دینی را متزلزل ساخته، نفوذ  بسیاری از اندیشه

د  اجتماعی  حضور  می و  چالش  به  را  و  ین  کشید 
ی دین بود، بر  هایی را که در گذشته بر عهده کارویژه 

می عهده  غیردینی  نهادهای  به ی  مینهاد.  رسد نظر 
عمده  در بخش  که  ایجاد  دین  در  ایران  تاریخ  از  ای 

یک »سایه منظور  به  نمادها  از  فراگیر  پارچه  بانی« 
معنی  ایفا  کردن  اساسی  نقشی  اجتماعی  نظم  دار 

رو  رده بود، این بار با چالشی گسترده و عمیق روبه ک
آن از  چالش  این  است.  می شده  ناشی  که  جا  شود 

به  نمی »دین دیگر  بان مقدس«  تواند »سایه سادگی 
همه  بر سر  را  در  خود  نهادهای جدید  و  مردمان  ی 

ها بگستراند.  های معنایی مرتبط با آن جامعه و جهان 
تفاسیاین  و  تعابیر  که  است  و  جا  دینی  گوناگون  ر 

خود   توسط  چه  مردمان،  زندگی  سپهر  در  غیردینی 
گزینش سوژه  بهی  و چه  نهادهای  وسیلهگر  ی سایر 

می  شکل  دین  نهاد  از  هم رقیب  و  زمان، گیرد 
در  سبک غیردینی  و  دینی  اعتقادورزی  های مختلف 

که عالوه این کند. بهمیان مردمان مجال بروز پیدا می
ف دینی از واقعیت به پرسش  حتی »مقبولیت تعاری

می کلنر،  گرفته  و  )برگر  »این  87:  1387شود«   .)
ی ما مشاهده  اکنون در جامعهوضعیتی است که هم 

ی ما چندپاره  تنها جامعهشود. در حال حاضر نه می
ی دینی نیز دیگر متشکل و  شده است؛ بلکه عرصه 

معاصر  یک  ایران  در  برعکس،  نیست.  دست 
لفی وجود دارد که در بسیاری  های دینی مختگرایش 

از خود  گیریاز مواقع منافع  و جهت  های متضادی 
می  )محدثی،  بروز  ترتیب،  85:1386دهند«  بدین   .)

بسیاری   دینی  غنای  از  که  ایرانی  جهان  زیست 
های آگاهی مدرن به  برخوردار بود، با ورود مجموعه

آن  با  خود  ارتباط  و  خود  می بازتعریف  و  ها  پردازد 
ن زمینه برای رشد انواع تفاسیر از دین فراهم  زماهم
بندی  شود و وضعیت در نهایت به تحول در پای می
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سبک  انواع  ظهور  و  مردمان  دین دینی  داری  های 
 انجامد.  می

وضعیت  پیمایش  بررسی  منظور  به  که  هایی 
نحو تجربی در ایران طی سالهای  داری به تحوالت دین 

ده، نتایج قابل  انجام ش  88و    84،  81،  79،  74،  53
توجهی را در این خصوص به دنبال داشته است. به  

انقالب   از  بعد  ایران  »در  طالبان    1357اعتقاد 
نسبت آگاهی  مردم  دینی  بسیار  های  گذشته  به 

بررسی با  است.  شده  شاخص بیشتر  های  های 
احساسات   و  رفتارها  اعتقادات،  به  مربوط  مشترک 

یجه دست  به این نت  88تا    53های  دینی طی سال 
ایم که در بُعد اعتقادات اصلی دین یعنی اعتقاد  یافته

داری  به خدا، پیامبر و معاد تغییر قابل توجهی در دین 
به ایران  و  مردم  محسوس  تفاوت  و  نیامده  وجود 

و   عاطفی  بعد  در  است.  نداشته  وجود  معناداری 
احساس دینی، متوسط رو به باال، و در بعد اعمال و  

متوس دینی،  برای  رفتار  است.  بوده  پایین  به  رو  ط 
مثال، در بعد رفتارهای مذهبی، شاخص نماز خواندن  
)طالبان،   کرده است«  پیدا  کاهش  با شیب مالیمی 

های مختلف  داری در بین گروه (. تحوالت دین 1:  2017
ای  سنی زنان در ایران و از جمله در شهر تهران مسأله

پژوهش  برخی  در  که   غیهااست  و  دانشگاهی  ر  ی 
نظران این  گران و صاحب دانشگاهی توسط پژوهش 

های  حوزه محل توجه و بحث بوده و نتایج پژوهش 
تأیید   مورد  بر  ناظر  بیش  و  کم  همگی  اشاره  مورد 

بوده  بودن تحوالت صورت گرفته در دین  داری زنان 
  ، کاظمی  و  )فرجی  محدثی،  1388است   /1391  /

نظری،  1392کالهی،   تاج 1393/    / 1394الدین،  /  
الدین،  / امینی و تاج 1396/ طالبان،  1395عباسپور،  

1399  .) 

پژوهش  تأیید  در  و  راستا  همین  صورت  در  های 
باره  در  دینگرفته  تحوالت  در  ی  »امروزه  زنان  داری 

شاهد   تهران  جمله  از  شهری  فضاهای  از  بسیاری 
های متنوع عرفانی  تمایالتی مبنی بر گرویدن به جمع 

روان  هستیم؛  و  ویژگی »جمع شناختی  با  های  هایی 
و   نزدیک  پیوندهای  و  متفاوت  عاطفی  و  ساختاری 
یکدیگر«؛   با  همکاری  و  عالقه  فضای  و  صمیمانه 

که به پیروان  ندرت می چیزی  اجتماع  میان  در  توان 
دین رسمی یافت. تنوع نسبی شکل و محتوای این  

های  دهد که متن مردم به شیوه ها نشان می جریان 
طری از  چه  شکل  مختلف،  در  نوآوری«  و  »ابداع  ق 

کردن«   »وارد  در  چه  و  قدیمی  سنتی  اجتماعی 
تولید  سبک صدد  در  وغرب،  شرق  از  مختلفی  های 

فضاهای خاص و متنوعی در درون خود هستند که  
ها تاثیرگذار  هم به نوعی در زندگی فکری و روحی آن 

برای  را  کوچکی  اجتماعات  هم  و  به بوده  وجود  شان 
دست  که  دآورد  دوره کم  حدی  ر  تا  زندگی،  از  ای 

مزینانی،  نسبت  )شریعتی  کنند«  پیدا  تعلق  آن  به 
 (.  188-189: 1386باستانی و خسروی، 

با عنایت به مباحث مفهومی و نظری و تجربی  
طورکلی و نیز  داری در ایران به توان گفت که دین می

به دین  زنان  دست داری  خاص  تحوالت  طور  خوش 
بهچشم است؛  شده  دیگر  ونه گگیری  امروزه  که  ای 
داری مشخص سخن گفت؛  توان از یک نوع دین نمی 

قابل مالحظه تنوع  تکثر و  با  زمینه بلکه  این  در  ای 
داری  توان طیفی از دین رو هستیم. درواقع، می روبه

را ترسیم نمود. این موضوع البته بیشتر از همه در  
های چندگانه و متکثر در دنیای مدرن و  پرتو هویت 

ن قابل تحلیل و مطالعه است. روند شهرنشینی  نوی 
گسترده در ایران، افزایش میزان تحصیالت، افزایش  
چنین   بروز  در  همگی  مشابه  موارد  و  فردگرایی 

تأثیرات قابل توجهی داشتهپدیده  اند. در جوامع  ای 
امروزي، افراد هر چه بيشتر در معرض افكار و عقايد  

سبک  و  مطالعات،  و  ارتباطات  جدید  متنوع،  های 
و   آنان  تأثيرپذيري  عموماً  باشند،  زندگی 

بود؛  قرارگرفتن شان در روند تغييرات بيشتر خواهد 
گونه  به وجود فضاهاي مجازي نشر هر  با  خصوص 

مطالب ديني و غيرديني در عرض چند ثانيه صورت  
این مي در  آنچه  اما  ترجیح    پذيرد.  ما  براي  پژوهش 

ان است؛ زيرا اغلب  داري زندارد، بررسي تحوالت دين 
دارتر ی جای جهان دین شود که زنان در همه گفته می

(.  575:  1394از مردان هستند )فورشت و رپستاد،  
داری در جهان جدید  پس اگر مدعای تحول در دین

بایست این تحول در میان  مدعای معتبری باشد، می 
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بنابراین،   باشد.  مشاهده  قابل  نیز  ایرانی  زنان 
ما تحومسأله زنان  داری نسل ل دین ی  های مختلف 

در ایران است. لذا در پژوهش حاضر تالش شد به  
پرسش  تحوالت  اين  كه  شود  داده  پاسخ  مهم  های 

داري زنان در طی دو نسل چگونه است و زنان  دين 
در   تحول  از  تفسیری  و  فهم  چه  نظر  مورد 

کنند. برای بررسی این امر زنان  شان ارائه می داری دین 
من در  )به   4ی  طقهساكن  امکانات    تهران  خاطر 

محدود به انتخاب نمونه از یک منطقه بسنده شده  
 است( مد نظر قرار گرفت. 

 پژوهش ینهیشیپ 2
 ( هال  دبلیو  مقاله2015جیمز  در  عنوان  (  با  ای 

دوره»پیش  از  مذهبی  اوایل  رفت  تا  نوجوانی  ی 
داری خانواده«  سالی تأثیر کیفیت ارتباط و دین بزرگ 

داد که متدین بودن والدین و کیفیت ارتباط  نشان  
داری  زمان و طولی روی دین والدین هر دو تأثیر هم 

طور قابل  فرزندان دارد. متدین بودن پدر و مادرها به 
دوره  طی  در  را  فرزندان  بودن  متدین  ی   توجهی 

بزرگ  اوایل  و  همچنین،  نوجوانی  دارد.  پی  در  سالی 
خانواده دین  دین داری  کها،  طی  ودک داری  را  شان 

سالی در پی دارد. عالوه برآن،  دوران رسیدن به بزرگ 
دین  بر  پدر  ارتباط  دوره کیفیت  در  کودک  ی داری 

ی  سالی تأثیر دارد، اما در دوره نوجوانی و اوایل بزرگ 
بزرگ  به  ارتباط  رسیدن  کیفیت  ندارد.  تأثیری  سالی 

ی نوجوانی تأثیر  داری کودک تنها در دوره مادر بر دین 
به می زندگی  تحول  تجربه گذارد.  و  دلیل  دینی  ی 

دین  بر  دوره روحانی  پیدایش  زمان  در  ی  داری 
میبزرگ  تأثیر  دوره سالی  اوایل  در  نه  ی گذارد؛ 
ی ضعف و  دهندهسالی. همچنین، نتایج نشان بزرگ 

دین  روی  خانواده  دورهتأثیر  در  به  داری  رسیدن  ی 
)بزرگ  نورنزایان  و  گروایس  است.  با  2012سالی   )

اعتقادی  و بی 1انجام پژوهشی با عنوان »تفکر تحلیلی 
شناختی 2دینی  فراگردهای  نقش  بررسی  به  در    3«، 

بی  دانش افزایش  میان  در  دینی    جویان اعتقادی 
ی دانشگاه  بریتیش کلمبیا کانادا پرداختند. فرضیه 

 
1 Analytic thinking   
2 Religus Disbelief 

راه  که  بود  این  از  آنان  یکی  تحلیلی  تفکر  بردهای 
اعتقادی دینی هستند. نتایج نشان  نیرومند بی عوامل  

های فردی مبتنی بر افزایش گرایش به  داد که تفاوت 
ربط   جمعی،  و  فردی  باورهای  تحلیل  و  واکاوی 

اعتقادی دینی دارد. »تجربه  مستقیمی به افزایش بی 
واسطه   بال  شناخت  اندیشیده4و  خود  فرد،  ]و  ی[  

ی در مواجهه  موجب تسهیل و حمایت از باورهای فرد
شود« و این تهدیدی برای   با عوامل فوق طبیعی می 

و   باورها  اصلی  های  ازجنبه  یکی  پذیرش 
می بینیجهان  محسوب  دینی  یافتههای  های  شود. 

