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مطالعة موردي : شدن امر ديني در ايران ي بر روند فردييها داللت

  جوانان شيراز

  

  1عليرضا خدامي

  
  )2/12/91  پذيرشخيتار، 23/3/91 افتي درخيتار(

  

  چكيده

شناسي است كه نياز به توجه  هاي جامعه مطالعة امر ديني در ايران از جمله حوزه
دين در كلية شئونات فردي و اجتماعي  كنندة از يك سو، نقش تعيين. اي دارد ويژه

 اهميت 1357ل در سا  ايرانيان در طول تاريخ و از سوي ديگر، استقرار نظام اسالمي
اين مقاله با بررسي برخي از . دهد خوبي نشان مي موضوع تحوالت در عرصة ديني را به

اي كه قرار است  هاي مذهبي و نيز چند نمونه از رفتارهاي روزمره ينيآبازنمودها و 
 باشند قصد دارد نگرش ديني ها دهندة نهايي آن  جهتها و هنجارهاي مذهبي ارزش

 از نوع باز هپژوهش حاضر در قالب مصاحب. ها جويا شود ر اين زمينهجوانان شيراز را د
 ساله در اماكن گوناگون و نيز مشاهدة ميداني 32 تا 18در بين جمعي از جوانان بين 

نتايج . اند انجام گرفته است دو مراسم ديني كه در آن جوانان مشاركت فعالي داشته
ين يشدن در هر سه سطح باور، آ ة فرديدهندة اهميت يافتن فزايندة پديد تحقيق نشان

هاي گوناگوني به   كه فرد در دنياي متكثر حامل ارزشااز آنج. و رفتارهاي روزمره است
كند و به موازات پويش  اي پيدا مي برد، ذهنيت ديني سياليت فزاينده سر مي
هاي فردي   در عرصة ديني نيز گرايش،يافتگي در متن زندگي اجتماعي فرديت

  . شود تر مي برجسته
  

________________________________________________________ 
  يان و استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرمشناسي اد دكتري جامعه .1

       Alirezakhoddamy@yahoo.com   
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داري،  دين باوري، سازه، شدن امر ديني، فردي، شناسي دين امعه ج:يكليدواژگان 
  .بريكوالژ

  مقدمه
. داردنياز اي   توجه ويژهبهشناسي است كه  هاي جامعه مطالعة امر ديني در ايران از جمله حوزه

يان در طول تاريخ و دين در كلية شئونات فردي و اجتماعي ايران كنندة از يك سو، نقش تعيين
اهميت موضوع تحوالت در عرصة ديني را  1357 در سال  از سوي ديگر، استقرار نظام اسالمي

كند كه جامعة ايراني در حال  اين موضوع زماني اهميت مضاعفي پيدا مي. دهد خوبي نشان مي به
اي ارتباطي ه اي همچون رواج سبك زندگي شهري، رشد فراگير رسانه هاي گسترده تجربة پديده

آموختة  شدن سوادآموزي و افزايش روزافزون جمعيت دانش گير شدن، همه ، جهانيجديد
 كه بخش عمدة استها بر قشر جوان  ثيرگذاري اين دگرگونيأبيشترين ميزان ت. استدانشگاهي 

در اين شرايط پرسش اساسي اين است كه امر ديني در بين . دهند جمعيت كشور را تشكيل مي
   آن هم در قالب مقاله، بديهي است كه تحقيق حاضر،. كند خود را بازنمايي ميگونه جوانان چ

 كه بلكه تنها در پي اين است ،ابعاد آن ندارد  وجه داعية واكاوي اين موضوع را در تمامي هيچ به
 اي كه قرار هاي مذهبي و نيز چند نمونه از رفتارهاي روزمره ينيبا بررسي برخي از بازنمودها و آ

ها و هنجارهاي مذهبي باشند، نگرش ديني كنشگران  ها ارزش ي آنينها كنندة است تنظيم
  .ها جويا شود جوان را در اين زمينه

              
  روش تحقيق

پژوهش حاضر از نوع اكتشافي و در چارچوب سنت گراندد تئوري قرار دارد، بدين معنا كه 
نده به تفسير گذاشته شده و سپس در ساخت شو هاي حاصل از تعامل پژوهشگر و پژوهش داده

بديهي است اين نظريات و فرضيات نيز . اند نظريات و فرضياتي مورد استفاده قرار گرفته
بنابراين، ما به ). 1967گالسر و استراوس، (توانند در مطالعات آتي به آزمون گذاشته شوند  مي

كوشيم عناصري  شده مي اي گردآوريه دنبال آزمودن نظرية خاصي نيستيم، بلكه برمبناي داده
شناختي ما چيزي است كه  ها مبناي روش در مصاحبه. را براي تدوين يك نظريه استخراج كنيم

در اين روش . ناميده است» مصاحبة تفهمي«كلود كوفمن، در راستاي سنت وبري، -ژان
. دهد ميهاي او خوب گوش فرا  شونده، در وهلة نخست به صحبت پژوهشگر براي فهم پرسش

» همدلي«شونده،  پژوهش/مراتب پژوهشگر اين امر مستلزم رعايت نكاتي چون حذف سلسله
)empathy ( پرسشگر است » فروتني«و) ،52-47: 2006كافمن.(  
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 ساله در 32 تا 18اين پژوهش در قالب مصاحبة از نوع باز در بين جمعي از جوانان شيرازي 
 پارك و منزل و نيز مشاهدة ميداني دو  ط كار،اماكني چون مسجد، مدرسه، دانشگاه، محي

اكثر جوانان اين . اند انجام گرفته است مراسم ديني كه در آن جوانان مشاركت فعالي داشته
اند، ضمن اينكه بقيه نيز از طريق افراد  تحقيق به صورت اتفاقي به مصاحبه دعوت شده

تالش پژوهشگر . اند ش قرار گرفتهي شده و مورد پرسيشدة قبلي يا اشخاص ديگر شناسا مصاحبه
اجتماعي و –اي همچون سن، جنس، پايگاه اقتصادي  عوامل زمينهنسبتبر اين بوده تا 

  هاي تمامي طبيعي است كه ارزش گفته. شوندگان رعايت شود تحصيالت در گزينش پرسش
ل  كه گئورگ زيماستاندازي  جوانان نيز براي محقق يكي نبوده است و اين براساس چشم

هيچ شناختي ممكن نيست مگر اينكه سوژة شناسنده «: ها قبل به روي ما گشوده است مدت
بتواند عناصري را كه مايل است، وفق ديدگاهي كه اتخاذ كرده و برمبناي معيارهاي دقيق، 

له زماني ئ اين مس).110: 1984زيمل، (» ها را ذيل مقوالت سنتتيك گردهم آورد برگزيند و آن
 به علت سبك مصاحبه، چنان فربه و  شده، آوري هاي جمع كند كه داده  پيدا مياهميت بيشتري

تفكيك و  بخش و برمبناي تعاريف دقيق غيرقابل ناهمگن باشد كه بدون اتخاذ ديدگاهي انتظام
  .شوند فهم مي

هر مصاحبه به طور . شرط الزم براي شركت در مصاحبه اعتقاد به دين اسالم بوده است
دربارة موضوع كه در جريان اين پژوهش .  دقيقه به طول انجاميده است50 تا 30تقريبي بين 

. ايم  مواجه بودهشوندگان  از ناحية پرسشييها با مقاومتبوده است حساسي همچون امر ديني 
ها، ناگزير شديم يكي   مثال، براي مصاحبه با برخي از دختران جوان، براي جلب اعتماد آنرايب

 داشته باشيم يا در چند مصاحبه ناچار به استفاده مانخود را نيز در كناراز دختران دانشجوي 
تالش ما بر اين بوده تا با طرح   تمامي. ايم از دانشگاه متبوعمان شده  نامة رسمي از معرفي

 مراسم ديني تا حد امكان به ةدالن ي دربارة چند مفهوم اعتقادي و نيز مشاهدة هميها پرسش
كه كنشگر به باور و را ي يهم از اين رو، الزمة فهم معنا. ن نزديك شويمجوانا  دنياي مفهومي
 و وارد بشكنيمشونده را  دهد در اين دانستيم كه مرز بين پرسشگر و پرسش رفتار خود مي

هاي  توان توجيه كرد كه ارزيابي باورها و نگرش اين نكته را چنين مي. فضاي ذهني وي شويم
. ارتودوكسي و ارتوپراكسي سنجيد در دو سطح  بناي گفتمان رسمي برمتوان صرفاً ديني را نمي

 كاري ؛دار است شناس دين اين نيست كه بگويد فرد تا چه ميزان دين به باور ما، وظيفة جامعه
هاي  آن هم براساس مدل ايران،  هاي حوزة دين در رسد بسياري از پژوهش كه به نظر مي
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هاي گوناگون  ي سبكياجتماعي دين موظف به شناسا پژوهشگر 1.كنند ساخته، دنبال مي پيش
داري  شناسي دين  هم از اين روست كه در اين تحقيق، بدون اينكه قصد سنخ2.تجربة ديني است

كاري كه امروز بيش از هر زمان ديگري ضرورت آن -مان داشته باشيم  در جامعة مورد مطالعهرا 
پردازيم كه امروزه خود را  ول امر ديني ميهاي روند تح  به بيان يكي از ويژگي-3شود حس مي

هدف . دهد  نشان ميآشكاراهاي ديني و هم در رفتارهاي كنشگران  ينيهم در عرصة باورها و آ
 -كاري كه برعهدة انديشمندان ديني است-يا فقهي   اين تحقيق نه مطالعة منابع ديني، كالمي

 روزمرة زندگي با استفاده از ابزاري هاي ديني در جريان تجارب تبيين باورداشت بلكه درك و
  . ه استشتشناسي اديان در اختيار ما گذا است كه جامعه

  

  تعريف مفاهيم
خواهد دربارة آن به تحقيق  شناس اين است كه چيزي را كه مي نخستين مرحلة كار جامعه«

). 34 :2002دوركيم، (» كنيم بپردازد تعريف كند تا بدانيم و بداند بر سر چه چيزي بحث مي
گويد،  خوبي مي گونه كه خودش آن را به  نيست، بلكه همان"ها واژه"منظور دوركيم توافق بر سر 

هاي روزمره  ما در جريان محاوره«: دساز شناس مي جامعه است كه  "مفاهيمي"توافق بر سر 
ها   آنكند معاني ايم كه به فكرمان خطور نمي هاي تكراري عادت كرده قدر به استفاده از واژه آن

چيزي كه ما بدان نياز داريم اين است كه مفاهيم نوين متناسب با نيازهاي ... را مشخص كنيم
: همان(» شده به كمك يك واژگان اجتماعي بسازيم و بيان] مناسب[علم را با ابزار و قطعات 

ي از كاررفته در اين مقاله الزم است تعاريف كردن معاني مفاهيم اصلي به  لذا، براي روشن).37
  .ها را در آغاز بحث ارائه كنيم آن

________________________________________________________ 
) 1388( فرجي و مهدي كاظميعباس ي از اين نوع تحقيقات گزارش سودمند يها  براي مشاهدة نمونه.1

    .ا ببينيد رالمللي پژوهشي، فرهنگي، هنري جامعه و فرهنگ  بينةسسؤ م :، تهرانداري در ايران هاي دين سنجه

سفانه اين كتاب با أمت. 76: تبيان: تهرانشناسي اديان،  جامعه) 1377( نگاه كنيد به اشارة كوتاه ژان پل ويلم .2

هاي نويسنده  ي باورنكردني بين ترجمه و نقد ديدگاهيها ريختگي ي فاحش در برگردان فارسي و درهميها يينارسا

  : رت است ازمشخصات كتاب به زبان اصلي عبا. همراه است

Willaime, Jean.-Paul (2010, 1ère éd. 1995), Sociologie des religions, Paris, PUF.                                                          
در اين . شناسان جامعه :، تهرانداري ين و انواع دينشناسي د اي بر جامعه مقدمه) 1390( ميرسندسي، محمد .3

 ليكن ،نظران ايراني و خارجي پرداخته داري توسط صاحب هاي دين شناسي اي از سنخ كتاب مؤلف به معرفي پاره

  .نمونة تجربي خاصي در اين زمينه ارائه نكرده است



   1392بهار ، 1 ةشمار ،مهفت دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

34 

 

