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 چكيده

به سكوالرشدن افراد منجر شناسان بر اين باورند كه فرآيند مدرنيزاسيون در كشورهاي جهان سوم  بسياري از جامعه

دهي و هنجاربخشي امور مربوط به حوزه عمومي و  شود به اين معنا كه دين نقش اجتماعي خويش را در شكل و دين مي

خزد. آيا چنين فرآيندي در ميان نسل جديد دانشجويان ايراني  راد ميدهد و به قلمرو خصوصي اف اجتماعي را از دست مي

هـا   هاي نهادي فرهنگ مدرن يعني دانشگاهترين حاملكه در دوره اوج مدرنيزاسيون جامعه ايراني به دنيا آمده و در مهم

و » ر رفتارهـاي فـردي  نقش ديـن د « راي پاسخ به اين پرسش دو پارامتراند اتفاق افتاده است؟ ب و مدارس مدرن زيسته

تا  84هاي اي در ميان دانشجويان ورودي صورت پرسشنامهه را ب را تعريف كرده و آن» نقش دين در رفتارهاي عمومي«

رسد كه نه تنها نقش ديـن در رفتارهـاي عمـومي     دهيم. در نهايت به نظر مي دانشگاه شريف مورد سنجش قرار مي 91

 بلكه ابعـاد غيـر  ، درصد به دخالت دين در رفتارهاي عمومي خود قائلند 31حدود دانشجويان بسيار كمرنگ است و تنها 

كـه در   طـوري ه ب، دادن رفتارهاي فردي دانشجويان هستند ال از دست دادن اهميت خود در شكلفقاهتي دين هم در ح

 هتي دين نيز قائلند. فقا درصد دانشجويان به ابعاد غير 26تنها ، درصد معتقدين صرف به احكام فردي فقهي 55برابر 
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 مقدمه

فرهنگـي و اجتمـاعي   ، حيات فردي و اجتماعي ايراني دو نسل پيشتر از ايـن و پـيش از نـزول سياسـي    
را ديني تصور نمـود. در واقـع    توان آن شناختي مي ي جامعهحياتي سنتي بود كه با تسامح، غرب بر سر شرق

افتـه و تفكيـك شـده نبـود و اقتصـاد،      هاي اجتماعي جهان قديم به وجـه امـروزين توسـعه ي    هرچند حوزه
، معنابخشـي ، رسيد دامنه به نظر مي تنيده و كم تربيت و خانواده به نسبت جوامع امروز سخت در هم سياست،

كـرد. مـردم در جهـان     تكفّـل مـي  » دين«عمومي و اجتماعي مردمان را ، دگي فرديتفسير و هنجاربخشي زن
كردند كه مفاهيم و عناصر ديني كـافي بـراي توضـيح وضـعيت و تبيـين هنجارهـا و        اي زندگي مي يكپارچه

معاني خوب و بد وجود داشت. هرچند لزوماً التزام عملي بـه بيـنش دينـي و شـريعت اسـالمي مثـل همـه        
ساخت اعتقادات و احكـام دينـي بـود كـه      اما آنچه سپهر فرهنگيِ عرفي جامعه را مي، تمام نبود اعصار تام و
 هـاي  لحظـه مناسـك عمـومي و تمـام    ، اخالق معاشـرت ، هنجارهاي خانوادگي، آداب كاسبي، تولد و مرگ

 كرد. تجويز و اداره مي ،فردي و اجتماعي را تفسير
بـا تعبيـر   ، پيتـر برگـر  ، مريكـايي شـناس آ  توسط جامعه در جهان سنت كهچنين تصويري از نقش دين   

شود با ورود مدرنيتـه بـه جامعـه سـنتي بـه شـدت دسـتخوش چـالش          مطرح مي» سايبان مقدس« درخشان
يافتـه و مسـتقل درآمـده     اي با نهادهاي اجتماعي تمايز گردد. مدرنيته در شكل متأخر آن به صورت جامعه مي

گيـرد   گرايي مـي  خود را نه از دين كه از عقالنيت و دانش ابزاري فايدههاي معنابخشي  يك نظام است كه هر
ها متمركز و نهادينه شده اسـت و مشـروعيتي    ين باليده و اكنون درون اين حوزهكه به مرور زمان مستقل از د

را براي اين نهادها حاصل كرده است. ورود مستقيم اين نهادهاي عرفـي دنيـاي مـدرن در فرآينـد      1خودبنياد
اين سايبان مقدس را در گيرودار يك انتخـاب بـزرگ بـراي    ، مدرنيزاسيون به كشورهاي شرقي و جهان سوم

