
 دانشجویان غیر مذهبی از طرد و پذیرش ییستهز یتجربهفهم 

علوم اجتماعی دانشگاه  یهارشتهکارشناسی ارشد  یاندانشجو )مورد مطالعه:

 تهران و دانشگاه عالمه طباطبائی(
 

 * 2، سارا شریفی یزدی1سید ضیا هاشمی 

 

 74/70/1311تاریخ پذیرش:  - 70/70/1314تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

با نگاه به زیست  هدف اصلی این پژوهش فهم چگونگی و دالیل غیر مذهبی شدن برخی از دانشجویان

نظریات برگر و هابرماس است. رویکرد روشی این  جهان آنان است که چارچوب مفهومی این تحقیق شامل

 و ؛نیمه ساخت یافته عمیق، اپیزودیک یمصاحبه هایتکنیکتحقیق کیفی است لذا برای گردآوری دادهها از 

نفر  23این تحقیق، شامل  ینمونهتکنیک مشاهده و در تحلیل دادهها از روش نظریه مبنایی استفاده گردید. 

گویای آنست که مجموعه  نتایج .باشندمیاز دانشجویان گرایشهای علوم اجتماعی تحصیالت تکمیلی 

مدارا و طرد  یتجربه. این تغییرات با توجه به دو اندکردهتغییر در عقاید را ایجاد  هایجرقهشرایطی اولین 

در واکنش دست به اتخاذ استراتژیهایی همچون فاصله گیری، لذا غیر دینداران  شوندمیشدگی تقویت 

 از عدم آرامش، توانمیو همچنین از پیامدهای غیر مذهبی شدن  زنندمیمدارای اجباری، مقابله به مثل و... 

 ، انگ زنی، خود سانسوری و... نامبرد.خشونت محرومیت، احساس

 

 دانشجویان غیر مذهبیزیست جهان، طرد، پذیرش، تکثر معنا،  :هایدواژهکل
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 مقدمه و بیان مسئله

که  رودمیسیالیت معنا گمان  1هایجهانبا گذر جامعه سنتی به جامعه مدرن و تکثر زیست  

 2مقداری از کارکردهای سنتی دین و قدرت آن کاسته شده باشد و یا به تعبیر ماکس وبر

 4و یا به گمان برخی همانند پیتر برگر دهدمیرخ  3جامعه مدرن افسون زدایی در( 1330)

. باید توجه آورندمیبه میان  از افول دینداری و دست کم شخصی شدن دین سخن( 1100)

از جامعه ما بیشتر دچار  هاییبخش هرجامعه در حال تغییر ))گذار((،»نمود که همانند 

: 1337زیبا کالم،«)دیگر از آن هنوز پا در گذشته دارد هاییبخشدگرگونی شده در حالی که 

هر روی در مدرنیته خصلتی وجود دارد که همه چیز با دید علمی و نگرش ابطال  به( 11

که  باشدمیو به نوعی توسعه عقالنیت جان مایه مدرنیته و یا تجدد  شودمیپذیری نگریسته 

قابل، باورهای مذهبی بر یقین و قطعیت یقین و قطعیت را سست نمود و در نقطه م هایپایه

و  1( گالک1: 1334سراج زاده،) جایگاهی ندارد. باورهاو ابطال پذیری در این  باشندمیاستوار 

نیز در پژوهشهای خود نشان دهنده آنند که در جامعه نوین با ورود مدرنیته و تغییر  0استارک

 (1101) .دهدمیبرخی ارزشها و باورها میان دین و جامعه تنش رخ 

جمعی، علم  هایرسانه زندگی متنوع، هایسبک ، سیالیت معنا،3، فردگرایی0شک گرایی 

که زمینه را برای تغییر نگرش  روندمیو به طور ویژه دانشگاه از مصادیق مدرنیته به شمار 

 جوان نیز به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود همانند، دانشجویان .سازدمیکنشگران فراهم 

 وضعیترا از این  تأثیراوقات فراغت کافی و ... بیشترین  داشتن بودن، کنجکاو بودن،

افزایش علم گرایی دانشجویان باور آنها به دین سنتی  با( 1330فاضلی، ) .اندپذیرفته( مدرنیته)

شکلی هرتقدیر تغییرات منجر به واکنشهای متفاوت و بی به( 1301رجب زاده،) .یابدمیکاهش 

به دین  وگرایش( 1331آزاد ارمکی، غیاثوند، ) شودمی رزی در بین دانشجویاندین و

 استخصوصی، تکثر گرایی دینی و گزینش گری در دین در میان دانشجویان رو به فزونی 

و  کنندمیمعنا که برخی با دین به صورت گزینشی برخورد  بدین( 1330توسلی و مرشدی،)
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3 Disenchantment 
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و تعدادی نیز دین و باورهای دینی را پذیرا  نگرندیمبه عنوان امری شخصی  برخی به دین

 .شوندمینیستند و غیرمذهبی 

با  عمیق مصاحبه طریق از تهران شهر در 1311 سال در که) پژوهشگرمطالعات اکتشافی 

بیانگر آنست که گروهی از دانشجویان به خدا  نیز( .گرفت غیر مذهبی صورت افراد نفر از 1

ماتریالیستی به هستی  کامالًآوردند و گروهی نیز نگاهی  روی 1باوری منهای شریعت )دئیسم(

 آته ئیسم() دارند.

 از مرکز آمار(.) کردندمردم خود را مسلمان معرفی  %13حدود  1317در سرشماری سال 

و ... معتقد  ، قرآنمعاد ،نبوت که به توحید، شودمیآنجا که مسلمان اعتقادی به کسی گفته 

از یک سو بر اساس این تعریف بخشی از این دانشجویان را  لذا( 1331فرجی، و کاظمی) باشد

دین دار و مسلمان دانست و از  تواننمیکه از لحاظ اعتقادی و رفتاری خارج از این تعریفند، 

 عمیق مصاحبه طریق از تهران شهر در 1311 سال در که) اکتشافیسوی دیگر بر پایه مطالعات 

 پندارندنمیخود را دین دار و مسلمان  آنان است(. گرفته غیر مذهبی صورت افراد نفر از 1با 

که به مقتضای عقاید، نگاه فلسفی،  دانشجویانی پس شاید بتوان آنان را غیرمذهبی نامید.

قاید و کنش اکثریت قریب به اتفاق و تجربه زیسته ناشی از آن با ع و هنجارها هاارزش

 مسلمان جامعه متفاوت و در مواردی شاید در تقابل باشند.

 ارشدگروه هدف در این تحقیق دانشجویان غیرمذهبی مقطع تحصیلی کارشناسی 

اصلی در  هدف .باشدمی( علوم اجتماعی دانشگاههای تهران و عالمه طباطبایی هایدانشکده)

پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته دانشجویان غیر مذهبی و شناخت تاثیراتی است که غیر 

همین راستا این پژوهش به دنبال  در مختلف زندگی آنان داشت. هایجنبهمذهبی بودن بر 

پایه  بر ؟کنندمیپاسخ دادن به این پرسشهاست: غیر دینداران دین گریزی را چگونه تفسیر 

چه شرایط و عواملی آنان  تحت ؟کنندمیته خود غیرمذهبی بودن را چگونه تعریف تجربه زیس

آنان در  تعامالت ؟گیرندمی ارتباط( دینداران) جامعهچگونه با  غیردیندارن غیر مذهبی گشتند؟

واکنشها و استراتژیهایی غیردینداران برای ارتباط گیری  چه چگونه است؟ هامذهبیمواجهه با 

 ؟دهندمیخود نشان  از( اکثریت جامعه) مذهبیها در مواجهه با

 

 

                                                           
1 Deism 
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 پیشینه پژوهش

ورود به کالج و تغییر نگرش پژوهشی را تحت عنوان  2و فرن ک.ویلیتس 1ریچارد بی فانک

در  شوندمیبیانگر آنست که افرادی که وارد کالج  نتایج داشتند. منتشر 1130در سال 

سنتی تفاوت معناداری با همتایان  –حوزههایی همانند گرایش به مذهب و نقشهای جنسیتی 

 غیردانشگاهی خود پیدا کردند.