نسل از نظر . در نظر گرفته شده است   نسل در مفهوم مانهايمييدر اين تحقيق جوان: جواني
 )45: 1990مانهايم، (» متعلق به طبقات سني نزديك به هم«وي مجموعه افرادي است كه 

ازد اين است كه وي اين س ورد مانهايم را از ديگران شاخص ميااما آن چيزي كه ره. هستند
تنها يك چارچوب واحد زندگي «: دهد تعلق را در فضاي تاريخي و اجتماعي خودش قرار  مي

ه اي از زمان ب طريق تولد در برهه دهد موقعيتي را كه از  اجتماعي است كه اجازه مي-تاريخي
 به عبارت ).52: همان(» شناختي در نظر گيريم لحاظ جامعه  موقعيتي مناسب به،دست آمده

 بلكه افراد متعلق به يك نسل داراي ،كند زماني براي تعريف نسل كفايت نمي ديگر، صرف هم
هم از اين روست . تاريخي واحدي نيز هستند-تجربة زيست مشترك در درون فضاي اجتماعي

سبكي خاصي از تجربه، انديشه و نيز شيوة خاص از حضور «كه افراد متعلق به يك نسل داراي 
 در مطالعة ما گروهي اجتماعي ان بر اين اساس، جوان).58: همان(» پويش تاريخي هستنددر 

ها در اين  هاي آن  و تجارب، افكار و نگرشرندشوند كه در قالب تاريخي معيني قرار دا تلقي مي
 از دانيم كه صرفاً اي اجتماعي مي به عبارت ديگر، جواني را برساخته.  استقالب قابل درك

هاي آن تابعي از  يولوژيكي مشتركي برخوردار نيست، بلكه مدت زمان و ويژگيكيفيات ب
در ادامه، . اجتماعي خاص است-ويژه الگوهاي فرهنگي فضاي تاريخي ههاي فردي و ب استراتژي

  .اجتماعي اشاره خواهيم كرد-به اين بستر تاريخي
داري، دين و امر ديني  شناسي دين بين سه مقولة دين  جامعه3:امر ديني/ 2دين/1داري دين

از .  است4داري از اين جهت از دين جداست كه يك مقوله  به باور زيمل، دين.تفكيك قائل است
صورت «ترين مقوالتي است كه از طريق آن انسان به جهان  داري يكي از بزرگ نظر او، دين

نويسند كه  پل ويلم در تفسير خود از دريافت زيمل مي-دانيل هرويولژه و ژان. »دهد مي
كند تا  اي تاريخي است كه براي انسان اين امكان را فراهم مي بخشي به تجربه صورت«داري  دين

اي است  جلوه«در روان انسان است و » پيشيني«اي  داري داده دين. »امر واقعي را ساختار بخشد
 ابراز در خألداري   اما بايد دانست كه دين).146-111: 2001لگر و ويلم، -هاروي(» از درونيات

 با امر ،داري يك سوبژكتيويته است هرچند كه دين. شود و داراي وجهي اجتماعي است نمي
 ساخته و  داري اي است كه از طريق آن دين امر اجتماعي واسطه. اجتماعي پيوندي وثيق دارد

________________________________________________________ 
1. Religiosity  
2. Religion  
3. Religiousness  
4. Category  
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شدة  درواقع، دين شيوة عيني. دين يكي از تعينات امر اجتماعي است. شود پرداخته مي
اي قاعده و شكل پيدا كرده  شده ت فرهنگ درآمده و به صورت نهاديئداري است كه در هي دين
: با نهاد ديني قرار دارد و پيوند وي با آن منفعالنه نيست  دار در ديالوگي دائمي  فرد دين1.است

مصالح نمادين  مواد و] توسط پيروان[دنياي ديني يك فعاليت خوانش دائم و بازآفرينيِ «
داري در هر بررسي   از اين رو، براي اينكه مفهوم دين).1997ويلم، (» ستموجود ا

شدة آن   نهاديهاي صرفاً ي داشته باشد الزم است خود را محدود به صورتيشناختي معنا جامعه
هاي گوناگون  شناس عبارت خواهد بود از شناخت صورت عنوان جامعه وظيفة ما به. نسازيم

 همان بهره و داري جوانان دقيقاً  بنابراين، دين).21-20: 2003فورد، بك (از دينافراد گيري  بهره
ها  داري آن هاي دين هم از اين روست كه صورت. ستها كاربرد دين در قالب زندگي روزمرة آن
اما زماني كه از امر ديني سخن  .  متنوع خواهد بودشان به فراخور موقعيت فردي و اجتماعي

قائل تفكيكي ي يلحاظ معنا داري به دينو  كه بين دين كنيم مي اشاره يم به مواردييگو مي
امر ديني . يا فردي مدنظر است هاي تاريخي نظر از جلوه ايم و كليت اين موضوع صرف نشده

ثير أاي از متون محبوس مانده و از كنش تاريخي ت امري انتزاعي نيست كه در درون مجموعه
ني كه در درون بستر تاريخي قرار دارند پيوسته در امر ديني براساس تجربة كنشگرا. نپذيرد

فرض   اين پيشپذيرشبر اين مبنا، واكاوي امر ديني مستلزم . حال ساخت و بازساخت است
 بلكه كنشگر در مواجهه با آن ،شود است كه سازمان و نهاد ديني تماميت امر ديني را شامل نمي

  .و به هويت خود معنا بخشدتواند با آن تعامل كند  يابد كه مي ي را مييفضا
شناسي است،  شدن، كه بيشتر ملحوظ نظر علم روان فرد 4:ييفردگرا/3شدن فردي/2شدن فرد
گيري  شكل(شدن  و ذهني) كردن هنجارهاي اجتماعي دروني(شدن  دو حركت اجتماعي«حاصل 
است فرآيندي تاريخي «شدن  كه منظور از فردي ، در حالي»است) عنوان سوژة مستقل فرد به

بيتون و ديگران، (» آورد كه در جريان آن فرد اهميتي فزاينده در زندگي اجتماعي به دست مي
شدن  فردي. بودن نيست معناي خصوصي شدن به واضح است كه در اينجا فردي  پر).2005

شدن هويت دريافتي از جمع و  در فرآيند فردي. يابي روزافزون افراد دارد داللت بر استقالل

________________________________________________________ 
 ،مقاالتي دربارة دين) 1388( زيمل، گئورگرجوع كنيد به  دربارة دين هاي زيمل ي بيشتر با ديدگاهي براي آشنا.1

توان به معرفي  همچنين در منابع فارسي مي. ثالث: پرست، تهران   ترجمة شهال مسميشناسي دين، فلسفه و جامعه

  . مراجعه كرد) 32-39: همان، ديانشناسي ا جامعه(كوتاه از ديدگاه زيمل در كتاب ژان پل ويلم 

2. Individuation 

3. Individualisation  
4. Individualism 
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با اين . دهد هويت خاص و انتخابي مي» آفرينش«تدريج جاي خود را به   غيرانتخابي بهبنابراين
شدن همراه  ي با فرآيند فردييهرچند فردگرا. ي جدا دانستيشدن را از فردگرا  بايد فردي،حال
گرايش به «ي بر يك وضعيت يعني يرا متمايز دانست كه فردگرا  از اين حيث بايد آن،است

بايد دانست . كند  داللت مي)2003ك سنگلي، .ر (»]شخصي[عطوف به منفعت  مرفتاري صرفاً
عنوان يك رشته، خود به  شناسي به تولد جامعه.  نيستجديديشدن پديدة  كه فردي

ي در نظريات يهاي دوتا تقابل. گردد شدن در جوامع مدرن بازمي يافتن فرآيند فردي اهميت
 /شافت  گمين؛همبستگي ارگانيكي /كيهمچون همبستگي مكاني شناسي كالسيك جامعه

 همگي ؛كنش عقالني معطوف به ارزش يا هدف/ كنش معطوف به سنت يا عاطفه؛شافت گزل
يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه فرد . يافتن اين پديده در جوامع نو دارد نشان از قوت
اجتماعي - تاريخيگيري آن وابسته به شرايط خاص اي اجتماعي است، يعني شكل خود نيز سازه

از اين روست كه نوربرت الياس پيدايش فرد در جهان غرب را در يك فرآيند طوالني . است
صورتي خاص از تسلط بر خود در ارتباط با « را 1او فردبودن. دهد تمدني مورد بررسي قرار مي

پذيرند  ميبه نظر كساني كه آن را «به باور وي، ممكن است فرديت . داند مي» ها ديگران و ابژه
-100: 1991الياس، (» گونه نيست  اين طبيعي و بديهي برسد، حال آنكه اصالًامري كامالً

يافتن  باور، آگاهي  و در چارچوب رويكردي نسبتندك مي وي تضاد بين فرد و جمع را رد ).101
ي معين از سير تحول يها داند كه در برهه به فرديت خويش را متناسب با ساختاري رواني مي

بندي بين عامليت و   مفصل درباب هايي رسد كه بحث به نظر مي ).همان(كند  جوامع بروز مي
. استدر فرآيند كنش اجتماعي  يافتن سهم فرد قوتدهندة  نشان ،ساختار در چند دهة اخير

ي، امروزه گرايش يي يا ساختارگرايي مثل ماركسيسم، كاركردگرايگرا هاي كل برخالف گفتمان
شناس در اين ميان   وظيفة جامعهترديدي نيست كه. گاه فرد فزوني يافته استبه پذيرش جاي

شدن كيان پيوندهاي اجتماعي را  بسا فردي چه. داوري دربارة خوب يا بدبودن اين پديده نيست
علم (شناسي را از موضوعيت خود كه همانا مطالعة امر اجتماعي  به مخاطره اندازد و حتي جامعه

اما براي ما اين امر اهميت دارد كه در حجم قابل توجهي . ست ساقط سازدا) هاي جمعي پديده
شود بلكه  شناسي امروز فرد در درون ساختارهاي كل زنداني فرض نمي از نظريات جامعه

  .هاي خويش برخوردار است وبيش از ظرفيت بازانديشي در كنش مك

________________________________________________________ 
1. Individuality  
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يافتن   به معناي فزوني،شدن ي در دست است كه جامعة ايراني در حال تجربة فردييها نشانه
 كه از قبل به فرد رسيده  چيزي استوزن عامل فردي و تمايل به تعريف هويتي جدا از آن

 رغم نقش همچنان مهمي علي«: اند نوشتهايران در سدة بيستم گونه كه نويسندگان   همان.است
نند، دهة آخر در ك اي، سياسي و شغلي ايفا مي كه ساختارهاي جمعي، خانوادگي، قومي، منطقه 

 بازآفريني كامل ).405: 2007ديگارد و ديگران، (» ايران از طريق ظهور فرد قابل تشخيص است
هاي زندگي والدين براي شمار روزافزون جوانان ايراني نه تنها ممكن نيست بلكه تمايلي  سبك

بلي، معناي هاي ق  از جوانان، برخالف نسل زيادي بخش).1387ذكائي،  (نيز بدان وجود ندارد
طلبي،  يافتن مقوالتي از قبيل خودابرازي، استقالل اهميت. دهند جديدي به  خوشبختي مي

از نسل جوان كشور داللت   هاي فراغتي نزد طيف عظيمي و فعاليت  موفقيت تحصيلي، سرگرمي
گرفتن سهم  منزلة ناديده بديهي است كه اين موضوع به. شدن است يافتن فردي بر موضوعيت

هاي  ارهاي كالني مثل طبقات اجتماعي، خانواده، نظام فرهنگي و سياسي يا دستگاهساخت
اما آنچه كه مهم است روند تحوالت ارزشي و . هاي ارتباط جمعي نيست قدرتمندي مانند رسانه

 ).1383آزادارمكي،  (يافتن نقش و جايگاه فرد در سپهر حيات اجتماعي كشورمان است اهميت
تامسون و ديگران،  (م ديني و ساخت اجتماعي نسبتي متقابل وجود دارداز آنجا كه بين نظا

كوشد  ميثير در ديگري نيست، نوشتار حاضر أ بدين معنا كه تحول در يكي بدون ت،)1387
شكي نيست كه . شدن را در حوزة ديني در ايران معاصر نشان دهد ي از فرآيند فردييها نشانه
تواند دقت بحث را تاحدي كاهش دهد،  بستر مصاحبه ميهاي پاسخگويان از  كردن گفته خارج

هاي اخير  هاي شگرفي است كه در دهه ها تاحد زيادي گوياي دگرگوني ليكن به باور ما اين گفته
ها ما را در فهم بهتر روند  توجه به اين نگرش. داري در كشورمان روي داده است در زمينة دين