يا خود را گسترش دهد تا بتواند بار ديگـر چتـر قدسـي خـويش را بـر      : كند تطبيق با شرايط جديد مخير مي
دسـتبرد روحيـه سـكوالر و     اي ايمن از دنياي مدرن بخزد تا بدون افكن كند يا به گوشه عناصر اجتماعي سايه

 دانـد  شـهروندان را تنهـا مصـداق آن مـي     »قلمرو خصوصـي « ايمني كه برگر  گوشه، زداي مدرن بقا يابد دين
گويد و حتـي انقـالب ايـران را بعنـوان      الذكر چيزي نمي . گرچه برگر از شق اول فوق)88، ص1381(برگر، 

 :Berger, 1974( كنـد  كند تعبيـر مـي   ميجوشش دين از حوزه خصوصي كه به حوزه عمومي هم سرايت 

هـاي هميشـگي اسـالم در     ) اما ناگفته پيداست كه يكي از داعيه162، ص 1388زاده، يوسف ،به نقل از 125
و انقـالب اسـالمي    (ره)تمشيت و هدايت امور اجتماعي بوده است كه با ظهور حضرت امام خمينـي ، ايران

 يابد. تجلّي عيني مي

                                                           
1. autonomous 
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 تحقيقطرح مسأله و اهميت 

اجتماعي در جامعه مـا جاريسـت. از يكسـو جريـان      -چنين شرايطي دو جريان كالن فكري در
اجتماعي انقالب اسالمي در صدد بازگرداندن دين به حوزه عمـومي و حضـور حـداكثري ديـن در     

هاي حيات فردي و اجتماعي ايرانيان اسـت و از سـوي ديگـر برنامـه مدرنيزاسـيون در       تمام ساحت
و استقرار هرچه بيشتر نهادها و جامعه مدرن بـا تمـام ملحقـات آن در جامعـه ايرانـي      صدد تأسيس 

است و در واقع از تبعيد دين به حوزه شخصي و عدم دخالت آن در امـور اجتمـاعي كـه اصـطالحاً     
گويد. حال سؤال اساسي اينجاست كـه در گيـرو دار منازعـات     شود سخن مي سكوالريسم ناميده مي

هـا در   اقتصـاد و علـوم انسـاني را در ايـن سـال     ، ويژه صحنه سياسته جريان كه باجتماعي اين دو 
ا آمـده و  نيـ عنوان نسل جديدي كه در مقطع خاصي از اين تقابل بـه د ه ب، دانشجويان، نورديده است

 اند؟ اند چه موضعي نسبت به دين و نقش آن در زندگي فردي و اجتماعي خود اتخاذ كرده باليده
اي در توصيف و تحليل وضعيت فرهنگي امـروز جامعـه    چند حيث اهميت ويژهاين پرسش از   

از يكسو دانشگاه امروزين ايراني نهادي مدرن است كه در كشور مـا از حـدود هفتـاد سـال     : ما دارد
ترين  شناسان دانشگاه را مهم هاي علميه گشته است. جامعه جايگزين نهاد سنتي علم يعني حوزهپيش 
دانند و به همين دليـل اسـت    صورت كلي مفاهيم مدرن ميه هنجارها و ب، نيتعقال، فرهنگ 1حامل

تـرين محورهـاي تحقيقـاتي در بررسـي      هـا را يكـي از كـانوني    در دانشگاهكه بررسي وضعيت دين 
كننـد. در واقـع پاسـخ بـه ايـن       مواجهه جامعه سـكوالر مـدرن و جامعـه دينـي سـنتي قلمـداد مـي       

هـاي مواجهـه يعنـي دانشـگاه بـه       ترين محل دو جريان را در بحراني نمايي مهم از مقابله اين پرسش
تواند تصوير گويايي از مجموع فرآيند حاضر در كليت جامعـه ايرانـي ارائـه     گذارد كه مي نمايش مي

 دهد. 
وجه دوم اهميت تحقيق از اين زاويه است كه در گيرودار معارضـه بنيـادين جامعـه ايرانـي بـا        

وجود آمدنـد كـه   ه هاي دهه پنجاه و شصت نسلي ب اوايل انقالب اسالمي و سالويژه در ه مدرنيته ب
انقـالب  ، گراي پهلوي ويژه رژيم غربه در اوج مباحثات تئوريك و با لمس بسياري از واقعيات و ب

كـه   اسالمي و رهبري ديني حضرت امام موضعي نسبت به نقش ديـن در جامعـه يافتنـد و حـال آن    
انـد.   هاي پس از جنگ به صورت متفاوتي با اين مسأله مواجـه شـده   در سال نسل جديد به دنيا آمده