بررسی تغییرات عقاید مذهبی به  1103در سال  4و جی.دبلیو.پیلگینتون 3پمالک پاپلتون

ابزار جمع آوری تحقیق آنها پیمایش و  روش پرداختند.دانشگاه بریتیش  در میان دانشجویان

نفر بود که از میان دانشجویان  177پژوهش فوق جامعه نمونه  در دادهها پرسشنامه بود.

کاهش  پژوهش نماینگر آنست که هاییافته دانشکدههای هنر و علوم پایه انتخاب شد.

چشمگیری در باورهای مذهبی دانشجویان در طول سالهای اولیه ورود به دانشگاه دیده 

 .شودمی

و بررسی و مطالعه وضعیت عرفی شدن دانشجویان د افشار کهن و همکاران به جوا

بر آن در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بوعلی مشارکت کننده یک  مؤثرعوامل 

و  سؤال 177با  ایپرسشنامهپژوهش با روش پیمایش به جمع آوری دادهها از  این پرداختند.

آماری آن کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  جامعه گویه بهره جست.

 4010این تعداد  از است. 17014هستند که مجموع آنها  1330-1333دانشگاه بوعلی در سال 

نفر با روش نمونه  300.دهندمینفر را دانشجوی دختر تشکیل  0713نفر را دانشجوی پسر و 

بیانگر آنست که میزان عرفی شدن بینشی  نتایج و تصادفی ساده انتخاب شدند. ایطبقهگیری 

. نتایج این تحقیق نشان داد که میان عرفی شدن و شودمیدانشجویان در حد پایینی ارزیابی 

 گرایش عرفی والدین، گرایش آن با برخی متغیرهاهمچون مدت تحصیل در دانشگاه، هایمؤلفه

سائل ارتباطی نوین و...رابطه معناداری عقالنی دانشجویان، استفاده از و گرایش عرفی دوستان،

 وجود دارد.

 

                                                           
1 Richard Funk 
2 Frenk Willits 
3 P.K.Poppleton 
4 G.W.Pilkington 
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سعی بر  دانشگاه، مدرنیته و دینداریمریم زارع و تقی آزاد ارمکی در تحقیقی با عنوان 

 آن داشتند تا وضعیت دینداری دانشجویان دانشگاهها در مقایسه با غیر دانشجویان بررسی کنند.

 بعد اعتقادی،) دینداریتحقیق با استفاده از چارچوب مفهومی برگر و توجه به ابعاد  این

روش پیمایش به بررسی وضعیت دینداری  با( در سطح رسمی و غیررسمی و نگرشی رفتاری

کلیه دانشجویان دانشگاه  .آماری این پژوهش بر دو قسم بود جامعه این دو گروه پرداخته شد.

سال ساکن در شهر تهران که دارای  21-13. افراد باشدمی 34-33 تهران در سال تحصیلی

نفر  117نفر و غیر دانشجویان  274نمونه دانشجویان  حجم تحصیالت دانشگاهی نیستند.

 انتخاب گروه غیردانشجویان را شیوه نمونه گیری طبقه بندی استفاده شد. برای برآورد شد.

نمایانگر آنست  نتایج .است( نفی سکوالریسم) دوم کننده نظر برگر تأییدآمده  دست به نتایج

لحاظ است که به کارگیری  بدین .کنندنمیکه همه افراد از الگوی واحدی در دینداری پیروی 

برای بیان وضعیت دینداری این دو گروه در تهران از اعتبار « دینداری چند وجهی» اصطالح

 بیشتری برخوردارست.

که توسط سید حسین سراج  انواع آن با مدارای اجتماعی بررسی رابطه میزان دینداری و

تحقیق در پژوهش مذکور  روش شریعتی مزینانی و سیروس صابر انجام گرفت. سارا زاده،

پیمایشی و ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه است. همچنین پژوهش از میان دانشجویان 

انجام گرفت که تعداد جامعه آماری  1334 – 1333 تحصیلیدانشگاه محقق اردبیلی در سال 

نفر بود و از مدل گالک و  331نفر و جامعه نمونه آنها با تجزیه و تحلیل نهایی  3103 آن

نشان دهنده رابطه مثبت بین نوع دینداری و مدارا است که این  نتایج استارک استفاده نمودند.

تری هستند، انشجویان به اقتضای نمایانگر آنست که دینداران کثرتگرا دارای مدارای بیش

 موقعیت خود مدارا جوتر از سایر اقشارند.

با نظر به اینکه روشهای کمی مزایای انکار ناپذیری به طور ویژه در علوم اجتماعی دارند 

 هاییافتههمانطور که در میان  برندمیو از نظام یافتگی و قابلیت تعمیم بیشتری سود 

هرتقدیر باتوجه به پژوهشهای ذکر  به .شودمیقابل تاملی رویت پژوهشهای مذکور همسانیهای 

شده در حوزه دین و دینداری مشخص است که آنها از روشهای کمی بهره جستند علیرغم 

اما برای درک وفهم هر  کمی در حوزه مطالعاتی علوم اجتماعی مزایای غیرقابل انکار روشها

توانایی آنرا دارند که گویاتر عمل کنند و با نظر روشهای کیفی  رسدمیچه بیشتر افراد به نظر 

 ضروری است. بسیار( نظریه مبنایی) کیفیبه نو بودن موضوع پژوهش استفاده از روش 
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در این حوزه مطالعاتی صورت گرفتند بیشتر توجه خود را بر  تحقیقاتی که پیش از این

شدن و...تمرکز داشتند و  عرفی بررسی سبکهای دینداری، سنجش میزان دینداری، دین گریزی،

 به عبارت دیگر کمتر به تجربه زیسته غیردینداران نظر کردند.

 

 

 مبانی نظری و چارچوب مفهومی

که از طرف مردان و  بدانگونه )زندگی عادی و روزمره،) برمفهوم زیست جهان اشاره دارد 

از اصلیترین نظریه ( هابرماس 210: 1307(()آبرکرامبی و دیگران،شودمیزنان معمولی تجربه 

 به برای توضیح این مفهوم، 1هابرماس .شودمیمحسوب  پردازان در حوزه زیست جهان

 هایکنشکه در حقیقت  داندمیرا کنشی  2کنش ارتباطی وی .پردازدمیمفاهیم دیگری نیز 

افراد درگیر نه از طریق حسابگریهای خودخواهانه شخصی بلکه از طریق کنشهای تفاهم آمیز 

براساس  کنشهایشان را هایبرنامه بایستمیبه زعم هابرماس  کنشگران ،شودمیهنگ هما

از موقعیت مشترک هماهنگ کنند و به وفاق یا تفاهم دست پیدا کنند. هابرماس  هاییتعریف

و به بیانی شیواتر کنش ارتباطی  انگاردمیزیست جهان و کنش ارتباطی را مکمل یکدیگر 

اظهار کرد که زیست  توانمی» . هابرماس معتقدست که:دهدمیدردرون زیست جهان رخ 

و به طور متقابل  شوندمیجهان مکان متعالی است که گوینده و شنونده درآن با یکدیگر مواجه 

همان جایی است که  این ...که سخنان و اظهارتشان با جهانشان متناسب است کنندمیادعا 

و  سازشها عدم قرار دهند، تأییدد را مورد انتقاد و اعتبار این ادعاها خو توانندمی هاآن

 (120: 1130)هابرماس،« را حل و فصل کنند و به سازشهایی دست یابند هایشانتوافق

است که براساس برابری  ایعرصهحوزه عمومی  بنا بر عقیده هابرماس 3حوزه عمومی

 قدرتمند اقتصادی، دردسترس همه شهروندان است بنابراین تحت سلطه یا کنترل کنشگران

 باشدمیعمومی مکانی  حوزه( 117: 1303کیویستو، ) یا مقامات دولتی نیست. فرهنگی ،سیاسی

چگونگی  ن فرصت و شانس را دارد که دربارهکه هرکسی و یا به عبارتی هر کنشگری ای

 عمومی به معنای گسترده کلمه، حوزه راهبری و یا هدایت امور عمومی جامعه بحث نماید.