می  نشان  سطح  پژوهش  با  مردمانی  چگونه  دهد 
تفکر تحلیلیِ باال، در تجربیات خود بیشتر ازدیگران،  

گیرند و نیز  می   مفاهیم وباورهای دینی را به پرسش 
و   تحلیلی«  »تفکر  میان  که  است  شده  مشاهده 

رابطه مردمان  دینی«  تجربیات  و  ی  »شهودات 
معکوسی وجود دارد؛ به این معنی که مردمانی که از  
از   از تفکر تحلیلی برخورداراند، کمتر  باالتری  سطح 

تجربه  داشتهسایرین  دینی   & Ger vais)اند)ی 
Norenzayan. 2012  رونالد . ( ( در  1396اینگلهارت 

ی »بررسی  کتاب »مقدس و عرفی« و همچنین برپایه
های  ( و نیز »بررسی ارزش WVSهای جهانی« ) ارزش

( دین EVSاروپایی«  اهمیت  است  معتقد  در  (  داری 
ویژه کسانی که در  پذیر به های آسیب میان جمعیت 

می  زندگی  فقیرتر  خطرات  کشورهای  با  و  کنند 
شوند به  رو می شان روبه دی ی حیات فر تهدیدکننده 

شدن   غیردینی  فرایند  است.  باقی  خود    – قوت 
  - ها و اعتقادات دینی فروکاهیدن منظم اعمال، ارزش

ترین اقشار اجتماعی  صورت آشکار در میان مرفهبه
است.   داده  روی  ثروتمند  پساصنعتی  کشورهای 

ی روند غیردینی شدن در کشورهای ثروتمند  مشاهده 
ی یک  منزلهی جهان به ست که همه به معنای آن نی

دهد  تر شده است. نویسنده نشان می کل غیردینی 
همه 1که   در  تقریباً  پیشرفته.  جوامع  صنعتی،  ی  ی 

های  مردم طی پنجاه سال گذشته در جهت گرایش 
کرده غیردینی  حرکت  جهان  2اند.  تر  این،  وجود  با   .

طورکلی در حال حاضر بیش از همیشه افرادی با  به

3 cognitive processes   
4 Intuitive cognition 
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توجهی  های دینی سنتی دارد که نسبت قابل ش نگر 
می  تشکیل  را  جهان  جمعیت  مقصود  از  دهند. 

( مقاله1391فراستخواه  در  عنوان  (  تحت  ای 
داري نسل جوان« ميل به شخصي شدن امور  »دين 

مي  بيان  را  اجتماعي  ديني  امر  يك  ديني  »امر  كند. 
جامعه و  شبكه است  ازطريق  ايران  كنوني  هاي  ی 

شود و در نتيجه  ه دنياي جديد پرتاب مياجتماعي ب
جامعه جامعه،  نخبهاين  نيست،  ی  قبلي  مدار 

ی مبتني بر دانش و يادگيري در سطح عموم  جامعه
هاي اجتماعي است. در نتيجه، امر ديني  مردم و گروه 

دليل ماهيت اجتماعي بودنش در جامعه نياز به  به
هاي  سنخي و همگرايي با دگرگوني تحول و تنوع و هم 

مي  تلقي  رستگاري  كاالي  دين  دارد«.   و  دنيا  شود 
بندي و عرضه  ی دين بستهكاالهاي مختلفي در حوزه

بستهمي اين  اگر  حال  ذائقه شود.  براي  ی بندي 
ديگر   كاالي  و  ديگر  جاي  به  نبود  جالب  متقاضي 

مي يا  مراجعه  كليساها  در  مثال،  برای  كند. 
فرقهسازمان و  اسالمی  ديني  دهاي  يگر  هاي 

مي بندي بسته دقت  افراد  هستند،  مختلف  كنند  ها 
دهند  كه در بسته چه نوع مفاهيم ديني را ارائه مي 

آنان   براي  معنا  و  يا مطلوبيت  لذت  يا  فايده  و چه 
جوانان   ميان  در  مثال  برای  ی  ساله  35تا    17دارد. 

مي مصاحبه روزه  برخي  نماز  شونده،  اما  گيرند، 
حجاب  نمي  به  برخي  ولي  خوانند.  ندارند،  عقيده 

برخي   بودند.  كرده  حفظ  را  خود  حجاب  ما  جلوي 
خوانيم؛ نه  گويند ما براساس نياز خودمان نماز مي مي

گويند در جايي  براساس دستور شريعت. برخي مي 
را   دين  باشد،  بشر  حقوق  و  دين  ميان  تضاد  كه 

مي  تبعيض  انتخاب  از  دختران  از  برخي  كنند. 
قوانين از  برخي  در  حوزه   جنسيتي  دين در  داري  ی 

مي  براي  دفاع  ولي  متنفراند  حجاب  از  برخي  كنند. 
ی پدر و يا محله حجاب دارند. برخي  آبروي خانواده 

فكران ديني چون شريعتي و سروش  گويند روشن مي
بي زمينه مي ساز  برخي  هستند.  جامعه  گويند  ديني 

شخصي  احساس  با  ما  هماهنگ  اعتقادات  مان، 
مي  برخي  بي گويننيست.  ما  اما د  هستيم،  دين 

را قبول داريم. برخي مي  گويند  اخالقيات مسلمانان 
بي  اما صدقه مي دين ما  به  ايم،  اعتقاد  برخي  دهيم. 

اند. برخي معتقداند  دين ماوراءالطبيعه دارند، ولي بي 
ی اديان مثل هم است. برخي نماز را  روحانيت همه 

د چادر  گوينخوانند. برخي مي روسري مي با الك يا بي 
را انتخاب كرديم، ولي مخالف حجاب اجباري هستيم. 
امامان   به  ايمان  ولي  داشته،  خدا  به  ايمان  برخي 

مي  زوجین  تعدد  درمورد  برخي  گويند  ندارند. 
تواند ناعادالنه  سازيم؛ چون شرع نمي سوزيم و مي مي

باشد. برخي از اسالم وهابي و طالباني به شدت دفاع  
عنوان  دانند و به كننده مي پاك   كنند. برخي الكل رامي

خورند. برخي معتقداند  مسلمان معتقد مشروب مي 
نمي  را  روحانيت  و  برخي  دين  كرد.  از هم جدا  توان 

اقليت  براي  بايد  حجاب  آزاد  معتقداند  ديني  هاي 
باشد. برخي دختران حتي جلوي پدران خود حجاب  

گفت من نماز را فقط به  دارند. يك نفر بود كه مي 
مي   خاطر كساني  شوهرم  جلوي  فقط  برخي  خوانم. 

اي بود كه  اند حجاب ندارند. خانواده كه ازدواج كرده 
ها را به نماز خواندن ترغيب  دين بود، ولي بچه پدر بي 

گويند موسيقي جاي نماز را براي ما  كرد. برخی مي مي
( كالهي  رضا  است.  با  1392گرفته  پژوهشي  در   )

هاي  ی تجربهمطالعهعنوان »دين در داستان زندگي )
پاسخ  روايت  يافتن  دنبال  به  زيسته(«  دين  از  شده 

دين  كه  است  سئوال  و  اين  فراز  داستان  داران، 
كنند و  ورزي خود را چگونه حكايت مي فرودهاي دين 

داستان  دين  اين  چارچوب  در  را  خود  كنوني  ورزي 
مي  تفسير  و  درك  تحليل  چگونه  از  پس  وی  كنند؟ 

آوري شده، دو روايت عمده از  ساختاري اطالعات گرد
طور خالصه، ساختار  دهد. بهداري افراد ارائه مي دين 

داري آسماني«(  ی اول )یعنی »روايت دين روايت گونه
انسان   خود  داستان،  قهرمان  كه  است  قرار  اين  از 
است و هدف او رسيدن به سعادت جاودان است.  
دنيوي   زندگي  با  مخالفت  به  افراد  روايت،  اين  در 

)ياري مي بر  »دين«  ميان،  اين  در  و  براي  خيزند  گر( 
عبارتي، داستان  شتابد. به رسيدن به ياري انسان مي 

از اين قرار است كه انسان در راه رسيدن به سعادت  
كند تا زماني كه  جاودان با نيروهاي باطل مبارزه مي

گر( فرا رسد و نيروهاي باطل شكسته  ياري مرگ )ابر
ت جاودان نائل گردد. در آن  شوند و انسان به سعاد

نفع( بر همگان آشكار خواهد شد.  روز، حقيقت )ذي 
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دين  )روايت  دوم  روايت  دين در  زميني(  داري  داري 
دين  همان  شبیه  ابتدا  در  روایت،  داري  قهرمان 

اما رفته از دين آسماني فاصله  آسماني است،  رفته 
مي  جديدي  وضعيت  به  و  اين  گرفته  چراكه  رسد؛ 

كشند؛ اي به چالش مي زنندهعوامل برهم   داري رادين 
وابستگي چالش  نظير  تعارض  هايي  دنيوي،  هاي 

دين  تعارض  بيروني،  واقعيت  و  ديني  و  عقايد  داري 
هاي مختلف عقايد ديني  مداري و تعارض بخش اخالق

چالش  اين  محقق  »واقعيتكه  را  زميني« ها  هاي 
با    هاي زمينيكند. در طول نزاع واقعيت گذاري مينام 

داري آسماني، الگوي روايت آسماني عمالً منتفي  دين 
تفكيك مي و  آسماني شود  دنيوي   - هاي    - زميني، 

حق مؤمن   - اخروي،  ثواب  - باطل،  و  فرو    - كافر  گناه 
دوگانهمي حذف  با  و  اخرويريزند  دنيوي،    - ی 

منتفي  »موكول  اخروي«  جهان  به  سعادت  شدگي 
مي مي دنيوي  آرامش  به  را  خود  جاي  و  دهد.  شود 

ارجاع امر ديني و معنوي به جهان آسماني تضعيف  
رود و روابط ميان زمينيان، جاي شود يا از ميان مي مي

داري  مداري از دين گيرد. اخالقرابطه با آسمان را مي 
اي داري به نوعي ذائقه يا سليقه شود و دين جدا مي 