اسـت كـه   هاي دهه هشـتادي   بلوغ تمامي دانشجويان نسل جديدي كه موضوع اين تحقيقند در سال
هاي زيرين جامعه فرونشسته و آنها هم در اوج فرآيند مدرنيزاسيون جامعه  تمام اين مباحثات به اليه

                                                           
1. carrier 
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اين نسـل كـه متفـاوت اسـت و      هاي انديشهاند. از اين حيث بررسي و شناخت  هايراني پرورش يافت
صورت كلي توجه به اين نكتـه دربـاره   ه اهميت شاياني دارد. ب ،كمتر مورد توجه مستقيم قرار گرفته

بعاد و نوع ايـن تقابـل را   شناختي تا امروز ا ت كه عمده تحقيقات فلسفي و جامعهاين تحقيق الزم اس
ـ  پيگيري كرده» وشنفكرانر« در ميان  ويـژه دانشـجويان  ه اند و وضعيت اين تعارض در ميان مردم و ب

 .)1378پي،  به: نيك ر.كبه عنوان نمونه ( كمتر مورد توجه قرار گرفته است
اهميت دانشگاه شريف و دانشجويان آن است. دانشگاه شـريف   ،وجه سوم اهميت اين تحقيق   

هاي فنـي بـر انسـاني در نظـام      شور است كه به واسطه غلبه رشتهك مهندسي -ترين دانشگاه فني مهم
هاي كشـور   بسياري از دانشگاه ترين دانشگاه كشور دانست كه الگوي را مهم توان آن آكادميك ما مي

آموزاننـد و از منزلـت    است. دانشجويان اين دانشگاه هم از حيث آكادميك عموماً از رده باالي دانش
هـا و رفتارهـاي    ين دليل بررسي نقش دين در ديـدگاه اليي برخودارند. به هماجتماعي و اثرگذاري با

تـرين   توان از مهم صورت كلي بررسي جو فرهنگي دانشگاه شريف از اين حيث را ميه اين قشر و ب
 تحقيقات فرهنگي زيربنايي در جهت شناخت فرهنگي جريان نخبگاني كشور تلقي كرد.

 چارچوب نظري

بايد مـروري  ، در رفتارهاي فردي و جمعي و دامنه اثرگذاري آن در افرادبراي بررسي نقش دين 
 شناسي دين باشد داشته باشيم. ترين شاخه رشته جامعه بر ادبيات سكوالر شدن كه شايد مهم

 نزول موقعيت و اهميت ديـن « خود به فرآيند 1شناختي ترين معناي جامعه سكوالر شدن در عام  
دين ، در فرآيند سكوالر شدن جامعه .)33، ص1385زند،  (شجاعي شود اطالق مي» نزد فرد و جامعه
اي مياني كه با تنزل  ماند و با گذر از دوره مي كارگي در حيات فردي و اجتماعي باز به تدريج از همه

دهـد و بـه يكـي از     سيطره هنجاري خويش را از دست مـي ، يافتن به عنوان يكي از نهادهاي جامعه
پارلمـان و دولـت سـكوالر)    (مدارس، احزاب، در عرض بازيگران ديگر سكوالر اعي بازيگران اجتم

زنـد،   (شجاعي كند سقوط مي» قلمرو خصوصي« شخصيِبه يكي از عناصر  در نهايت ، شود مبدل مي
 ).41 -40، ص 1386
القولند كه گسـترش مدرنيتـه در سـطح اجتمـاعي ديـن را بـه        شناسان دين متفق اكثريت جامعه  

در طـول بخـش   « برگر از نظر .)Dilon, 2006, 562و  279، ص 1387هميلتون، راند ( حاشيه مي

                                                           
هاي متفاوتي به بار مي آورد. از اين قسـم اسـت تحليـل    اي مختلفي تحليل كرد كه رهيافتهتوان در چارچوب. سكوالر شدن را مي1

شناسي و... براي توضيح برخـي  سكوالر شدن در دين پژوهي، تحليل سكوالر شدن در فلسفه سياسي، تحليل سكوالر شدن در معرفت

 )1388ها نگاه كنيد به نوروزي (رهيافت
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دين در ايجاد چتري فراگير از نمادها براي يكپارچگيِ با معناي جامعه ، اعظمي از تاريخ موجود بشر
ها و باورهاي گونـاگون رايـج در جامعـه نهايتـاً از     ارزش، نقشي اساسي بر عهده داشته است. معاني