 است که وقتی افراد با هم ارتباط دارند، به وجود میاید. اجتماعی( محلی برای گرد آمدن) اتاق

                                                           
1 Jurgen Habermas 
2 Communicative Action 
3 Public Sphere 
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واقع هابرماس در حوزه عمومی به دنبال تقویت ارتباطات  در( 307: 1110هابرماس، )

به راحتی و آزادانه از همه ادعاهای اعتباری خود  توانندمیغیرتحریف شده است، چرا که مردم 

 (101: 1317الیوت و ترنر، ) ده، یا آنها را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند.دفاع نمو

 :2و نظام 1زیست جهان 

قلمرو تجارب روزمره، گفتگوهای جمعی و ارزشهای  همان» هابرماسجهان به زعم  زیست

اگر ما زیست جهان را (»113: 1330میلنر و براویت،«)فرهنگی و علم و سیاست و هنر است

مفهومی مکمل کنش جمعی بدانیم و آنرا به عنوان پیش زمینه بافت سازبرای فرآیندهای 

از دیدگاه کارکردی  توانیممعطوف به درک مشترک تعریف کنیم بازتولید این زیست جهان را 

 (274: 1130هابرماس،«)نیز تحلیل کرد.

هابرماس برای توضیح زیست جهان به مفهوم دیگری به نام نظام و یا سیستم اشاره دارد، 

قلمروهای اقتصاد و دولت یا پول و » نظامنظام درون زیست جهان است ومنظور از  منشأ

 نظام( 113: 1330میلنر و براویت،«)روندمیقدرت است که بر اساس منطق عقل ابزاری پیش 

دیدگاه بیرونی و خارجی است که جامعه را از منظر مشاهده گری که در آن مشارکتی ندارد 

نظام بالعکس زیست جهان که مبتنی بر کنش  حقیقت در( 1130:110هابرماس،) .نگردمی

م ساختارهای متمایز سرانجا نظام مبتنی بر هدف استوارست. 3ارتباطی است بر کنش عقالنی

 بسط خود را مانند اقتصاد و دولت و حقوق و خانواده را که در درون زیست جهانست،

. این بسط شوندمیمیدهدو با بسط این ساختارها بیشتر از زیست جهان دور و جدا 

و قابلیت برای هدایت و کنترل زیست جهان  کنندمیساختارهای نظام را پیچیده و خودکفا 

و بسط این عوامل عقالنی شدن نظام را در پی دارد که در اینجا برعکس عقالنیت  ددهمیروی 

زیست جهان است یعنی آنکه عقالنی شدن نظام منفی است و پیامدهای دهشت زایی دارد که 

( هابرماس تاکید زیادی بر 224: 1331ریتزر،) استعمار زیست جهان است. هاآن ترینمهم

معتقدست که آگاهی و کنش به صورت شخصی و فردی به هیچ  آگاهی بین االذهانی دارد و

هیچ شرکت کننده » :نویسدمیدر آینده سرشت انسان چنین  چنانچه عنوان مطمع نظر نیست،

فهمی را  –ساختار و حتی روند فرآیندهای رسیدن به فهم و خود  تواندنمیمنفردی به تنهایی 

 (21: 1334هابرماس،«)کنترل کند.

                                                           
1 Lifeword 
2 System 
3 Rational Action 
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 پیتر برگر:

( با ازدست 47 - 1301:31برگر و الکمن، ) است. انیبه زندگ معنابخشی برایبستری  دین 

به  متضادیمتفاوت و بعضاً  نظامهای معنایی رفتن جایگاه معنا بخشی دین در میان افراد جامعه

مقبولیت معانی  لذا گیردمیاذعان داشت که در جامعه تکثر معنا شکل  توانمیو  آیندمیوجود 

بخشهای  زیرا ؛گیردمیقرار  و شک در درون آگاهی فرد نیز مورد تردید حتیهای دینی و باور

نیز در زندگی  کنشگرو  جهانهای متعدد در آمده استزیست همختلف جامعه تحت سیطر

متفاوت و حتی متضادی با  جهانهایشود که زیستمی مواجه دیگرانیخود پیوسته با  هروزمر

مسئله آنجا  گیردمیمعیارها و ارزشهای متفاوت و متضادی در جامعه شکل  نتیجه در ؛او دارند

که معیارهای متضاد واقعیت شکل پررنگی به خود بگیرند و بدین ترتیب امکان  شودمیآغاز 

که افراد با زیست  هنگامی .گرددمیشکلگیری توافق در کنشها و یا تفسیر واقعیت سخت 

طرفی افراد حاضر در زیست جهانهای متفاوت باورهای دینی  جهانهای دیگر ارتباط دارند و از

معانی و باورها دینی در درون آگاهی افراد مورد تردید و  مقبولیت ،کنندنمی تأییدفرد دیندار را 

که در باورهای خود بازبینی انجام دهد و معانی خود  شودمیو فرد مجبور  گیرندمیشک قرار 

 را بازتعریف نماید.

دیگر مسلم فرض  شدندمیبدیهی انگاشته  قبالً که ایمذهبیشدن دین مضامین  با متکثر 

و اکنون فقط یک ترجیحند لذا نسبی شدن ساختارهای دینی یا عینیت زدایی از  شوندنمی

 .نهدمیمفاهیم مذهبی گریزناپذیرست به همین خاطر وی این دوران را عصر شکاکیت نام 

 و محتوا که زمانی ،گذاردمی تأثیرر محتوای دین نیز ب متکثر وضعیت( 01: 1331جلیلی،)

 تحمیل قابل دیگر دین گرددمی متکثر و شودمی دور انحصاری وضعیت از دینی مضامین

 در بلکه رساند یاری شدن عقالنی گسترش به تنها نه دینی نیست. در واقع تکثرگرایی

نتیجه  در( 1331:211 همیلتون،) گذاشت. مستقیم تأثیر دین از مردم از بسیاری رویگردانی

فرایندی است » سکوالریسم. به عبارتی دیگر به زعم برگر گیرندمیانسانهای غیرمذهبی فزونی 

نمادها و نهادهای دینی خارج  که بخشهایی از جامعه و فرهنگ از نفوذ و سلطه

ساختاری و تبعید انزوای ) عینی( برگر به دنیوی شدن در دو سطح 170: 1100برگر،«)...شودمی

 .پردازدمیاز دست رفتن اعتبار مذهبی در سطح تجربه بشری( ) ذهنیسطح  و( دین

غرب هر روز شمار بیشتری از انسانها » شدن ذهن بدین معناست که: دنیوی( 1330:203ترنر،)
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که در جهان و زندگی روزمره بدون بهره گیری از تفاسیر دینی  دهدمیرا به نحوی پرورش 

 (1100:173برگر،«)کنندمینظر 

 

 روش پژوهش

شناخت زیست جهان افراد غیرمذهبیها را برآن داشت که با ارتباط رودررو با غیرمذهبیها و 

حضور طوالنی مدت در میدان تحقیق بکوشیم تا تصویری نزدیکتر به واقعیت از تجربه زیسته 

موضوع و اهمیت کسب اعتماد مشارکت کنندگان در  حساسیت افراد غیرمذهبی ارائه دهیم.

 ترینسختواقعی و دور از تحریف یکی از مهمترین و  هایییافتهآوردن  دست بهراستای 

در انجام پژوهش است اهمیت حضور فعال و طوالنی را در میدان پژوهش دو چندان  هاگام

 یتجرب و ینظر یکاف نهیشیپ فقدان ق،یتحق حوزه بودن دیجد به توجه با پژوهش نیا در کرد.

