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چکیده
حضور روحانیت در عرصه های مختلف زندگی دینی، اجتماعی و اقتصادی جامعة ایران هم با مبانی 
نظری اسالمی )با تکیه بر امامت و والیت( مشروعیت یافته و هم بر بستری از ضرورت تاریخی 
توجیه شده است. بررسی ها نشان می دهد که منزلت روحانیون پس از انقالب اسالمی به خصوص 
در بین جوانان دچار تغییراتی شده است. با توجه به قوت گرفتن رویکردهای نقادانه در نظام 
آموزشی کشور و گسترش تفکر انتقادی، در این مقاله بر آنیم که با روش کّمی پیمایش به بررسی 
رابطة تفکر انتقادی و میزان تبعیت از روحانیت در بین دانشجویان بپردازیم. جامعة آماری این 
پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی تهران در سه دانشگاه الزهرا، دانشگاه 
امام صادق )ع( و دانشگاه شهیدبهشتی تشکیل می دهد. نمونة آماری نیز با استفاده از فرمول کوکران 
و با نمونه گیری متناسب با حجم 370 نفر انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن است که بین تفکر 
انتقادی و میزان تبعیت از روحانیت رابطة معناداری وجود ندارد. اما خرده مقیاس های کنجکاوی 
و ذهن باز رابطه ای منفی با تبعیت از روحانیت دارد و حقیقت جویی رابطة مثبتی با تبعیت از 
روحانیت دارد. همچنین بر اساس نتایج کسب شده بین تفکر انتقادی و مراجعة دانشجویان به 

متخصصان دینی غیرروحانی رابطة مثبتی وجود دارد.
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مقدمه
روحانیون به عنوان نمایندگان و کارگزاران دین اسالم همواره در نظام فرهنگی اجتماعی جامعة 
ایران دارای منزلت بوده اند. حضور روحانیت در عرصه های مختلف زندگی دینی، اجتماعی 
و اقتصادی جامعة ایران و در واقع ادارة امور توسط آنان هم با مبنای نظری اسالمی )با تکیه 
بر امامت و والیت( مشروعیت یافته و هم بر بستری از ضرورت تاریخی توجیه شده است. 
باید توجه داشت که از یک سو اتصال این گروه به دین و سنت، با توجه به اهمیت کارکردی 
و جوهری دین در جوامع، و از سوی دیگر حضورشان در سیاست و حکومت ایران، لزوم 

بررسی نگرش های مردم به این قشر را روشن می سازد.
بررسی های تاریخی در چند دهة اخیر نشان می دهد که روحانیون تا پیش از انقالب یکی از 
سه رکن اصلی نیروی شهری در ایران را تشکیل می دانند )شجاعی زند، 1382؛ رحمانی، 1392(. 
روحانیون به عنوان عالمان و عامالن به دین در ابعاد مختلف دینداری، از آموزش در اصول و 
فروع دین – به خصوص با توجه به اهمیت اعمال و مناسک دینی نزد مردم- تا هدایت در طی 
طریق به رستگاری و عرفان، نقشی بسزا ایفا می کردند. این نفوذ در مسائل اجتماعی و سیاسی 
نیز وجود داشته است. بعد از انقالب اسالمی عالوه بر مطالبات دینی، این گروه، در رسیدگی به 
مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم و ادارة امور در عرصة سیاسی مانند نظام گزینش کارگزاران، 
انتصاب ها و انتخاب ها و... نیز نمودی عینی داشتند؛ که همة این امور ریشه در اعتماد سنتی 
مردم به روحانیت داشت که مردم را به اموری رهنمون می کرد که مورد تأیید روحانیت بود 
)اشتریان،1388(. با سیطرة سنت و مذهب بر ذهن افراد که شناخت آنها را از تمامی امور تحت 
تأثیر مستقیم خود قرار می داد )احمدی،1374: 10(، متولیان نهاد دین نقشی کلیدی در ایجاد و 
گسترش معارف دینی و ... ایفا می کردند. به این ترتیب براساس آنچه برگر و الکمن از واقعیت 
اجتماعی تعریف می کنند، تبعیت از این گروه به طریقی سنتی و تاریخی به شکل یک واقعیت 

اجتماعی تحقق و عینیت یافته است و به نسل حاضر رسیده است. 
اما شرایط کنونی اجتماعی و فرهنگی ایران تحت تأثیر مدرنیته، به گونه ای است که انتظار 
می رود با رشد اندیشة علمی و خردباوری و افزایش اعتبار دیدگاه فلسفة نقادانه، هر آنچه اعتبار 
خود را از سنت ها کسب می کند، دچار بازاندیشی و گاه ویرانی شود و تکیه بر خرد انسانی او 
را از پذیرش بی چون وچرا باز دارد )احمدی،1377: 10-11(. بررسی ها نشان می دهد که منزلت 
روحانیون پس از انقالب اسالمی به خصوص در بین جوانان رو به افول است )اشتریان، 1388؛ 
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رجب زاده،1381 و سام دلیری،1389( و در بررسی علل آن مواردی ازجمله بی نیاز دانستن 
جوانان در فراگیری مسائل دینی از طریق روحانیت با توجه به گسترش راه های کسب شناخت 
و معرفت، حضور روحانیون در دستگاه حکومت و سیاست و ضعف برخی عملکردهای 
آنان را برشمرده اند )همان(. در واقع می توان علل تغییر در مناسبات جوانان و روحانیون را 
در دو دستة کلی کالن و میانه ـ خرد جای داد؛ به این ترتیب که علل دستة کالن مربوط به 
تحوالت ساختاری کالن جامعه، تحت تأثیر جهانی شدن، مدرنیته و همچنین انقالب اسالمی 
است )کالنتری و همکاران،1388( و علل دستة میانه ـ خرد مربوط به تحوالتی است که به میزان 
زیادی در اثر تحوالت کالن جامعه در کنشگران این مناسبات یعنی روحانیت و جوانان ایجاد 
شده است که ازجملة این تحوالت می توان به افزایش تحصیالت در سطوح عالی دانشگاهی 
اشاره کرد که می تواند در ایجاد تحول در نظام معرفتی افراد نقشی بسزا داشته باشد. این در 
حالی است که طی سال های اخیر به دنبال قوت گرفتن رویکردهای نقادانه و خالقانه در نظام 
انتقادی در علم آموزان در  آموزشی کشور، برنامه ریزی ها به سمت پرورش و گسترش تفکر 
اولویت برنامه های این نظام قرار گرفته است1 )سیف، 1379: 550 و شعبانی، 1378: 51(. این 
نوع تفکر با داشتن پتانسیل های پرسشگرانه و حقیقت جویانة خود می تواند در نظام های باور و 
عقیدة افراد که به صورت سنتی به او رسیده اند، چالش ایجاد کند و افراد را با سؤاالتی اساسی در 
مورد صحت و اعتبار گفته ها و شنیده ها و بررسی گزینه های متفاوت، برای رسیدن به قضاوتی 
فکورانه مواجه نماید. از سوی دیگر نمی توان انتظار داشت که ایده ها و اعمال یک نهاد اجتماعی 
)در اینجا منظور نهاد آموزشی است( در قلمرو همان نهاد گنجانده شود و به دیگر نهادها سرایت 
نکند )کندال، 1392: 535(، بنابراین انتظار می رود که دانشجویان به خصوص در سطوح باالتر 
)ارشد و دکتری( بتوانند با قضاوتی بر اساس استدالالت منطقی در مورد منزلت و مشروعیت 
روحانیت، در مورد تبعیت از آنان به نتیجه گیری برسند. بنابراین این مقاله با در نظر گرفتن 
پرورش و گسترش تفکر انتقادی به عنوان تحولی در سطح میانه ـ خرد در دانشجویان به دنبال 
بررسی مناسبات این گروه با روحانیت است و به دنبال پاسخ به این سؤال است که تبعیت از 
روحانیت در بین دانشجویان با وجود تفکر انتقادی به چه میزان خواهد بود و چه سمت و سویی 

خواهد گرفت؟

1. نگاه تحول گرای آموزش و پرورش توجه به معرفت گسترده، جامع، منسجم، عقالنی نقلی و تجربی: سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش 1391، فصل اول بند6: درک اهمیت ارتقا و تعمیق انواع و مراتب عقالنیت در همة ساحت ها )همان بند 11(
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ادبیات مفهومی و چارچوب نظری
پیشینة نظری و تجربی

با توجه به اهمیت و نقش بسیار بارز روحانیت در جریانات مختلف سیاسی اجتماعی ایران و 
همچنین نفوذ گستردة این گروه در بین عامة مردم، مطالعات مختلفی در این موضوع انجام شده 
است که می توان آنها را در دو بستر کلی تاریخی ـ سیاسی و جامعه شناختی مدنظر قرار داد، که 
البته این دو بستر از هم جدا نیستند. در بستر تاریخی ـ سیاسی تأثیر و تأثرات نهاد روحانیت در 
حوزه های سیاسی و اجتماعی در دوره های مختلف تاریخی بررسی و مقایسه شده است. در بستر 
جامعه شناختی یا به بررسی منزلت و علل نفوذ و اقتدار این گروه و تبیین عوامل جامعه شناختی 