شود. محمد نظری  زيباشناسانه و شخصي تبديل مي 
بندی ای با عنوان »تحول در پای عه( در مطال1393)

ی کارشناسی ارشد  دینی دانشجویان« برای أخذ درجه
این   در  است.  داده  انجام  خوارزمی  دانشگاه  در 

روایت  بازگوشدهپژوهش  از    15ی  های  نفر 
ی روایی  شان با مصاحبهدانشجویان از زندگی دینی 

و روش تحلیل روایت، مطالعه شد. نتایج نشان داد  
مواج  مدرن  هه که  و  متکثر  محیط  با  دانشجویان  ی 

دانشگاه و شهر تهران نقشی اساسی در بروز تحول  
پای  همچنین،  در  است.  داشته  آنان  دینی  بندی 

تجربه  و  تعارض  عوامل  برآوردن  سر  نظیر  هایی 
معرفتی در مواجهه با تفکر عقالنی و تربیت انتقادی،  

تجربهتجربه  و  محرومیت  تنش ی  نظیر  های  زایی 
تجربه به تجر  شدن،  اجتماعی  در  ناموفق  تنش  ی  ی 

شریعت دین  تحمیل  از  محرومیت  ناشی  مدارانه، 
ی شرع و دین دولتی هر  وجودی، مواجهه با مسأله

پای در  تحول  بر  نحوی  به  اثر  یک  افراد  دینی  بندی 
بهگذاشته صورت اند.  از  برخی  تحول  طورکلی،  های 

ر شمرد:  توان چنین بدینی افراد مورد مطالعه را می 
قداست اسطوره باورها،  نظام  از  از  زدایی  زدایی 

گناه،  شخصیت  احساس  تقلیل  مذهبی،  های 
نسبی اعتقاد  جای  ورزی  به  تعقلی  و  اندیشانه 

اندیشانه و تعبدی، تأکید بر عشق و  اعتقادورزی جزم 
حضور خداوند به جای تأکید بر قهر و قوت خداوند،  

بازاندیشانه،  حرکت از اخالق دینی به اخالق دنیوی  
بر تجربه  دین تأکید  انفسی در  داری خودساالرانه  ی 

در   اولیاء  و  مقدس  متن  گواهی  بر  تأکید  ازای  به 
تقلیدی دین  ایمان  از  حرکت  دگرساالرانه،    - داری 

وار، افزایش  اندیشه  -ای به ایمان فردگرایانهاسطوره
در   و  دگراندیشان  با  مواجهه  در  تساهل  و  تسامح 

کامل ترک  از    نهایت،  تعدادی  توسط  دینی  حیات 
چشم مشارکت  اتخاذ  و  مادی  کنندگان  اندازی 

)نسبت  عباسپور  سمیه  جهان.  در  1395به   )
ی کارشناسی ارشد خود  با عنوان »بررسی  نامهپایان 

خوابگاه   ساکن  دختر  دانشجویان  دینداری  تحوالت 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی« به این نتایج  

ا وارد شدن به محیط متکثر رسید که دانشجویان ب
کنار  کالن  در  زندگی  همچنین  و  تهران  شهر 

دیدگاه  انواع  با  میدانشجویان  آشنا  در  ها  و  شوند 
به  موارد  مجموعه بعضی  ضدونقیض  از  صورت   ای 

زیسته زندگی  تجارب  در  را   غیردینی  و  دینی  ی 
مشکالت   و  مسائل  همچنین  دارند.   خود  اجتماعی 

اجتماعی آنان هر کدام به    متعدد در زندگی فردی و
اثر گذاشته بر چنین تحولی  به میزانی  و  اند.  نحوی 

داری دانشجویان دختر مورد  طورکلی، تحوالت دین به
رنگ  توان در موارد زیر خالصه کرد: کمبررسی را می 

شدن قداست باورهای دینی، تغییر در معنای گناه و  
و   رهبران  بودن  کاریزما  عدم  های  شخصیت ثواب، 

جهنم،   و  بهشت  معنای  به  نگرش  در  تغییر  دینی، 
تأکید بر عشق به خدا و حضور خدا و بخشش ازسوی  

سوی  او به جای تهدید و شکنجه و عذاب، حرکت به 
مدرنیته و اطاعت از قانون به جای اطاعت از دین،  

وسوی ایمان فردگرایانه و استفاده  سمت حرکت به  
ود. در یکی از آخرین  ی شخصی خی زیستهاز تجربه 

باره  در  دین آثار منتشر شده  انواع  ایران  ی  داری در 
داری جوانان شهر رشت برحسب مدلی  تحوالت دین 
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سنخ دین از  گرفته  شناسی  قرار  بررسی  مورد  داری 
)تصدی  معدنی،  است  و  گیلوایی،  محدثی  کاری، 

ای دیگر، الگوی تحول  (. آنان همچنین در مقاله1399
وانان شهر رشت را مورد بررسی قرار  داری جدر دین 

)تصدی داده  معدنی،  اند  و  گیلوایی،  محدثی  کاری، 
1400   .) 

پژوهش       و  مطالعات  مجموع  های  از 
داری که عموماً با  ی تحوالت دین گرفته در بارهصورت 

توان استنباط نمود  اند، می روش کیفی نیز انجام شده 
ته و طی  که این تحوالت تا حدود زیادی صورت گرف

یافته  دهه  نیز  بیشتری  وسعت  و  عمق  اخیر  های 
ای که هر قدر افراد در معرض تحوالت  است؛ به گونه 

و سواد   تحصیالت  مانند شهرنشینی،   جهان مدرن 
رسانه به  دسترسی  پرسش دانشگاهی،  گری، ها، 

اند، در نتیجه،  نقادی و سایر موارد مشابه قرار گرفته 
نمایان شده است.    شانداری تحول بیشتری در دین 

پژوهش  این  بیشتر  داده همچنین،  نشان  که  ها  اند 
روند سکوالر شدن جوامع از جمله دالیل مهم تحول  

که تحول در  داری افراد بوده است؛ ضمن این در دین 
افراد بهدین  از  داری  نوجوانان طیفی  و  ویژه جوانان 
را  دین  دین  گذاشتن  کنار  تا  قوی  پایبندی  با  داری 

دهد و بیشتر از همه تجدید نظرخواهی در  نشان می 
سمت  داری  دگرساالرانه بهداری و حرکت از دین دین 
خودنمایی  دین  میان  این  در  خودساالرانه  داری 
 کند.  می

)لنز  ینظر انداز چشم 3
 یو نوگرو ینیتکثر د -(ینظر
های کیفی چندان  نیازمند مباحث نظری  اگرچه روش 

نو داشتن  منظور  به  اما  حساسیت  نیستند،  عی 
ای هرچند کوتاه و گذرا به برخی نظریات  نظری اشاره

های کيفی، از  در پژوهش شود.  مهم در این زمینه می 
شکل  برای  پرسش نظریات  به  اهداف،  دهی  ها، 

استفاده   پژوهش  روند  و  کرسول  شود.  می ساختار 
انداز نظری  ز یا چشم ناین کاربرد نظریه را با عنوان ل

 
1 danielehervieu-legar 

می  یا  پژوه »ند.  کمعرفی  نظری  لنز  از  شگران 
استفاده می چشم لنز  اکه    کنندانداز نظری  یک  ین 
آورد. دهنده برای مطالعه فراهم می کلی جهت روند  

شوند  اندازهای مدافعانه تبدیل می این لنزها به چشم 
انواع     و   دهندشده را شکل می پرسيده  سؤاالت  که 

  اطالعاتی   ها داده   تحليل  و   آوری ی جمع ی نحوه درباره 
دهند  لنزهای یادشده نشان می .  هندددست می   به

گيری ع ض چگونه مو  کيفی،  یهکه پژوهشگر در مطالع
گزارش می و  باید  کند  چگونه  نهایی  نوشتاری  های 

 (.Creswell,1998 «)نوشته شود

اند که نیروهای  شناسی برآن پردازان جامعهنظریه
شته  کننده دانوسازی بیش از آن که خصلتی دنیوی 

زعم این دسته کننده دارند. بهباشند، خصلتی متکثر
نظریه وضعیت  از  اساسی  ویژگی  »تکثر«  پردازان،  

و   تفاسیر  آن  در  که  وضعیتی  یعنی  است؛  مدرن 
جهان از  مختلف  تبیین    – تعابیر  و  تفسیر  جمله  از 

های مختلف زیست  و اَشکال و شیوه   – دینی جهان  
هم دارند.  وجود  هم  کنار  زمدر  رشد  زمان  برای  ینه 

شود و این وضعیت  انواع تفاسیر از دین فراهم می
بندی دینی مردمان و ظهور  در نهایت به تحول در پای 

انجامد. در این پژوهش  داری می های دین انواع سبک 
جامعه از  تن  دو  مفاهیم  و  نظریات  شناسان از 

درباره  برگر(  و  )هرویولژه  دینی  برجسته  تکثر  ی 
که  است  شده  از    استفاده  استفاده  امیدواریم 

اولیهدیدگاه  مسیر  بتواند  آنان  بررسی  های  برای  ای 
دست دهد. بحث از  مسأله و کاوش در موضوع به

شود  تکثر دینی با بحث از نوگروی دینی تکمیل می 
ی مورد  تا چارچوب نظری مناسبی برای تحلیل پدیده 

 بررسی فراهم شود. 

هرویولژه  با2003)    1دانیل  پژوهشی  در  عنوان    ( 
»مدرنیتهجامعه چندگانه:  شناسی  دینی  های 

اروپایی«   جوامع  نامرئی  دین  به  دیگر  رویکردی 
جدایی می جزء  نامرئی«  »دین  »مفهوم  ناپذیر  گوید: 

تعیین تأثیری  که  است  نظری  در  ابزارهای  کننده 
نظریه  داشته  پیدایش  سکوالریزاسیون  کالسیک  ی 

طور مشخص با خط سیر دینی  است. این مفهوم به 
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مدرنیته که  جوامعی  است؛  منطبق  غربی  ی  جوامع 
شان را در مدت زمانی بسیار مدید و با رهایی  سیاسی

اند. این سیر تاریخی ورای  از قیمومیت دین بنا کرده 
فوق  تاریخ العادهتنوع  فرایند  ی  زهدان  ملی،  های 

که   بود  همگنی  نسبتاً  و  خاص  مدرنیزاسیون 
حقایق   خرده  ازدیاد  متضمن  دین  شدن  خصوصی 
و   اجتماعی  نفوذ  چشمگیر  افت  و  فردی  متعالی 
لژه   هرویو  است.  بوده  دینی  نهادهای  فرهنگی 

مفهوم  از  براساس  که  را  فرایندی  الکمن،  پردازی 
م »نامرئی«  اروپا  در  دین  آن،  مورد  ی رهگذر  شود، 

می  قرار  در  بررسی  کاوش  با  را  کار  این  وی  دهد. 
انجام می  این  سازوکار کدگذاری فرهنگی دین  دهد. 

صورت کامالً متفاوت، اما با قوتی یکسان  سازوکار به 
همه  می در  عمل  اروپایی  کشورهای  چنین  ی  کند. 