 ستهیز تجربه از تیواقع به کترینزد و قتریدق یفهم آوردن دست به یبرا یپژوهش نهیزم نیا در

 .شد استفادهی مبنائ هینظر روش از هایرمذهبیغ

 صورت به که دانست دادهها از هینظر کشف ،ساده یانیب به توانمی نظریه مبنایی را

 ییمبنا هینظر پس( 14: 1331،ییذکا) .گرددمی دیتول یاجتماع پژوهش یمبنا بر و ییاستقرا

 شتریب ،کنندمی یآزمون هیفرض ینوع به و هستند هافرضیه اثبات دنبال به که ییروشها برخالف

 .ورزدمی دیتاک هینظر دیتول بر

 

 شیوه نمونه گیری و حجم نمونه

در تحقیق حاضر سعی بر آن شد که تمامی مراحل نمونه گیری در گرندد تئوری رعایت گردد، 

و  هامصاحبهانجام  برای از نمونه گیری تعمدی و نظری استفاده شد. ایآمیزهدر این تحقیق 

که یکی از شیوههای نمونه گیری ) برفییافتن سوژههای تحقیق از روش نمونه گیری گلوله 

 .ایمجسته ودس( هدفمند است

پژوهش در برگیرنده دانشجویان غیرمذهبی مقطع  این( واحدهای تحلیل) مطالعاتیجامعه 

 در .باشدمیکارشناسی ارشد گرایشهای علوم اجتماعی دانشگاههای تهران و عالمه طباطبائی 

این شیوه ابتدا با دو مشارکت کننده که پژوهشگر نسبت به ایشان شناخت عمیقی را دارا بود 

صاحبه صورت گرفت بسیار دقت شد که این دو نفر یکدیگر را نشناسند با همین هدف سعی م

بر آن گشت که یک دانشجو از دانشگاه عالمه طباطبائی و دیگری از دانشگاه تهران برگزیده 
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متعددی جهت سنجش غیرمذهبی بودن یا مذهبی بودن پرسیده  سؤاالتاز آنان  نخست شود.

پس از آنکه  باشندمیسوژههای مناسبی برای انجام این تحقیق  شده تا معلوم گردد آیا

از هر یک از مصاحبه  سپس غیردینداران را از دینداران جدا ساختیم با آنان مصاحبه کردیم.

مورد نظر این پژوهش  هایسوژهکنندگانی را که با مشخصات  مشارکت شوندگان خواسته شد،

غیرمذهبی  ماهیت متعدد و متنوع، سؤاالتبا سعی شد  سپس همخوانی دارند معرفی کنند.

به  هادادهادامه یافت که  هامصاحبهاز آن تا جایی  پس بودن و مذهبی بودن آنان تعیین شود.

مصاحبه انجام  23مجموع  در مواجهه نگشت. ایتازهتکرار رسیدند و دیگر پژوهش با مسئله 

 قابلیت تفسیری تداوم یافت.گرفت و نمونه گیری تا مرز دستیابی به اشباع نظری و 

 

 هاجمع آوری و تحلیل داده

تحقیق پیشرو با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته و اپیزودیک و بخشی از دادهها از 

از دادهها با تکیه بر  ایمالحظهبا توجه به راهنمای مصاحبه گردآوری شد منتها قسمت قابل 

مصاحبه شوندگان در حین  طبقاتی ،شخصیتی سواالتی که بادرنظر گرفتن تفاوتهای فردی،

 به بنا بر افراد متفاوت بود. سؤاالتو ترتیب  سؤاالتآمد لذا  دست بهمصاحبه مطرح شدند 

 هااحبهمصصوتی تمامی  فایل منظور تحلیل دادهها و آماده کردن آنها برای تحلیلهای نظری،

 واژه به واژه مکتوب گشت.

 عبارتند از: که ؛شد استفاده کدگذاریسه نوع  از ،تحلیلو  تجزیه این پژوهش برای در

مختلف  روشهایی هااین گزینشی. کدگذاری( ج ؛محوری کدگذاری( ب باز؛ کدگذاری( الف

 تلفیق یکدیگربا  یا جاجابهآنها را  نیازهستند که محقق در صورت  متنی دادههایکار با  برای

 فرآیند پایانیشدن به مراحل  نزدیکباز آغاز و با  کدگذاریبا  تفسیر فرآیندحال  این با .کندمی

 از شیوه کلی، این به نظر( 347: 1331محمدپور،) .شودممطرح  بیشتر گزینشی کدگذاری تحلیل

غیرمذهبی ) پدیدهدربرگیرنده  که آشکارگشتند پژوهش اصلی مقوالت محوری کدگذاری طریق

دین، تجربه طرد شدگی، تجربه  منشأ، خارجی دانستن سیاست مدرنیته، خانواده،) شرایط( شدن

 گیری، فاصله همچون) متقابل کنش و کنش راهبردهای ،(مدرسه مورد پذیرش قرارگرفتن،

 انگ) پیامدها و( ، مقابله به مثلتنش ،خودسانسوری اجباری، مدارای ،مهاجرت گزینشی، بروز

 تظاهر آرامش و استرس، عدم و برچسب، عدم پذیرش، حس محرومیت از امتیازات و تبعیض،
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 مدل قالب در مقوالت، این میان ارتباط .است( برگرفته از عرصه قدرت مسائل و عدم بروز،

 .شد داده نشان پارادایمی

 

 پژوهش هاییافته

است که به  ایپدیدهنمایانگر آنست که غیرمذهبی شدن  هایافته غیرمذهبی شدن: یپدیده( الف

. بدین معنا که به فرد از رسدمیدلیل در اقلیت بودن در میان جامعه مذهبی گاه دشوار به نظر 

که اکثر آموزهها و نهادهای آن  ایجامعهدر  شودمیسوی جامعه با دید متفاوتی نگریسته 

 ایتجربهدر این بین مذهب را برنگزیدند دارای  افرادی که کندمیمذهب را تبلیغ و تمدیح 

جلوههای زندگی  ترینکالنمتفاوت هستند بدین معنا که این تفاوت عقیده برخردترین تا 

از چند الگو برای غیرمذهبی بودن سخن گفت:  توانمیاین بین  در گذارست. تأثیرایشان 

 موروثی. بودن غیرمذهبی شدن کنشی، غیرمذهبی غیرمذهبی شدن واکنشی،

گفت که بسیاری در واکنش به سختگیریها  توانمیدر رابطه با غیرمذهبی بودن واکنشی 

به دلیل آنکه بسیاری از  کنندمی...گرایشات غیرمذهبی پیدا تربزرگوجامعه  خانواده مدرسه،

هستند و با نظر به ناشکیبایی حوزههایی از  دارای خانوادههای مذهبی ناپذیرا هاییغیرمذهبی

در  گیردمیجامعه ایشان در تعامالت خود با جامعه مذهبی پیرامونشان مورد طرد و اهانت قرار 

نتیجه این عدم مدارا ما شاهد آنیم که عقاید غیر مذهبی در ایشان تقویت و تثبیت گشته این 

ماعی ناپذیرا استراتژیهایی همچون فاصله به دلیل زیست در فضاهای اجت هاغیرمذهبیدسته از 

یکی از استراتژیهایی ) مثلبه منظور اجتناب و جلوگیری از برخورد احتمالی(، مقابله به ) گیری

ست که در میان این گروه بیشتر رایج است که بیشتر به شکل عدم مدارا و دوری جویی از 

؛ دامنه این زنندمیاجرت سانسوری، تظاهر، مه خود (،دهدمیخود را نشان  هامذهبی

مرتبط به قدرت حتی به  هاعرصهخودسانسوری و عدم بروز خود در این دسته جدا از 

 .شودمیکشیده  نیز( خانواده، دوستان) خصوصیحوزههای 

منظور از غیرمذهبی شدن کنشی اشاره به آن دسته از جوانانی دارد که علت اصلی 

ت با غیرمذهبیها یا مطالعه بود بدین معناکه مانند غیر غیرمذهبی شدن ایشان تعامالت و ارتباطا

و بیشتر  دهندمیمذهبیهای واکنشی ایشان برخوردی همراه با خشم و کینه از خود کمتر نشان 

برای پرهیز از درگیری دست به بروز گزینشی خود بسته به حس امنیت در فضاهای اجتماعی 

مرتبط به قدرت را از  هایعرصهبه ویژه از و دوری جستن  تظاهر میزند و گاه خودسانسوری،
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از فضاهای اجتماعی به نسبت پذیراتری در ارتباطاتشان  معموالً ایشان .دهدمیخود نشان 

 برخوردارند.