مؤثر بر آن و یا به بررسی تطبیقی روحانیت با نهادهای مشابه در سایر ادیان و جوامع پرداخته اند. 
در پژوهش حاضر اگر چه رویکردی جامعه شناختی به موضوع وجود دارد، اما با توجه 
به رویکرد و چارچوب نظری انتخاب شده، ما هر دو دسته بررسی را مورد توجه قرار دادیم 
تا از یک سو از طریق مطالعات تاریخی بتوانیم دالیل و مستندات الزم برای درک تبعیت از 
روحانیت در جامعة ایران به صورت یک واقعیت اجتماعی را فراهم آوریم و از سوی دیگر با 
در نظر گرفتن نتایج و چارچوب های نظری مطالعات جامعه شناختی صورت گرفته، افق دید 

مناسب تری برای انجام پژوهش حاضر داشته باشیم.
»بررسی عوامل مؤثر بر کاهش نفوذ اجتماعی روحانیت در ایران«، عنوان رسالة دکتری 
کاظم سام دلیری، در سال 1389 در دانشگاه تربیت مدرس است که در آن با بهره گیری از 
چارچوب نظری بر اساس تلفیقی از نظریه های نفوذ اجتماعی، نقش اجتماعی انواع دینداری 
و محرومیت نسبی، عوامل کاهش نفوذ روحانیت مورد مداقه قرار می گیرند، که عبارت اند 
نفوذ اجتماعی، حضور در حکومت، نقش های غیرخاص، مطلوبیت عملکرد و  از: کاهش 

ویژگی های شخصیتی، نارضایتی از حکومت و انواع دینداری.
»بررسی نگرش مردم مشهد نسبت به منزلت اجتماعی روحانیت و عوامل مؤثر بر آن« عنوان 
پایان نامه کارشناسی ارشد علی نقی ایازی در دانشگاه فردوسی مشهد است که در سال 1379 
انجام شده است. در این تحقیق سعی شده است تا نگرش مردم مشهد دربارة منزلت اجتماعی 
روحانیت و عوامل مؤثر بر آن ارزیابی شود. بدین منظور ابتدا با رویکردی تاریخی، منزلت 
اجتماعی روحانیت در برهه های مختلف بررسی و این سؤال طرح شده است که به چه میزان این 
منزلت ها در جهت تعالی بخشی انسان ها مؤثر بوده اند؟ و نگرش مردم به این منزلت ها چگونه 
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بوده است؟ مفهوم منزلت، در چهار بعد؛ میزان احترام به روحانیت، وضعیت تحصیالت، اقتدار 
و نفوذ اجتماعی و وضعیت ثروت و دارایی ایشان، تعریف و علمیاتی شده است. این پژوهش با 
استفاده از تکنیک پرسش نامه و به صورت پیمایشی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که؛ 
71  درصد یعنی بیش از دو سوم حجم نمونه روحانیت را برخوردار از منزلت اجتماعی باالیی 
می پندارند. در مجموع میانگین عدد به دست آمده بر روی طیف پنج قسمتی، 3/07 درصد را نشان 

می دهد که نسبتاً عدد باالیی است و بیشترین فراوانی تقریباًً روی نقطة 3  است .
مقالة علمی ـ پژوهشی با عنوان »کارآمدی و منزلت نخبگان: بررسی منزلت روحانیت در بین 
جوانان« اشتریان )1388( به بررسی مقبولیت، مشروعیت و ارتباط آنها با کارآمدی روحانیت 
در ایران و منزلت آنان در نزد جوانان می پردازد. چارچوب نظری این مطالعه مبتنی بر نظریة 
نخبه گرایی است و فرضیة این تحقیق این است که کارآمدی و ناکارآمدی حکومت بر مقبولیت 
و آنگاه بر مشروعیت حکومت در نزد جوانان تأثیرگذار است و این امر از طریق مقوالتی 
محقق  اجتماعی  ساختار  از  ناشی  منطق گرایی  عملی،  موفقیت  پیشرفت،  عمل گرایی،  چون 
می  شود. اشتریان اشاره می کند به برداشتی منقح نشده از یگانگی دین و سیاست که سبب تسری 
هرچه بیشتر دیدگاه اداری ـ دولتی پدرساالر می شود و طی آن دولت حتی علی رغم خواست خود، 
مسئول همه چیز می شود، در حالی که دولت قادر به پاسخگویی به تمامی چالش های پیش رو 
نیست. این عدم توانایی که به صورت ناکارآمدی متجلی می شود، بیش از هر چیز مقبولیت و 

مشروعیت روحانیت و منزلت آن را به چالش می کشد.
»روحانیت شیعه و مقایسة سه دهه نقش آن پس از مشروطه و پس از انقالب اسالمی« 
عنوان پایان نامة کارشناسی ارشد نجات پور از دانشگاه اصفهان در سال 1390 است و در این 
تحقیق با در نظر گرفتن دو انقالب مهم و اساسی در تاریخ معاصر ایران ـ انقالب مشروطه و 
انقالب اسالمیـ  به بررسی تطبیقی حضور روحانیت در سه دهة بعد از هریک از این انقالب ها 
می پردازد و وجوه اشتراک و افتراق آنها را استخراج  می کند. چارچوب نظری این تحقیق را 
تلفیقی از نظریات جامعه شناسی سیاسی دین و استفاده از تحقیقات پراکنده دربارة نقش دین 
در سیاست و کارکردهای روحانیت به اعتبار کارویژه های اجتماعی دین و نظریات مطرح در 
جامعه شناسی احزاب تشکیل می دهد. در پرتو این چارچوب، الگوهای تعامل نهاد روحانیت با 

جامعه و دولت شناسایی شده است.     
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»بررسی جایگاه و چگونگی اثرگذاری روحانیت شیعه بر دولت صفوی« عنوان پایان نامة 
حسین محمدی شهرابی در سال 1380 از دانشگاه عالمه طباطبایی است. این تحقیق تحت 
چارچوب نظری جامعه شناسی سیاسی نیروهای اجتماعی انجام گرفته است. در این چارچوب 
سعی شده است تا مطابق با الگوی عمل نیروهای اجتماعی در ارتباط با نهاد سیاست، جایگاه و 
تأثیر روحانیت شیعه به عنوان یک نیروی اجتماعی بررسی شود. برای این بررسی روش پژوهش 
تاریخی کیفی انتخاب شده و منابع و اسناد تاریخی مربوط به این دوره با این نگرش مورد مطالعه 
قرار گرفته است. محقق با جست وجو در شواهد تاریخی و بررسی عصر صفوی و همین طور 
بررسی سوابق عمل سیاسی و پشتوانة نظری آن نزد فقهای شیعه در اعصار پیشین به این نتیجه 
رسیده است که روحانیت شیعه که در طول تاریخ در مقایسه با همتای اهل سنت خود که عمل 
سیاسی فعالی نداشتند از فرصت تاریخی به دست آمده تحت حکومت صفوی استفاده کرد و با 
ورود به صحنة اجتماعی ایران و با بهره مندی از منابع قدرت بدل به یک نیروی تأثیرگذار شد و از 
ابعاد مختلف بر دولت صفوی تأثیر گذاشت. ولی این تأثیر هیچگاه نتوانست به نحوی گسترش 
یابد که بر قدرت دولت غلبه کند. در واقع این نیروی اجتماعی در اکثر دوره های عصر صفوی 

تحت تسلط نظام سیاسی و در خدمت محکم سازی پایه های حکومت صفوی بوده است.
بررسی مطالعات انجام شده با محوریت و موضوعیت روحانیت نشان می دهد که نکتة 
مشترک قابل پیگیری در تمام مطالعات این است که این گروه همواره دارای نقشی مهم و 
تأثیرگذار بر ساختار سیاسی اجتماعی و فرهنگی مردم ایران بوده اند و بنابراین تبعیت از این 
گروه در بین مردم دارای اهمیت ویژه و سابقه ای تاریخی است. نکتة دیگر اینکه اکثر مطالعات 
صورت گرفته با رویکردهای ساختاری و کارکردی به این موضوع نگریسته اند و منزلت این 
گروه نیز با استناد به این مباحث مورد بررسی بوده است، اما در این پژوهش با انتخاب رهیافت 
جامعه شناختی معرفت برگر و الکمن، رویکرد پدیدارشناسانه1 به این موضوع دادیم؛ به این 
صورت که با در نظر گرفتن سابقة تبعیت از روحانیت در بین مردم طی دوره های مختلف 
پیش و پس از انقالب، به این نکته رسیدیم که تبعیت از این گروه پس از گذراندن این دوره در 
اذهان مردم، دارای معانی و الگوهای مشترکی شد ه است و می توان مجموعه ای از رفتارهای 
مشترک را در جامعه در این خصوص تشخیص داد که تخلف از آنها می تواند با مقاومتی کم تا 
زیاد روبه رو شود. ازاین رو، تبعیت از روحانیت در این تحقیق در حکم یک واقعیت اجتماعی 
1. در این رویکرد دغدغة اصلی پژوهشگر، شناسایی یک پدیده از طریق تشخیص آثار، نشانه ها یا مؤلفه های تشکیل دهندة آن 

به عنوان پدیده ای است که بخش مهمی از عرصة حیات فردی و اجتماعی آدمی را به خود اختصاص داده است.
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با تعریف برگر و الکمن در نظر گرفته شده است که با داشتن الگوهای ازپیش تعیین شدة رفتار 
و کسب عینیت، اکنون به نسل جدید )دانشجویان( رسیده است و ما قصد بررسی میزان پذیرش 
این مؤلفه ها را در بین نسل کنونی داریم و البته با در نظر گرفتن متغیر تفکر انتقادی که یکی از 
خصوصیات مورد انتظار این نسل خصوصاً در بین دانشجویان سطوح باال است. بدین ترتیب 
این پژوهش نه به دنبال تعیین منزلت و مشروعیت این گروه و نه به دنبال عوامل ساختاری و 
کارکردی مؤثر بر این میزان تبعیت از روحانیت است، بلکه با محور قرار دادن ذهنیت افراد، به 

بررسی این واقعیت اجتماعی در نسل کنونی خواهد پرداخت.