می  توصیفی  رویکردی  روی  به  بگشاید  را  راه  تواند 
ای که  های دینی چندگانهنیتهشناختی از مدر جامعه

دهنده  اروپایی تشکیل  »الئیسیتۀ  است«  1ی   »
 (.95: 1396)هرویولژه،  

معتقد است که  در اكثر جوامع پيش    2پیتر برگر
سر   به  يكپارچه  و  منسجم  جهاني  در  فرد  مدرن، 

او جهاني  مي نتيجه چنين جهاني در چشم  در  برد. 
ن، موقعيت ی مدر نمود. در جامعهپايدار و مقدر مي 

گونه به  افراد  بخش معمولي  است.  ديگري  هاي  ی 
هاي معنايي  گوناگون زندگي روزمره افراد آنان را جهان 

مرتبط   ناسازگار  غالباً  و  متفاوت  كامالً  تجربي  و 
كنند. زندگي مدرن معموالً در حد بسيار شديدي  مي

شدن  تقسيم چندگانه  را  آن  كه  است  شده  بندي 
ا مي اساسي  دو  ناميم. وجه  بروز  ين چندگانه شدن 

هاي عمومي و خصوصي است. فرد  گانگي در عرصه 
جامعه  دوگانگي  در  نوعي  وجود  از  معموال  مدرن  ی 

شديد بين جهان زندگي خصوصي خود فرد و جهان  
نقش  ازطريق  كه  عمومي  كالن  هاي  نهادهاي 

آن گوناگون  با  مياش  پيوند  و  ها  است  آگاه  يابد، 
حوز  دو  اين  درون  مي چندگانگي  صورت  گيرد.  ه 

حاصل  توسعه كه  آگاهي  رشد  به  منجر  شهري  ی 

 
1 Euro-Laicite 

2 Peter.L.Berger 

هاي ارتباط جمعي مدرن بوده  پيدايش و رشد رسانه 
شود و با گسترش باسوادي از شهر به خارج  است مي 

دورافتاده  تا  آن  فرايند  از  اين  روستايي،  نقاط  ترين 
مي  بهشكل  باشد  كجا  هر  در  فرد  ی  وسيلهگيرد. 

با  رسانه متنوع  بمباران  هاي  گوناگون  اطالعات 
شود و اين فرايند از راه اطالعات ذهن فرد را باز  مي
مقبوليت  مي و  يكپارچگي  دليل  همين  به  و  كند 

ی  كند. درك رابطهی فرد را سست مي »جهان خانه«
دربارهايدئولوژي  گوناگون  »كثرت هاي  با  3گرايي ی   »

ی اجتماعي حائز اهميت است.  چندگانه شدن تجربه 
جهان همز و  يستي  متفاوت  بسيار  اجتماعي  هاي 

ارزش ازطريق  عمدتاً  چون  متضاد  هايي 
»پيشرفت »مردم و  مشروعيت  ساالري«  باوري« 

تر اين  كنندهشناختي، قانع يابد. از ديدگاه جامعهمي
انواع  است كه تجربه بر  را مقدم  ی چندگانه شدن 

بخش آن بدانيم. هر  هاي فكري مشروعيت مجموعه 
رغم رنگ خاص ايدئولوژيك خود،  درن، به ی مجامعه

بايد به نحوي با فرايندهاي چندگانگي كنار آيد. اين  
نوعي مشروعيت  به  امر مسلما مستلزم وجود  دهي 

)برگر و کلنر،   از چندگانگي است  :  1381حد معيني 
اش »چندگانه شدن  کاران(. در نظر برگر و هم 73- 74

ی  ر حوزهاي دهاي اجتماعي تأثير عمده زيست جهان 
دين داشته است. در طول جنبش اعظمي از تاريخ  
موجود بشر، دين در ايجاد چتري فراگير از نمادها،  
بر   اساسي  نقشي  معناي جامعه  با  يكپارچگي  براي 

ارزش معاني،  است.  داشته  باورهاي  عهده  و  ها 
گوناگون رايج در جامعه نهايتاً ازطريق تفسيري جامع  

زندگي درباره  كه  واقعيت،  نظام    ی  كل  به  را  انسان 
مي  ربط  مي عالم  »يكپارچه«  از  داد،  درواقع،  شدند. 
جامعه روانمنظر  و  اجتماعي،    -شناختيشناسانه 

عنوان ساختاري شناختي و هنجاري  توان به دين را مي 
ی خود«  توصيف كرد كه »احساس بودن در كاشانه
مي  ممكن  انسان  براي  را  هستي  جهان  با  در  سازد. 

شدن جهان  چندگانه  اين  زيست  اجتماعي،  هاي 
طور جدي مورد تهديد قرار  ی قديمي دين به وظيفه

ی  هاي ديني و نهادهاي نماينده گيرد. براي سنت مي

3 Pluralism 
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سازي اين كثرت جهان زيست  تنها يكپارچه ها، نهآن
جهان  قالب  در  ديني  اجتماعي  جامع  و  واحد  بيني 

شود؛ بلكه حتي مقبوليت تعاريف ديني از  دشوار مي 
پرسش   به  فرد،  شخصي  آگاهي  درون  از  واقعيت، 

شود. به موازات رشد تدريجي چندگانگي،  گرفته مي
مي  مربوط  ديگراني  با  ناگريز  به  به  فرد  كه  شود 

ارزش  معاني،  و  ندارند  اعتقادي  او  و  باورهاي  ها 
زندگي  بر  متضاد  گاهي  و  متفاوت  شان  اعتقادات 

تأثيري  حاكم  نيز  چندگانگي  نتيجه،  در  اند. 
دارد. يعني چندگانه شدن، تسلط دين    1زداينده دين 

كند. مشهورترين پيامد  بر جامعه و فرد را سست مي 
به  تحول،  دين  اين  شدن  خصوصي  نهادي،  لحاظ 

عرصه  به  اجتماعي  زندگي  دوگانه شدن  هاي  است. 
ی نوعي »راه حل«  ی ارائهمنزلهعمومي و خصوصي به 

ده است. در  ی مدرن بو ی دين در جامعهبراي مسأله
ی  ی نواحي عرصه شرايطي كه دين ناگزير به »تخليه«

عمومي يكي پس از ديگري بود، موفق شد تا خود را  
ی خصوصي حفظ  در حكم نوعي بيان معنا در عرصه

زدايي، دست  كند.آثار فرايند چندگانه شدن بر دين 
جامعه در  زداينده  دين  نيروهاي  ساير  دست  ی  در 

رفته پيش  به  اين  نتيجهاند.  مدرن  تمامي  نهايي  ی 
توان چنين بيان كرد: انسان مدرن از  تحوالت را مي 

خانماني« خويش در رنج  تر شدن وضع »بي اين عميق 
تجربه  خصلت  اين  از  است.  انسان  كوچندگي  ی 

جامعه  و  خأل  خويشتن  به  كه  آنچه  با  خويش،  ی 
همبستگي   است  موسوم  »كاشانه«  مابعدالطبيعي 

ور طبيعي احساس دلتنگي  طدارد. چنين وضعي به
خاص خود را به دنبال دارد. دلتنگي براي بازگشت به  
احساس »بودن در ماواي خود« در رابطه با جامعه، 
کلنر،   و  )برگر  هستي«  جهان  سرانجام  و  خويشتن 

1381 :88-87.) 

در   تحوالتی  شدن،  چندگانه  همین  مبنای  بر 
دهد و برخی اندیشمندان معتقداند  داری رخ می دین 

مرحله ک از  افراد  دینداری  تحوالت  ی  ه 
مرحله اعتقادی  به  و  اندیشی  رفته  بازاندیشی  ی 

 
1 Secalayizing 
2 Conversion 

ی  سپس از این مرحله پا را فراتر نهاده و به مرحله
می انتقادی  هم  فرد  اندیشی  مرحله  این  »در  رسد. 

خود   باورهای  بازتفسیر  و  ارزیابی  به  بازاندیشانه 
این می و  در  پردازد  مرجع  گروه  نقش  که  جاست 

می  رنگ  مقدس  معانی  بازد«  تعیین 
(Roberts,1990: 313) . 

ی دیگر زندگی در  حرکت از یک مرحله به مرحله
توان این پرسش مهم  این تحول نقش مهمی دارد. می 

های  شود که افرادی با زمینهچه می را مطرح کرد که 
سمت حیات غیردینی و  فرهنگی و اعتقادی دینی، به

دست  متفاویا  دینی  حیات  می کم  حرکت  کنند؟  تی 
سی رایت میلز بر این عقیده است که معنایی را که  
به   وابسته  است  قائل  معنوی  زندگی  برای  فرد 

ای از وقایع  اتفاقات اجتماعی بیرونی است و مجموعه
صورت  در  دخیلگذشته  جاری  وقایع  اند  بندی 

 (. 9: 1391)دیلینی،  

نوگروی   از  روبرتز  چون  متفکری  باره،  همین  در 
 2نیز سخن به میان می آورد. »اصطالح نوگروی دینی  

طور خاص،  به   - به فرایند »تغییر جهت در زندگی«  
جهان  در  جهت  اغلب  تغییر  و  دارد  اشاره  ـ  بینی 

شود،  صورت یک رویداد ناگهانی و بحرانی دیده می به
می  فرایند  این  بهاگرچه  نیز  تواند  تدریجی  صورت 

در برخی موارد، نوگروی با تغییر تصور    .وجود آید به
همراه است، تغییری که ممکن است با   3از خویشتن 

)برای مثال تغییر نام از کریشنا به محمد   تغییر نام
برای یک بودایی به اسالم گرویده( نمادپردازی شود  

(Roberts, 1990: 101-102 )مَک را  .  نوگروی  گواِیر 
زمان با تغییر در  معنی »دگرگونی خویشتن فرد، همبه

بنیادین  باورهای  می 4اشنظام  توصیف    کند « 
(McGuire, 1981: 58) داری  توان تحول در دین . می

نوگروی  از  فرایندی  طی    را  در  که  دانست  دینی 
می  رخ  به  سالیان  سرانجام  موارد،  برخی  در  و  دهد 

 انجامد.  تحول اساسی در نظام اعتقادی می 

جمع  بدر  و  نظری  مباحث  به  بندی  توجه  ا 
جامعهدیدگاه  معاصر  های  و  کالسیک  شناسان 

3 Self image 
4 Basic Meaning System 
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دین درباره  و  دین  توان گفت که موضوع  داری می ی 
دین  در  تحول  همه  از  بیشتر  جدید  جهان  در  داری 

شناسان معاصر قابل تحلیل و تبیین  دیدگاه جامعه
شناسان معاصر بودند که  است. درواقع، این جامعه

ای که در  گی گسترده در پرتو تحوالت اجتماعی و فرهن
های  به دهه جهان مدرن روی داد و هر دهه نسبت 

تر نیز شده است، تحوالت مربوط به  دیگر روزافزون 

جانبه قرار  داری را نیز مورد واکاوی و بررسی همه دین 
دیدگاه کردند  کوشش  و  این  دادند  در  را  خود  های 

که تحول در  ی نهایی این زمینه عرضه کنند. اما نکته 
محدثی  گیرد. »داری اشکال مختلفی به خود می دین 