  .   تحوالت حوزة دين ياري خواهد داد
  

  بازتعريف هويت ديني
هاي يوگا به   زن جواني با مدرك ديپلم متوسطه است كه پس از سفري كه در قالب كالس1فريده

ا بحث ما جدر اين. اندازي كرده است در شيراز راه» متافيزيكي«هند داشته دفتري را براي مشاورة 
هاي  كشند و در سال مي يدك نوع اصطالحات و ماهيت جرياناتي كه اين اصطالحدربارة معناي اين 

________________________________________________________ 
  .افراد در اين پژوهش به صورت مستعار آمده است   اسامي.1
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سخن ما اين است كه زماني كه از . اند نيست ي در بين قشر جوان برخوردار شده زياداخير از اقبال
  :پرسيم پاسخش چنين است داري خود در ذهن دارد مي كه از دين  وي دربارة مفهومي

 رها ديگ ا اينام.  يك مشت تكليف و قاعده بود كه به من منتقل كرده بودندباورهاي من قبالً«
م بدون جواب مانده بود، تا اينكه با متافيزيك آشنا يخيلي سؤاالت بود كه برا. كرد مرا ارضا نمي

م معني جديدي پيدا يبعدش بود كه خيلي چيزها برا. م بوديي برايمتافيزيك يك راه رها. شدم
تي رفته بودم معبد وق... مدمآكنم كه نجات پيدا كردم و از ظلمت بيرون  خدا را شكر مي. كردند

روكردم به خدا و گفتم . رموجا بيا خواستم سجدة شكر به مدم ميآبودا، از معبد كه بيرون 
ي كرد خيلي يعلي كارها. خدايا شكرت كه به ما امام علي را دادي كه صدبرابر باالتر از بوداست«

  سه كيلومتري بود وليهالة بودا تا   .ها نيست شناخت علي به اين راحتي. تر از بودا خيلي بزرگ
 فهميدم كه چرا موقع شهادتش بايد گريه رحاال ديگ.  قابل قياس با اين نيستهالة علي اصالً

  .»كرد و مشكي پوشيد
كه در گيرند  قرار نميي يدر ذهنيت اين زن جوان، نمادهاي جديد نه تنها در تضاد با نمادها

به ي جديدي يدهند و بار معنا تي دوباره ميها حيا  بلكه به آن شناخته است،پذيري فرآيند جامعه
اينجاست . كند ي كه به زعم او در سايه افتاده بود و او آن را بازكشف مييبخشند، معنا ميها  آن

داري وي در قالب  دين. برد و تكاليف خود پي مي) خدا، امام و غيره(كه به معناي باورها 
 يك كل دروني ةمثاب او دين را به. دهد  مينمايد كه با تجارب جديدش انجام اي رخ مي معامله

گوناگون   هاي مفهومي بيند كه از جهان ي مييها كند بلكه خود را ناگزير از مديريت آموزه نمي
 ،)1388شايگان،  (در اين ذهنيت، برخالف يك رويكرد رايج در عرصة فلسفه. اند برگرفته شده

ي سنت و يپويا. است  ي پيدايش دوميي براياولي مبنا. خبري از تضاد سنت با مدرن نيست
شناس فرانسوي، آن را  ظرفيت دگرگوني آن در طول زمان در چيزي است كه بالنديه، انسان

اين زن، به تناسب سير . نامد  مي)38-37: 1988بلندير، (» ]آنچه كه بايد باشد[بازي با قانون «
تجارب . كند  معامله ميشود كه با عناصر سنت ي كشانده ميياش، به جا فردي و اجتماعي

اش تغييراتي اعمال  پذيري سنت ديني دارد تا در عناصر جامعه جديدي كه اندوخته وي را وامي
البته بايد دانست كه اين تغيير نامحدود نيست بلكه در چارچوب آنچه پيتر برگر . كند

اندركار  دست از اين رو، فريده ).1971برگر،  (شود  ناميده اعمال مي1»ساختارهاي مقبوليت«
آنچه وي در پي آن است . ي فردي استيساخت هويتي ديني است كه مبناي آن جستجو

________________________________________________________ 
1. Structures of plausibility  
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رواج گونه كه در رفتار سنتي  تكليف صرف بدان. برخاسته از نيازي دروني و انتخابي فردي است
  .كند  وي را قانع نميداشته

در نگاه كه مفاهيم آيا اين «فريده در بخش ديگري از مصاحبه در پاسخ به اين سؤال كه 
  :گويد  مي»د؟رسن نخست دور از هم به نظر مي

ن را رها كرده آاگر با اعتقاداتم تناقض داشت . كنم من پنج سال است كه متافيزيك كار مي«
  .»بينم هارموني مي ن و اعتقاداتم آاما من بين . بودم

انسان مدرن داري   چيزي است كه مارسل گُشه آن را درخصوص دينةرفتار فريده نمون
ست و نه  است، جستجونادتوان از اين پس ويژگي رفتار ديني  آنچه مي«: كند تشريح مي

ي ي هويت ديني فريده دريافتني نيست بلكه حاصل جستجو).108: 2003گوچت، (» دريافت
از سوي ديگر، اين زن جوان . توان آيندة او را حدس زد هم از اين روست كه نمي. شخصي است
ممكن است برخي در ارزيابي . برود) ع(ها به زيارت شاهچراغ شب داند پنجشنبه  ميخود را مقيد

كه ديديم او ضمن  قلمداد كنند، در حالي» سنتي«داري فريده را   دين، اين رفتارةشتابزد
ي در يجا به باور ما، اين جابه. ها قائل است  معناي ديگري براي آن،پايبندي به نمادهاي معمول

دين «آن را اي از مطالعات تجربي  اي است كه پاره هاي پديده كي از جلوهمفاهيم سنتي ي
استفاده كنيم » بريكوالژ«دهيم از مفهوم  كه ما ترجيح مي  در حالي.اند تعريف كرده» شكلي بي

 دربارة آن بسيار سخن رفته ، در فرانسهويژه ، بهشناسي دين اي است در جامعه كه چند دهه
نوآوري و بازتفسيري است «، رفتارهاي جوانان در قبال دستورات ديني به باور هرويولژه. است

 بريكوالژ به ).127: 1993لگر و ويلم، -هاروي(» كند برمبناي آنچه كه زمان حاضر اقتضا مي
هاي اعتقادي يا رفتاري خود انجام  داشتهدرمورد  فرد معناي فعاليت يا كاري است كه دائماً

 ترِ  ديني ناهمگن و گاه متضادي كه در بستر تاريخي كليهاي در فضاي گفتمان. دهد مي
شدن، خود را   ازخودبيگانه فرد براي فرار از خطر ،نمايند هاي چندپارچة اجتماعي رخ مي هويت

در اين وضعيت، استقاللي كه فرد در اين .  كند»كار« ها  روي اين گفتمانكهبيند  ناگزير مي
البته بايد بالفاصله اين . سازد ي فرديت را فراهم ميينما فعاليت براي خود قائل است امكان رخ

گونه كه خود هرويولژه در  همان. نكته را افزود كه بريكوالژ به معناي آزادي كامل فرد نيست
 ،آفرينند  شخصي خود را مي"حل اعتقادي راه"افراد آزادانه ] هرچند[«نويسد  جاي ديگري مي

-هاروي(» دارد  ها محدوديت ميسر است كه استفاده از آناين كار با ارجاع به منابعي نمادين 
 آزاد فرد شدن باورها و رفتارهاي ديني به معناي فعاليت كامالً  فرآيند فردي).127: 2001لگر، 

كه شناخت خط  واژة بريكوالژ نبايد ما را از وزن الزامات اجتماعي غافل سازد، همچنان. نيست
محتواي اعتقادي به تناسب ساختارهاي مقبوليت . وري استسير زندگي فرد نيز در اين باره ضر
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هاي نهاد ديني و نيز برحسب تجارب و   در وهلة نخست درقالب دستورالعملهگيرد ك شكل مي
اي همچون ايران كه الزامات  بر اين اساس، در جامعه. شود خط سير فردي و جمعي متبلور مي

گفتن دربارة  در آن وجود دارد بايد در سخنمتعددي اعم از خانوادگي، قومي، سياسي و غيره 
  .محتاط بود» حل اعتقادي راه«

گيري هويت ديني همواره شبيه به مورد فريده به   بايد گفت فرآيند شكل،با اين حال
بسيارند جواناني كه در . انجامد كه فرد از آن احساس رضايت و خشنودي كند اي نمي مرحله

با تكثريافتن ميدان . و حيراني هستند   دچار سردرگميشد،ه برابر تجارب متعددي كه بدان اشار
شود، امكان  ها وارد تعامل مي هاي اجتماعي كه فرد با آن شدن شبكه تجارب فردي و گسترده

اي از اين  نمونه. يابد ساخت هويتي افزايش ميبراي هاي متفاوت   دربرابر گزينهسردرگميبروز 
ها قبل جوياي كار   كارداني رشتة عمران كه از مدتموختةآ دانشهاي سهيل،  تالطم را در گفته

  :تتوان جس  مي،است
ن را كنار آ ولي راستش مدتي است كه ،آوردم جا مي دل نماز و روزه را به  با جان ومن قبالً«

كاري،  جاي من بوديد با اين مشكالت، بي  ولي شما اگر به،گذاشتم، نه اينكه اعتقادي ندارم
  .»د كه هيچ ارزشي نداردكن ش بود؟ آدم حس ميي سرجانابدبختي، ايمانت

-سخنان سهيل بر اين موضوع داللت دارد كه در بررسي امر ديني نبايد از ابعاد اجتماعي
تامسون و ديگران،  (اي نيست ثير اين عوامل بر جهان ديني بحث تازهأت. اقتصادي غفلت كرد

هاي ديني بدون توجه   كه مطالعة پديدهشناسي گواهي بر اين نكته است  ادبيات جامعه).1387
بديهي است كه اين گفته به معناي فروكاستن امر . به شناخت ساختار اجتماعي ناقص است

شناسي است كه ادعاي  امروزه كمتر جامعه. ديني به چيزي غير از خود آن نيست
تواند  مر ديني ميا. شناسان اوليه را در مطالعة كل جهان ديني دنبال كند  جامعهةخواهان تماميت
شناختي، فلسفي، سياسي،  شناختي، روان شناختي، مردم  متفاوتي مانند جامعهاندازهاي با چشم
ثير ابعاد أگفتن از ت  از اين رو، سخن).1377ك ويلم، .ر (و غيره مورد واكاوي قرار گيرد  كالمي

 بازتابي از  را صرفاًشناس فهم آن منزلة اين نيست كه جامعه وجه به هيچ اجتماعي امر ديني به
توان گفت كه  در مورد فردي چون سهيل مي.  اقتصادي يا سياسي بداند بستر اجتماعي،

در تزلزل  دارد عاملي اش باز مي اي كه پاسخگوي مطالباتش نبوده و او را از حقوق اوليه جامعه
ي براي او كند ارزش چندان اي كه در آن زندگي مي احساس اينكه جامعه. باورهاي ديني اوست

اي كه در  شكي نيست كه پديده. دهد  از اعتقاداتش سوق ميگرفتن قائل نيست وي را به فاصله
هرچند خود اين اصطالح نيز از دقت -شود  از آن ياد مي» گريزي دين«كشورمان تحت عنوان 
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 توان آن را تنها به ضعف در ساختار  داليل فراواني دارد و نمي- برخوردار نيست الزم علمي
ثير أهاي اجتماعي زندگي فرد ت اما نبايد ترديد كرد كه زمينه. اقتصادي يا سياسي نسبت داد

 ،كند سهيل نه تنها در باور ديني خود ترديد مي. گذارد مياو خود را بر ذهنيت و ساختار رواني 
س در اين شرايط، احسا. كند جامعه او را رها كرده و به حال خود وانهاده است بلكه احساس مي

  :بينيم هاله مي  فروپاشي روحي امري دور از ذهن نيست، چيزي كه ما بيشتر در گفتار
همين كه بحث زن . د كه زن هم ارزش داردجامعة ما هنوز حاضر نيست اين را قبول كن«

چيز را به نفع  همه.  اسالم اين را اجازه ندادهدنويگ  سراغ دين و ميدنور  سريع  ميودش مي
 مشكل دارند؛ ن واقعاًان، با مادرشاي دارم كه با پدرشانمن دوست. كنند ن مصادره مياخودش