رهیافت جامعه شناختی معرفت برگر و الکمن
بنا بر رهیافت جامعه شناختی معرفت پیتر ال. برگر و توماس الکمن )1976( که در کتاب 
»ساخت اجتماعی واقعیت«1 تدوین شده است، جامعه به مثابه دیالکتیکی بین واقعیت های عینی 
و معانی ذهنی نگریسته می شود، و تعاملی دو سویه بین آنچه واقعیت بیرونی نامیده می شود 
و آنچه به عنوان آگاهی درونی فرد به فهم درمی آید، وجود دارد. این رهیافت به تبعیت از 
جامعه شناسی آلفرد شوتس و فلسفة ادموند هوسرل، آگاهی را مفهوم مرکزی خود قرار داده 
است و واقعیت تام اجتماعی را دارای مؤلفة اساسی آگاهی می داند )برگر و دیگران 1381: 25(. 
برگر و الکمن جامعه را به صورت واقعیت عینی و واقعیت ذهنی مورد بررسی قرار می دهند و 
برای تشکیل یک واقعیت عینی دو مرحلة نهادسازی _ شامل برونی سازی و عینی سازی - و 
مرحلة توجیه گری را برمی شمرند و برای شکل گیری جامعه به عنوان واقعیت ذهنی به پرورش 
اجتماعی اشاره می کنند. آنها معتقدند که هرچه این دو واقعیت تطابق بیشتری با هم داشته 
باشند، فرد به صورت مشخص تری درون واقعیت اجتماعی سکونت گزیده است و در واقع 
این تطابق که ناشی از پرورش اجتماعی موفق است، به درونی سازی و بدیهی انگاری یک نهاد 
یا واقعیت اجتماعی یک جامعة خاص برای فرد منجر خواهد شد. اما با برشمردن مواردی که 
می تواند بداهت امر مسلم فرض شده در یک جامعه را مورد تهدید قرار دهد، معتقدند که در این 
شرایط امکان بالقوه هجرت فرد از نظم نهادی و سنتی موجود وجود دارد و از سوی دیگر نهاد 
نیز برای اثبات مشروعیت و حفظ قلمرو خود راهکارهایی به کار خواهد بست که امکان عدم 

هجرت و یا بازگشت فرد را فراهم می کند. در ادامه این نظرات شرح داده می شود.

1. social construction of reality
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جامعه به عنوان واقعیت عینی
آنها معتقدند که شناخت های متداول و پیش نظریه ای که ناشی از موقعیت های مختلف اجتماعی 
است و در قالب های گوناگون مفاهیم و زبان ریخته و پرداخته می شود، واقعیاتی را به وجود 
می آورد که به تدریج از طریق رسوب کردن، عادت کردن و نهادی گشتن در جامعه استحکام 
می یابند و با خارجی ساختن خود بخش عینی واقعیات اجتماعی را تشکیل می دهند. در ثانی 
برای اینکه واقعیات مذکور در جسم و جان افراد جامعه وارد شوند و به صورت آگاهی های 
اطمینان بخش و طبیعتی ثانوی برای انسان ها درآیند، باید از نو درونی شوند تا هر فرد آنها 
را به مثابه واقعیات مربوط به وجود خویش احساس کند و در همین مرحله است که جهان 
نهادی نیازمند مشروعیت است؛ یعنی نیازمند شیوه هایی که از طریق آنها تبیین و توجیه شود 
)جالیی پور،1387: 153-147(. آنها استدالل می کنند که ازآنجاکه در مراحل تحقق بیرونی و 
عینیت یابی یا به عبارتی مرحلة نهادسازی، واقعیت اجتماعی برای همة کسانی که با آن سروکار 
دارند، امری بدیهی است، نیازی به توجیه گری نیست؛ اما وقتی قرار باشد مظاهر عینی نظام 
نهادی به نسل جدیدی منتقل شود، دیگر نمی توان از طریق خاطرات و عاداتی که برای فرد 
تشکیل شده است، به خصلت بدیهی نهادها معتقد شد و بنابراین فرایند توجیه گری و اثبات 

مشروعیت ضروری می شود )برگر و الکمن، 1375: 130(
توجیه گری نظام نهادی را با نسبت دادن اعتبار شناختی به معانی عینیت یافته اش تبیین 
می کند. بنابراین اثبات مشروعیت فقط مسئله ای مربوط به ارزش ها نیست و همیشه بر شناخت 
نیز داللت دارد. توجیه گری نه تنها به فرد می گوید که چرا باید عملی را انجام دهد و عمل 
دیگری را انجام ندهد، بلکه به او می گوید که چیزها چرا چنین هستند. به عبارت دیگر در 
مشروع سازی نهادها، شناخت بر ارزش ها تقدم دارد )همان: 131(. برگر و الکمن به سطوح 
توجیه گری در قالب واژگان، گزاره های پیش نظریه ای، نظریه برحسب مجموعه دانشی مشخص 
و قلمرو نمادی اشاره می کنند )همان: 131-134(. قلمرو نمادی کلی ترین سطح در توجیه گری 
است که به مجموعه هایی از سنت های نظری اطالق می شود که حوزه های مختلف معنی را 
با هم یگانه می کند )برگر و الکمن، 1375: 133( این قلمرو به عنوان ساختمان شناختی، که 
حقانیت نظم نهادی را در عالی ترین سطح کلیت توجیه می کند، اعتبارش را به دلیل عینیتش در 
جامعه به خودی خود دارد؛ مگر درصورتی که به صورت یک مسئله درآید و با هماوردجویی های 

سایر قلمروها، ماهیت غیریقینی آن بارز شود )همان:146(. 
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باید توجه داشت که برگر و الکمن در مورد لزوم توجیه گری، عالوه بر دلیلی که پیش از 
این ذکر شد )انتقال به نسل بعدی و اثبات مشروعیت و بدیهی بودن نهادها( به موضوع دیگری 
نیز اشاره می کنند، آنان بر این اعتقادند که توجیه گری سپری در برابر تهدیدات علیه بدیهی بودن 
امر مسلم فرض شده است. این تهدیدات از جانب موقعیت های حاشیه ای چون گروه های اقلیت 
و منحرف و بدعت گذار )همان: 146-148( و هویت های ذهنی )همان: 139( )که از نظر این دو 
ناشی از پرورش اجتماعی ناموفق و یا حتی عوامل کاماًل درونی است( و آشنایی افراد با امور 
مسلم فرض شدة سایر جوامع )همان: 148( )روبه رو شدن با جامعه که علی رغم آشنایی و به کار 
بردن قوانین نهادی جامعة دیگر توانسته است به خوبی بارش را به منزل برساند، قلمرو احتمالی 
دیگری را عرضه خواهد کرد )همان: 149( و همچنین موقعیت های کثرت گرایانه که شکاکیت 
و نوآوری را به بار می آورند )همان:170( ناشی می شوند. این نوع موقعیت های حاشیه ای و 
کثرت گرا ، تهدیدی دائمی برای واقعیت ِ بدیهی و سرراست و سالم زندگی در جامعه شمرده 
می شوند و این اندیشه به ذهن القا می شود که شاید، واقعیت درخشان زندگی روزمره چیزی 
جر پنداری نیست که هر لحظه به وسیلة واقعیت این موقعیت ها بلعیده می شود )همان: 137( 
و به ظهور قلمروهای احتمالی می انجامد. این ظهور از حیث تجربی نشان می دهد که قلمرو 
متعلق به هر جامعه چندان هم اجتناب ناپذیر نیست و اگر از قضا قلمرو احتمالی دارای رسالتی 
تبلیغاتی نیز باشد، باعث می شود افراد یا گروه های موجود در جامعه ای خاص وسوسه شوند 