مراد از غیرمذهبی موروثی آن دسته از مشارکت کنندگانی اند که دارای خانوادههای 

درنتیجه دلیل اصلی  باشندمیارانه غیرمذهبی یا حداقل تربیتی نزدیک به تربیت غیر دیند

 شودمیدر جامعه تشدید  غیرمذهبی شدن ایشان جامعه پذیری در خانواده است که با تعامالت

از آنجا که جامعه پیرامون ایشان دارای مدارا زیادی است لذا ایشان در برابر خانواده و دوستان 

رت دست به خودسانسوری و کتمان مرتبط به قد هایعرصهلذا تنها در  دهندمیخود را بروز 

 و پیامده های طرد شدگی در امان باشند. هاداوریخود میزنندتا از گزند پیش 

همگی سه دسته در یک چیز مشترکند تالش برای مخفی کردن و کتمان خود بدین معنا 

 ممکن در پیش رو خود بکاهند. که با این مکانیسم بتوانند از پیامدها و مشکالت

 1شرایط( ب

از آنست که دراین جا بتوانیم  ترپیچیدهبس  یپدیدهغیرمذهبی شدن  *دالیل غیرمذهبی شدن:

 از عوامل به صورت همزمان دخیلند. ایمجموعهبه دالیل آن به طور جامع بپردازیم در این امر 

 .باشدنمیقصد ما تقلیل دادن این پدیده به یک یا چند دلیل  لذا

خانواده در غیرمذهبی کردن فرزندان گاه به شکل مستقیم بود. بدین  تأثیر :خانواده -1

و یا حداقل بخشی غیرمذهبی  تماماً هاییخانوادهغیرمذهبیها دارای  از ایدستهمعنا که 

دارای  برخی نتیجه تربیت مذهبی در پرورش ایشان نقش چندانی نداشت. در .باشندمی

والدین اجباری  هاخانوادهشخصی است در این خانوادههایی هستند که دین در آن موضوعی 

و با تسامح با فرزندان  دهندنمیبرای تحمیل عقاید مذهبی خود در تربیت بر فرزندانشان نشان 

جدی و مهم  ایپدیدهدیگر از خانوادهها که دین به عنوان  ایدسته .زنندمیخود دست به کنش 

ارها زمینه را برای راندگی فرزندان از جاری است با سختگیری و اجب شانروزمرهدر زیست 

 .کندمیدین تشدید 

بوده مادرم  ایتودهعامل خانواده هستند چون بابام چپ  ترینمهم مشارکت کننده پانزده:

یه کاری بد  آگهسالگی غیرمذهبی شد...من هیچ وقت به خدا و دین ارجاعی نداشتم  10هم از 

 بینه زشته بد بود چون مامان بابا گفتن بده.این نبود که خدا گفته بده می  را بهبود 

                                                           
1 Conditions 
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بابام  کردممیمشارکت کننده بیست: من بیشتر تحت سلطه تربیت پدر رفتم... همیشه فک 

 داشت. تأثیرآدم خوبیه مذهب رو انتخاب نکرد...ساده اندیش هم نیست شاید این 

غیرمذهبی  هایجرقه تواندمیمدرسه و برخوردهای پادگانی  هایسختگیری مدرسه:-2

شعله ور کند و چهره خشن و بیرحمی از دین را به  بودن را که در ذهن دانش آموزان

 ...که پیش از این سراغ داشتند متفاوتست ایچهرهغیرمذهبیها دین نشان دهد که با 

چنانچه برای فرار از  گرددمیمدرسه موجب ایجاد مقاومت در دانش آموزان  هایسختگیری

و دین نیز در این بین  زنندمیزی که رنگی از این سلطه را داراست پس سلطه مدرسه هر چی

 استثنانیست.

یه  آگه گفتنمیچون تو مدرسه  کردممیبچه بودم موهامو تو » مشارکت کننده پانزده: 

 «موتم بیرون باشه از مو آویزونت میکنن روز قیامت.

ودم که چه جوری دورشون من همش دنبال این ب دادمیمدرسه گیر » مشارکت کننده دو:

کسی نبینه که من نماز نمیخونم تو  شه بهبزنم میپیچوندم دنبال این بودم که مدرسه شلوغ 

 «هابچهبا  شدممیصف نمازجماعت ...فقط خم و راست 

 مدرنیته:-3

در نتیجه آن تنوع مجراهای جدید کسب اطالعات باعث شد  هارسانه رشد رسانه: -3-1

که پیامهای متنوعی به گیرندهها در مدح یا ذم دین منتقل شود لذا پیامها از یک دستی خارج 

با فراهم کردن امکان ایجاد  هارسانه .کشدمیشده و فرد و باورهایش را بیش از پیش به چالش 

عمومی  یحوزهخوبی برای  نسبتاًمل به عنوان جانشین و تعا تفاهم فضای مناسبی برای گفتگو،

 واقعی در ایران درآمدند.

بود به مرور  ترسنتیکه ما دبیرستانی بودیم جامعه  ایدورهجامعه تو » مشارکت کننده نه:

شد همزمان  هابچهزمان بهتر شد اوج گسترش ماهواره و اینترنت باعث شدت غیرمذهبی شدن 

 «ه بود.با ورود ما به دانشگا

 تأثیر کندمیبرای ضد مذهب بودن  هارسانههم تبلیغات  جدیداً» مشارکت کننده نوزده:

 «باالیی دارد...گاه فرافکنیهای ماهواره یا وارد کردن تفکرات غالب درباره مذهبیها.

در  مؤثردر هم تنیده از عوامل  ایمجموعهدانشگاه به عنوان  دانشگاه و مطالعه:-3-2

دانشگاه زمینه را  ترآزادانه. مجموعه عواملی همچون فضای به نسبت کندمیتغییر عقاید عمل 
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و در طول زمان با همنشینی و تعامل با گروههای دوستی و  کندمیبرای مباحثه و نقادی باز 

 ...شوندمیمشابه و ... این تغییرات تشدید  مطالعات غیررسمی شرکت در مباحثات،

زمانی رخ داد که منابع جدیدی برای کسب اطالعات کسب  بسیارید برای تغییر عقای

نوجوانی تحت قیومیت تربیت خانواده و مدرسه بودند با  یدورهکردند دانشجویانی که تا 

افزایش سن و باالتر رفتن آن نقش پر رنگتری در شکل دهی هویت و عقاید خود را یافتند و 

که خارج از آن آموزشها گذشته بود حس آگاه شدن کسب  توانستند کتابهایی را مطالعه کنند

آگاهی مانند کشفی ست که غیرمذهبیها با شوق از آن سخن میگویند گویی یک تنه رو به روی 

تمامی آموزههای جامعه ایستادند و خالف جریان آب شنا کردند و به سالمت به مقصد 

 رسیدند.

 مشارکت کننده ده:

رو روم داشتن...بی دینی و  تأثیردانشگاه دوستام بیشترین  تأثیره بود گاناخودآدانشگاه خیلی  تأثیر»

 «آزاد اولش یه کم برام شکه آور بود ...ولی نمیدونم چی شد خودمم دچارش شدم... روابط

رسمی و غیررسمی درون دانشگاه به ویژه گروههای غیررسمی دست به ارزش  هایگروه

 کنندمیو ارزشهایی را برای خود تعریف  زنندمیگذاریهایی برای تمایز بخشی خود از سایرین 

شدن نه تنها در میان برخی  غیرمذهبی که در میدانهای دیگر کنش حتی انگ محسوب گردند.