خدا، پيغمبر، پدر و  برند،  چيز را زير سؤال مي همه. زنند زير گريه شناس؛ مي ند پيش روانور مي
  .»مادرشان

 از اختالفات خود ،يادآور شويم كه اين زن جوان، مدرس زبان انگليسي، در جريان مصاحبه
ش بر سر تمايل به ازدواج با پسر جواني با ما سخن گفت كه در دانشگاه با او آشنا شده با والدين

» عرفاني«رود كه توسط يك گروه  مي» موالنامثنوي تفسير «او مدتي است به جلسات . بود
در . دهد» معنا«يابد و هم به زندگي خود » آرامش«شود تا، به گفتة خودش، هم  برگزار مي

خواهي،  ي، استقالليگرا ي مانند خوب زيستن، مصرفيها جديدي كه ارزشمواجهه با دنياي 
او در . رسد كننده به نظر نمي هاله قانع  هاي پيشين براي رواج يافته، پاسخدر آن آزادي و غيره 

گفتمان سنتي را مانعي در برابر تحقق . هاي زندگي اين دنيا بهره ببرد پي اين است تا از ارزش
تابد چراكه از عواقب آن، كه  ي جهان را نيز برنمييمعنا با اين حال، بي. نددا اميال خويش مي

ك .ر (يي ضمن اينكه ساختار معنا.فروپاشي رواني دوستانش گواهي بر آن است، آگاه است
عناصر فضاي قبلي   جديدي كه در جستجوي آن است از)فصل چهاردهم: 1390هميلتون، 

لحاظ  كند، حداقل به دنبال  مي» تفسير موالنا«ات معنويتي كه او در جلس. بهره نيست بي
عرفان سنتي ناميد و آن جنبة آن را توان  ميكه   چيزي داردكاركردي، تفاوتي اساسي با آن

ي كه در جامعه يها توان دربارة معناي عرفان در دنياي امروز و گروه مي. استاش  بخشي هويت
توان گفت اين است كه  هاله مي  نجا دربارة اما آنچه در اي،مدعي آن هستند چون و چرا كرد

اش وحدت  كند تا به تجارب زندگي روزمره خلق مياي  ييبراي او دنياي معنا» تفسير موالنا«
ي براي او اين يدر همين حال، خاصيت اين نظام معنا. نجات دهد  ببخشد و او را از سردرگمي

  .باقي بماند» ساختار مقبوليت« كه در محدودة است
فكري و غير  راين، امر ديني، برخالف تصور رايجي كه در برخي محافل روشنبناب
اي براي  بلكه زمينهنيست، كردن فرديت  درجهت زايلتنها فكري در ايران وجود دارد، نه  روشن
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 »پشت كنكوري«هاي مونا، دختر جواني كه به قول خودش  گفته اين نكته در. استبروز آن 
  :شود خوبي ديده مي  به،است
يم و منتظر ور وقتي اجباري شد با رغبت سراغش نمي. حجاب نبايد اجباري باشد«

 چه دبه همين صورت، اگر از سر عادت باش. ن را برداريمآترين موقعيت هستيم كه  كوچك
اش، بلكه توي امور    زندگي هرروزهي كه آدم نه فقط تو است؟ آزادي واقعي اينداي دار فايده
 كسي را غبطة روقتي من حجاب را آگاهانه انتخاب كردم ديگ. دنتخاب كناو  دش آزاد باشا ديني

يك .  مقيد نبودمم كه من مثل مادرم و خواهرم اصالًويبه شما بگ. خورم  نميدكه حجاب ندار
. ستن خيلي خوب توضيح داده بود معني حجاب چيآروز دوستي به من كتابي داد كه توي 

 اآلن . يعني آزاد نبودم،كردم ادرم و خواهرم عمل ميوقتي به حجاب مقيد نبودم خوب مثل م
قدري كه من  اين. دكن  هم فعاليت من را مختل نمياصالً. آزاد شدم چون خودم انتخاب كردم

شدت  همن دوستي دارم از يك خانوادة ب... م مادر و خواهرم اين آزادي را ندارندور جا  مي همه
اگر حجاب نبود اين . ودر ، سفر ميودر شگاه مي، داندكن ولي با حجاب خودش كار مي. سنتي

  .»كرد نه دق ميا خيدختر تو
اي است كه   آزادي و شكستن حصار خانوادهبهمنزلة راهي براي رسيدن  براي مونا حجاب به

سازد كه  اش از او سوژة عاملي مي  مونا بر خواستهپافشاري. توجه است  به اين مقوله بياتفاقاً
حجاب كه در .  فرد نشان دهدةمثاب گذاري خود به تخاب را دليلي بر ارزشكند عنصر ان تالش مي

 در اينجا حامل معناي ، نمادي از تعلق شخص به حوزة كوچك خانواده بودتلقي سنتي صرفاً
در اينجا نيز مرز بين سنت و مدرن . است  كه همان دسترسي به عرصة عموميشود  ميديگري 

حجاب به او اجازه . دهد ت به اين نماد كاركردي مدرن ميبازانديشي در سن. ريزد به هم مي
به بسياري   بديهي است كه وقوع انقالب اسالمي. اش را افزايش دهد دهد تا سرماية اجتماعي مي

بار مشاركت  ويژه دختران، بتوانند براي نخستين ههاي سنتي اجازه داد تا فرزندانشان، ب از خانواده
  .را تجربه كنند اجتماعي
گونه كه فرض ثبات كاركرد باورها،   همان،اشاره كرد و آن اينكه  اينجا بايد به نكتة مهميدر 

توانيم  رفتارها يا نمادهاي ديني در بستر زمان يا مكان اشتباه است، به همان صورت نيز نمي
زندگي ديني تنها اجراي .  درقالب مفاهيم ديني جستجو كنيمكاربرد اين مقوالت را صرفاً

 ي است كه در تمامييمعنا  ندة نظامينهاي عبادي نيست بلكه توليدك دستورالعمل ةمجموع
شناختي، زيباشناختي و غيره  هاي زندگي اعم از روابط اجتماعي، اقتصاد، سياست، روان زمينه 

تواند پيروي از دستورات ديني تلقي شود،  كه مي حجاب همچنان. ي دارديبراي فرد معتقد كارآ
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اي براي  اي براي اعتالي شخصيت گردد، گاه ابزاري سياسي، گاه نشانه د وسيلهتوان گاه نيز مي
 ضمن اينكه ممكن است برخي يا .تمايز اجتماعي زنان نسبت به مردان و بسياري موارد ديگر

 عبادي نيست بلكه ري رفتاامر ديني صرفاً. متناقض نباشنداين موارد در ذهن كنشگر   تمامي
تواند ابزاري براي بيان حالتي  دها و هم درسطح رفتارهاي خود، ميفرد، هم در سطح بازنمو

عنوان فردي  كه مونا، بهترديدي نيست . اي باشد عاطفي يا محملي براي ابراز خواسته يا سليقه
شود، حجاب بر  كند كه در آن دستورات ديني هنجار غالب تلقي مي اي زندگي مي كه در جامعه

.  تقيد، اين دختر جوان در انديشة ارائة تعريفي از فرديت خود استاما از رهگذر اين. كند تن مي
شدن فضاي اجتماعي از سوي ديگر، كه هردو به   متكثر وطلبي روزافزون از يك سو، استقالل

هاي بديعي را  ، براي افراد موقعيتوابستگي تنگاتنگي داردتاريخي -هاي اجتماعي دگرگوني
  . شان مشاركت داشته باشند آفرينند تا در ساخت هويت ديني مي
  

  يني نوينآيفضاي 
توان در مورد مراسم ديني نيز  شدن در حوزة باورهاي ديني گفته شد مي دربارة فرديرا آنچه 

هاي ديني بپردازيم   مناسبتداشت در اينجا قرار نيست كه به اشكال متفاوت پاس. سراغ گرفت
 كه در جريان استچند نكته ي  تنها يادآور هدف ما1.اي است كه خود مستلزم مطالعات پردامنه

مصاحبه با چند تن از جوانان پس از مراسم سخنراني و مداحي در يكي از تكاياي شيراز در شب 
شويم كه اين مكان مذهبي تنها چند سالي  يادآور  مي.  مشاهده كرديم1389عاشوراي سال 

كه از   هنگامي. رفته استها جوان هستند شكل گ است كه به همت چند باني كه بيشتر آن
اندازي   علت راه2،)ع(ت جوانان ابوالفضل ئن هياسسؤدار و يكي از م ساله، مغازه29مسعود، جوان 

  : گفت وي در پاسخ،آن را جويا شديم
ندازيم كه زير بار كسي نباشيم و از كسي يتي راه بئبا چند تا از دوستان سعي كرديم هي«

يكي . دكن  براي امام حسين كار ميد با استطاعتي كه دار هركسراينجا ديگ. دستوري نگيريم
ي، يكي تجهيزات صوتي، يكي كامپيوتر و ي، يكي چادر، يكي برنج و مواد غذادرآو فرش مي

 دينش را يك جوري دخواهيم هركسي دوست دار مي.   استهركسي آزاد. برداري دوربين فيلم
هاي  ناجو.  اينجوري باش، اينجوري نباشها گفت نانبايد به جو. دبه امام حسين پرداخت كن

________________________________________________________ 
  .)1387(ي حسام مظاهرك .ر مذهبي هاي جديد هاي هيئت اي از ويژگي دربارة پاره1. 

  . نام را مستعار برگزينيمدهيم  ترجيح مي.2
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ي كه باشند، مال اين محل يند، از هرجايبايد بگذاريم آزادانه بيا. ندا اين دوره خيلي حساس
  .»دناد   ميان هم حد و حدودش راالبته خود جو. دتحميلي تو كار نباش. ن محلآباشند، مال 

ت نوپا نيست، ئليان اين هيكيد مسعود بر بعد رضايتمندي مخاطب، كه منحصر به متوأت
پذيري ديني، حكايت از بازار رقابتي دارد كه حوزة امور ديني در  مشغولي به جامعه عالوه بر دل

جستن از  ت نيز نشان از تبرّيئاز اين گذشته، پافشردن بر استقالل هي. كشور با آن مواجه است
تر، حس مشاركت ديني است  اما از اين مهم. استهر نوع شائبة اقتصادي، سياسي يا فرهنگي 

توان گفت كه شيوة   مي،طور كليه ب. كه در اينجا برحسب انتخاب فرد صورت گرفته است
 بدين معنا كه شيوة عضوگيري اين ، سنتي از نوعي بداهت برخوردار بودهاي هيئتبه پيوستن 

ت شغلي  محله بود، زادگاه يا تعلق به طبقااجتماعات ديني برحسب محل سكونت، كه غالباً
 شد و فرد در انتخاب آن مشاركتي بر اين مبنا، تعلق امري طبيعي تلقي مي. شد تعيين مي

شناسي بيابيم   را در ادبيات جامعهشدن اي از اين سبك اجتماعي اگر بخواهيم قرينه. نداشت
 كه در آن فرد در تماميت گروه ذوب شده است و بريم  را نام ميشافت فرديناند تونيز گمين
شافت برمبناي حس  پيوند در گمين.  با مفهوم فرد كه در باال بدان اشاره شد نسبتي ندارداًاساس

فرد ناشي » ةارادة آگاهان«بينيم كه از  شافت مي عكس اين حالت را در گزل. استو عاطفه 
 آن دربابتي كه ئبه گمان ما، شماي تونيز دربارة هي.  يعني مبتني بر عنصر عقالنيت؛شود مي

در . بندي خود بدان اشاره كرده است كنيم تلفيقي از عناصري است كه تونيز در سنخ يصحبت م
 تنها ابزاري براي فهم واقعيت مورد هاي آرماني سنخ ،صراحت گفته گونه كه وبر به عمل نيز همان

قدر هم كه برخوردار رهر پيوند اجتماعي، ه«: تر است اند اما در عرصة عمل قضيه پيچيده مطالعه
هاي عاطفي ايجاد كند كه از هدف اوليه فاصله  تواند ارزش قالنيت معطوف به هدف باشد، مياز ع

بودن استوار است ممكن  اش بر جماعتي گيري عادي  پيوند اجتماعي كه جهت،بگيرد و بالعكس
  گروهي).1995وبر، (»  در جهت عقالنيت معطوف به هدف قرار گيردي يا جزئيكلبه طوراست 