که از قلمرو سنتی هجرت کنند یا حتی نظم کهن را به نظمی نوین تغییر دهند )همان: 149(.
در برابر این شرایط قلمرو نمادی متوسل به ابزارهای عقلی برای حفظ قلمرو می شود. برگر 
و الکمن الزمة این توجیهات را استفادة سرشار از سفسطة عقلی می دانند )همان: 145(. کارکرد 
اصلی قلمرو نمادی بر اساس آنچه برگر و الکمن بیان داشته اند حفظ کیفیت واال و تعیین کنندة 
واقعیت های زندگی روزمره در واقعی ترین کیفیتش است. این قلمرو هر چیزی را در جای مناسب 
خود قرار می دهد. مهم تر اینکه هرگاه شخص از آگاهی به این نظم انحراف جوید؛ یعنی هنگامی که 
خود را در موقعیت های حاشیه ای تجربه بیابد، قلمرو نمادی به او اجازه می دهد که به واقعیت یعنی 
به واقعیت زندگی روزمره بازگردد. البته چون این حوزه ای است که همة شکل های رفتار نهادی 
و نقش ها به آن تعلق دارند، قلمرو نمادی با قائل شدن به برتری نظام های نهادی در سلسله مراتب 
تجربة انسانی، توجیه غایی برای این نظام را به دست می دهد )همان: 137(. برگر و الکمن به دو 
نوع استعمال ابزار عقلی حفظ قلمرو تحت عنوان درمان1 و انکار2 اشاره می کنند. درمان متضمن 
کاربرد ابزار عقلی است برای تآمین این منظور که منحرفان بالفعل یا بالقوه در محدودة تعریف های 
1. therapy
2. inhalation
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رسمی و نهادی شدة واقعیت باقی بمانند و برای جلوگیری از هجرت کردن آنان که با کاربرد دستگاه 
توجیه گر در موارد فردی، این هدف حاصل می شود. این درمان به صورت های مختلف و تحت 
مقولة کنترل اجتماعی درمی آید )همان: 154-155(. از جنبة عقلی نیز مجموعه دانشی ایجاد می شود 
که نظریه ای دربارة انحراف، دستگاهی برای تشخیص و سیستمی عقلی برای معالجة روان را شامل 
شود )همان: 155(. درمان موفقیت آمیز تناسبی میان ابزار عقلی و ضبط ذهنی آن در آگاهی فرد 
ایجاد می کند و شخص منحرف را بار دیگر با واقعیت عینی قلمرو نمادی جامعه آشتی می دهد. البته 
در این گونه بازگشت به حالت طبیعی خشنودی ذهنی قابل مالحظه ای وجود دارد )همان:156(. 
در انکار ابزار مشابهی استفاده می شود تا از لحاظ عقلی حساب خود را با هر چیز خارج از همین 
قلمرو تصفیه کند. این شیوه را می توان نوعی توجیه گری منفی نامید )برگر و الکمن، 1375: 157(. 
در این روش واقعیت هر پدیده یا تفسیرهای پدیده هایی را که با آن قلمرو مطابقت ندارد، نفی می کند 

)همان: 157(

جامعه به عنوان واقعیت ذهنی
برگر و الکمن بر این اعتقادند که جامعه بر اساس فرایندی دیالکتیکی پیشرونده بین سه عامل 
برونی سازی، عینی سازی و درونی سازی قابل تحلیل است و هر فردی می تواند برای در جامعه 
بودن در این دیالکتیک شرکت داشته باشد )همان،177(، اما به این نکته اذعان دارند که فرد 
به صورت یک عضو جامعه به دنیا نمی آید، بلکه با استعداد و گرایشی برای جامعه پذیری زاده 
می شود و نقطة آغازین وی برای شرکت در دیالکتیک مذکور، درونی کردن واقعیات است؛ یعنی 
درک بی واسطه یا تعبیر و تفسیر رویدادی عینی که مبین معنایی باشد. این درونی کردن به درکی 
می انجامد که منجر به فهم دیگران و همچنین بامعنا کردن و فهم جهان برای هر فرد می شود 
)همان: 178(. پرورش اجتماعی1 جریان تکامل فردی است که این امر به یاری آن حاصل 
می گردد. پرورش اجتماعی اولیه همان نخستین مرحلة اجتماعی شدن فرد است که در کودکی 
صورت می گیرد و پرورش اجتماعی ثانوی نیز عبارت است از هریک از فرایندهای بعدی که فردِ 
قباًل اجتماعی شده را به بخش های تازه ای از دنیای عینی جامعه اش سوق می دهد )همان: 179(. 
این دو توضیح می دهند که چگونه واقعیت ذهنی تحت تأثیر دیگران با نفوذ در پرورش 
ثانوی شکل  اجتماعی  پرورش  نهادی در  اولیه و درونی ساختن خرده جهان های  اجتماعی 

1. socialization
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می گیرد. میزان موفقیت پرورش اجتماعی نیز به میزان تقارن واقعیت عینی و واقعیت ذهنی 
موقعیت های  تهدید  معرض  در  مسلم فرض شده  واقعیت  نیز  اینجا  در  اما  می شود.  مربوط 
حاشیه ای تجربة انسانی قرار دارد و سازوکاری که برای مقابله با این شرایط به کار گرفته 
می شود مانند درمان و انکاری است که در واقعیت عینی گفته شد. در اینجا نیز برگر و الکمن 
بیان می دارند که وجود دنیاهای متفاوت در جریان اجتماعی شدن فرد و یا پرورش اجتماعی 
ناموفق، امکان فردگرایی و انتخاب فردی میان واقعیت ها و هویت های مختلف را برای افراد 
فراهم می آورد که دست کم امکان بالقوة مهاجرت بین تعدادی از جهان های قابل دسترس را 
دارد و به طور عمدی و آگاهانه از میان تعدادی از هویت های قابل دسترس، خودی برای خویش 

می سازد )همان: 233(
بنابر آنچه گفته شد می توان ادعا کرد که اصلی ترین چالش هر نهاد یا واقعیت اجتماعی در 
یک جامعه تهدیداتی است که علیه میزان بداهت و مسلم بودن آن نهاد یا واقعیت به وجود 
می آید. تهدیداتی که باعث می شود فرد به این نکته پی ببرد که واقعیت سنتی موجود جامعه اش 
تنها گزینة موجود در جهان واقعی نیست و بنابراین اجتناب ناپذیر نیست و قلمروهای نهادی 
از نظر برگر و الکمن امکان  ایجاد چنین شرایطی  نیز می تواند جایگزین آن شود.  دیگری 
بالقوة هجرت از یک نظام نهادی به نظامی دیگر را ایجاد خواهد کرد )همان: 233 و 149(. اما 
همان گونه که در بحث توجیه گیری اشاره شد، بر اساس نظرات برگر و الکمن هر نهادی دارای 
ابزارهای عقلی است که آن را قادر می سازد در برابر چنین شرایطی به واکنش دست بزند و 

مشروعیت خود را اثبات کند و فرد را به قلمرو خود بازگرداند. 
نکتة دومی که از نظرات برگر و الکمن در راستای مسئلة تحقیق قابل برداشت است این 
است که به جز دوران کودکی که انسان جهان را همان می بیند که والدین و دیگران بانفوذ در 
پرورش اجتماعی اولیه می بینند و در واقع دارای موضعی کاماًل منفعالنه در قبال واقعیات 
اجتماعی است، در سایر موارد ازآنجاکه افراد در معرض دائمی تزلزل امور مسلم فرض شدة 
موجود جامعة خود هستند، این موضع دارای پویایی و فعالیت بیشتری می شود و همواره این 
امکان که فرد دست به انتخاب دیگری بزند و یا میزان یقینی بودن واقعیات جامعه در نظرش 
فرد توسط  آگاهی  اندیشمند،  این دو  نظر  از  اگرچه  ازاین رو،  دارد.  کم رنگ تر شود، وجود 
سازوکارهایی اجتماعی شکل می گیرد، اما این به معنای نفی فردیت و روش های فردی در برابر 

این سازوکارهای اجتماعی نیست.
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نکتة سوم اینکه برگر و الکمن به نکته ای بسیار مهم در مورد راهکارها و تالش برای حفظ قلمرو 
نهادها اشاره می کنند که همان طور که توضیح داده شد، نشان می دهد که حتی بعد از ایجاد تزلزل و 
غیریقینی شدن یک نهاد یا واقعیت اجتماعی یا یک قلمرو و در نتیجه امکان گرایش و یا انتخاب فرد 
برای هجرت از نهاد مذکور، با راهکارهای به کارگرفته شده امکان تغییر ذهنیت فرد و اثبات دوبارة 
مشروعیت نهاد وجود دارد. بنابراین حتی بعد از ایجاد تزلزل و تغییر در ذهنیت افراد، نمی توان 
جهت گیری خاصی را برای انتخابشان )انطباق یا عدم انطباق با قلمرو نمادی یا استحاله و بازگشت 
مجدد پس از مدتی انحراف از قلمرو نمادی( در نظر گرفت. برگر و الکمن به فردیت و یا به عبارت 
بهتر به عاملیت انسان در تعیین سرنوشت خود به نوعی اشاره می کنند، اما مجموعه آگاهی های فردی و 

به تعبیر خودشان واقعیت ذهنی افراد را نیز متأثر از سازوکارهای اجتماعی می دانند. 
این در حالی است که آنچه باعث تهدید بداهت امر مسلم فرض شده می شود، فرد را با شکاکیت 
و تردید، غیریقینی دانستن واقعیت اجتماعی، گزینه های دیگری از نظام نهادی و دنیاهای متفاوت 
و متغایر و نوآوری از یک سو و ابزارهای عقلی توجیه گرانة آن امر مسلم از سوی دیگر روبه رو 
خواهد کرد و در چنین شرایطی فرد ملزم به انتخاب است. امروزه و در دنیای کنونی امکان 
رویارویی نهادها و قلمروهای به شدت متغایر به وفور وجود دارد و ازاین رو، یکی از گزینه ها و 
راهکارهای برخورد با این شرایط را آموزش و رشد تفکر انتقادی دانسته اند؛ که رشد این آموزه 

در محیط آموزشی خصوصاً  در سطوح باال و دانشگاهی قابل انتظار است.
از نکات گفته شده در راستای مسئلة تحقیق حاضر می توان چنین بهره برد که تبعیت از 
روحانیت در ایران، از آن دسته آگاهی ها و هنجارهایی است که به تعبیر برگر و الکمن در کتاب 
ساخت اجتماعی واقعیت )1996( در حکم یک واقعیت اجتماعی یا نهاد، دارای عینیت شده است 
و شامل رشته ای از معانی و الگوهای رفتاری مشترک است که در بین افراد یک جامعه تعریف 
شده و معنا پیدا کرده است و نوعی پایبندی جمعی به آنها وجود دارد )برگر و الکمن، 1375: 83(. 