 بلکه به نحوی شکل انگ افتخاری را به خود گرفت. باشدینماز گروههای غیررسمی مذموم 

 مشارکت کننده پنج:

دانشگاه هم نقش مهمی داشت...دانشگاه این تمایز رو پر رنگ کرد به این شکل که مذهب در ارتباطه »

تمایز بر داشته شد تو دانشگاه تا  این ...سیاست  مثالًبا چیزهای دیگه غیر از مذهب معنا پیدا کرد 

 «تقویت شد یعنی موضع مخالف خوان با دین و افراد بسیجی کنممیی که آدمی که مذهبیه...فکر جای

که با تغییر نسبی  نمایاندمیفرهنگی آنچنان با قوانینی آهنین خود را به فرد  هایچارچوب

مناسبات و ارتباطات فرد به هنگام مواجهه با نقض آموزههای که به وی داده شد دچار حس 

 .گردندمیو آنجاست که تغییرات به آرامی آغاز  شودمیلذت بخش کشف 
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غیرمذهبیها برای به حداقل رساندن  استراتژی :1های کنش/کنش متقابل استراژی( ج

 خود عبارتند از: بالقوه بروز هاهزینه

روابط غیرمذهبیها روابط درون گروهی دربرمیگیرد بدین معنا که  اکثر فاصله گیری: -1

مشترک خواهان رابطه گیری با افرادی شبیه  هایتجربهایشان بیشتر به دلیل داشتن منطق و 

با عدم رابطه گیری با مذهبیها به ویژه آنهایی که به قدرت رسمی متصل  هاغیرمذهبی ...خودند

 کاهش روابط و تعامالت با ایشان به دنبال آنند که از پیامدهایی همچون برچسبها، با هستند.

و سایر برخوردهای طردکننده جامعه جلوگیری  محرومیت کالمی و فیزیکی، هایخشونت

 کنند.

 مشارکت سعی درآن دارند باورهای خود را پنهان کنند. هاغیرمذهبی بروز گزینشی: -2

که احساس امنیت بیشتری کنند و  زنندمیکنندگان تنها در فضاهایی دست به بروز خود 

که  باشدمی هاییعرصهگروههای دوستی یکی از پذیراترین  لذا خاصی متحمل نشوند. یهزینه

فقدان قدرت مرکزی در گروههای دوستی  یویژگیها .دهندمیغیرمذهبیها خود را در آن بروز 

و نزدیک در این گروهها  عاطفی روابط انتخاب فردی بودن دوستان، حاصل همسن بودن،

با دو  ایسکهبه شکل  خانواده در تسهیل امکان بروز عقایدند. مؤثرهمگی از جمله عوامل 

گاه نیز دارای دو طرد و مدارا(. به زعم مشارکت کنندگان دانش) دهدمیروی خود را نشان 

( انضباطی و ... هایحکممانند ) مداراچهره دارای مدارا و از سوی دیگر جلوههایی از عدم 

دانشگاه دست به بروز  یدوگانهکه در برابر این نقش  انگیزاندمیدانشجویان را بر  است

گزینشی خود بزنند اکثریت ایشان با محدود کردن دایره بیان عقایدشان به زعم خویش احتمال 

 که( مانند گروههای غیر رسمی) حوزههاییبدین معنا که تنها  دهندمیرا کاهش  هاهزینهدادن 

مشارکت کنندگان شاهد بروز  هاعرصهبه دور از قدرت رسمی در دانشگاه هستند بیش از سایر 

آن دسته از دانشجویانی که با معیارهای مشارکت کنندگان به قدرت رسمی چه در  باشندمی

خارج از  ترندنزدیک( به نهادهای قدرت ایرسمیحتی بدون وابستگی ) کنشظاهر چه در 

 .گیرندمیدایره امن بروز قرار 

 کندمیخودسانسوری ترغیب یکی دیگر از عواملی که مشارکت کنندگان را به تظاهر و یا 

از محرومیت و مجازات شدن در غیرمذهبیها در واکنش به تفاوت با  ترس( حس) همین

                                                           
1 Act / interact 



 1315 بهار و تابستان، 1 ، شماره7دوره ، ایران اجتماعیمسائل  بررسی 107 

 

. یا زنندمیاکثریت یا دست به کناره گیری از حضور در حوزههای رسمی دست 

 .دهندمیقرار  کنششانخودسانسوری و تظاهر را صدر معیارهای گزینش و 

 ایدسته ندگان سخت شدن بودن شرایط برای زندگی،زعم مشارکت کن به مهاجرت: -3

از ایشان را واداشته است که برای دوری جستن از مشکالتی که به دلیل غیرمذهبی بودن با آن 

دنبال مهاجرت باشند تا به زعم خود بتوانند از فشارهایی  به .شوندمیبیش از سایرین روبه رو 

بکاهند و در این بین مهاجرت نوعی مکانیسم برای فرار از این  شودمیکه بر ایشان تحمیل 

 .کندمیفشارها و مشکالت عمل 

 مشارکت کننده نوزده:

بهش فک  افرادی که غیرمذهبی هستن کالًکه مهاجرت یکی از مسائلی باشه که  کنممیاما من فک »

و ابراز کنم ن نمیتونم خودم ر...وقتی مکنممیمسائل رو و احساس  بینممیمیکنن... من اینجا سیاسی 

 «پس چرا باید بمونم

 مشارکت کننده چهارده:
من به دلیل زن بودنم به دلیل اعتقاداتم بی  بینممیمن قلبا دوست دارم کشور خودم رو ...اما وقتی »

 .دادممیهزینه  کردمنمیاعتقادی به حجاب و مناسک دینی محروم میشم ...خیلی جاها که سانسور 

 «ربه زیسته لذت بخشی نداشتم که االن تصمیم به مهاجرت گرفتم.تج قطعاً

به دلیل در اقلیت بودن و نداشتن قدرت و نفوذ  هامذهبی غیر اجباری: مدارای -4

چندانی در جامعه به زعم خود راهی جز مدارااجباری و از سر ناچاری ندارند ایشان خود را از 

و راهی برای ادامه و بقا خود جز مدارا و تبعیت  دانندمیسوی اکثریت تحت فشار 

 .شناسندنمی

عقاید برای برخی از غیرمذهبیها به زعم خود شکل انگی  تفاوت مثلمقابله به  -5

ایشان را نیز وا  تاریخی و تمایزی جدی گرفت و برخوردهای به دور از مدارا برخی از مذهبیها

ها بزنند برخوردهایی را در برابر مذهبیها بروز که دست به واکنش منفی در برابر آن داردمی

گاه شکل  که( کردن و ... منزوی ، فاصله گیری،گاردگیری ،توهین ،تمسخر همچون:) دهندمی

 .گیرندمیتقابل به مثل و انتقام جویی به خود 

 عمدتاًامله یا فالن ...  مثالً)من حتی خیلیها رو دیدم که میگن یارو ) مشارکت کننده پنج:

با مذهبیها مدارا ندارنداونطوری که من متوجه شدم وقتی یه آدم رو مذهبی میدونن ... فکر 
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 مثالًاین تمایز خیلی براشون مهمه یه انگه تاریخیه انگار  مثالًمیکنن باید مسخره کنن و بخندن 

 همچین باوری ندارم(( اصالًیه آدمه مذهبی یه آدمه کودنه ببخشید من اینطوری میگم من 

 

 :1د( پیامدها

 غیراخالقی دیدن 2برچسب و انگ -1

برچسب زنی جزئی از بزرگترین و جدیترین مشکالتی است که غیرمذهبیها از آن یاد 

همچون نجس بودن که در فرهنگ جامعه ما اوج نامطلوب بودن و مطرود  هاییانگ کردند.

دانستن و قائل نبودن هیچ  و یا غیرمذهبی بودن را با بی اخالق بودن یکی دهدمیبودن را نشان 

بودن با خود سیلی از اتهامات و برچسبهایی  غیرمذهبی گونه قیود اخالقی خاصی برای ایشان.