می  مواردی  شامل  را  دین  نمودار  تغییر  در  که  داند 
 :قابل مشاهده است 1 یشماره

 

 
 ( 98:   1392ور،  پ کرمی انواع تغییر دین براساس نظر محدثی )   1نمودار  

 

که از نظر محدثی  دهد  نشان می   1ی  نمودار شماره 
تغییر دین شامل دو نوع کلی حاد و غیرحاد است.  
تغییر دین حاد، به معنای تغییر کامل و تام در نظام  
کمونیست   که  مسلمانی  )مثل  است  فرد  اعتقادی 

ی: الف( تغییر کیش  شود( که خود به سه دستهمی
ناشی از بحران در زندگی شخصی؛ ب( تغییر کیش  

بحران  از  اجتناشی  حاد  های  کیش  تغییر  ج(  ماعی؛ 
ی دوم، تغییر شود. دستهوجوگرانه تقسیم می جست 

کیش غیرحاد )مثل تغییراتی که فرد در درون نظام  
کند( است که این دسته نیز به  اعتقادی تجربه می 

شود: الف( تغییر کیش  ی اصلی تقسیم می دو دسته

در   مثبت  و  رشد  به  رو  حرکت  معنای  به  صعودی 
عتقادی خاص که شامل دو دسته  درون یک نظام ا

. تغییر مبتنی بر تثبیت تعلق، که حاکی  1دیگر است:  
از این است که فرد با جدیت به همان نظام اعتقادی  

بند است؛  کند و پای که بدان باور داشت، التفات می
. تغییر معطوف به رشد در مراحل ایمانی. ایمان از  2

روان  و  متألهان  دینی،  بزرگان  دین،    شناساننظر 
طول   در  است  ممکن  فرد  دارد.  گوناگونی  مراحل 

مرحله یک  از  خویش  مرحله زندگی  به  ایمانی  ی  ی 
معنای   به  که  نزولی  کیش  تغییر  ب(  برود؛  دیگر 

تغییر کیش 

تغییر کیش حاد

ناشی از بحران در زندگی شخصی

های اجتماعیناشی از بحران

جستجوگرانه

تغییر کیش غیرحاد

صعودی

قمبتنی بر تثبیت تعل

معطوف به رشد در 
مراحل ایمانی

نزولی 
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سست و ضعیف شدن باورمندی فرد به یک نظام  
 (.98: 1392پور، کرمی ( اعتقادی است«

 

 پژوهش روش 4
پژوهی است و طی آن  روش پژوهش حاضر روایت 

کوشش شده روایت زندگی دینی مادران و دختران  
ازطریق مصاحبه  4ی  منطقه واکاوی  تهران  روایی  ی 

ی بازگویی )یا روایت شدن(  شود. در این روش، نحوه 
این رخدادها اهمیتی ندارد و مرکز توجه بر تحوالتی  

دین  خیز  و  افت  باعث  که   با  داری شده است  اند. 
مسأله به  ای توجه  در  شده  مطرح  پژوهش،  ی  ن 

ی زندگی برای بررسی این  تحلیل از نوع تحلیل دوره 
نه   پژوهش  هدف  چراکه  است؛  مناسب  پژوهش 

نحوه  یا  و  ساختار  بلکه  کشف  روایات،  بازگویی  ی 
ی فرد از خالل این  دست یافتن به تجربیات زیسته

ها است. برای بیرون کشیدن داستان فرد از  روایت 
ی مولد روایت  هااش کافی است پرسش زندگی دینی 
کنندگان پرسیده شود. منظور از روايت،  از مشارکت 

همانا روایت داستان سرگذشت فرد در یک قلمرو از  
زندگی است. تحلیل روایت یک روش تحقیق کیفی  

ها  ها یا داستان ی روایت است. ویژگی مشترک همه
های زندگی واقعی را  ها امتیاز بیان موقعیت که به آن 

آن دهد،  می روایی  روایی،  ساختار  ساختار  هاست. 
بلکه   نیست؛  فرد  یک  برای  اتفاقات  محض  پیوند 

کننده  که »پیرنگ« ساختار آشکار  نامیده   1ای است 
  رک شود. پیرنگ پیوند میان عناصری است که دمی

ما از یک موقعیت را با بسط و آشکار کردن آن، باال  
نظریه می به  شبیه  که  نیست  الزم  پس  های  برد. 

علمی پیوند میان نمودهای روایت کشف شود. آنچه  
رود این است که نشان دهد  از یک روایت انتظار می 
کنش  چگونه  را  رخدادها  رویدادها  و  ماجراها  و  ها 

دهد بدون  کنند. روایت به ما مجال می بازنمایی می 
ها را  ی میان پدیده آزمون یا آزمایش، تأثیرات و رابطه

ها  دهد که درگیریا اجازه می تجربه کنیم. روایت به م
عنوان داستانی از یک  ها را بههای آدم و نیات و انگیزه 

 
1 Plot 

عنوان اعضای  یابیم. کونس می گوید ما به تجربه در 
این تجربه  یک فرهنگ، تجربه  و  را داریم  ی اجتماع 

روایت  لذا  ازطریق  شود.  می  بیان  فردی  های 
ی دانش مشترک ما، احساس عضویت ما  واسطهبه
  1395گیرد )وبستر و مرتوا،  یک فرهنگ شکل می   در

این پژوهش با توجه به موضوع که ناظر  37: (. در 
است به روايت زنان از زندگي و تغيير و تحول نگاه  

ماجراهاي  استفاده  و  روايت  تحليل  روش  از  شان، 
اطالعات   گردآوری  برای  استفاده  مورد  ابزار  شد. 

مصاحبهمصاحبه در  بود.  روايي  روا ی  یی  ی 
آید شوندگان به دست می هایی که از مصاحبه روایت 

عنوان  ها به توان از آن هایی را دارند که می حکم داده 
مصاحبه نیمهجایگزین  استفاده  ساختهای  یافته 
مصاحبه در  خواسته  کرد.  مطلع  فرد  از  روایی  ی 

شود سرگذشت موضوع مورد نظر را که خود در  می
گر ایت کند. پرسش آن شرکت داشته، فی البداهه رو

دارد تا موضوع مورد نظر را در قالب  فرد مطلع را وامی 
به به  پیوستههم داستان  تا  ابتدا  از  رویدادها  از  ای 

)فلیک،   کند  بازگو  آن  نحوه 92:  1394انتهای  ی  (. 
گردآوری اطالعات اين پژوهش رجوع به میدان بود و  

)ناحیه    4ی  منطقه مجیدآباد(  محله   9تهران  ی 
نفر   40نوان ميدان مطالعه تعیین  شده و تعداد  عبه

شدند.   انتخاب  مصاحبه  براي  مادران  و  دختران  از 
گیری هدفمند   گيري در اين تحقيق، نمونهروش نمونه 
به  که  گلوله شیوهبود  )از    ی  نمونه شدند  وارد  برفی 

شونده مصاحبه مصاحبه  شد  خواسته  نخست  ی 
 ی بعدی را معرفی کند( .  شونده 

شده ز انجام هر مصاحبه، اطالعات گردآوري پس ا
ها در يك نظم و پيوستار  ی توصيف، داده در مرحله 

قرار مي  نظم مذكور مي زماني  براساس  گيرند.  تواند 
فرد   نظر  يا  روايت  كلي  خط  درمورد  محقق  نظر 
مشاركت كننده درمورد روايت زندگي و يا تلفيقي از  

مرحله در  باشد.  دو  داده اين  تحليل،  ا  هي 
شوند. وي اين  بندي مي تنظيم و مقوله   دهي، سازمان

نامد. مرحله از تحليل را »بعد كمي تحليل كيفي« مي 
مرحله  صورت  در  اصلي  تفسيرهاي  نيز  تفسير  ی 
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مقايسه مي رويكرد  با  تفسيرها  اين  انجام  گيرند.  اي 
ی ديني  نامه(. زندگي69:  1390شوند )محمدپور،  مي

پ قالب  در  زنان  از  يك  بازسازي  هر  روايي  يرنگ 
ها را جداگانه در متن  رنگاند و هر يك از اين پي شده

هاي اخذ  رنگ ایم. بر مبناي اطالعات پي تحليل کرده 
مصاحبه از  هر  شده  ديني  تحول  روند  روايتي،  هاي 
مصاحبه از  مورد  يك  و  شده  استخراج  شوندگان 

داده  تحليل  گرفت.  قرار  براساس  تحليل  ها 
ها  هاي تحول ديني هر يك از آن ت ها و تفاومشابهت 

انجام پذیرفت. همچنین، به منظور ارزیابی و تضمین  
توسط   »اعتباربخشی  از  پژوهش  این  در  کیفیت 
توسط   »اعتباربخشی  و  کارشناسان« 

ای از»اعتباربخشی  کنندگان« که هر دو گونهمشارکت 
 دادوستدی« هستند، استفاده شده است.  

 پژوهش  یهاافتهی 5
مطال پژوهش  شدهعهمیدان  این  از    40ی  نمونه 

دهه  دهه متولدین  )دختران  شصت  تا  چهل  ی  های 
ی چهل تا پنجاه( شهر  شصت و مادران متولدین دهه

ی مجیدآباد( بودند. میانگین  )محله  4ی  تهران منطقه
نفر از   15سال بود. تعداد   31/ 5سنی دختران حدود 

شرکت  متأهل،  دختران  مصاحبه  در  نفر    2کننده 
اثر طالق و  بدو از    3ن همسر در  بودند.  نفر مجرد 

تحصیالت   سطح  تخصص    4نظر  مقطع  در  نفر 
نفر در مقطع کارشناسی    2پزشکی،  )دستیاری( دندان 

نفر دیپلمه    2نفر در مقطع کارشناسی و    12ارشد،  
نفر از  مادران شرکت کننده در    20بودند. همچنین  

از    نفر 17سال بودند.    53میانگین سنی  مصاحبه با  
  نفر   2نفر همسر شهید و    1  ،متأهل  هاشوندهمصاحبه

  1. از نظر تحصیالت  بودندبدون همسر در اثر طالق  
دکتری،   در مقطع  و   7نفر  دیپلمه  زیر    12  نفر  نفر 

   .بودنددیپلم 

تحول   های پژوهشی دختران: یافته  5.1
 داری در ابعاد دین 

ترین  خانواده مهم در ایران »  کمتوان گفت دست می
آورد، والدین،  پذیری را پدید می دینی جامعهی  هوسیل

ها و در برخی موارد خواهر و  ها و پدربزرگ مادربزرگ 

دینی  نقش  الگوهای  نزدیک    .اندبرادرها  اعضای 
ویژه  به  ؛خانواده تمایل دارند در تماس با هم بمانند

آن زمانی زندگی می که  به هم  نزدیک  بلکه  ها  کنند، 
به یکدیگر بعد مسافت دارند،  که نسبت حتی زمانی 

نظر می رسد  این تمایل وجود دارد. بدین ترتیب، به 
دینی،    « خاستگاهی  یه خانواد» پایبندی  رشد  برای 

بود خواهد  مهم  این  .همچنان  بر  نظر به   ،عالوه 
تأثیرگذار  می دینی  پایبندی  بر  همسر  انتخاب  رسد 

رپستاد،  )«  است و  این  (.  356:  1394فورشت  بر 
کنندگان سطح باالیی از  اساس، بسیاری از مشارکت 

شان گزارش  بندی دینی را در میان اعضای خانواده پای 
اند و محیط اجتماعی و خانوادگی دوران کودکی  کرده 

طور کامل دینی توصیف  و نوجوانی خود را محیطی به 
های  همدرن گرو  یهکه در جامع  با وجود این   اند.کرده 

اما    ،پذیری دینی بپردازندجامعهتوانند به  مختلف می 
در جامعه  نهاد مهم  هنوز یک  دینی  خانواده  پذیری 

و   مهم  الگوهای  خویشاوندان  و  والدین  است. 
 تأثیرگذار در رفتارهای نقش دینی هستند.  