داد يكپارچـه   تفسيري جامع درباره واقعيت كه زندگي انسان را بـه كـل نظـام عـالم ربـط مـي      طريق 
تـوان بـه عنـوان     اجتمـاعي ديـن را مـي    -شـناختي  شناسـانه و روان  نظر جامعهشدند. در واقع از م مي

هسـتي را  در جهـان  » بودن در كاشانه خـود «ساختاري شناختي و هنجاري توصيف كرد كه احساس 
حال با ظهور مدرنيته به تدريج ايـن چتـر    با اين ).89، ص1381(برگر،  »سازد ممكن ميبراي انسان 

 را معـادل  دهد. تكثري كـه برگـر آن   مي 1اي متكثر پاشد و جاي خويش را به جامعه مقدس فرو مي

(جليلي،  »با حريفان قدرتمند قانونيشكسته شدن انحصار اديان سنتي در تعريف واقعيت و مداراي «
ستيالي معنا و نهادهاي هاي جامعه از ا بخش  مستقل شدن فزاينده« ) يا به عبارت بهتر96 ، ص1385
 كند. تعريف مي )56، ص 1387(بروس،  »ديني
هاي ديني از امورات دنيوي بـه ويـژه در    تقليل يافتن قلمرو امر قدسي و امحاي تدريجي ارزش  

را  ريـزد و تكثـر ارزشـي جـاي آن     يهنجاري جهان اجتماعي فـرو مـ   -يكپارچگي شناختي، اقتصاد
معنابخشـي  [  هاي اجتماعي ايـن وظيفـه قـديمي ديـن     جهان با چندگانه شدن زيست« گيرد. نهايتاً مي

هاي گونـاگون زنـدگي    گيرد. از اين پس بخش به طور جدي مورد تهديد قرار مي ]تماميت اجتماعي
در شـرايطي كـه    آينـد...  سازگار درمـي ان به طور كاملهاي معنايي  اجتماعي تحت اداره معاني و نظام

موفق شد تا خود را در حكـم  ، نواحي عرصه عمومي يكي پس از ديگري بود» تخليه«دين ناگزير به 
 ).88 -87، ص 1381(برگر،  »بيان معنا در عرصه خصوصي حفظ كندنوعي 
د است كـه  ي از جهان جدييبنابراين پيتر برگر معتقد است كه قلمرو خصوصي افراد تنها قلمرو  

يابد. در حقيقت همين تغييـر جايگـاه ديـن در حيـات اجتمـاعي       دين در آنجا امكان ادامه حيات مي
شود. در فرآيند سكوالر شدن ديـن نـزد افـراد بـه نـوعي قرائـت        ناميده مي» سكوالر شدن«است كه 

ند. شـاينر  هاي عمومي پيدا ك ترين اصطكاك را با باورها و ارزش يابد كه كم خصوصي شده تقليل مي
» سكوالر شدن به معني رهايي جامعه از قيـد ديـن  « شناختي خود كه عنوان مفهوم  از مقاله در بخشي

پديد آمدن ديني كامالً دروني است كه تأثيري بـر  ، نقطه اوج اين نوع سكوالر شدن«: نويسد مي، دارد
ـ   ). 27، ص 1383شاينر، ( »دهاي اجتماعي و اعمال جمعي نداردنها ا اسـتداللي مشـابه   الكمـن هـم ب

هـا بـه    زيـرا آن ، هاي فراگير ارزشي اسـت  ويژگي جوامع معاصر عدم نياز به نظام«برگر معتقد است 
 »شـود  اي از زندگي خصوصي تبديل مـي  دين به جنبه ]همين دليل هب[مشروعيت ديني نياز ندارند. 

                                                           
1. plural 
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منسـي و مغفـول   « صـر ر توضيح فرآينـد سـكوالر شـدن عنا   شجاعي زند هم د ).301، ص 1387(هميلتون، 
داند كـه در جريـان    را از عناصري مي» دست شستن از دواعي ايدئولوژيك«و » حوزه حيات جمعي گذاشتن

   ).224، ص 1380زند،  (شجاعي شوند نجر به عرفي شدن آن ميم» فروكاهي دين به ايمان«
معـه  آنچه ما در پي آنيم جستجوي همين مطلب است كـه آيـا حضـور نهادهـاي مـدرن در جا       

ايراني و مواجهه هرچه بيشتر نسل جديد با فرهنگ و عقالنيت سكوالر مدرن منجر به ظهور نـوعي  
هـاي اجتمـاعي مـدرن و كمتـرين      اصطكاك را با هنجارهـا و ارزش  ترين كمدينداري فردگرايانه كه 