در اثبات این ادعا می توان گفت:
نهاد مذهب و به پیروی از آن عالمان مذهبی، از گذشته های دور در ایران نقش ویژه ای 
ایفا می کرد، تا جایی که به اعتقاد یکی از ایران شناسان »آنچه انسجام جامعه را حفظ می کرد، 
اسالم بود« )لمبتون،1379: 140(. از آغاز قرن دهم شمسی این نقش به اسالم شیعی واگذار شد 
و در این راستا روحانیت محور ارتباطی بین مذهب و مردم قرار گرفتند و کارویژه هایی مانند 
تصدی موقوفات، مدارس دینی، محاکم شرعی و برخی امور دیوانی و دفتری به این نهاد واگذار 

شد )بشیریه، 1374: 242(
از سوی دیگر بحث مرجعیت تقلید است که همان گونه که در ابتدای رساله های عملیة مراجع 
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آمده است، در فروع دین، مسلمانان باید به یکی از اشکال عقالنی اجتهاد، احتیاط و تقلید عمل کند. 
ازآنجاکه اکثر توده ها، توانایی تحصیل مرتبة اجتهاد را ندارند و رسیدن به مرتبة احتیاط الزمة اشتغال 
به دروس حوزوی به طور اساسی است، در نتیجه اکثریت مردم به عنوان مقلد و پیرو باقی می مانند. 
این امر خود موجب پذیرش اقتدار مراجع بوده است. نهادینه شدن این موضوع، با توجه به تأکید 
بر تقلید از مجتهد زنده، دستگاه مرجعیت را به طور فعال زنده نگه می دارد و حلقه های واسط یعنی 
مالها، مبلغان و خطیبان، مردم را به دستگاه مرجعیت متصل می کنند. بنابراین مرجعیت دارای نفوذ 
بسیار باالیی در بین مردم بوده است )رجبی دوانی و طاهرآبادی، 1392(. از سوی دیگر احترام عامة 
مردم به این گروه در قالب تبرک جستن، دست بوسی، صلوات فرستادن در هنگام مواجه با آنها نیز از 
رفتارهایی است که توجه محققان و ایران شناسان را به خود جلب می کرده است. مانسون1 )1988: 34( 
می گوید: »احترام و اکرام توده های شیعه به علما و رفتار خاصی که در قبال آنان دارند تا بدانجاست که 
برخی از علمای سنی از آن به نوعی بت پرستی یاد می کنند«. به طورکلی، فضای حاکم بر جامعه فضایی 
مذهبی بود که در آن روحانیت از شأن و احترامی برخوردار بود که هیچ قشر و گروه دیگری با آن 

قابل مقایسه نبود )بشیریه، 1380(.
از  را دور  امر حکومت و دخالت در سیاست  ازآن جایی که روحانیت تشیع،  همچنین 
آنکه  قائل است، چه  برای خود  نیز نقشی  صالحیت ذاتی خود نمی داند، در نظام سیاسی 
از لحاظ نظری ریشة قدرت روحانیت شیعه را باید در اندیشة امامت و غیبت امام آخر )ع( 
جست وجو کرد )ازغندی1379: 130(. این گروه از زمان مشروطه به بعد همواره جزء گروه های 
تأثیرگذار بر تحوالت سیاسی اجتماعی در ایران بوده اند. روحانیت شیعه به خصوص در تاریخ 
معاصر ایران به دلیل اینکه تنها منبع رسمی تغذیة دینی و ارشاد معنوی در جامعه محسوب 
می شود، همواره در شرایطی که حکومت های متمایل به دین بر سر کار بوده اند در حد طبقة 
حاکمان ارتقا یافته و در شرایطی جز آن، در میان تودة مردم و به صورت سنتی اعتبار و اهمیت 

مستمر خود را محفوظ داشته است )رجبی دوانی و طاهرآبادی،1391(.
در کتاب تشیع و مشروطیت در ایران آمده است که: »باور عمومی آگاهان به تاریخ ایران 
به درستی آن است که مهم ترین نیروی پشتیبان انقالب مشروطیت همانا علما بودند. اگر آنان 
انقالل را تأیید نمی کردند، مسلماً در نطفه خفه می شد« )حائری،1360: 2(. همچنین در جای دیگر 
می خوانیم: »روحانیون عامل مؤثر و اصلی هیجان ملی به شمار می رفتند، قدرت آنان در نفوذی بود 

که در افکار عامه و طبقة متوسطـ  یعنی کسبه و تجارـ داشته اند...« )آدمیت، 1340:224(.
ایران، معتقد است که »اعضای جامعة  لمبتون، یکی از محققان و نویسندگان تحوالت 

1. Munson
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مذهبی نسبت به دیگران از احترام زیادی برخوردار بودند و چون رهبران آنها در مقابل تعدیات 
دولت سپری برای مردم به حساب می آمدند، لذا مردم دست یاری به سوی آنها دراز کرده و 
حمایت و رهبری شان را خواستار می شوند. پیوند مستقیم مردم با تشیع، روحانیون را رهبر 

طبیعی آنها می کرد« )لمبتون، 1363: 213(.
با توجه به این بررسی های تاریخی ـ فرهنگی که نشان می دهد روحانیت از اقتدار و نفوذ 
پیشوایان  مقام  در  نقشی که روحانیون  و  بوده است  برخوردار  مردم  میان عموم  در  زیادی 
دینی و رابط میان ائمه و مردم ایفا می کردند از منابع مهم این مقبولیت محسوب شده است 
)کدی،1381(. تبعیت از روحانیت در مسائل دینی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به شکل 
برداشت کرد که  بنابراین می توان چنین  پیگیری است.  قابل  ایران  تاریخ معاصر  بارزی در 
تبعیت از روحانیت در جامعة ایران به صورت یک واقعیت اجتماعی، پذیرفته شده و در طول 
تاریخ معاصر ایران، پیروی از این گروه به تعبیر برگر و الکمن برونی سازی و عینی سازی شده 
است. اما همان طور که گفته شد، این باور در روزگار کنونی با قلمروهای متعدد و گاه متغایر 
روبه رو شده است و احتمال قریب به یقینی وجود دارد که بداهت و مسلم بودن آن را دچار 
تزلزل کرده باشد؛ به خصوص در نسل جوان و تحصیلکرده که بیشترین مواجهه را با مصادیق 
مدرنیته )علوم جدید و انتقادی، فناوری و زیست جهان های متعدد ...( دارند. این در حالی است 
که قلمرو نمادی و نظام نهادی این باور نیز سعی در اثبات مشروعیت خود و رقابت با دیگر 
قلمروها دارد و بنابراین شاهدیم که در حوزه های مختلف علوم مانند فلسفه، کالم و سیاست 
و ... سعی در حفظ خویش می  کند. در چنین شرایطی همان طور که گفته شد، فرد با شکاکیت 
و تردید روبه رو خواهد شد و از سوی دیگر تحصیل در دانشگاه می تواند زمینة مناسبی را 
برای رشد و تقویت تفکر انتقادی و اندیشیدن منطقی و استداللی خصوصاً در سطوح باالتر 
)کارشناسی ارشد و دکتری( فراهم آورد )البته تفکر انتقادی با پتانسیل های پرسشگرانه، خود 

در ایجاد تزلزل در امور مسلم فرض شده اثرگذار است(.
اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که تفکر انتقادی ـ یکی از سازوکارهای 
فردی که اشخاص می توانند در چنین موقعیتی از آن بهره مند شوند و امروزه به عنوان یک 
ضرورت شناختی در دنیای جدید بسیار مورد تأکید و تأیید استـ  چه سمت و سویی می تواند 
به انتخاب یک فرد در مورد واقعیت تبعیت از روحانیت )در شرایط تزلزل بداهت آن( بدهد؟

ذکر این نکته ضروری است که برگر و الکمن بعد از تشریح موقعیتی که در آن فرد نسبت 
به امور مسلم فرض شده جامعه اش دچار تزلزل می شود، انتخاب های مختلفی، بر اساس تطابق یا 
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عدم تطابق با واقعیت مذکور، برای فرد در نظر می گیرند و علی رغم برجسته شدن نقش عاملیت 
و ذهنیت افراد در این وهله )همان طور که اشاره شد(، از مؤلفه های فردی ای که ممکن است نوع 
انتخاب افراد را تعیین کند، سخنی به میان نمی آورند که البته با توجه به کلی بودن بحث واقعیت 

اجتماعی و شمول مصادیق فراوان این واقعیت امکان چنین بررسی ای نیز وجود نداشته است.