براي اينكه . يم تلفيقي از عنصر اراده و در عين حال عاطفه را در خود داردداهكه در اينجا ش
شويم كه مراسم بعد از اقامة نماز مغرب و عشا با سخنراني  اين موضوع روشن شود يادآور مي

وپنج دقيقه دربارة قيام امام حسين و فلسفة عاشورا  شود كه حدود چهل يك روحاني آغاز مي
دهند،  ها را جوانان تشكيل مي وج مراسم و حضور جمعيت، كه اكثر آناما ا. كند صحبت مي

آنچه براي ما اهميت دارد شور وافر جوانان حاضر در اين مراسم و . مربوط به زمان مداحي است
. شود اشتياق آنان به بخش مداحي بود كه نزديك به سه ساعت توسط دونفر اجرا  مي
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كي از نقاط دور شيراز به مراسم آمده است، گواهي بر هاي نويد، كه به گفتة خودش از ي صحبت
  : است به وي دادهمداحيشوري است كه 

 هيچي ديگه واقعاً. خيلي وقت بود يك همچين چيزي را نديده بودم. واقعا حال كردم«
 مراسم چه وداگر آدم توي حال نر. بود[...] شبيه به صداي   صداي مداح دومي. شدم متوجه نمي

. ن پرانرژياش همه. نند ريتم يعني چياد ها مي اين. ندن بودااش جو خدا را شكر همه. دفايده دار
  .»رفتم  وگرنه اينجا نيامده بودم و جاي ديگه ميدده وقتي يك مشت پيرمرد باشند حال نمي

ذكر اين نكته ضروري است كه .  است"حال"نكتة قابل اعتنا در اين چند جمله تكرار واژة 
 چراكه تعريف اجتماعي اين هيجان متفاوت ،ي و هيجان عرفي سيال استهيجان دين مرز بين

ن و ادانيم كه نزاع متكلم همه مي. البته نبايد از ياد برد كه اين بحث جديدي نيست. است
.  متصوفه بر سر ماهيت تجربة ديني از ديرباز وجود داشته استهاي علماي ديني و برخي جريان

توان  ميمانند نويد افراد براي برخي  را مندي اين مراسم ه فايدهرسد ك با اين همه، به نظر مي
اينجا فرديت بر اجتماع تقدم دارد يا به  در. سنجيدشود   خوانده مي آنچه رضايت حسيمبنايبر

آورد و هيجاني عاطفي  مياجتماع افراد گرد هم . عبارت ديگر اجتماع در خدمت فرديت است
فايدة اين . عاطفي اوست- اينجا اهميت دارد رضايت حسيآنچه براي فرد در. كند ايجاد مي

براي فردي مثل فريد مهم . برد مراسم به ميزان حظّي است كه فرد در درون اين جمع مي
آنچه مهم است . يم هم ندارفرضدليلي براي رد اين ما ولو اينكه نيست كه اين حس تداوم يابد، 

كساني كه با برگزاري مراسم عزاداري گاه حتي . گيرد حسي است كه در زمان حاضر  مي
 و خود را از حس و حال اين مراسم محروم شوند  مي حاضركنند تسليم جو مخالفت مي

  :شاهدي بر اين ادعاست مهدي گفتة. سازند نمي
گيرم؛ حتي كاري هم ندارم كه  گيرد صوت مداحان را گوش مي برخي مواقع كه دلم مي«

ها  ي كه دربارة جمكران و اينيخيلي به چيزهاايد هم ش. داين مداح چه موضع سياسي دار
  .»د كه اين صوت به من آرامش بده استمهم اين. شته باشمگويند اعتقاد ندا مي

به گمان وبر اين حس در . دهد وحالي است كه اين مراسم به او مي مهم براي مهدي حس
و به قيمت وجود دارد » مستقيم يا غيرمستقيم«به طور » هر شكل اصيل عبوديت«
 ما از مهدي و نويد نپرسيديم كه به 1).228: 1996وبر،  (شود تمام مي» كردن آگاهي قرباني«

________________________________________________________ 
 به گمان ما، شايد تفكيك بين اين حس از حسي كه برخي جوانان از شنيدن برخي نواهاي موسيقي دارند كار .1

. شود گواهي بر اين مدعاست هاي مداحي در ايران امروز مي استقبالي كه ازبرخي سبك. چندان راحتي نباشد

اند كه  ي شدهيها م كه برخي مداحان، با ريتم، واژگان، ژست و رفتارهاي خود، تبديل به چهرهداني همگان مي
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ها خود را به دامن تجمع   اما قدر مسلم اين است كه آن يا نه،كنند تكاليف ديني خود عمل مي
ن حس را در گويد كه اگر اي فريد به ما مي. غليان آن بهره ببرند  اندازند تا از گرمي ديني مي
  جديدهاي جلوهبدون شك يكي از . كرد ت ديگري جستجو ميئيافت آن را در هي اينجا نمي

 در ، مثالبراي. شبيه به آن كمتر وجود داشته استاست كه ي  پيوستن به تجمعاتداري دين
ها، كمتر  اي موارد همچون تغيير محل سكونت يا اختالف سليقه  سنتي، بجز در پارههاي هيئت
ه داري ب ت را ترك كند، در حالي كه ساختار اين فضاهاي نوين دينئآمد كه فرد هي ميپيش 
ها شناور  مرزهاي آن.  قبل هستندت فرهنگي، سياسي و غيره فاقد ثبا  چون مشكالت مالي،عللي

شناس فرانسوي، آن را  اين فضاها همان چيزي است كه مارك اوژه، انسان. ندرپذي و انعطاف
كند بلكه نسبت  ها را تصاحب نمي ي كه فرد آنيها  يعني مكان،مدنا مي» نامكان«

 اگر رابطه با مسجد، حسينيه يا ديگر اماكن ).1992آگ،  (كند ها برقرار مي كنندگي با آن مصرف
 امروزه رابطه با اين فضاها ،كرد  در طول عمر فرد تغيير نميمذهبي در قبل ثابت بود و عموماً

، اين يرضايتناهاي اين فضا هستند و شخص، در صورت  كننده مصرفافراد در حكم . سيال است
البته ممكن است كه فرد اين تجربه را در . رود و به مكاني ديگر  ميكند  ميفضا را ترك 

 همگي اين ،ها را با روحياتش سازگار ببيند كه آني فضاهاي متعددي جستجو كند و در صورت
براي چنين افرادي، . وديتي براي خودش قائل نيستبندد و محد تجارب را با يكديگر جمع مي

د، نآور ها فراهم  مي يني براي آنيهدف تجربة حسي عالم قدسي است كه چنين فضاهاي آ
اي فردي و دروني در  آنچه مهم است تجربه. اي كه رهاورد آن رضايت حال شخص است تجربه

لگر، -هاروي(» باورهاي دينينظام اعتباربخش «در اين وضعيت، .  ديني استبستر اجتماعيِ
در حالت اخير، جمعي كه . اعتبار اين تجربه است كنندة  وجود دارد كه تعيين)187: 1999

زماني . اند گواهي بر اصالت تجربة ديني افراد هستند براي برگزاري اين مراسم دور هم گرد آمده
 خود او نيز وي هستند سنخ او در حال اجراي مناسك كند جمعي از افراد هم كه فرد احساس مي

                                                                                                                             
توان به پرسش  اي، مي با چنين پديده   نهادهاي رسمي رغم مخالفت علي. هاي عرصة هنر نيستند ت با ستارههابش بي

شايد، در . ظهور عرصة ديني پرداختدربارة آستانة باالي تحمل بسياري از اين نهادها در قبال اين كنشگران نو

اما . مند تلقي كرد ي مناسب و قابل قبول براي تخلية هيجاني جوانان عالقهيها، مداحي را بتوان مجرا ذهنيت آن

از . اند شناس، مهم موفقيتي است كه اين افراد در بين بخش قابل توجهي از جوانان به دست آورده براي يك جامعه

 روي گوشي تلفن ، در كنار نواهاي موسيقي،خود را» ةموردعالق«هاي  ان از اينكه مداحياين گذشته، برخي جوان

شناس، تعريف اجتماعي  جامعه پرسش. برند ي ندارند و از همة اين نواها بهره مييهمراه يا لپ تاپ داشته باشند ابا

  .  در حال تغيير استرسد به تبع شرايط دائماً اين هيجان است كه به نظر مي
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از اين رو، . كند يابد و قوت قلبي پيدا  مي در ميان آن جمع است به صحت اين تجربه وقوف مي
البته نبايد فراموش كرد برخي اين . شدن آن نيست شدن تجربة ديني به معناي خصوصي فردي

جمعي مانند هاي  برخي آيين كاهش حضور مردم در .جويند ي خود مييتجربه را در خلوت تنها
كه نيست مناسك ديني در  عدم شركت به معناي لزوماً) 1384حشمتي،  (جماعت نماز

اين سفانه آمار مشخصي دربارة اجراي أمت.  داردانهو گاه مخفي  اي بيشتر غير رسمي جنبه
در كنار جريانات . هاست تزايد آن روند روبهدهندة   اما قرائن نشان،مناسك در دست نيست

محتواي پيام، مخاطب، (اند  ها نيز دستخوش تحوالتي گشته لي كه برخي از آن قب»عرفاني«
نوظهوري كه  »عرفاني« و »ديني« جريانات، ...)يني، رهبران، سازماندهي ويمكان و زمان آ

 از اكي همگي ح،ها هاي جمعي آن ينيويژه در دو دهة اخير در كشور شكل گرفته و آ به
گذرانند قبل از  انات كه دورة تكوين و نهفتگي خود را  مياين جري. يافتن فرد است محوريت

هاي فرد در جهان اكنون و اينجا قرار  تحول و رشد قابليتايجاد هدف خود را آشكارا  هرچيز
هاي  ها در ايجاد جنبش ي جدي دربارة توان اين جريانيها شكي نيست كه پرسش. اند داده

اند قشر زيادي  ها توانسته توان ناديده گرفت كه آن ليكن اين موضوع را نمي، وجود دارداجتماعي 
  .از جوانان را به سمت خود بكشانند

ما در بررسي كوتاهي . توان يافت شدن مراسم ديني ديگر نيز مي هاي ديگري بر فردي داللت
تا كه شود مشاهده كرديم  دربارة اعتكاف بزرگ جوانان كه چندسال است در شيراز برگزار مي

 به ذكر چند نكته در اين خصوص بسنده ادامهدر . رآيند تقويت شده استچه حد اين ف
 توانسته استهاي بسيار فعال ديني در شيراز  اعتكاف كه يكي از كانون  متولي رسمي. كنيم مي

كه قريب به اتفاق آن را جوانان را به خود جلب كند هاي اخير جمعيت قابل توجهي  در سال
ست، هه همت روحاني فعالي كه داراي تحصيالت دانشگاهي نيز اين كانون ب. ددهن تشكيل مي

هاي خود را در محلي كه امروزه حسينيه نام گرفته برگزار  ييدر طول سال جلسات و گردهما
فرهنگي، هنري، (هاي گوناگون  فعاليت بيش از پنجاه بخش خدماتي در زمينه. كند مي

، سامانة ...)، خيريه واُ.جي.انه، طالب، تحصيلي، پژوهشي، ارتباطات، ورزشي، سرگرمي، رايان
هاي  هاي ديني، مشاوره آموزش(ها  روز با خدمات گوناگون در بسياري زمينه اينترنتي به

اي صوتي و  شناختي، سرگرمي، ورزش، متافيزيك، سيستم چندرسانه تحصيلي، پزشكي و روان
هاي ديگر   و بسياري فعاليت تدارك سفرها و بازديدها، درمانگاه،سيس مدارسأ، ت...)تصويري و

از اين . دارددادن جوانان   و جهتكردن ن اين مركز مذهبي در جذبالئوحكايت از دغدغة مس
 از اجتماعات ديني در ايران معاصر دانست كه بديل و رقيبي جديدي بايد آن را شكل ،رو

ا انتخاب  فرد آن ر،، اجتماعي كه برخالف اجتماعات قبلياستقدرتمند براي اشكال سنتي 
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ن اين والئورزي مس  به افراطاتانتقاداي  رغم پاره علي. كرده و در ساخت هويتش مشاركت دارد
را از ها  آن والدين با اشتياق از پيوستن فرزندانشان به محيطي كه ، برخيسازمان جديد ديني