 شده است؟، تأثيرگذاري را بر رفتارهاي عمومي و اجتماعي دانشجويان داشته باشد

 ينيادبيات پيش

» دينـداري « ن و ديـن انجـام شـده معطـوف بـه سـنجش      عمده تحقيقاتي كه پيرامـون دانشـجويا  
شـود كـه    شناسي دين به حداقلي از امور ديني اطالق مي ان است. دينداري در ادبيات جامعهدانشجوي

همين توضيح با چهـار بعـد    دار ناميد و بر اساس توان او را دين در صورت رعايت آن توسط فرد مي
. تحقيقات سـنجش  )1384زند،  (شجاعي شود تجربي تعريف مي تقادي، عملي يا مناسكي، پيامدي،اع

ميزان دينداري دانشجويان را باال تصوير كرده اما ميزان مشـاركت   به طور عمدهدينداري دانشجويان 
مـورد  حال آنچـه   . با اين)1387ارمكي و زارع،  (آزاد كنند در مناسك جمعي را رو به افول تلقي مي

پرسش اين تحقيق است نه ميزان التزام و اعتقاد به دين بلكه ميزان دخالـت دادن ديـن در رفتارهـاي    
 پوشاني دارند. فردي و عمومي است كه البته در برخي نقاط با همديگر هم

تحقيقات اندكي در رابطه با اين موضوع انجام شده كه همين تعداد اندك هـم تمركـز كمتـري      
كبيـر اشـاره كـرد كـه     توان به تحقيق مرشدي در دانشگاه امير اند. از اين جمله مي شتهروي رفتارها دا

اي از دانشـجويان   را در ميان عده» گرايي نيت«و » عقل عرفينشيني در برابر  عقب« گرايشي به سمت
گرايانـه كـه بـروزات     داري درون به اين معنا كه دانشجويان تمايل به نوعي دين، تشخيص داده است

 86 ذوالفقاري هم در تحقيقـي كـه سـال   ). 1384(مرشدي،  اند وني چنداني نداشته باشد پيدا كردهبير
 50هاي تهران انجام داده گرايش به قرائت سـكوالر و تجددگرايانـه از ديـن را در ميـان      دانشگاهدر 

نشيني فرهنـگ اسـالمي در    درصد دانشجويان مطرح كرده كه به معني پذيرش فرهنگ غربي و عقب
ترين تحقيق به تحقيق حاضر پيمايش آزاد ارمكي  . نزديك)93، ص 1388(ذوالفقاري،  يان آنهاستم

ن نگرش ديني مورد هاي تهران است كه آنچه به عنوا در ميان دانشجويان دانشگاه 83ال و زارع در س
ده اند عمالً همين چيزي است كه در اين تحقيق نقش ديـن در رفتارهـا ناميـده شـ     سنجش قرار داده

جالب اينجاست كه اين تحقيق هم به نتايج مشابهي دسـت يافتـه    .)1387ارمكي و زارع،  آزاد( است
 گيرد. گيري مورد مقايسه قرار مي كه در قسمت نتيجه
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 روش تحقيق

ديـن در  «براي بررسي نقش دين در رفتارهـاي فـردي و عمـومي دانشـجويان دو متغيـر اصـلي       
كنـيم. بـراي عمليـاتي كـردن پـارامتر       را تعريف مـي » عمومي دين در رفتارهاي«و » رفتارهاي فردي

نجاسـت و طهـارت، تقليـد دينـي، امـور       تركيبي از ابعاد خوردن و آشـاميدن، را  رفتارهاي فردي آن
مهمي از تصـميمات و اعمـال     هريك حوزهاهداف زندگي؛ تلقي كرديم كه  اخالقي، مشاوره رواني،

يـابي جمعـي،    هويت د. رفتارهاي عمومي را نيز تركيبي ازده فردي يك نفر در زندگي را تشكيل مي
 معيار حدود ارتباط با جنس مخالف، حد تماس بدني با جنس مخالف، آزادي در انتخـاب پوشـش،  

راد را جويـا شـويم.   پوشش در جامعه؛ تا نقش دين در تعامالت اجتماعي و حضور عمومي اف حدود
 5طراحي شد تا پاسخ دهندگان نظر خود را در طيـف   هاي زير براي پرسشنامه نهايي در نهايت گويه

 قسمتي ليكرت از كامالً موافقم تا كامالً مخالفم ابراز نمايند.  
درصـد جميعـت مـورد نيـاز      95درصد و احتمال  5اساس فرمول كوكران در سطح اطمينان بر   