تعریف مفاهیم
الف( تفکر انتقادی: در این پژوهش تفکر انتقادی بر اساس تعریفی که در گزارش دلفی آمده است 

و در آن متخصصان در مورد تفکر انتقادی به اتفاق نظر رسیده اند، تعریف شده است. بنابراین 
تعریف مورد استفاده از تفکر انتقادی در تحقیق حاضر به شرح زیر است.

عقاید، باورها و عواطف و تمایالت افراد به نگرش و تحلیل انتقادی است و شخصی با 
این تمایالت شخصی است که دارای کنجکاوی، ذهن باز، انعطاف پذیری است. متفکر نقاد در 
ارزشیابی های خود منصف و عادل، و در سوگیری های شخصی خود صداقت دارد. تمایل به 
بازبینی مجدد اطالعات، شفافیت در مواجهه با مسائل پیچیده، تأکید بر پژوهش و جست وجو 
و نیز پشتکار تا حصول به نتیجه او را به بلوغ در تفکر انتقادی و اعتماد به تفکر انتقادی خود 
می رساند )فاسیونه1993،1 و 2009(. تفکر انتقادی به عنوان مهارت قضاوت فکورانه دربارة 
درستی یا نادرستی اندیشه ها و اعتقادات و رشد عقالنی افراد و ارتقای کارآیی آنها در همة 

جنبه های زندگی اهمیت اساسی دارد )فاسیونه،2011(
برای سنجش متغیر تفکر انتقادی، پس از بررسی های بسیار و در نظر گرفتن ابعاد این متغیر بر 
اساس مطالعات صورت گرفته، به این نتیجه رسیدیم که پرسش نامة استاندارد گرایش به تفکر انتقادی 
کالیفرنیا )CCTDI(، ابعاد و مؤلفه های مورد نظر ما را در بر دارد و با حذف تعدادی از گویه های 
نامفهوم، از 49 گویة این پرسش نامه جهت انجام پژوهش خود بهره گرفتیم. ضریب آلفای کرونباخ 

این 49 گویه به مقدار 0/86 نیز تأییدی بر مناسب بودن گویه های مورد استفاده است.
این پرسش نامه با 75 گویه از هفت خرده مقیاس تشکیل شده که شامل حقیقت جویی2، 
بلوغ در قضاوت7،  انتقادی خود6،  تفکر  به  اعتماد  باز3، سیستم گرایی4، تحلیل گرایی5،  ذهن 

1. Facione
2. truth-seeking
3. open-mindedness
4. systematicity
5. analyticity
6. CT-confidence
7. maturity
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کنجکاوی1 است و هر خرده مقیاس در 12-9 گویه سنجیده شده است. پیوستار رتبه بندی 
پاسخ ها در مقیاس شش درجه ای لیکرت )کاماًل موافق، موافق، تا حدودی موافق، تا حدودی 

مخالف، مخالف، کاماًل مخالف( قرار دارد )حاج حسینی،1390: 134(
تعریف خرده مقیاس های تفکر انتقادی: خرده مقیاس »کنجکاوی« در این پرسش نامه، کنجکاوی 
فکری فرد و تمایل فرد برای یادگیری را حتی زمانی که هدف استفاده از دانش به آسانی آشکار 

نیست، اندازه می گیرد )فاسیونه و همکاران، 1995(.
خرده مقیاس »ذهن باز« مربوط می شود به تحمل دیدگاه های متفاوت و حساس بودن به 

تعصبات خود )همان(.
خرده مقیاس »سیستم گرایی« مربوط می شود به تمایل به سازمان دهی، منظم و متمرکز بودن. 

روش سازمان یافته برای حل مسئله و تصمیم گیری، نشانه های یک فرد متفکر است )همان(.
خرده مقیاس »تحلیل گرایی« مربوط می شود به استفاده از استدالل و استفاده از شواهد در 
حل وفصل مشکالت، پیش بینی مشکالت مفهومی و عملی بالقوه. تحلیل گرایی گرایش اصلی 
برای ذهن پرسشگر است. تمایل به پیش بینی عواقب ناشی از رویدادها و ایده ها، و استفاده 
از استدالل، به جای بعضی از راهبردهای دیگر برای رسیدگی به مشکالت جدی از دیگر 

ویژگی های این خرده مقیاس است )همان(.
خرده مقیاس »حقیقت جویی« مربوط می شود به مشتاق بودن برای جست وجو و کسب بهترین 
دانش در زمینة مورد نظر. چنین شخصی عقاید خود را بر اساس مجموعه دالیل قوی و حقایق 
به دست آمده، تنظیم می کند. کسی که جویای حقیقت است به همة دالیل یا واقعیات توجه دارد و 

پذیرای آنها است، حتی اگر برای این کار ملزم به تغییر در ذهنیت خود باشد )همان(.
خرده مقیاس »اعتماد به تفکر انتقادی خود«، به اندازه گیری اعتماد به فرایند استدالل شخص 
انتقادی خود، به شخص اجازه می دهد تا به صحت قضاوت و  می پردازد. اعتماد به تفکر 

استدالل خود اعتماد کند و به حل منطقی مشکالت و مسائل دیگر منجر شود )همان(.
خرده مقیاس »بلوغ در قضاوت« به دنبال اندازه گیری این تمایل است که شخص به قوة قضاوت 
سلیم در تصمیم گیری رسیده است. چنین شخصی در مسائل و مشکالت، در تحقیقات و همچنین 
تصمیم گیری هایش این دیدگاه را مدنظر دارد که برخی شرایط و مشکالت به صورت غیرمعمول و 
دارای بیش از یک گزینة قابل قبول هستند و بسیاری از اوقات قضاوت ها باید بر اساس استاندارها، 

زمینه و شواهدی انجام گیرد که مانع قطعیت هستند )فاسیونه و همکاران، 1995(.

1. inquisitiveness
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جدول شمارة 1. تعریف عملیاتی تفکر انتقادی

مؤلفهمفهوم

تفکر انتقادی

کنجکاوی
ذهن باز

حقیقت جویی
تحلیل گرایی
سیستم گرایی

بلوغ در قضاوت
اعتماد به تفکر انتقادی خود

ب( روحانیت: این واژه اصطالحی است که طی یک قرن اخیر به عالمان دینی در ایران نسبت 

داده شده است و پیش از این از آنان با عناوین عالم، شیخ، ثقة االسالم و ... یاد می شده است 
)مطهری، 1370: 110(. با توجه به تعاریف عین گرایانه و ذهن گرایانه از این مفهوم در آثار مختلف 
که علی رغم اشتراکات معنایی دارای اختالفات مهمی هستند، الزم است که ابتدا به مشخص 
کردن رویکرد به کاررفته در این مقاله اشاره شود؛ بر اساس تعاریف عین گرایانه از روحانیت، این 
گروه باید واجد صفات هدفمند و ازپیش طراحی شده ای باشند و بنابراین روحانیون کسانی هستند 
دارای شناخت کامل از اسالم ناب، تقوا و پرهیزگاری و .... در تعریف ذهن گرایانه صرف نظر از 
تعاریف عین گرا، به ادراکات مردم به عنوان مبنای اصلی می نگرند و بنابراین به صرف ملبس بودن به 
لباس روحانیت، شخص را روحانی می نامند. شایان ذکر است که رویکرد تعریفی ما از روحانیت 

رویکردی ذهن گرایانه است و روحانی در معنای عرفی و ظاهری آن در نظر گرفته شده است.
ج( تبعیت از روحانیت: این است که افراد در مورد مسائل دینی و سیاسی ـ اجتماعی خود را ملزم 

به تبعیت از روحانیت بدانند و هنگام بروز مسائل دینی به آنان مراجعه کنند. بدین ترتیب برای 
سنجش از روحانیون به زمینه های دینی و سیاسی و اجتماعی توجه شده است؛ در زمینة دینی 
که در این تحقیق سعی شده است بیشتر به آن پرداخته شود از پاسخگویان سؤال شده است که 
در کدامیک از ابعاد دین )اصول اعتقادی، فروع دین، عبادات، جست وجوی ارتباط ناب با خدا( 
از روحانیون تبعیت می کنند و همچنین تبعیت در مسائل سیاسی ـ اجتماعی نیز به صورت کلی 
مورد پرسش قرار گرفته است و برای کسب اطالع از میزان وثاقت روحانیت، از نحوة کسب 
اطالع در مورد مسائل دینی، سؤال شده است. آلفای کرونباخ گویه های این متغیر با میزان 0/84، 

نشان از مناسب بودن گویه های طراحی شده دارد و اعتبار کافی برای سنجش را داراست.
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جدول شمارة 2. تعریف عملیاتی تبعیت از روحانیت

شاخصمؤلفهمفهوم

تبعیت از روحانیت

اصول اعتقادی و تفاسیر دینی
فروع دین و احکام شرعی
عبادات و مناسک دینی

جست وجوی ارتباط ناب با خدا
مسائل سیاسی ـ اجتماعی

نحوة کسب اطالع در هنگام بروز 
مسئلة دینی

نظر مرجع تقلید
مراجعه به کتب مراجع و فقهای دین

مراجعه به آثار افراد مطلع و اساتید دانشگاه 
غیرروحانی

تشخیص خود

نمونه و روش تحقیق
این پژوهش با روش کّمی پیمایش و با استفاده از ابزار پرشس نامه انجام شده است. جامعة 
آماری این پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی تهران در سال 1392 
تشکیل می دهد که از بین سه دانشگاه دولتی تهران؛ دانشگاه الزهرا )س(، شهید بهشتی و 
دانشگاه امام صادق )ع( انتخاب شده اند و دارای 10301 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در 
حال تحصیل بودند. با استفاده از نمونه گیری متناسب با حجم، تعداد 370 نفر به عنوان نمونه از 

این سه دانشگاه مورد مطالعه قرار گرفتند.