ه در ما خود شاهد بوديم ك. كنند دارد استقبال مي هاي اجتماعي مصون نگه مي بسياري آسيب
يني فرزندان خود را تا درب ورودي محل يآ  والدين طي مراسمي، جمعي از روز آغاز اعتكاف

  .كردند مراسم با شور و حرارت مشايعت مي
-پذيري جوانان  ليتئومس. پذيري ديني در اين گروه نيز با اسالف خود متفاوت است جامعه

 رابطة -برابر مردان است  سهل فرهنگي كانونئوازجمله زنان كه جمعيت آنان به گفتة مس
مانند پرهيز از تكلف در جمالت، شرح خاطرات (ول ئشكني سخنراني مس ل كانون، قالبئومس

نبودن  ازجمله اجباري( مدارا در پذيرش جوانان  و)شخصي يا تفسير فيلم يا وقايع ورزشي
همگي بر تالش در جهت جذب هرچه بيشتر قشر جوان و تحول عمده در ) پوشش چادر

  .داردپذيري ديني آنان داللت  جامعه
مراسم  دوساعت از يافتيم به مدت هدانشگاه اجازاز اي  نامه معرفيدريافت ما صبح روز دوم با 

كه نيايش و دعاهاي جمعي پايان يافته و گرفت  صورت مي بازديد ما هنگامي. بازديد كنيم
رايشان تدارك ديده شده كه بهستند متعددي انجام كارهاي ن در حال استراحت يا امعتكف
دار در خالل سه  ن روزها با خدا برگزار شده و معتكفهاعتكاف با هدف تزكية نفس و رابط. است

درخالل برگزاري مراسم كه به . پردازند روز و سه شب به نيايش و عبادت جمعي و فردي مي
 ،شود برگزار ميروزه در ماه رجب در مسجد جامع شيراز  دليل استقبال فراوان در دو نوبت سه

ساك و چمدان، (اند همراه با وسايل شخصي خود  نام اينترنتي كرده جواناني كه از قبل ثبت
تاپ، گوشي موبايل، دوربين  ب از جمله درسي، لپافرش، وسايل خواب، مواد خوراكي، انواع كت

، طالب، واحدهاي مختلفي اعم از تحصيلي. اند يني شركت كردهيي بزرگ آيدر اين گردهما...) و
نگاري، تبليغات، شهدا، فيلم، شعر و ادب، هنر، سمعي و  بسيج، رايانه، قرآن، تواشيح، روزنامه

يني، ي اين دستگاه آدرواقع،. دهند كنندگان خدمات ارائه مي بصري و واحدهاي ديگر به شركت
اش   اجتماعي را خلق كرده كه در آن هركس، در كنار فعاليت عبادي خود، به فراخور سليقه

يا » مديريت ذهن«برخي در جلسة سخنراني پيرامون . مند گردد تواند از خدمات متنوع بهره مي
 زن اناستاديكي از كنيم كه در بخش خواهران  اطالع پيدا  مي. كنند نقد فيلم حضور پيدا مي

 گويد و اين در حالي است كه تقريباً تمامي دانشگاه دربارة نقش زن در جامعة امروز سخن مي
گروهي ديگر به تماشاي آثار نقاشي در واحد . هاي اين بخش برعهدة زنان جوان است وليتئمس 

اي نيز به مرور دروس مدرسه يا  عده. ندا ها به بحث مشغول پردازند و دربارة سبك آن هنر مي
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ند يا در حال گرفتن عكس يادگاري از يكديگر يا ا دانشگاه به صورت انفرادي يا جمعي مشغول
آورند و چند جوان  هاي ابتهاج پيامكتعدادي نيز مشغول تبادل . نويسي از مراسم هستند خاطره

تر آنچه را   با ذكر جزئيات دقيق نگارانه اي مردم شك مطالعه بي. هم در حال بازي شطرنج هستند
اما همين . كند ميتري ترسيم  كننده دهد به صورت قانع يني نوين روي مييكه در اين فضاي آ

مسلم  .دهندة تحولي است كه در اين عرصه در ايران معاصر روي داده است له نشانچند جم
  :اوست كه بايد پاسخي يابد» انتظارات«است كه در اين مراسم فرد و 

 هها چ نآ دناد مي. ها را فهميده نادرد جو. را خيلي دوست دارم] ولئنام مس[من آقاي «
هاي تكراري كه  ن هم حرفآبلدند حرف بزنند  نيست كه فقط رهاي ديگ مثل خيلي. دنهخوا مي

  .»دبر آدم خوابش مي
تفاوت  ها و نيازهاي مراجعان بي توان به خواسته اينجا نيز، همانند حوزة اعتقادي، ديگر نمي

، شكل سازماندهي، برنامة زماني، كاركناناست كه فرم نظرسنجي دربارة دليل به همين . ماند
هدف اين است كه در . ن توزيع شده استا ديگر در بين حاضرنظم، تغذيه، بهداشت و امكانات

 ؛شود دلي و تبادل با هماالن برقرار مي اين فضا تزكية نفس، آرامش، انبساط خاطر، دوستي و هم
  :كند   ميدريغها  كنندگان، محيط بيرون از آن زعم شركت چيزي كه به

 تا خودسازي كنم و روحم را مدم اينجاآمن . مان از خدا دوريم چقدر در زندگي روزمره«
 از همه ،دآي ها بيرون از خودم بدم مي وقت خيلي. بايد براي رسيدن به خدا قابل بود. مهصيقل بد

 دكن اينجا آدم حس مي... دبر  از بين ميا كه اين حس ر استخاصيت اعتكاف اين. دآي دم ميب
  .»ندا همه مثل هم.  استچيز مال خودش همه

دهد  كوس فضاي سنگين و فرسايندة بيرون است و به فرد اجازه مييني نسخة معيفضاي آ
آلي كه مراسم  در ذهنيت او فضاي ايده. سازد   براي زمان محدودي خود را از آن جداكم دست

اين بدان معناست . دهد را مي» تقرب به خداوند«و » خودسازي«كند امكان   اعتكاف خلق مي
هاي  ي كه به زيارتگاهيژگاني كه هرويولژه دربارة جوانان اروپاكه در اينجا فرد، اگر بخواهيم از وا

» انتخابي شخصي«و » نياز«، »دروني  الزامي«آورند استفاده كنيم، به تناسب  فرانسه روي مي
ترديدي نيست كه در فضاي كشور ما . گزيند  اين مراسم را برمي)58: 1999لگر،  -هاروي(

عمال سليقة  ااي، جانبة رسانه ات سياسي، تبليغات همهفشار خانوادگي، القائ(عوامل متعددي 
اما از منظري .  محتاط سازد اصطالحاتبايد ما را در كاربرد اين...)  ودوستان، حس كنجكاوي
گفته، اعتكاف جوانان ما را متوجه  ايم و با توجه به نكات پيش كه ما در پيش گرفته

در  ييجا جابه: كند  ايران معاصر مياي در مناسبات اجتماعي و ديني هاي عمده دگرگوني
سازماني  شدن ديني، راه و روش عضوگيري، شيوة مناسبات درون نهادهاي متولي اجتماعي
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طور كلي  هيافتن گروه هماالن و ب اجتماعات ديني، سبك رهبري نهادهاي جديد ديني، ارزش
داوري كه   شبرخالف پي. شدن حس ديني اي اجتماعي، فردي عنوان برساخته قشر جوان به

بودن فرآيندي است كه در بستر سنت  دهندة مدرن اين عناصر نشان  توان داشت، تمامي مي
ي كه از آن يجا البته ذكر اين نكته نيز الزم است كه فرآيند جابه. ديني در حال وقوع است

 به گمان نگارنده، انقالب. هاي اخير باشد يم امري نيست كه تنها محدود به ساليگو سخن مي
ثر أديني را نيز متعرصة ها قبل از آن آغاز شده بود و  تبلور تحوالتي بود كه از مدت  اسالمي

 عالوه بر تغيير عرصة  در دل مدرنيته پرورش يافت و رهاورد آن،  گفتمان انقالب اسالمي. ه بودكرد
. كنيم ر ميشدن امر ديني تعبي فرديبه گرفتن فرآيندي است كه در اين مقاله از آن  سياسي، شتاب

 جاي ترديد نيست كه فرد قالب گفته شد،كه از آن سخن   به هر جهت، در چارچوب مراسمي
ساختارهاي سنتي اجتماعات ديني را شكسته و هويت فردي خود را در ساختاري جديد جستجو  

  .   گويد فرد پاسخةمثاب ن را بهاهاي مخاطب كند خواسته كند، ساختاري كه تالش مي مي
                                     

  ارزش يافتن زندگي
وبيش خود را ملزم به سازگاري با قواعدي  كمبه دين ن ادر جريان زندگي روزمره، معتقد

 شناسي وبر كه صرفاً  در جامعه1منش  مفهوم عمومي. دانند كه دين به آن حكم كرده است مي
ها را  شود كه فرد آن د اطالق مي از اين قواعاي هشود به مجموع به حوزة دين محدود نمي

 اما از مطالعة ،خود وبر معني دقيقي از اين مفهوم ارائه نكرده است. وبيش دروني كرده است كم
شود كه او منش را  داري چنين مستفاد مي معروفش دربارة اخالق پروتستاني و روحية سرمايه

ها و هنجارهاي  ارزش ةمنش درواقع مجموع. داند واسطة بين ذهنيت فرد و رفتارش مي
با اين حال، . كننده در سوگيري و تنظيم كنش فردي دارد اي است كه نقشي تعيين شده آموخته

: گويد گونه كه خود او مي همان. بندد هاي ممكن فرد نمي منش وبري ميدان را براي كنش
 بينيم، مييي كه در زندگي روزمره ها هاي مهم انسان گيري موضع   در تماميدرواقع، تقريباً«

 ).428: 1965وبر، (» شوند  و ادغام ميكنند ميارزشي با يكديگر تالقي ] گوناگون[هاي  عرصه
 بر ،داند كه بر رفتارهاي فرد حاكم است  قواعدي ميةمثاب وبر، در عين اينكه منش ديني را به

وناگون اقدام به ارزشي گ هاي داند كه دربرابر نظام اين باور است كه فرد خود را ناگزير به اين مي
وبيش آگاهانة فرد با منش ديني است كه رفتارهاي  در جريان معاملة كم.  كند ها سازش بين آن

________________________________________________________ 
1. Ethos 
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دار به فراخور موقعيت و درجة  طبيعي است كه رفتار فرد دين. دگير روزمره شكل مي
  .بودن قواعد و هنجارها متفاوت خواهد بود دروني

ديديم كه دلبستگي به زندگي  وضوح مي هشده ب حبهما نيز در نگرش بسياري از جوانان مصا
 در عين حال كه برخي از ، جدانشدني نگرش آنان شده استءهاي آن جز ي و ارزشايدني اين
. كردند ها براي قراردادن آن در چارچوب قواعد و هنجارهاي ديني يا منش ديني تالش مي آن

  :دار و داراي مدرك ديپلم، استناد كرد ههاي سميه، خان توان به اين بخش از گفته  مثال ميرايب
 يم يا حي وويگ نيد چرا يكي از صفات خداوند حي است؟ يا چندبار در روز در نماز مياد مي«

. كنيم يم متوجه نيستيم؛ درست مثل طوطي فقط تكرار ميويگ ن را به عربي ميآيا قيوم؟ چون 
يعني ما به دنيا . اي خوابيده  اي مرده،  يمويگ نعوذ باهللا نمي. حي يعني زنده، قيوم يعني پابرجا

البته .  استناجور بود پس چرا خدا ما را خلق كرد؟ براي آزمايشم نيامديم كه بميريم؛ اگر اين
 كه ما دنا كه خدا بد استاين براي اين. كنيم يا نه  كه آيا گناه ميدن كنانه اينكه خدا امتحانم

  . »يم يا نهوش موفق مي
 رشتة حقوق كه با يكي از دوستانش آموختة  دانشد، فرزند شهيد وهاي مجي صحبت

  :كند كه در جريان مصاحبه اظهار مي   هنگامي، نيز شنيدني است،اندازي كرده نت راه كافي
. چيزي كه مهم است اين است كه آدم اينجا بايستد و جهاد كند، جهاد اكبر يعني خودسازي«