اي انجام  دي و خوشهبن گيري تداخلي طبقه نمونه شود كه بر اساس شيوه تا معين مي 384گيري  نمونه
اي اصلي سال ميزان تحصـيالت و جنسـيت    طبقه با تركيب دو متغير زمينه 12شد به اين صورت كه 

 ها زياد است توزيع داخل رشته ها كم و اينكه واريانس تغييرات ميان رشتهخاطر ه شود و ب ساخته مي
 ).415 -414، ص 1389(مولر،  كنيم هاي خاصي اجرا مي را به صورت تصادفي در ميان رشته

سـال را   31تـا   18ي اي مجموعه بازه سـن  از حيث متغيرهاي زمينه ماري چنيندر نهايت جامعه آ
درصدي كه از محل تولـد   91سال است. از ميان  23و نماي سن 3/22 پوشش داده كه ميانگين سني

عداد پاسـخ دهنـده   ين تكه هم نيمي متولد تهران و نيمي شهرستان هستند در حالي، اند ود خبر دادهخ
اند. اين ميزان بـاالي اقامـت    درصد ساكن تهران معرفي كرده 77ا ساكن شهرستان و درصد خود ر23

بلكه  ها به تهران و نه به معناي توطن دانشجو در تهران است هران نه به معناي مهاجرت خانوادهدر ت
درصد  90اند. حدوداً  كرده ها هم محل سكونت خود را تهران اعالم ست كه خوابگاهيا به معناي آن

پدران ، اند درصدي كه تحصيالت پدرشان را گفته 87درصد دانشجويان متأهلند. از ميان  10مجرد و 
درصـد فـوق   17، درصد فـوق ديـپلم و ليسـانس   28، درصد ديپلم22، درصد زيرديپلم 8دانشجويان 
 درصد دكترا و فوق دكترا هستند.13ليسانس و 

 
آمده و هم بر اسـاس   دسته بر اساس اعتبار صوري و با مشورت اساتيد باعتبار پرسشنامه هم   

 34افزار در بررسي توزيع اوليـه پرسشـنامه در يـك نمونـه      اي كه با استفاده از نرم سازهآزمون اعتبار 
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بـراي نقـش ديـن در     0,64را براي پارامتر نقش دين در رفتارهـاي فـردي و    0,78نفره عدد مناسب 
و  0,86دست داد. پايايي آن براي پارامتر نقش دين در رفتارهاي فـردي معـادل   ه رفتارهاي عمومي ب

 دهد. ت آمد كه پايايي خوبي را نشان ميدسه ب 0,84براي پارامتر نقش دين در رفتارهاي عمومي 

 نتايج تحقيق

 : يدآ دست ميه نتايج زير ب SPSSافزار  آوري پيمايش و وارد كردن اطالعات در نرم با توزيع و جمع
 نقش دين در رفتارهاي فردي: 1جدول

 ها گويه
كامالً 

 موافقم 
 مخالفم بينابين موافقم

كامالً 
 مخالفم

 نزده

كه ضـرري  ، ) آشاميدن مشروبات الكلي به اندازه كم1
 اشكالي ندارد.، براي بدن نداشته باشد

 4ر1 7/36 6/15 4/16 6/12 6/14

) بحث نجس بودن سگ و حرام بودن گوشت خوك 2
ي فقدان بهداشت است و امـروز   حثي متعلق به دورهب

 موضوعيت ندارد.
 5ر1 9/44 0/19 3/12 1/12 3/10

عقل هركسـي  ، ) براي تشخيص خوبي و بدي اعمال3
 براي او كافيست و تقليد ديني ضرورتي ندارد.

1/12 4/17 5/20 7/26 6/22 8/0 

) انجام كارهاي اخالقي (مثل كمك به مسـتمندان)  4
ارزش كامـل نـدارد و بايـد    ، دوسـتي  سرِ انسان تنها از

 نيت الهي در كار باشد.
1/13 2/18 9/17 7/28 7/17 4/4 

) ترجيح بر اينست كه انسان براي تشخيص مصـالح  5
شناس مراجعـه كنـد    روحي و رواني خود به يك روان

 تا به يك روحاني.
 4ر1 9/5 2/9 4/35 3/23 1/22

هـدفي را انتخـاب   تواند در زندگي هر  ) هركسي مي6
 بهترين اهداف نيست.  كننده كند و لزوماً دين تعيين

7/19 2/29 6/15 2/18 9/14 3/2 
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 نقش دين در رفتارهاي عمومي: 2جدول

 ها گويه
كامالً 

 موافقم 
 مخالفم بينابين موافقم

كامالً 

 مخالفم
 نزده

هـا بـه    ) نحوه تعامل با ديگران و قضـاوت دربـاره آن  7

ايد متأثر از وضعيت دينـداري (اعتقـادات   هيچ وجه نب

 نها باشد.    التزام عملي و...) آ، روحيات ديني، ديني

3/31 9/25 0/21 2/16 4/4 3/1 

) در تعيين حدود ارتباط با جنس مخالف در فضـاي  8

كننـده باشـند و نـه     تنها طرفين بايد تعيين، اجتماعي

 هنجارها و قوانين ديني.