یافته ها
توصیف ویژگی های پاسخگویان  

نمونة این پژوهش از 63/5 درصد زن و 36/5 درصد مرد تشکیل شده است. میانگین سنی 
نمونة مورد مطالعه 24/3 سال است و ازآنجاکه این پژوهش در مقطع کارشناسی ارشد انجام 
گرفته است، تمامی پاسخگویان در این مقطع قرار دارند. بیش از 57 درصد نمونه در رشته های 
مربوط به حوزة علوم انسانی )شایان ذکر است که دانشجویان رشتة هنر نیز زیر گروه علوم 
انسانی در نظر گرفته شده اند(، 17/3درصد در رشته های مربوط به حوزة علوم پایه  و 24/3 
درصد از رشته های مربوط به حوزة فنی ـ مهندسی هستند. همچنین دانشجویان دانشگاه شهید 
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بهشتی 57 درصد از نمونه را تشکیل می دهند و دانشگاه های الزهرا و امام صادق به ترتیب با 
30 و 13 درصد، 43 درصد باقیماندة نمونه را تشکیل داده اند.

جدول شمارة  3. توزیع فراوانی جنسیت، رشتة تحصیلی و دانشگاه در نمونه

دانشگاه رشته تحصیلی جنسیت

شهید 
بهشتی

امام 
صادق الزهرا فنی – 

مهندسی
علوم 
پایه

علوم 
انسانی مرد زن

211 48 111 90 64 212 135 235 فراوانی

57 13 30 24.3 17.3 57.3 36.5 63.5 درصد در نمونه

370 370 370 جمع کل

توصیف وضعیت تفکر انتقادی
تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی تهران با توجه به در نظر گرفتن 
خرده مقیاس های هفت گانه در طیف 1تا 6 از کاماًل مخالف تا کاماًل موافق بررسی شد و نمرة 
کسب شده در طیف0-100 قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که حدود 28 
درصد از افراد پاسخگو دارای میزان کمی از تفکر انتقادی هستند و بیش از نیمی از پاسخگویان 

به میزان متوسط و حدود 20 درصد به میزان باالیی از این نوع تفکر برخوردارند.

جدول شمارة 4. توزیع فراوانی تفکر انتقادی

درصد تجمعیدرصد معتبرفراوانیتفکر انتقادی

10227.627.6کم

19352.279.7متوسط

7520.3100زیاد

مد:  65/8میانه: 72/1میانگین:   71/98شاخص های مرکزی

بررسی شاخص های مرکزی تفکر انتقادی نشان می دهد که میانگین تفکر انتقادی در بین 
دانشجویان حدود 72 از 100 است و بیشترین نمرة کسب شده در این نوع تفکر 65/8 است.
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همچنین توزیع فراوانی تفکر انتقادی نشان از آن دارد که حدود یک سوم )27/6 درصد( 
از پاسخگویان در حد کمی از تفکر انتقادی قرار دارند و 52/2 درصد در حد متوسط و 20/3 

درصد از نمونة مورد مطالعه دارای تفکر انتقادی باالیی بوده اند. 

توصیف خرده مقیاس های تفکر انتقادی
همان طور که نتایج جدول شمارة 5 نشان می دهد، بیشترین میانگین در بین خرده مقیاس های 
تفکر انتقادی در بین پاسخگویان مربوط به خرده مقیاس کنجکاوی با میانگین 70/3 و کمترین 
میزان مربوط به بلوغ در قضاوت با میانگین 54/4 است. همچنین بررسی دقیق تر این نتایج 
نشان می دهد که با باال بودن خرده مقیاس های کنجکاوی، ذهن باز و تحلیل گرایی، پتانسیل های 

مهمی برای پرورش و گسترش مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان وجود دارد.

جدول شمارة 5.  توزیع خرده مقیاس های تفکر انتقادی

انحراف معیارمیانگینمیانه

72.0070.312.4کنجکاوی

71.668.617.2فراخ اندیشی )ذهن باز(

62.563.314.5حقیقت جویی

67.668.511.7تحلیل گرایی

63.863.510.7سیستم گرایی

65.0062.713.3اعتماد به تفکر انتقادی خود

55.154.415.6بلوغ  در قضاوت

انتقادی در زنان و مردان نشان می دهد که  تفکر  بررسی شاخص های مرکزی  همچنین 
میانگین کسب شده در زنان کمی بیش از مردان است، هرچند که از نظر آماری این اختالف 
میانگین معنادار نیست. در بین رشته های تحصیلی نیز، رشته های مربوط به علوم پایه میانگین 
بیشتری از رشته های دیگر کسب کرده اند و در بین دانشگاه ها نیز دانشگاه الزهرا میانگین بیشتری 
در این نوع تفکر به دست آورده است. در کل همان طور که در جدول نیز مشخص است، میزان 

تفکر انتقادی در بین زنان و مردان، رشته های تحصیلی و دانشگاه ها تفاوت چندانی ندارد.
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جدول شمارة 6. شاخص های مرکزی تفکر انتقادی بر حسب جنسیت، رشته و دانشگاه

بی پاسختعدادانحراف معیارمیانهمیانگین

70.9572.1012.351350مرد

72.572.139.352350زن

71.4370.049.122120علوم انسانی

73.3373.248.89640علوم پایه

72.1673.7014.31900فنی ـ مهندسی

73.2472.239.611110الزهرا

70.8469.186.63480امام صادق

71.5872.3711.642110شهید بهشتی

توصیف میزان و زمینة تبعیت از روحانیت
زمینة  در  که  می دهد  نشان  آن  میزان  و  روحانیت  از  دانشجویان  تبعیت  زمینه های  بررسی 
اصول اعتقادی و تفاسیر دینی؛ 18/9 درصد از پاسخگویان همیشه، 24/3 درصد اغلب، 24/9 
درصد گاهی و 11/4 درصد به ندرت از روحانیت تبعیت می کنند و 20/5 درصد هیچ وقت از 
روحانیون تبعیت نمی کنند. در زمینة فروع دین و احکام شرعی نیز 25/1 درصد از پاسخگویان 
تبعیت  از روحانیت  به ندرت  اغلب، 17/6 درصد گاهی، 8/6 درصد  همیشه، 28/9 درصد 
می کنند و 19/7 درصد هیچ وقت از روحانیت پیروی نمی کنند. در زمینة عبادات و مناسک 
دینی، 24/9 درصد از پاسخگویان همیشه، 27 درصد اغلب، 16/8 درصد گاهی، 10/8 درصد 
به ندرت از روحانیت تبعیت می کنند و 20/5 درصد هیچ وقت از روحانیت تبعیت نمی کنند. 
در جست وجوی ارتباط ناب با خدا نیز شاهد بودیم که 16/2 درصد همیشه، 15/1 درصد 
اغلب، 24/6 درصد گاهی، 14/6 درصد به ندرت از روحانیت تبعیت می کنند و 29/5 درصد 
هیچ وقت از روحانیت پیروی نداشته اند. همچنین در زمینة مسائل سیاسی ـ اجتماعی 9/5 درصد 
از پاسخگویان همیشه، 14/1 درصد اغلب، 20 درصد گاهی، 17/6 درصد به ندرت از روحانیت 

تبعیت می کنند و 38/6 درصد هیچ وقت از روحانیون تبعیت نکرده اند. 
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جدول شمارة 7. توزیع فراوانی گویه های تبعیت از روحانیت