 رفتن فرار از واقعيت جنگ به. جهاد يعني اين. ود و موفق شد جامعه را بسازدناتو وقت آدم  مي آن
  .»ستا، درست مثل كسي كه در كنكور شركت كرده و موفق نشده و دنبال توجيه است

ويژه پس از  ههاي اخير و ب عالوه بر موارد متكثر مشاهدات شخصي، مطالعاتي كه طي سال
در اينجا اما چيزي كه . دهد ي نشان ميخوب پايان جنگ انجام گرفته رواج اين سبك نگرش را به

شان به  بخشيدن به دلبستگي  تالشي است كه سميه و مجيد براي مشروعيتاهميت دارد
دربرابر دريافت ديني كه تاكنون غالب بوده و . دهند هاي زندگي از خود نشان  مي ارزش

وري از  ي در بهرهدانسته با نوعي گرايش مواجهيم كه سع را در آن عالم مي» حقيقي«رستگاري 
توان گفت كه  حتي مي. امكاناتي دارد كه خداوند در اين جهان در اختيار انسان قرار داده است

 كه ادين از آنج. شود باالبردن ارزش اين دنيا موجب اعتالي خود دين نيز  مياز نظر اين جوانان 
از . يافت رزش واالتري خواهد ا،تواند خير و سعادت را در اين دنيا براي افراد به ارمغان آورد مي

براي بشر فراهم آورد از اصالت برخوردار در اين جهان ديد آنان، ديني كه نتواند خوشبختي را 
ها را از   تصور كنيم خداوند انسانكهاز دين است »  نادرستيتفسير«ها، اين  براي آن. نيست

توان برداشت  وانان ميي ديگر، از گفتار اين جياز سو.  دنيوي محروم كرده استهاي تنعم
 ديگر هايديگري نيز داشت و آن اينكه هيچ دليلي وجود ندارد كه رفتار ديني را كمتر از رفتار



   1392بهار ، 1 ةشمار ،مهفت دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

52 

 

از مفهومي ديني تصريح كنيم كه اين گفته به معناي اين نيست كه چون . عقالني بدانيم
كند  ديشي ميبازاندر آن شناسي  اصطالح امروز جامعه هدهد و ب ميارائه عادت  تعبيري خارق

بدان تفصيل  دانيم كه اين يكي از موضوعاتي است كه وبر از ديرباز به مي. انديشد عقالني مي
خواه معطوف به هدف، ( عقالني هايي بسياري از رفتارهاي ديني با رفتاريگرا پرداخته و بر هم

وانان از است كه اين جمهم اما براي ما دريافتي . پافشاري كرده است) خواه معطوف به ارزش
و اگر بخواهيم از (كه بر سياق عادت    مفهوميدرها با بازانديشي  آن. اين مفهوم ديني دارند

. دهند معناي ديگري ارائه ميشده،  انجام مي )آل تيپيك وبري استفاده كنيم كنش سنتي ايده
ي هزينه در نگرش فرد-كنيم كه فرض وجود نوعي رفتار حسابگرانه مبتني بر سود كيد  ميأت

تواند بر صراحت يا حتي نفس  مثل مجيد دور از ذهن نيست، ضمن اينكه عوامل بسياري مي
  .ثير بگذاردأچنين نگرشي ت ابراز

 توان باز به سخنان سميه گوش فراداد  زندگي و مظاهر آن ميشمندشدندادن ارز براي نشان
  : گويد كه دربارة موسيقي مي

حتي حس . چيز بدي در آن نيست هيچ. دادن ندارم ي از موسيقي گوشيمن هيچ ابا«
  موسيقي. ام را انجام دهم  تا تكاليف دينيدده كنم كه موسيقي به من انگيزة بيشتري مي مي

. دهارموني دار  قرآن هم.  خداودش  كه اوجش ميدهارموني كه دنيا دار  ، هماندهارموني دار
.  استرآن خودش موسيقينند چون قاخو هاي قشنگي  مي ن آهنگابعضي قاريان قرآن خودش

  .»نيما كه ما عادت كرديم قرآن را موقع عزا بخو استله اينئمس
ها  البته وقتي بعضي موسيقي«: گويد هايش مي همين زن جوان در قسمت ديگري از صحبت

كنم، در  ن را خاموش ميآ غيرمجاز، اگر صداي اذان را بشنوم دنويگ دهم كه مي را گوش  مي
 ضمن ،دادن به موسيقي ندارد ي از گوشياز يك سو، وي ابا. » استرامياحت غير اين صورت بي

از سوي ديگر، خطر . كند آن را با برداشتي از مفهوم خداوند آشتي دهد اينكه سعي مي
دارد كه چندان هم از قواعدي  مي جفاكردن به اين تصوير استعاليافته از خداوند وي را بر اين

دهد تا ضمن   ميانگين اجازه مييحل در ذهن او، راه. دكه شرع آن را نهي كرده جدا نمان
ساز   عرفي، خود را چندان نيز دربرابر منهيات ديني كه براي وي مشكليشدن از لذت متمتع

 كه اروينگ گافمن دربارة  استبا اندكي تسامح، اين موقعيت شبيه به چيزي. است قرار ندهد
از ميان «: دهد ي اجتماعي از خود نشان ميها كه فرد در صحنة روزمرة كنشگويد  ميتصويري 
وجود دارند كه اگر فرد از   ي كه فرد در جامعه مجبور است رعايت كند موارد مهمييهنجارها

زيرپاگذاشتن اين هنجارها . ها عدول كند تبعات و عواقب آن متوجه خودش خواهد شد آن
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بر اينكه شخصي است برخوردار از ثير را خواهد داشت كه ادعاي نهان فرد را مبني أ اين تعمدتاً
تصويري كه به آن تعرّض شده تصوير خود . برد ي و ويژگي عادي زير سؤال مييتوانا

دهد از   سميه نيز به همين شكل به خود اجازه نمي).110: 1973گافمن،  (»كننده است تعرّض
 فرض را بر اين توانيم مي. اي كه از ديد او دين براي موسيقي تعيين كرده فراتر رود آستانه

 بتواند از لذت آن است كهبخشي به موسيقي براي او در حكم ترفندي  بگذاريم كه قداست
است كه سميه در معنابخشي به رويكردش به زندگي،  اما آنچه مهم است فعاليتي. مند شود بهره

ل آن زاده ي كه از قبيتجارب فردي و اجتماعي و نيازها. دهد يا يكي از مظاهر زندگي، انجام مي
 در عين حال كه ،كشاند كه در مفاهيم ديني بازنگري كند اين سمت ميه شود وي را ب مي
اما . وپاگيري داشته باشد تواند براي او تبعات دست مباالتي به دستورات ديني نيز مي داند بي مي

كاستي در  ست و ناشي ازني فتنيچنين نگرشي پذير  دانيم كه در گفتمان رسمي نيك مي
  ،شناسي شود، كما اينكه ايمان، دانشجوي سال دوم رشتة روان پذيري ديني فرد تلقي مي معهجا
  :گويد مي

اگر من . ش نهيها ش اعتقاد داشت، به بعضيي به بعضي چيزهاودش دين يك كل است، نمي«
.  خط قرمزي ندارمروقت ديگ نآ، ودش م مجاز ميياز خدا نترسم هركاري دوست داشته باشم برا

البته چيزي كه . منُ ببعض بود و نُكفرُ ببعضؤ مودش ند در قرآن تكليف را تعيين كرده؛ نميخداو
  .»دنوش مرور اصالح مي و بهاست  ناشي از جهل دنويگ ها مي بعضي جوان

  :كنيم هاشم، كتابدار مسجد، نيز مشاهده مي  ديدگاهي در همين راستا را نزد
 يعني چيزي كه بايد به آن ،ستان اش  از زندگيچيز بيرون كنند كه دين يك مردم فكر  مي«

 كه در مسير دين دن باشاطور در ذهنم ما بايد اين. اين فهم درستي نيست. اعتقاد داشت
 و مثل يك  استدين يك راه. ستياز دسترس ن دين يك چيز دور. مذهب يعني اين. هستيم

  .» استها را مشخص كرده  و محدوديتدجاده عالمت دار
 درميان افراد بخشي به رفتاري كه ممكن است از نظر دين مذموم باشد عيتمشروميزان 

كه آشكارا با مضامين را ي يرفتارها جوانان كهوجود دارد د متعددي شواه. نيستمختلف يكسان 
نيست ها چارچوب فراگيري  رسد دين براي آن به نظر مي. كنند توجيه ميند ا ديني در تعارض

به باور . بينيم هاشم مي  هاي ايمان و در صحبت و گيرد  را دربرميهاي زندگي عرصه  كه تمامي
عيني و ذهني قائل شد  شدن عرفيش بين مهمما، تمايزي كه برگر از همان نخستين نوشتة 

تواند تاحد قابل توجهي ما را از مشكلي كه خود اين مفهوم در تبيين نقش و جايگاه دين در  مي
 سيطرة كاهش "عيني"وي بين ابعاد .  دارد پرهيز دهد،كنوني ةويژه در جامع ه ب،دنياي امروز

 كه "ذهني" و ابعاد ،ستنيانفصال  تر تفكيك نهادي قابل  كه از پديدة عام،دين در جوامع مدرن
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: 1971برگر،  (فرد اشاره دارد تفاوت قائل شده استديني  به بروز دگرگوني در سطح وجدان
 در گذشته در سازگاري تام يا معتقدانكرد كه رفتار توان چنين گمان   هرچند نمي).171-202
 به باور ما ،)95-91: 1377ك ويلم، .ر (كرده  تام با آن چيزي بوده كه دين بدان حكم مينسبتاً

عيني  شدن عرفيهاي اصلي  گويد يكي از مؤلفه شدن كه اين مقاله از آن سخن مي فرآيند فردي
درواقع به نظر . دهد هاي روزمره توضيح  ان را در كنشتواند بسياري از رفتارهاي جوان  و مياست
هاي ارزشي   جوانان با نظامجهاني، هاي اين يري از نعمتگ حس بهرهكه درمقابل رسد  مي

 كه نوعي كشاكش بين تمنيات فردي و آنچه هستاين بدين معنا نيز . رو هستند همتكثري روب
كه در رفتار سميه آن را مشاهده   همچنانكه نظام هنجاري ديني بدان ملتزم كرده وجود دارد،

كنند   نسبتي كه با اين نظام هنجاري برقرار ميباتوجه بهبديهي است كه نگرش افراد . كرديم
هاي رفتاري كنشگران را نيز در بستر جامعة  ضمن اينكه نبايد پيچيدگي. بسيار متفاوت است

. استها حاكم  يد بر بسياري از كنشايراني از ياد ببريم كه در آن نوعي منطق دوگانگي و ترد
 كه در نيمة نخست ، ديدگاهيگرايانه تعبير شود  نوعي ديدگاه فرهنگةمثاب اين جمله نبايد به

اي را   برحسب آن هر جامعهوي رواج داشت يمريكااشناسان  قرن بيستم در بين برخي انسان
مورد  منطق دوگانة ).1388فكوهي،  (توان برمبناي يك يا چند الگوي فرهنگي تعريف كرد مي

اي اجتماعي است و وزن خود را بر بسياري از رفتارهاي افراد در عرصة زندگي   برساختهبحث
بديهي است كه هرچه نظام هنجاري حوزة اختيارات فردي را محدودتر . كند روزمره تحميل مي

 همين رمند، برهاي فريبا، ديپلم و كا  گفته.دهد  اين دوگانگي بيشتر خود را بروز مي،سازد
  :داردداللت  مطلب
 به اينكه دحجابم بستگي دار. دكن  ولي حجاب فرق مي است،شيام سر جا من نماز و روزه«

كنم، حتي  م هستم خوب مشكلي نيست؛ سر نمينوقتي در جمع دوستا. در چه شرايطي باشم
 كه آدم داين باشاصل بايد .  استن و اداره، خوب آدم مجبورااما توي خياب. ن باشندااگر آقاي

  .»يمهد ن ميان را نشام  كه خود واقعي استن وقتآ، د انتخاب كندناخودش بتو
گيرانه دارد كه بسياري از  اين نوع رفتار پراگماتيستي حكايت از نسبتي به مراتب آسان

اضافه كنيم كه براي بسياري از جواناني چون . كنند جوانان با نظام هنجاري ديني برقرار مي
رسد در برقراري اين نسبت با دستورات ديني وجود دارد امري   تناقضاتي كه به نظر  ميفريبا،