به» رو  رفتارها  یکسری  ناخودآگاهما  از    صورت 
چون تایم بیشتری رو با مادر    ،گیریمیاد می  مادرمون
ً   ؛هستیم معاشرت    مثال آداب  خوندن،  نماز  حجاب، 

بود پدرم  دینم  به  بده  عمق  که  نگاهی  چون    .ولی 
می ؤس می ال  بحث  و  تحلیل  کردیم  پدرم  و  کردیم 

داد و اون باعث شد  االتمون جواب میؤکرد و به س می
دینیم نگاه  به  بده  ونکه  )خانم  عمق  و    29«  ساله 

 متأهل(. 

دین  به  مربوط  تحوالت  از  تحول  یکی  در  داری، 
دار  اعتقادات افراد است، به این صورت که افراد دین 

ممکن است بعد از گذر زمان یا قرار گرفتن در شرایط  
کنار   در  یا  و  دانشگاه  و  تحصیالت  مانند  خاصی 

وبیش به تجدید نظر در اعتقادات قبلی  دوستان، کم 
از   برخی  اساس،  این  بر  بپردازند.  خودشان 

غیرمعتقد جلوه    کنندگان تا حدودی خود رامشارکت 
دادند و برخی دیگر البته هنوز اعتقاداتی داشتند. می

می معتقد  را  خود  که  کسانی  دانستند، اگرچه 
بازاندیشی کم برخی  خود  اعتقادات  در  و  وبیش  ها 

داشتهتجدید  روا  را  که  نظرها  صورت  این  به  اند؛ 
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شان جای  ی اعتقاد به معاد برای طور مثال درباره به
توان در جهانی دیگر  که چگونه می این پرسش بود  

به زندگی ادامه داد و آیا از اساس چنین چیزی ممکن  
 است؟

می  چیز  »فکر  همه  دیگه  مرگ  از  بعد  که  کنم 
تمومه و هرچی هست توی همین دنیاست و همون  

باید می  که  یه  چیزی  و  دنیاست  توی همین  شدیم 
می قصه شروع  که  هست  می ای  تموم  و  شه« شه 

 له و متأهل(.سا 32)خانمی 

دین  به  مربوط  تحوالت  از  دیگر  افراد  یکی  داری 
تواند تحول در مناسک باشد. افراد به مرور زمان  می

شود. برای مثال، شان ایجاد می تغییراتی در آن برای 
خاصی   دینی  اعتقادات  است  ممکن  افراد  برخی 
داشته باشند اما در اجرای مناسک دینی مانند نماز  

تردیدهایی شده باشند و از این    یا روزه دچار شک و
دین  کمداری نظر  براساس  شان  یا  باشد  شده  رنگ 

شان مناسک دینی را اجرا کنند. حاالت روانی و روحی 
در پژوهش حاضر نیز وضع به همین گونه بود. هفت  

مورد مصاحبه بیست  از  هیچ  مورد  دختر،  شوندگان 
تمایلی به انجام مناسکی چون نماز یا روزه نداشتند  

نیازی  نتیجه بودن این مناسک یا بی و دالیلی چون بی 
عدم   حتی  یا  و  مناسکی  چنین  انجام  از  خداوند 

کردند. این روند وقوع  ها را بیان می ضرورت انجام آن 
شوندگان را بازتاب  داری مصاحبهنوعی تحول در دین 

دهد. انجام مناسک دینی از دید آنان رنگ و بویی  می
مبتنی بر عرف و عادت روزمره    تقلیدی و تعبدی دارد و

که آنان به حکم وظیفه به اجرای این  طوری است؛ به 
می  مبادرت  آنان  ورزیده مناسک  از  برخی  گرچه  اند. 

تجربیات معنوی نظیر احساس آرامش را در هنگام  
کرده  گزارش  روزه  گرفتن  و  گزاردن  اما نماز  اند، 

درونی و  طورکلی چنین نبوده که براساس تمنایی  به
 براساس انتخاب فردی باشد. 

که احساس کردم دارم نماز رو از سر ترس  »زمانی
خونم که ای وای نمازم قضا شد و هیچ لذتی ازش  می

ای نماز رو رها  برم، لذا تصمیم گرفتم که یه دوره نمی 
دستی داره و تا رها  کنم و نترسم از خدایی که چوب

خدا و  برسی  آرامش  به  تا  رو  نماز  اون    کردی 

دستی رو بیاره پایین، اون دوره بود که از نماز  چوب 
)خانمی   گرفتم«  دارای   33فاصله  مطّلقه،   و  ساله 

 تحصیالت حوزوی(. 

می  اخالق  از  بحث  جهت در  گفت  گیری توان 
و   دانشگاه  به  ورود  از  قبل  تا  دختران  اکثر  اخالقی 

از  فعالیت پیروی  بر  مبتنی  بیشتر  اجتماعی  های 
مهم   مادربزگ،  دیگران  یا  و  پدربزرگ  والدین،  نظیر 

تر و یا معلمین و همساالن بوده  خواهر و برادر بزرگ 
اخالق   از  پیروی  به  بیشتر  که  صورت  بدین  است. 
دینی به جهت رسیدن به پاداش و دفع خسارت و یا  

 ترس از خدا بوده است.  

»برای من انسان بودن مهمه و آدم خوبی باشم و  
احترامی نکنم، دروغ نگم،  بی   به دیگران و اطرافیانم 

و   باشه  یکی  باطنم  و  ظاهر  و  نباشم  ریاکاری  اهل 
می  می سعی  فکر  این  و  باشم  خالص  تو  کنم  کنم 

مهمجامعه االن  )خانمی  ی  چیزه«  و    26ترین  ساله 
 مجرد(. 

اخالقی  به رشد  مراحل  مطابق  دیگر،  عبارت 
ها نوعی رشد اخالقی را از سطوح  لورنس کولبرگ آن 

به تپایین  تحربه ر  باالتر  سطوح  و  کرده   سمت  اند 
دینی  هویت  دیویس،  دیدگاه  قدری  مطابق  شان 

پساعرف هویت  در جهت  و  کرده  نگر حرکت  تغییر 
 (.269:  1387اند )دیویس،  کرده 

ی وجود آدمی را در  ی دینی، همهایمان یا تجربه 
می  همه اختیار  بر  و  تأثیر  گیرد  آدمی  وجود  ابعاد  ی 

بنابرایمی تجربهنهد.  هم ن،  دینی  انسان  ی  بر  زمان 
لحاظ عاطفی  نهد. به دار تأثیر عاطفی و فکری میدین 

لحاظ فکری زندگی  کند و به تعلقی در آدمی ایجاد می 
شناسانی  سازد. وبر از جمله جامعهاو را معنادار می 

شناختی و فکری دین تأکید  است که بر این آثار روان 
)محدثی،می لفظ248:  1397کند  و    (.  »ایمان« 

زبان مترادف در  آن  گوناگون  در  های  و  مختلف  های 
های دینی متفاوت، از جمله اسالم، مسیحیت،  سنت

آیین بودا، آیین هندو و... بر معانی و مفاهیم بسیار  
متفاوتی داللت دارند و حتا در قلمرو یک سنت دینی  

تلقی  پدیده نیز  از  متفاوتی  فرایند  های  و  ایمان  ی 
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دارد و نیز، به همین سبب، در باب    حصول آن وجود 
َّق ایمان هم دیدگاه  اند.  های مختلفی مطرح شدهمتعل

نظرسنجی  مؤسسه در  توسط  که  به  ای  گالوپ  ی 
سفارش انجمن آموزش دینی  ایاالت متحده  و کانادا  

درصد از    51نفر به عمل آمد، حدود    10042از حدود  
ف برای  ترین توصیگویان »ارتباط با خدا« را به پاسخ 

می  خود  نظر  از  ایمان  از    20دانستند؛  لفظ  درصد 
زنده  در  معنایی  »یافتن  را  ایمان    19  گی«؛مردمان، 

ای از اعتقادات« دانسته  درصد نیز ایمان را »مجموعه 
درصد از افراد، ایمان را مستلزم »عضویت    4و تنها  

می  کنیسه«  یا  کلیسا  )از  در  درصد    5دانستند 
نیز،  باقی  ایمان  د به گویه درص  4مانده  ی مربوط به 

ها، ایمان را امری  درصد از آن   1پاسخ نداده و فقط  
  خود   گیدانسته و جایگاهی برای آن در زنده معنا  بی 

 .(Kropf, 1990: 10)( نبودند قایل

کنندگان به در تحقیق ما نیز تعدادی از مشارکت 
نامالیمات   عاطفی،  روابط  در  شکست  خاطر 

و   شک  دچار  نسبت اقتصادی،  و  تردید  خدا  به 
ای طورکلی، محیط اجتماعی اند. به باورهای دینی شده 

که مصاحبه شوندگان در کودکی و نوجوانی در آن  
اند، به بیان خود آنان »محدود«، »بسته«، رشد یافته

»سنتی« و »یک دست« بوده است؛ محیطی که زیر  
اجتماعی   جهان  زیست  واحد،  اعتقادی  چتر  یک 

برای   را  میمشترکی  فراهم  آنان  افراد  است.  آورده 
داری اعضای خانواده و نیز اجتماع خود را از نظر  دین 

داری یکسان و همگون توصیف  سطوح و اشکال دین 
پای کرده  همین  اند.  و  بوده  باال  والدین  دینی  بندی 

همگون بودن بافت دینی اجتماع، فرصت مواجهه با  
آنا از  را  نو  غیردینی  و  دینی  عقاید  و  ن سلب  افکار 

می می لذا  و  است  دین کرده  داری  توان 
شان را با تأسی از  کنندگان در زندگی اولیهمشارکت 

فرهنگ دینی غالب در اجتماع آنان، پر رنگ توصیف  
تدریج فهم مفاهیم دینی نظیر مفهوم خدا  کرد. اما به 

و  ترسناک  خدای  و  یافته  جدی  تغییر  نظرشان  در 
ن و دوست داده  غضبناک جای خود را به خدای مهربا

 است:

و   داشتم  وحشت  ترس  خیلی  هم  خدا  »درمورد 
اگه االن یه کار بدی بکنیم حتماً یه اتفاق خیلی بدی  