و ... به  دروغگویی قابل اعتماد بودن، غیر اخالقی، بی ،القیدی مردم خوری، مال را همچون:

زمینه حس طرد  کندمیکه جامعه به فرد منتقل  ایقالبی. همگی این باورهای آوردمیهمراه 

شدگی و جدا افتادگی را در فرد بیش از پیش برمی انگیزاند. غیراخالقی دانسته شدن و سایر 

 باهدف دوری از انگهای جامعه عقایدشان را پنهان کنند. برچسبها موجب گشته ایشان بکوشند

 

تند سنتی هس-بسیاری از مشارکت کنندگانی که دارای خاستگاه مذهبیعدم پذیرش:  -2

 زنندمیلذا خانواده ایشان یا دست به طرد ایشان  گیرندنمیمورد پذیرش خانوادههایشان قرار 

پررنگی را بر  تأثیرو یا این غیر دیندار بودن  کنندمیو روابطشان را با فرد غیر دیندار قطع 

کالمی  بدین معنا که افراد در این خانوادهها بیشتر در معرض آزارهای گذاردمیروابط ایشان 

 معموالً. دهدمیو حتی این برخوردها گاه به شکل خشونت بدنی خود را نشان  گیرندمیقرار 

برخی حمایتهای  شوندمیزمانی که خانواده نسبت به عقاید فرزند غیر دیندار خود آگاه 

دست به طرد و  ترسادهو به عبارتی  کنندمیاقتصادی و حتی عاطفی خود را از ایشان دریغ 

 .زنندمیکردن فرد  منزوی

. با تمایل به کنندمیکه با مدارای بیشتری با فرزندان خود برخورد  ایمذهبی هایخانواده

داشتن فرزندی همانند خود با وجود آنکه منجر به شکل گیری رفتاری خشن از سوی خانواده 

و وی  گرددیمفشار خانواده به صورت پنهان و غیر مستقیم بر فرد غیر مذهبی اعمال  گرددنمی

                                                           
1 Consequences 
2 label 
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چنانکه فرد دست به شماتت خود میزند بدین مفهوم که فرزند دچار  کندمی متأثررا از درون 

 .دهدمیاین حس بسیاری از ایشان را ذجر  شودمیاحساس فرزند ناخلف بودن 

مدرسه غیرمذهبی شدند تجربه ایشان حاکی از  یدورهبرخی از مشارکت کنندگان در 

 ،توهین بدنی، تنبیه پذیرا نبودن ایشان توسط مدرسه بود که در برخوردهایی همچون اخراج،

 .سازندمیو ... خود را بیش از پیش نمایان  تبعیض نمره، کسر ،تهدید
 

 حس محرومیت از امتیازات و تبعیض: -3

همتایان مذهبی خود دارای امتیازات و حقوق  بسیاری از غیرمذهبی خود را به نسبت

بدین معنا که به زعم ایشان قوانین نوشته یا نا نوشته جامعه بسیاری  دانندمیبسیار محدودتری 

بدین  گیردمیاز ایشان  دانندمیاز شانسها و موقعیتهایی که غیر دینداران خود را مستحق آن 

جذب نیروی کار در جامعه اشاره دارند و  یچگونگ معنا که ایشان بر نحوه گزینش دانشجو،

و به برخوردهای تبیعیض آمیز معلمان و اساتید و مردم  بینندمینیز حتی این را خردتر  ایعده

معتقدند که افراد مذهبی به نوعی دارای حریمی امن در جامعه  بسیاری .کنندمیعادی اشاره 

متری را برای پیشرفت خود در جامعه هستند و درقیاس با مذهبیها ایشان پتانسیل بسیار ک

 شدنحس قربانی  دهدمیدر این بین بسیار خود را پر رنگ نشان  آنچه مذهبی سراغ دارند.

دادن است لذا بسیاری از ایشان به دلیل آنکه با  هزینه( جدا از واقعی بودن و نبودن این حس)

در طول  ایجدی هایتبعیضاکثریت جامعه از حیث باوری متفاوتند معتقدند که مورد 

 قرار گرفتند که ایشان را از حقوق و منافعشان دور کرد. شانزندگی

 مشارکت کننده بیست:
من نمیتونم پیشرفتی رو بکنم که این مذهبیه داره... آقا ماها که دوران  قاعدتاًتو سنای باالتر »

 «میخوای کنی. چیکار ن؟حاال به تو کار مید کجا نداریم...فردا تو رو هیئت علمیت میکنن؟

 مشارکت کننده بیست و سه:
مصاحبه دکترا وقتی سر یه موضوع که به دین ربط داشت صادقانه تحلیل کردمو  را بههمین امسال »

پاچه خواری نکردم به جای اینکه نگاه کنن ببینن میتونم تحلیل کنم ردم کردن چون گرایشاتمو 

 «صادق بود.دیگه نباید  آینهفهمیدن از حرفام ظاهرم 

 

که غیرمذهبیها در طول  هاییهزینه تمامی( هزینه روحی) استرسعدم آرامش و  -4

که ایشان با آن روبه  هاییدشواری ترینمهمزندگیشان پرداختند نمودی بیرونی ندارد یکی از 
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است به عبارتی دیگر بسیاری از  رویند سامان بخشیدن به درون نابه سامان خودشان

غیرمذهبیهای مورد مطالعه نداشتن آرامش را پیامد اصلی نداشتن باور مذهبی در طول زندگی 

عبارت دیگر نداشتن نظامی همچون دین که بتوانند از آن آرامش و معنا  به ؛دانندمیخود 

 امیدی، نا ترس،بگیرند باعث آن شد که تعداد زیادی از مشارکت کنندگان خود را درگیر 

 و ...ببینند. استرس معنا، بحران ،تنهایی

 مشارکت کننده پانزده:
 وقتی ...این فکر که تنهایی و از هیچی نمی تونی کمک بگیری سخته کالًباور نداشتن ترسناکه...»

که  سخته ...خیلی سخته که امید داشته باشی چون به راحتی می توونی ناامید بشی غیرمذهبی هستی

غیره مذهبی باشن امید داشتن سخته که پای همچی خودت واستی و در این صورت امید داشتن و 

 «بدون دین بودن سخته.

 مشارکت کننده سیزده:
به یه چیزی نمیشه  سؤاالتآدم مثه من بالتکلیفه ...اونم تو شرایطی که تکیه کردن و ارجاع دادنه »

یه همچین حالتی داری بالتکلیفی هیچ اعتقادی  پذیریینمیا اون جوابا رو تو  دهنمیمذهب جواب 

نداری یعنی اینکه تو اعتقاد داری یا نه نمیدونی. فکرات از اون حالت خارج شده ولی یه شکل 

 «هم پیدا نکرده. ایحوزهجدیدی به خودش نگرفته 

 مشارکت کننده نه:
ه نرم کنم ولی اون موقه )دوره تا آخر عمرم باهاش دست و پنج کنممیبحران معنا چیزیه که فکر »

 «بحران رو نداشتم. این( مذهبی بودن

 مشارکت کننده هفت:
بعد از اینکه عقایدم تغییر کرد من دچار یه چیزای روانی شدم حالتهایی از اضطراب و استرس و »

 «وسواس شد

 

از مشارکت کنندگان برای پرهیز از  بسیاری خودسانسوری(:) بروزتظاهر و عدم -5

که به زعم  گردندمیآسیب دیدن بنا به فشار جامعه مجبور به خود سانسوری و حتی تظاهر 

مشارکت کنندگان برای ایشان بسیار دردناک است از پیامدهای عدم آشکار سازی عقاید 

و و یاری گرفتن قدرتی و حتی هزینه دادن به دلیل عدم امکان گفتگ بی به حس خشم، توانمی

 از اطرافیان اشاره کرد.

 مشارکت کننده بیست:
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کنی چیزایی رو بشنوی که  تأییدچیزایی رو  مثالًمجبوری  مثالًنمیتونی خودت رو بروز بدی بعد...»