2/17 8/20 0/19 5/21 2/17 4/4 

دختـران و پســران نـامحرم بــه هـيچ وجــه نبايــد     )9 

 ارتباطي داشته باشند كه با تماس بدني همراه باشد.
1/25 7/18 6/12 5/18 8/23 3/1 

) پايبندي به حـدود دينـيِ پوشـاندن مـوي سـر و      10

 بر تمام زنان جامعه الزم است.، بدن
4/15 9/14 9/15 8/21 5/30 5/1 

ان در اينكه چگونه بپوشند و ) مسلمان و غيرمسلم11

 بايد آزاد باشند.، خود را بيارايند
 3ر1 7/9 8/13 1/13 6/23 7/36

(يا به عبارت بهتر تر دين هاي دريافت شده را بر اساس ميزان نقش پررنگ چنانچه پاسخ
 : يابيم هاي ديني ابراز شده) مرتب كنيم به موضوعات زير دست مي پاسخ

 مرتب شده بر اساس نقش مؤثرتر دين)در حوزه رفتارهاي فردي (
 63,9: گويه دو) نجاست سگ و حرمت خوك) 1

 52,3: گويه يك) مشروبات الكلي) 2

 49,3: گويه سه) تقليد ديني) 3

 33,1: گويه شش) هدف در زندگي) 4

 31,3: گويه چهار) امور اخالقي) 5

 15,1: گويه پنج) مشاوره رواني) 6

 درصد 40,83: ميانگين كلي
 55,16: ي اولسه تا

 26,5: سه تاي دوم
 
 



1391 بهار و تابستان/7/ش4اسالم و علوم اجتماعي/س                                                                                  166

 

 در حوزه رفتارهاي عمومي (مرتب شده بر اساس نقش مؤثرتر دين)

 43,8: گويه نه) تماس بدني با جنس مخالف) 1

 38,7: گويه هشت) معيار حدود ارتباط با جنس مخالف) 2

 30,3: گويه ده) حدود پوشش در جامعه) 3

 23,5: گويه يازده) آزادي در انتخاب پوشش) 4

 20,6: يابي جمعي گويه هفت) هويت) 5

 درصد 31,36: ميانگين
كلي اعتقاد به حضـور ديـن در رفتارهـاي     طوره توان نتيجه گرفت كه ب چنين ميبه صورت كلي 

بر اين همـانطور كـه    افزونشود.  فردي و عمومي دانشجويان كمتر از نصف دانشجويان را شامل مي
هـاي دينـي حـوزه     شـده در رفتارهـاي عمـومي كمتـر از پاسـخ      هاي ديني ابراز رفت پاسخ انتظار مي

(قضـاوت دينـي    تـر  عمومي هرچقدر از اعمـال عمـومي   عالوه كه در رفتارهايه ب، خصوصي است
شـويم   تر به حوزه خصوصـي (تمـاس بـدني نـامحرم) نزديـك مـي       درباره ديگران) به اعمال نزديك

 شود. تر مي حضور دين جدي
بايد به اين نكته توجه داشت كه تفاوت فاحشي ميان حضور ديـن در  درباره رفتارهاي فردي هم 

درباره آنها ابراز نظر كرده با رفتارهاي ديني ديگري كـه خـارج از قلمـرو     فقهاي كه  رفتارهاي فردي
هـاي   هاي ديني گـزاره  فقه و بيشتر متأثر از فرهنگ و عقالنيت ديني است وجود دارد. ميانگين پاسخ

درصد است كه حتـي   25كه ميانگين حضور دين در سه گويه دوم  و حال آندرصد است  55فقهي 
 از حضور دين در رفتارهاي عمومي هم كمتر است.