ست كه وبر نيز ااين همان چيزي . انديشند عادي است و حتي در غالب اوقات بدان نيز نمي
كه   هاي مهمي   در تمام موضعتقريباً«:  استاشاره كردههاي انساني بدان  دربارة عموم كنش

 ما هآنچ. آميزند  و درهم ميكنند  ميهاي ارزش با يكديگر تداخل كنند حوزه ذ ميها اتخا انسان
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 عبارت است از اينكه شخصي كه در آن غرق ناميم دقيقاً پاافتادگي زندگي روزمره مي آن را پيش
شناختي يا   متعارض با يكديگر، به داليل روانهاي عميقاً آميختگي ارزش است از اين درهم

 ).428-427: 1965وبر، (» خواهد بدان آگاه باشد ه نيست و بخصوص نميپراگماتيك، آگا
رواني يا -اي اعم از روحي تواند مشكالت عديده ترديدي نيست كه براي برخي اين تعارضات مي

بندي به نظام هنجاري ديني  سان كه برحسب درجة پاي همان به. دنبال داشته باشد هاجتماعي ب
ها سراغ  هاي متفاوتي را در آن ها و نگرش ان تصور كرد و واكنشتو رفتارهاي گوناگوني را مي

توان گفت اين  توجهي از جواناني كه با آنان مصاحبه كرديم مي آنچه در مورد شمار قابل، كرد
ها  به آنرا هاي ارزشي گوناگوني  است كه آنان در حال تجربة دنياي متكثري هستند كه نظام

، استي برخوردار يي و مظاهر آن در اين نظام از اهميت باالجا كه زندگ از آن. دكن عرضه مي
گيري از تمنّيات زندگي را حكم  هاي زمان حال، كه بهره اي است كه ضرورت گونه نگرش آنان به

گونه كه  تواند، همان كيد كنيم كه اين آزادي عمل نميأباز ت. كنند كند، خود را تحميل مي مي
وزن الزامات اجتماعي و . گافمن ديديم، نامحدود باشد گر وانداز جداگانه نزد بر در دو چشم

شدن نگرش جوانان، كه امر ديني  ليكن فردي. ندناپذيرتجربيات فردي و اجتماعي شخص انكار
دهد كه  اي شكل مي گونه هاي آنان را در زندگي روزمره به هاي آن است، كنش يكي از جلوه

  .ويداستخوبي ه هن به زندگي و مظاهر آن بشتگذا ارج
در توان فرهنگ معطوف به زندگي ناميد  كنند كه چيزي را كه مي ي را تجربه مييافراد دنيا

  وي، ميل به زندگييگرا ي مانند پيشرفت، مصرفيها شدن ارزش دروني. تقويت شده استآن 
هاي عاجل  برد كه دنياي نمادين ديني خود را با ضرورت  ميييدغدغة خويشتن آنان را به جا

  .  مدرن سازگار كننددنياي
 

  گيري نتيجه
 يكي از 1باوري برگر و الكمن، سازهبه قلم  ساخت اجتماعي واقعيتاز زمان انتشار كتاب  

 ).1966برگر و الكمن،  (شناسي بوده است هاي نظري در عرصة جامعه يماترين پاراد پرجاذبه
 كه بر آگاهي و نگرش افراد شده نيست تعريف اي ازقبل مطابق اين ديدگاه، واقعيت اجتماعي داده

اي كه افراد در عرصة اجتماعي در آن درگيرند   بلكه در فرآيند كنش متقابل پيوسته،فرونشيند
در «: نويسد باوري آورده مي ي كه از كارهاي سازهتركيبفيليپ كُركوف در . در حال ساخت است

________________________________________________________ 
1. Constructivism 
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ئم يا موقت ساخت و وبيش دا ، واژة ساخت هم به محصوالت كم[...]باور  انداز سازه چشم
يم ابر اين مبنا، در پاراد. هم به فرآيندهاي در حال بازساخت اشاره دارد هاي قبلي و پرداخت

جهان اجتماعي برمبناي ) 1: شود اساسي تلقي مي   از سه جنبه مفهوميبودن باور تاريخي سازه
تصاحب، هاي اجتماعي گذشته بازآفريني،  صورت) 2شود   ميههاي قبلي ساخت ساخت پيش
هاي متقابل زندگي  هاي ديگر در اعمال و كنش كه صورت شوند، در حالي جا و دگرگون مي جابه

ها را كه  اين ميراث گذشته و فعاليت روزمره، افقي از ممكن) 3شوند  روزمرة افراد ابداع مي
باور از پذيرش هرنوع   رويكرد سازه1).2011كركوف،  (»گشايد ند به روي فرد ميا روي پيش

د و امر نز ميباز  شده سر تعريف شده و ازپيش دريافت جهان اجتماعي به صورت امري تمام
بر اين اساس، فرد جهان . بيند  يكديگر ميااجتماعي و امر فردي را در وابستگي متقابل ب

به صورت انفعالي دروني  )هاي تعيين شده است ها، نهادها و هويت كه شامل نقش(را اجتماعي 
بندي بين سطح  اين ديدگاه شناخت مفصل. ه در ديالوگي فعال با آن قرار دارد بلك،كند نمي

دهد و با پيروي از روش وبري، فهم امر اجتماعي  فردي و سطح جمعي را وجهة نظر خود قرار مي
اي، واكاوي  بر مبناي چنين آموزه. كند داند كه فرد چگونه آن را تجربه مي را مسبوق به اين مي

ها،  ها، نقش نهادها، سازمان(توان به سطح اجتماعي متبلور آن  مر ديني را نميشناختي ا جامعه
اي است كه از طريق آن فرد   بلكه آنچه مهم است شيوه،فروكاست) شده تعريف هاي ازپيش هويت

عنوان يكي از مقوالتي كه فرد به  داري به بر اين اساس، دين. كند  ميهجهان اجتماعي را تجرب
اي كه فرد جهان  تواند ما را به سمت شناخت شيوه دهد مي اقع را ساخت ميمدد آن جهان و

شناختي امر ديني نيازمند  اگرچه واكاوي جامعه. رهنمون سازد كند اجتماعي را از آن خود مي
شناخت دقيق چارچوب اجتماعي آن است، اين امر نبايد ما را از نحوة تجربة امر ديني در سطح 

، ها يني آ وها بخشي افراد در بازنمودها، معنويت .اجتماعي غافل سازدرابطة بين فرد و جهان 
. دهند دار انجام مي د دينافراعنوان  اجتماعي به-در بستر تاريخيرا ها و رفتارهاي خود  عبادت
ي غيرتاريخي و بيرون از بستر يها عنوان مقوله هاي ديني را به تواند واقعيت شناسي نمي جامعه

- ما در اين تحقيق تالش كرديم نشان دهيم بستر جديد تاريخي. ظر گيردشان در ن اجتماعي
 به نوشته شد البته آنچه. شدن امر ديني مهيا كرده است اجتماعي شرايط را براي رخداد فردي

اي از هرويولژه را  بد نيست در اينجا گفته.  استيشدن رويداد جديد كه فردياين معنا نيست 

________________________________________________________ 
به فارسي بين امر فردي و امر جمعي : هاي نوين شناسي جامعهاين كتاب توسط نگارندة اين سطور با عنوان  .1

 .تو در دست انتشار اس برگردانده شده
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شدن امر ديني آغاز شد كه بين دين معطوف به  فت زماني فرديتوان گ مي«: خاطرنشان كنيم
كند، و دين معطوف به  موي دستورات ديني را طلب مي آيين، كه از پيروانش اجراي موبه
خواهد تا حقايق  صوفيانه، از فرد مؤمن مي] يا[اي اخالقي  مكنونات دروني، كه برمبناي شيوه

 شايد ).158-157: 1999هاروي و دنيل، (» ي افتادديني را در كنه وجود خود قرار دهد، جداي
ي يلحاظ محتوا اما بايد دانست به. بيابيمعرفا   شدن را در سنت اسالمي  روند فرديةبهترين نمون
بدون . دارد وجود شدن امر ديني در بين جوانان مورد مطالعه با گروه اخير تفاوت بين فردي

رسد در عالم  زة تخصص ما نيز نيست، به نظر مي شويم كه در حوياينكه بخواهيم وارد موضوع
 خداوند درنهايت بدون حذف فرد يرغم پذيرش فرديت در سيروسلوك، لقا عرفاي اسالمي، علي

در هر سه زمينة شدن  هاي بسياري از جوانان ديديم روند فردي اما آنچه در گفته. ممكن نيست
يافتن فزايندة فرد در عرصة حيات  يتين و رفتارهاي روزمره را بايد به معناي اهميباور، آ

. ردپذيري گذشته طرح ك توان نگرش ديني جوانان را درقالب جامعه ديگر نمي. اجتماعي دانست
 و نيازمند بازتعريف هداد  در ذهنيت اغلب جوانان مورد مطالعه، امر ديني بداهت خود را از دست

ي در بازتوليد گفتمان رايج ديني هاي قدرتمند اجتماعي سع ترديدي نداريم كه دستگاه. است
با اين همه، فرد در دنياي متكثري به سر . و چه در شكل امر متعارف دارند  چه در شكل رسمي

. كند  ميشديدنوعي اين فضاي گفتماني را دچار چالش  ي است كه بهيها  ارزشبرد كه حامل مي
يافتگي در   موازات پويش فرديتكند و به اي پيدا مي در اين ميان، ذهنيت ديني سياليت فزاينده

بديهي است كه . شود تر مي هاي فردي برجسته متن زندگي اجتماعي، در عرصة ديني نيز خواسته
ايدئولوژيك گونة يا ) ارتودكس(كيشي  داري همچون راست هاي متفاوت دين در گونهاين روند 

رات ديني همواره بر مداقة در اين زمينه بايد گفت كه در دستو. راحتي قابل رديابي است هنيز ب
 هرچند در عمل آزادي فردي و نوآوري ،كيد شده استأفردي در باورها و رفتارهاي ديني ت

از سوي ديگر، در بنيان خوانش ايدئولوژيك نيز . ماند ميباقي   حوزة نهاد رسميانحصار  در تقريباً
اما به هر حال، .  داردشده وجود  عنصر فرديت و گسست با آنچه برحسب عادت منتقل مياساساً

هاي اخير در كشورمان روي داده و  ويژه در دهه ه گوياي اتفاقي است كه بنسخنان اغلب جوانا
شدن امر ديني  معناي خصوصي تكرار كنيم كه اين موضوع به. شدن امر ديني است آن فردي

وجه  هيچ  به،تواند تاحد زيادي از مظاهر اين پديده تلقي گردد  هرچند اين يكي مي.نيست
معناي محو باورهاي جمعي  شدن امر ديني به فردي. تواند محدود و منحصر به آن باشد نمي
 را اش  ديني و رفتارفرد باورداري هم نيست، بلكه داللت بر فرآيندي دارد كه در جريان آن  دين

اجه  موها اش با آن كه در جريان زندگيدهد  شكل ميافتن پاسخ به مسائلي ه ي نياز بدر جهت
شدن در  فردي .)يا آينده مسائلي مانند معنابخشي به جهان، مفهوم مرگويژه  به(شود  مي
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هاي ديني بروز  ينيها، نهادها يا آ  اجتماعي و در بستر سازمانكنشعرصة  بسياري از مواقع در
  .  ي از آن را نشان دهيميها يابد و ما در اين مقاله سعي كرديم نمونه مي

  

  منابع
  .آن: ، تهرانشناسي تغييرات فرهنگي جامعه) 1383(احمد غياثوند و كي، تقي آزادارم

، شناسي شناخت اي در جامعه  رساله،ساخت اجتماعي واقعيت) 1387( الكمنتوماس برگر، پيتر و 
  .و فرهنگي  علمي:  فريبرز مجيدي، تهرانةترجم

 :رامپور و حسن محدثي، تهران، ترجمة علي بهدين و ساخت اجتماعي )1387( تامسون، كنت و ديگران
  .كوير

هاي مذهبي در  تهيئهاي سوگواري و  ينآيشناسي  جامعه:  شيعهةرسان) 1387( حسام مظاهري، محسن

  .اميركبير: ، تهراندوران پس از انقالب اسالمي كيد برأايران با ت
هاي   و نگرشها  بررسي پيمايش ملي ارزش، دينةاميدها و نگراني در حوز) 1384(حشمتي، محمدرضا 

  .هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دفتر طرح: ايرانيان، تهران
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