حداقل تجربه منه بعد این اذیتت میکنه یعنی این که یه  کنیمیچرته محضه. خودت رو مخفی  اصالً

بدم میاد همه این مذهبیها که  کنممیخشم تو وجود منه از بس خودمو فرو بردم از همشون گاهی فکر 

 «باعث میشن امثال من مجبور باشن خفه شن ...خودخوری کنن.

 مشارکت کننده نوزده:
چطور آشکار کنن این مسئله است. شاید در  هویت خودشون رو آینهمشکل افراد غیرمذهبی »

برای  این گروههای خودی خانواده و دوستان بتوانند خود را آشکار کنند اما در فضای عمومی خیر.

برم اینجور جاها خودم رو  آگهفرد حس بیقدرتی ایجاد میکنن ... نمیتونم خودم را بروز بدم چون 

 «بروز بدم یا کله پا میشم یا اخراج.

 کننده هجده: مشارکت
 مثالً ... به نظر من مهمترین مشکل بروز خوده در این حالت فرد دچار دوگانگی شخصیت میشه.»

تغییر کرده و اون آدم وقتی  کامالًدوستی دارم که مادرش به شدت مذهبیه ...اومده دانشگاه عقایدش 

 «تغییر میکنه نماز میخونه چادر میپوشه... کامالًمادرش تهران میاد 

 

 یجمع بند

دیالکتیکی است که با استعمار زیست جهان توسط نظام  ایرابطهرابطه نظام و زیست جهان  

و منظور از  نظام درون زیست جهان است منشأ. گیردمیبه خود  ایطرفهاین رابطه شکل یک 

و قدرت است که بر اساس منطق عقل ابزاری پیش  نظام قلمروهای اقتصاد و دولت یا پول

دیدگاه بیرونی و خارجی است که جامعه را از  نظام( 113: 1330میلنر و براویت،) .روندمی

نظام  حقیقت در( 110: 1130هابرماس، ) .نگردمیمنظر مشاهده گری که در آن مشارکتی ندارد 

زیست جهان که مبتنی بر کنش ارتباطی است بر کنش عقالنی مبتنی بر هدف استوار  عکسبه

 گیردنمیدر یک جمع بندی بدون زیست جهان هیچ ارتباطی صورت زعم هابرماس  به است.

 .شودنمیو بدون کنش ارتباطی هیچ گاه زیست جهان بازتولید 

و رابطه مردم با دین به  شودمیمذهب جزئی از زیست جهان انسانها )ایرانیان( محسوب 

ست اما با صورت ارزشی و قلبی بوده و به نوعی کنش ارتباطی در این حوزه قابل لمس ا

محیطی که قدرت در آن نظارت دارد نوعی  در نظام بر زیست جهان کنشگران، یسلطه

از کنشگران در  بسیاری .گیردمیشکل  کندمیعقالنیت استراتژیک که اهدافی معین را دنبال 

 هابرماس به هر داستان به گمان زنندمیپاسخ به این سلطه به کتمان دین و غیر مذهبی شدن 
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 هویت تزلزل معنا، رفتن دست از زیست مردم، جهان بر نظام سلطه فعلی وضعیت نتیجه

و تک گویی  رأیدر آن استبداد  که است جامعه شیئی گونگی و بیگانگی هنجاری، بی جمعی،

به  به خوبی خود را بروز دهند و به ناچار آنها را توانندنمیو کنشگران  آیدمیبه وجود 

 .داردمیو تظاهر و یا ریاکاری وا  خودسانسوری

در جامعه به صورت آزادانه به نقد و گفتگو  توانندنمی وقتی( هاغیرمذهبی) کنشگران 

 شودمیبپردازند و به عبارت دیگر کنش ارتباطی دست بزنند که با دخالت نظام این امر منتفی 

ی قرار نگیرند به کتمان فیزیکی و یا کالم خشونت برای آنکه مورد طرد اجتماعی، ایعدهو 

و به عبارتی با توسل به کنش استراتژیک دست به  زنندمیهویت خود و خود سانسوری دست 

و اما اشخاصی نیز برای آن که بتوانند برای خود اشتغالی  زنندمیمحافظت از خود و منافعشان 

ید دست به مکانیسمی و امتیازاتی یابند و یا در مراتب باالتر تحصیلی به یادگیری بپردازند با

بزنند که آن ریاکاری و تظاهرست و افرادی با گفتمان مشخص و یا پوشش موجه رسمی سعی 

و به زعم هابرماس ترجیح منفعت شخصی بر منفعت  هایشانخواستهبر نزدیک کردن خود به 

معتقدست که باید برای نیل به تفاهم جمعی کنش ارتباطی که مقصد  هابرماس .شوندمیجمعی 

کنش عقالنی خود محورانه که غایت آن  شدیداًآن دستیابی به تفاهم است صورت گیرد و 

و هدف هر دو  گرددمیدستیابی به یک هدف است و شامل کنش ابزاری و کنش راهبری 

عامالن درگیر در کنش نه از طریق  هایکنش» کندمیتفوق ابزاری و پیگیری منافع است را نقد 

معطوف به موفقیت بلکه از طریق اعمال معطوف به تفاهم هماهنگ  خودمحورانه هایمحاسبه

نیستند بلکه  شانشخصیدر پی موفقیت  اساساً. مشارکت کنندگان در کنش ارتباطی شودمی

را  کنششانکه بتوانند طرحهای مربوط به  کنندمیهدفهای فردیشان را تنها در شرایطی تعقیب 

 (271)ریتزر و گودمن «سازند مبنای تعریفهای موقعیتی مشترک هماهنگ

 هاییحوزه هاغیرمذهبیآنست که هنوز در زیست جهان  آیدمیبر  هایافتهآنچه از 

 هاالیهآکادمیک و برخی از  فضاهای غیرمذهبی یا پذیرا، هایخانوادههمچون گروهها دوستی، )

به دور از سلطه را به  نسبتاًجامعه( هستند که به دور از سلطه نظام امکان بروز عقاید و کنش 

 د.دهنمیغیر دینداران 
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 فضای دانشگاه

 فضای خانواده

 مطالعه

یکی دانستن 

 دین با سایر

 حوزهها

تغییر عقاید 

سوی به

غیرمذهبی 

 شدن

نش ک

براساس 

عقاید 

 جدید

پذیرش توسط 

 جامعه

عدم پذیرش توسط 

 جامعه

 خانواده غیرمذهبی -

 خانواده با دین -

 دوستان -

 دانشگاه -

صدمه از سوی  -

 نهاد سیاست

 خانواده -

 توده جامعه -

 دانشگاه -

 نهادهای رسمی-

 

تقویت عقاید 

 غیرمذهبی

 واکنش منفی

 حس بیگانگی

 هایگروه

دوستی رشته 

تحصیلی 

مباحثه 

 وگفتگو

غیرمذهبی 

سختگیری 

 والدین مذهبی

 

 عرصه رسمی-

 پدیده: غیرمذهبی شدن

 :هااستراتژی
بروز  -فاصله گیری

مدارای  -گزینشی

مقابله به  -اجبار

 مهاجرت -مثل

 پیامدها:

حس  -عدم آرامش و استرس

خشونت  -محرومیت از امتیازات

طرد و عدم  -بدنی( -)کالمی

اجبار به تظاهر  -انگ زنی -مدارا

 و خودسانسوری

خارجی دانستن 

 اسالم
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 ،، نیتهران منوچهر صبوری، ترجمه شناسی،های بنیادی در جامعهاندیشه( 1303) .پیتر کیویستو،

 اول چاپ

بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدی،  درآمدی( 1330) جفو براویت،  آندرو میلنر،

 تهران، ققنوس، چاپ دوم
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 ،تهران یحی امامی، ترجمه ژنتیک و آینده سرشت انسان، مهندسی (،1334) .یورگن هابرماس،

 اول چاپ و نگار، نقش
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