تر از اون  میفته، ولی بعد دیدم نه خدا خیلی بزرگ 
خیلی   خدا  کردن،  تعریف  ما  برای  که  چیزیه 

می بخشنده  راحت  می ست  گذشت  کنه گذره، 
مربدرصورتی  که  باشه  مسائلی  خودش  که  به  وط 

ش باشه رو نه چون میگه  باشه، مسائلی که به بنده 
م جوابگویه و من جوابگو نیستم و دیدم اگه نماز  بنده

کنم،  شینم درد دل می نخونم خیلی راحت باهاش می 
وقت  می هر  میفته.  اتفاقات  داره همون  واقعاً  بینم 

کمکم   که  کردم  احساس  گرفتم  مشورت  ازش  هم 
 ه و مجرد(. سال 30کرده« )دختری  

دختران  پدیده  دینی  زندگی  در  که  دیگری  ی 
دین  تغییرات  شد،  به  مشاهده  ورود  اثر  در  داری 

ای که فرد  گی است؛ مرحلهی جدیدی از زنده مرحله
وارد شهر و دانشگاه یا محیط کار یا زندگی مشترک  

 شده است:  

تا قبل از دانشگاه نگاه سنتي به مذهب داشتم  »
مذهبي بزرگ شده بودم مذهبي  ي  و چون در خانواده 

ي دوم كه وارد دانشگاه شدم با  ولي در دوره  ؛بودم
تفكرهاي مختلف و رويكردهاي متفاوت آشنا شدم و  
در ابتدا دچار چالش شدم. و اين چالش كه بيشتر  

اي حول مسائل درون ديني بود باعث شد نگاه دوباره 
به   دانشگاه  در  باشم.  داشته  عقايدم  به 

عالقهشناسي  جامعه از  دين  بيرون  در  و  شدم  مند 
ي دانشجويي شهيد بهشتي رفتم و  دانشگاه به حوزه

هايم  ال ؤ( در آنجا دنبال جواب س 88تا    85سه سال )
در   شبستري  آقاي  جلسات  به  ازطرفي  گشتم. 

رفتم كه نگاهي متفاوت از حوزه  ارشاد مي   یحسينه
در چند   اين واسطه  به  و  ديني  در مسائل  داشتند 

هاي مختلف آشنا شدم  ران دانشجويي با نگاه سال دو
فارغ  از  بعد  و  نو ساختم  از  رو  عقايدم  التحصيلي  و 

بالفاصله ازدواج كردم و از بعد اجتماعي خيلي دچار  
 ساله و متأهل(. 32« )خانمی تغيير و تحول شدم

دین  تغییرات  به  نگاهی  از  با  پس  دختران  داری 
شک ازدواج،   اشتغال،  دانشگاه،  به  و  ست ورود  ها 

توان دو دسته از دختران  شان، میهای زندگی بحران 
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داری آنان از هم باز  را با توجه به سطح تحول در دین 
کسانی  داشتهشناخت:  غیرحاد  نوگروی  و  که  اند 

شده کسانی  حاد  نوگروی  دچار  نوگروندگان  که  اند. 
که  رغم این غیرحاد آن دسته از کسانی هستند که به 

شان تغییراتی  داری دینی، در دین در برخی قلمروهای  
نسبت  کماکان  اما  است،  داده  شاکلهرخ  و  به  ها 

پای  دینی  بنیادین  به باورهای  و  اعتقادی  بند  لحاظ 
اسالم می  به  معتقد  را  نوگروندگان حاد  خود  دانند. 
اند  تر حیاتی دینی داشتهنیز افرادی هستند که پیش 

پهر زندگی  ها را به خارج از ساما جریان تغییرات، آن
یا   که  افرادی هستند  اینان  است.  داده  دینی سوق 

کنند و اعتقاد  به دین خاصی اظهار تمایل نمی نسبت 
وار و برخی دیگر  شخص به خدای غیر خود را نسبت 

شریعت   و  دین  قلمرو  از  خارج  معنوی  باورهای  از 
کرده  حفظ  هیچ  خاصی  که  هستند  افرادی  یا  و  اند 

خاص  معنوی  یا  و  دینی  از  گرایش  و  نداشته  ی 
طور کلی  نگرند. به ای کامالً دنیوی به جهان می دریچه 

نفر از آنان هیچ دینی    2نفر از دختران   20از مجموع 
نوگروندگان حاد بودند،     18را قبول نداشتند و جزء 

بوده  غیرحاد  نوگروندگان  جزء  آنان  از  که  نفر  اند 
شده نسبت  تردید  و  شک  دچار  چیز  همه  و  به  اند 
با انتخاب شخصی و گزینشی، دیدی عقالنی  اکنون  

 اند.  به دین و موضوعات آن پیدا کرده 

 های پژوهشی مادرانیافته  5.2
ی دینی و فرهنگی خانواده،  مادران تحت تأثیر زمینه

پذیری دینی را در دوران کودکی و نوجوانی از  جامعه
اولیهسرگذرانده زندگی  در  که  صورت  بدین  ی  اند؛ 

ی تفاسیر دینی بر  نندگان غلبهکبسیاری از مشارکت 
دیده   آنان  رفتاری  و  اعتقادی  وجوه  از  بسیاری 

 شود:  می

دیدم پدر  مون رو باز کردیم می »از بچگی که چشم 
می  نماز  مادرم  راست  و  و  دوال  اونا  با  منم  و  خونن 

شدم و از سن پنج سالگی من نماز رو یاد گرفتم  می
نماز می خوندم. احساس می و می  خونم  کردم وقتی 

کنم.  به خدا نزدیک میشم و حس آرامش رو پیدا می 
یاد   رو  خوندن  قرآن  که  داشتم  دوست  خیلی  من 
بگیرم، ولی چون سواد نداشتم نتونستم یاد بگیرم.  

که بگم هر  من هر نماز خوندنی رو قبول ندارم. این 
خونه آدم خوبیه، اگه نماز رو به خاطر  کسی نماز می 

دیگر  که  بخونی  ریا  و  آدم  شهرت  این  بگن  ان 
  58نمازخونیه و آدم خوبیه اینو قبول ندارم« ) خانم  

 ساله و  متأهل(. 

تحت   مادران  دینی  مناسک  و  عبادات  انجام 
به  تعبدی،  بررسی  تقلیدی،  بوی  و  رنگ  شدت 

دگرساالرانه و مبتنی بر عرف و عادت دارد و آنان به  
ی شرعی به انجام این مناسک مبادرت  حکم وظیفه

نظیر    ورزند.می معنوی  تجربیات  برخی  آنان  گرچه 
انجام   هنگام  در  را  آرامش  احساس  و  وجد  و  لذت 

کلی چنین نبوده  طور اند، اما بهمناسک گزارش کرده 
تعالی  نوعی  یا  و  فردی  انتخاب  براساس  جویی  که 

سوی اجرای مناسک دینی سوق داده شده  معنوی به 
کنندگان  باشد. یکی از دالیل مهمی که اکثر مشارکت 

اند، بندی عبادی و مناسکی خود بیان کرده برای پای 
غلبه  به  که  بوده  اخروی  عقاب  و  عذاب  از  ی  ترس 

 گردد:  عنوان ناظری قهار و جبار باز می تلقی از خدا به 

»قبل از سن تکلیف پدرم چون خیلی مذهبی بود  
  7کرد که نماز بخونیم. فکر کنم از و ما رو مجبور می 
که   بود  می سالگی  معنای نماز  برام  نماز  خوندم. 

خواهربزرگم   روز  یه  که  یادمه  مثالً  نداشت.  خاصی 
خوند و منم به تقلید اون  جلو وایستاده بود نماز می 

خوندم و آدامس هم  پشت سرش وایستادم نماز می
چیه،  نماز  که  نبودم  متوجه  یعنی  بود؛  دهنم  توی 

ن،  قدر که بهمون گفته بودن که باید نماز بخونیاین 
این نماز می  خوندیم که االن  جوری می خوندیم، ولی 

 ساله و متأهل(. 47ه« )خانم گیر یادم میاد خندم می 

طور  ی زیست اخالقی، مادران اغلب این در حوزه  
داشته تأثیر  اظهار  خانواده  از  کودکی  در  که  اند 

مرحله گرفته در  و  تأثیر  اند  عرف  و  دین  از  بعدی  ی 
مک به نیازمندان، صداقت  اند و در جهت ک پذیرفته 
گویی در زندگی، نرنجاندن و آزار نرساندن به  و راست

 اند:ها عمل کرده دیگران و امثال این 

دینی که مشخصه ی هر چیزی که  »]در[ اخالق 
پسندم؛ چه  خارج از چارچوب دین باشه رو من نمی 
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هام. از نظر اخالق اجتماعی  برای خودم چه برای بچه 
ز عرف نباشه، ضد اخالق نباشه  هم چیزی که خارج ا

که   همین  باشه.  خودمون  اجتماعی  شأن  حد  در  و 
دار باشم، کسی ازم نرنجه، کسی که کاری ازم  مردم 

ام ضرر نزنه انجام بدم  بخواد تا جایی که به خونواده 
که از دستم  و کمکش کنم. حاال از نظر مالی تا جایی 

ریقی  بربیاد کمک کنم و حتی اگه خودم نتونم از یه ط
 ساله و  متأهل(. 53آوری کنم« )خانم براشون جمع 

داری  ها، وجه ایمانی و معنوی دین مطابق پیرنگ 
و   داشته  رنگی  پر  نقش  مادران  دینی  زندگی  در 

تری از  ها بیشتر شده درک عمیقتدریج که سن آن به
اند و با تمام وجود و با عشق با  خدا و ائمه پیدا کرده 

برق ارتباط  ائمه  و  می خدا  از    کنند.رار  برخی 
کنندگان به نقش باورهای دینی در تسکین  مشارکت 

شان اشاره ی رنج در زندگی اولیهآالم ناشی از تجربه 
اند. تجربیاتی نظیر شکست در روابط عاطفی،  کرده 

شان و... نامالیمات اقتصادی، بیماری خود و یا عزیزان 
به این دوران دین  در  از    ایی مجموعه مثابهدرواقع، 

تأمین  ) کنندهنمادهای  مقدس  معانی  برای  20ی   )
ها و قرار  زندگی مردمان در معنابخشی به این تجربه

ها در بستری معنادار نقشی اساسی  دادن این تجربه 
کرده و از این طریق فرد را در تحمل واقعیات  ایفا می 

 کرده است:  ها یاری می آور و سازگاری با آن رنج

دم خدا داره  ي كه انجام مي كردم هر كار »فکر مي 
فكر  مي هميشه  و  داشتم  دوستش  واقعاً  و  بينه 
مي مي كه  كه  كردم  بعد  ولي  ببينم،  رو  خدا  تونم 

شه ديد بايد  تر شدم فهميدم كه نه خدا رو نمي بزرگ 
بلند   داشتم  دوستش  خيلي  چون  كنم.  حسش 

خوندم و هميشه بهش فكر  شدم نماز شب مي مي
خيلمي ديگه  االن  با  كردم.  واقعاً  و  رفيقم  خدا  با  ي 

بينم و تو وجودمه. خيلي عاليه  چشم دل خدا رو مي 
 ساله و متأهل(.   57يك آرامش خاصيه واقعاً« )خانم  