هـاي   از گويـه براي معنادارتر شدن نتايج بدست آمده بد نيست كه اين نتايج را بـا نتـايجي كـه      
 (آزاد بدست آمـده  83در سال هاي تهران  مكي و زارع از دانشجويان دانشگاهار مشابه در تحقيق آزاد

 مقايسه كنيم. )1387ارمكي و زارع، 
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 ارمكي و زارع مقايسه نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر با تحقيق آزاد: 3جدول

 عنوان رفتارهاي

 فردي و عمومي

نتايج تحقيق در دانشجويان 

هاي شريف در سال  دانشگاه

91 

نتايج تحقيق در دانشجويان 

ران در سال هاي ته دانشگاه

83 

مخالفت با مصرف 
 مشروبات الكلي

52,3 56,2 

 36,4 49,3 اعتقاد به تقليد ديني

تصميم گيري و 
گذاري بر اساس  هدف

 منطق ديني
33,1 26 

نيت ديني در امور 
 اخالقي

31,3 32,3 

اعتقاد به محدوديت در 
 ارتباط با جنس مخالف

38,7 62 

عدم ارتباط بدني با 
 نامحرم

43,8 54,6 

 35,6 23,5 ضرورت حجاب

 25,3 30,3 الزام حجاب در جامعه

هاي تهران هستند مقايسه آن بـا   و كل دانشگاه 83و زارع اگرچه مربوط به سال ارمكي آمار آزاد 
شريف نكات جالبي را در بردارد. نكته بسيار اساسي اينكه آمـار در مجمـوع مشـابهت     91آمار سال 

هـا در جهـت    حكايت از حضور جريان فرهنگي پرقـدرتي در دانشـگاه  دهند كه  بسياري را نشان مي
 حذف دين از رفتارهاي فردي و عمومي دانشجويان دارد.

شناختي آن يعني اعتقادات و عمل بـه   رسد دينداري به معناي جامعه نظر مي نتيجه دوم اينكه به  
ي ديگـر دارد و در مجمـوع از   ها احكام ديني در دانشگاه شريف وضعيتي به مراتب باالتر از دانشگاه

درصـد بـاالتر    15ود كه آمـار تقليـد دينـي آن حـد     طوريه تري برخوردار است ب دانشجويان متدين
سـت كـه   ا ساله اين آمار ايـن  8دادن اين وضعيت به دانشگاه شريف و نه تفاوت  است. علت نسبت

 دارد.اصوالً آمارها نشان از افول تمايل به تقليد ديني و جانشين شدن عقل 
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دادن رفتارهـاي عمـومي    ج در افـول جـدي موقعيـت ديـن در شـكل     نتيجه سـوم قابـل اسـتنتا     
درصـدي   23كه افت  طوريه دانشجويان در موضوع ارتباط با جنس مخالف و حجاب ريشه دارد ب

شـود و افـت ده درصـدي در     گيري نسبت به روابط نامحرمان مشاهده مي هاي ديني در موضع پاسخ
رسد كه چنين افتي را بيشتر بايـد   وشش ديني و ارتباط بدني با نامحرم. به نظر ميت پرموضوع ضرو

سـال گذشـته جامعـه نسـبت داد تـا تفـاوت دانشـگاه شـريف بـا           8به گذر زمان و روند فرهنگـي  
 ها نياز است. هاي فرهنگي ميان دانشگاه هاي ديگر هرچند تحقيقات ديگري براي فهم تفاوت دانشگاه

ها به شـدت تحـث تـأثير فرآينـد      نشگاهرسد كه وضعيت فرهنگي دا ن به نظر ميدر نهايت چني  
سكوالريزاسيوني است كه در صدد تبعيد دين به قلمرو خصوصي و استقرار فرهنگ مدرن در سـطح  

هـا   كه با عرف مستقر مـدرن در دانشـگاه  عمومي است. رفتارهاي عمومي ديني به واسطه اصطكاكي 
اي تعـامالت  بد و نهايتاً دانشجو ابعـادي از دينـداري را كـه مزاحمتـي بـر     يا كند فرسايش مي پيدا مي

كنـد. جالـب    كند و باقي را رها مـي  آورد در اعمال شخصي خود حفظ مي وجود نميه اجتماعي او ب
سازي فرهنگي صحيح ابعادي از ديـن غيـر از احكـام فقهـي و      اينجاست كه به واسطه فقدان گفتمان

دادن  اي در شكل قش تعيين كنندهگذاري ديني و مشاوره ديني كه ن هدف، نياي مانند اخالق دي رساله
هـا و رفتارهـاي دانشـجويان از دسـت      حيات ديني براي دانشجويان را دارد نقش خود را در ذهنيت

هـا   يادين و اصالحات سـاختاري دانشـگاه  هاي بن سازي داده است كه تمامي اينها بر ضرورت فرهنگ
 گذارد.   صحه مي
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