داری  نهادن در مراحل مختلف زندگی بر دین پای 
در   تحول  نوع  این  است.  نهاده  تأثیر  نیز  مادران 

 های مادران نیز گزارش شده است:  پیرنگ 

که قبل از ازدواجم بود هنوز به بلوغ  ی اول  »دوره
همه و  بودم  نرسیده  بود  فکری  تقلیدی  چیزمون 

بزرگ  که  می هرچه  می ترها  قبول  از  گفتن  و  کردیم 
خودمون فکری نداشتیم. در دوران بعد از ازدواج که  
ازدواجم با انقالب مصادف شد و فرد انقالبی شدم و  

می  رهبر  که  و  هرچی  داشتم  قبول  رو  همون  گفت 
اسالمی   خیلی  پوشش  و  حجاب  و  بودم  داغ  خیلی 
داشتم و دین و مذهبم خیلی اسالمی بود و رفتار و  

جوری بود تا اینکه توی این چند سال اخیر  عقیدم این 
یکی   این  توی  مخصوصاً  و  داشتم  که  مطالعاتی  با 

قدر اذیت شدم و  دوسالی که تو راه دادگاه بودم این 
یع کردن و هیچ  های قانون حق من رو ضااین مجری 

رو خدا   و مرد  نیستن، مگه زن  قائل  برای زن  حقی 
قائل   من  برا  حقی  هیچ  قانون  چرا  نیافریده  برابر 
نیست مگه زن و مرد شریک زندگی هم نیستند. حاال  

به جدایی می  کار  برای زن  که  رسه، چرا هیچ حقی 
پرسیدم این قانون به چه اساسی  قائل نیستند و می 

ن براساس دین اسالم و من هم  گفتشه، می اجرا می 
گفتم این دین رو دیگه قبول ندارم و تا قبل از اون  می

ی قضا نداشتم. ولی بعد از  من یک دونه نماز و روزه 
و   اسالم  دین  کالً  من  آمد،  پیش  که  مسائلی  این 
مذهب رو کنار گذاشتم. البته خدا رو قبول دارم ولی  

به نماز و  این دین رو قبول ندارم و معتقدام که خدا  
ی ما احتیاجی نداره. خدا به ما عقل داده، احتیاج  روزه

 ساله و مطلّقه(. 56به این هست« )خانم 

آنان         با  که  مادری  بیست  از  مجموع  در 
به آنان  از  مورد  دو  گرفت،  صورت  دلیل  مصاحبه 

قانون   در  جنسیتی  تبعیض  و  زناشویی  اختالفات 
قوق زنان  کردند دین اسالم و فقه به حاحساس می 

صورت  داری به اجحاف کرده است و دچار تحول دین 
ی مادران تحول  اند.  بقیهنزولی و نوگروی حاد شده 

 صورت نوگروی غیرحاد است. داری آنان به دین 

 

 یگیربحث و نتیجه 6
داری افراد علل و دالیل مختلفی دارد.  تحول در دین 

تجربه و  اندیشهرویدادها  و  یک  ها  هر  جدید  های 
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بهمی در  توانند  باشند.  تأثیرگذار  حدی  در  و  نحوی 
جهان جدید ما هر سه مورد فوق را شتابناک و بسیار  

داری افراد  کنیم. پس تحول در دین متنوع تجربه می 
هیچ وجه امری غیرعادی نیست. همچنین زیستن  به

های مختلف و نیز سفر از جهان سنتی  جهان در خرده 
دار ممکن است به  به جهان مدرن برای هر فرد دین 

بپیوندد. تحول در دین  از  وقوع  تابعی  داری، معموالً 
از   تابعی  شخصیتی،  تحوالت  و  شخصیتی  تحوالت 
تحوالت اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است. در اثر  
و   شده  زیاد  بسیار  تحوالت  سرعت  مدرنیته  ورود 

تواند سبب شتاب در تحوالت  شتاب این تحوالت می 
داری مادران و دختران  در دینداری گردد. تحول  دین 

دهد، برای هر  گونه که در پژوهش حاضر نشان می آن
های گوناگون و البته  ها ابعاد و الیهکدام از این گروه 
به  دارد؛  با  گونهمتفاوتی  مقایسه  در  مادران  که  ای 

پایین  تحصیالت  چون  دالیلی  به  عدم  دختران  تر، 
لق به  های دانشگاهی و علمی، و تعحضور در محیط 

شان دچار تحول  داری های پیشین کمتر در دیندهه 
دینی  شده غنای  از  ایرانی  جهان  زیست  زمانی  اند. 

بی  ورود  بسیار  با  اما  بود.  برخوردار  بدیلی 
زمینهمجموعه  در  تحول  و  مدرن  آگاهی  ی های 

نحو اساسی تغییر یافت و زمینه اجتماعی، شرایط به 
هم شد و وضعیت  برای رشد انواع تفاسیر از دین فرا 

بندی دینی مردمان و ظهور  در نهایت به تحول در پای 
 داری انجامید.  انواع دین 

دین دین  آن   تبع  به  و  ایرانیان  زنان   داری  داری 
چشمدست  تحوالت  است،  خوش  شده  گیری 

نمی گونه به دیگر  امروزه  که  نوع  ای  یک  از  توان 
قابل  دین  تنوع  و  تکثر  با  بلکه  گفت؛  سخن  داری 

روبهمالحظه حوزه  این  در  درواقع،  ای  هستیم.  رو 
دین می از  طیفی  از توان  که  نمود  ترسیم  را    داری 

جزم داری دین  دین های  تا  های  داری اندیشانه 
گیرد.  این موضوع البته  اندیشانه را در بر می انتقادی 

های چندگانه و متکثر  بیشتر از همه در پرتو هویت 
در دنیای مدرن و نوین قابل تحلیل و مطالعه است.  
میزان   افزایش  ایران،  در  گسترده  شهرنشینی  روند 

و موارد مشابه همگی  تحصیالت، افزایش فردگرایی  

پدیده  چنین  بروز  توجهی  در  قابل  تأثیرات  ای 
مطالعهداشته و  بررسی  دین اند.  تحوالت  داری  ی 

از   مادران و دختران حاضر در پژوهش فعلی نشان 
این دارد که مادران بیش از دختران در سپهر دینی  

می  و  زیست  پررنگ  دینی  دنیای  درواقع،  و  کنند 
در  گسترده  دارند.  کم تری  دختران  از  مقابل،  وبیش 

 سپهر دینی خارج شده و در دنیای متفاوت با دنیای 
می مادران زیست  دچار  شان  آنان  کنند. 

های  اساسی در این باره شده و اگر هم  بازاندیشی 
صورت  دهند، به وبیش دین را در جهان خود راه می کم

در   نه  و  است  شخصی  و  ذوقی  و  گزینشی  کامالً 
نهادیقالب آن   های  به مسلط؛  که  مثال گونه  طور 

پای مادران بدان  مجموع  شان  از  از    20بنداند.  نفر 
جزو    2دختران،   و  نداشتند  قبول  را  دینی  هیچ  نفر 

بوده  حاد  و  نوگروندگان  نوگروندگان    18اند  نیز  نفر 
اند که در برخی امور دینی دچار تردید  غیرحاد بوده 

به شده اکنون  و  بیشتر  اند  و  گزینشی  عقالنی  نحو 
شان از نوع نوگروی  داراند. در حقیقت، نوگرویدین 

نفر از مادران،    20غیرحاد نزولی بوده است. از میان  
نفر نوگروی غیرحاد و صعودی از نوع تثبیت تعلّق    17

دین داشته و  به  3داری  اند  نیز  نزولی،  نفر  صورت 
از   برخی  و  حجاب  درمورد  آنان  است.  یافته  تحول 

و  آیه زنان، دچار شک  به حقوق  مربوط  قرآنی  های 
شده  جدی  تحوالت  تردید  تطبیقی  بررسی  اند. 

نشان می دین  و دختران  مادران  میان  که  داری  دهد 
ارتقای   در دانشگاه،  به دالیلی چون حضور  دختران 

رو تقویت  تحصیالت،  و  سواد  ی حیه سطح 
گری و نقادی، و نیز زندگی در شرایط جدید و  پرسش 

مادران  شرایط  از  تجربهمتفاوت  در  شان  تحول  ی 
گذراندهدین  سر  از  را  و  داری  نقادی  به  و  اند 

دین  در  نموده بازاندیشی  اقدام  خود  اند، داری 
ای ای که بخش مهمی از باورها و اعمال دینی گونه به

و   سهولت  به  گذشته  در  که  هرگونه  را  بدون 
می پرسش  انجام  نهاده داده گری  کنار  در  اند،  اند. 

از آن پذیری دینی و نیز  که مادران جامعهجا مقابل، 
داشتهتجربه  متفاوتی  جهان  زیست  و  به  ها  و  اند 

های دانشگاهی حاضر  اند در محیطدالیلی نتوانسته 
دین  در  چندانی  بازاندیشی  وجود  داری شوند،  شان 
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نمود که  نداشته است. می  استنباط  این گونه  توان 
شان داری اگر برخی مادران نوعی بازاندیشی در دین 

ای  اند، این بازاندیشی در اثر بروز حادثهرا تجربه کرده 
پذیرانه(  شان )منفعالنه و کنش تلخ و ناگوار در زندگی 

به دختران  بازاندیشی  اما  است،  صورت  بوده 
کم کنش  و  بودهگرایانه  فعاالنه  بر    وبیش  مبتنی  و 

بررسی  و  جدی تأمّل  همه هایی  و  بوده  جانبهتر  تر 
ی زیست  رسد این بازاندیشی الزمهنظر می است. به 

حالی  در  است؛  بوده  مادران دختران  فقط  که  شان 
دینی  به بازاندیشی  نوع  این  در  درگیر  موردی  نحو 

 اند.  شده

می  مجموع  دین در  تحوالت  که  گفت  داری  توان 
وبیش صورت گرفته، اگرچه در  ن کم مادران و دخترا

تر و  داری دختران بسیار وسیع این بین تحوالت دین 

تر بوده است. نوگروی دینی در میان دختران  عمیق
اساسی به به نحو  است.  داده  رخ  میتری  رسد نظر 

توان از نوعی تکثر و  براساس نتایج این تحقیق، می 
که    داری زنان ایرانی سخن گفت؛ امریتنوع در دین 

است.   نبوده  توجه  محل  چندان  سنتی  جهان  در 
ی الزم  عبارت دیگر، زیستن در سپهر مدرن زمینهبه

به  زنان  دینی  سپهر  در  تحول  برای  ضروری  ویژه  و 
به  را  بررسی  مورد  جدید،  دختران  نسل  افراد  عنوان 

های پررنگی از تحول در فکر  فراهم نموده است. رگه
و نمادهای دینی    و احساس دینی و در درک مفاهیم

نظیر مفهوم خدا و نیز تحول در درک اخالقی و نیز  
امر   و  اعتقادات  در  و  مناسکی  و  عبادی  اعمال  در 
ایمانی در میان دختران نسل جدید، در مقام مقایسه  

 شود. شان، دیده می با مادران 
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