بی پاسخمیانگینهیچ وقتبه ندرتگاهیاغلبهمیشهگویهردیف

1
اصول اعتقادی و 

تفاسیر دینی
18/924/324/911/420/53/090

2
فروع دین و

 احکام شرعی
25/128/917/68/619/73/310

3
عبادات

 و مناسک دینی
24/927/016/810/820/53/20

4
جست وجوی 

ارتباط ناب با خدا
16/215/124/614/629/52/70

5
مسائل اجتماعی

و سیاسی
9/514/120/017/638/62/31

بررسی نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان تبعیت از روحانیون در فروع دین و احکام 
شرعی است و کمترین میزان در مورد مسائل سیاسی ـ اجتماعی است. درُکل چنانچه از نتایج 
برمی آید، در هریک از زمینه های درنظرگرفته شده برای تبعیت از روحانیت، در تمامی طیف 
همیشه تا هیچ وقت به میزان تقریباً مشابهی از  افراد حضور داشتند و درصدهای کسب شده 
نزدیک به هم است. می توان چنین برداشت کرد که میزان تبعیت از روحانیت به خصوص در 
زمینة دینی دارای واریانس زیادی است و افراد در میزان تبعیت از روحانیون نظرات مختلفی 
دارند. حال آنکه این واریانس میزان تبعیت در مورد مسائل سیاسی ـ اجتماعی جای خود را 
افراد پاسخگو اظهار داشتند که در چنین  تقریباً 40 درصد  بیشتری می دهد و  به همگونی 
مسائلی هیچ وقت از روحانیون تبعیت نمی کنند که می توان این را به دالیلی نظیر کاهش نفوذ 
آنان، میزان مطلوبیت  اثر حضورشان در حکومت، عملکرد  بر  سیاسی ـ اجتماعی روحانیون 
ویژگی های شخصیتی روحانیون )سام دلیری، 1389( نسبت داد. از سوی دیگر، بررسی نتایج 
گویه های مربوط به نحوة کسب اطالع هنگام بروز مسائل دینی نشان می دهد که با مهم بودن 
نظر مرجع تقلید 57/7 درصد از پاسخگویان کاماًل موافق و موافق هستند. 19/2 درصد بی نظر 
بوده اند و 23/8 درصد با این گویه مخالف و کاماًل مخالف بوده اند. این آمار می تواند نشان از 
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وثاقت و مقبولیت مراجع تقلید در مسائل دینی نزد پاسخگویان باشد. با مراجعه به کتب مراجع 
و فقهای دین 57/8 درصد موافق و کاماًل موافق بوده اند، 18/6 بی نظر و 22/4 درصد مخالف و 
کاماًل مخالف بوده اند. با مراجعه به اساتید دانشگاه و افراد مطلع ولو غیرروحانی 51/9 درصد 
موافق و کاماًل موافق بوده اند، 26/5 درصد بی نظر و 21/6 درصد مخالف و کاماًل مخالف 
بوده اند. مقایسة این دو گویه نشان می دهد که میزان رجوع به اساتید دانشگاه ها و افراد مطلع 
غیرروحانی با میزان مراجعه به فقهای دین، تقریباً برابر است. با عمل به تشخیص خود نیز 29/7 
درصد از پاسخگویان موافق و کاماًل موافق، 24/3 درصد بی نظر، 46 درصد نیز مخالف و کاماًل 
مخالف بوده اند. بنابراین نزدیک به نیمی از دانشجویان در مورد مسائل دینی شان، به تشخیص 
خود عمل نمی کنند و با رجوع به گروه های مرجع مورد وثوقشان به دنبال پاسخ خود هستند.

جدول شمارة 8. توزیع فراوانی گویه های تبعیت از روحانیت

گویه
کاماًل 
موافق

مخالفبی نظرموافق
کاماًل 
مخالف

میانگین

25/131/619/27/016/83/4نظر مرجع تقلید برایم مهم است.

به کتب مراجع و فقهای دین رجوع 
می کنم.

20/037/818/67/315/13/4

به آثار افراد مطلع و اساتید دانشگاه ولو 
غیرروحانی مراجعه می کنم.

15/436/526/513/28/43/37

در خیلی از موارد به تشخیص خودم 
عمل می کنم.

6/223/524/332/213/83/23

بررسی شاخص های گرایش به مرکز متغیر تبعیت از روحانیت نشان می دهد که میانگین 
کسب شده توسط دانشجویان 3/07 از 5 است و بیشترین نمرة کسب شده نیز 3 از 5 است. 

جدول شمارة 9. توزیع پراکندگی تبعیت از روحانیت

تعداد انحراف معیار مد میانه میانگین

370 0/88 3 3/16 3/07 میزان تبعیت
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همچنین میانگین تبعیت از روحانیت در بین مردان نمونة مورد مطالعه با 3/13 از 5 بیش از 
میانگین کسب شده توسط زنان به میزان 3/05 است؛ البته این اختالف میانگین از نظر آماری 
معنادار نیست و قابلیت تعمیم به جامعة آماری را ندارد. همچنین میانگین متغیر مورد نظر در 
رشته های تحصیلی در گروه های علوم انسانی 3/19 از 5، در رشته های گروه علوم پایه 3/22 و 
در رشته های تحصیلی گروه فنی ـ مهندسی 2/72 است و بنابراین رشته های فنی ـ مهندسی کمترین 
میزان تبعیت و رشته های علوم انسانی بیشترین میزان تبعیت را از روحانیت دارند. شایان ذکر 

است که اختالف میانگین متغیر تبعیت از روحانیت بین رشته های تحصیلی معنادار است.

جدول شمارة 10. میانگین تبعیت از روحانیت در جنس و رشتة تحصیلی

رشته های تحصیلیجنس

ـ مهندسیپایهانسانیمردزن فنی 

3/053/133/193/222/72میانگین تبعیت از روحانیت

همچنین بررسی های آماری نشان می دهد که میانگین میزان تبعیت از روحانیت در مردان 
بیش از زنان است، اما این اختالف میانگین از نظر آماری معنادار نیست و قابلیت تعمیم ندارد.

مقایسة میانگین تبعیت از روحانیت در بین رشته های تحصیلی

جدول شمارة 11. آزمونF در تبعیت از روحانیت

سطح معناداریمقدار Fدرجة آزادی

28.820.00مقایسة بین گروهی

بر اساس آزمون F میانگین تبعیت از روحانیت بین حداقل دو رشته از رشته های تحصیلی 
علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی ـ مهندسی تفاوت معناداری در سطح 95 درصد وجود 
دارد که با انجام آزمون شفه1 به بررسی و مقایسة تبعیت از روحانیت بین سه گروه رشته های 

تحصیلی می پردازیم.

1. sheffe
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جدول شمارة 12. آزمون شفه تبعیت از روحانیت بین رشته های تحصیلی

تفاوت میانگینسطح معناداری

علوم انسانی
0.07-1.00علوم پایه

0.0010.3فنی ـ مهندسی

علوم پایه
1.000.07علوم انسانی

0.00510.4فنی ـ مهندسی

فنی ـ  مهندسی
10.3-0.00علوم انسانی

10.4-0.005علوم پایه

بر اساس جدول فوق تفاوت میانگین تبعیت از روحانیت بین رشته های علوم انسانی و 
رشته های علوم پایه در سطح معناداری بیش از سطح خطای 0.05، معنادار نیست. میانگین 
تبعیت از روحانیت بین رشته های علوم انسانی و رشته های فنی ـ مهندسی تفاوت معناداری دارد 
و میانگین آن در رشته های علوم انسانی بیش از رشته های فنی ـ مهندسی است. میانگین تبعیت 
از روحانیت بین رشته های علوم پایه و رشته های فنی ـ مهندسی تفاوت معناداری دارد و میانگین 

آن در رشته های علوم پایه بیش از رشته های فنی ـ مهندسی است.
بنابراین درُکل میانگین میزان تبعیت از روحانیت در رشته های علوم انسانی و علوم پایه بیش 

از رشته های فنی ـ مهندسی است. 

بررسی رابطة همبستگی بین تفکر انتقادی و تبعیت از روحانیت

جدول شمارة 13. نتایج ضریب همبستگی تفکر انتقادی و تبعیت از روحانیت

تبعیت از روحانیت تفکر انتقادی

سطح معناداری = 0/8
مقدار ضریب اسپیرمن= 0/012

با بررسی داده های جدول فوق به این نتیجه می رسیم که همبستگی میزان تفکر انتقادی و تبعیت 
از روحانیت در سطح معناداری کمتر از 0/05، معنادار نیست و بنابراین فرضیة تحقیق مبنی بر 
وجود رابطة معنادار بین تفکر انتقادی و تبعیت از روحانیت رد می شود. همچنین با استفاده از 
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ضریب همبستگی اسپیرمن مشخص شد که رابطة تفکر انتقادی با تبعیت از روحانیت در تمامی 
مؤلفه های آن به جز مراجعه به متخصصان غیرروحانی در سطح معناداری 0/05، معنادار نیست. 
بنابراین علی رغم رد فرضیة وجود رابطة معنادار بین تفکر انتقادی و میزان تبعیت از روحانیت 

مشاهده می شود. افراد با تفکر انتقادی باالتر بیشتر به متخصصان غیرروحانی مراجعه می کنند.

جدول شمارة 14. بررسی رابطة تفکر انتقادی با مؤلفه های تبعیت از روحانیت

تفکر انتقادیضریب همبستگی اسپیرمن

اصول اعتقادی
مقدار همبستگی

معناداری
0/02
0/6

فروع دین
مقدار همبستگی

معناداری
-0/02
0/6

عبادات و مناسک
مقدار همبستگی

معناداری
0/01
0/7

جست وجوی ارتباط ناب با خدا
مقدار همبستگی

معناداری
0/1
0/02

مسائل اجتماعی ـ سیاسی
مقدار همبستگی

معناداری
0/02
0/6

اهمیت نظر مرجع تقلید
مقدار همبستگی

معناداری
0/02
0/6

مراجعه به کتب مراجع
مقدار همبستگی

معناداری
0/015
0/7

مراجعه به متخصصان غیرروحانی
مقدار همبستگی

معناداری
0/174
0/001

عمل به تشخیص خود
مقدار همبستگی

معناداری
-0/01
0/8

همچنین بررسی رابطة خرده مقیاس های تفکر انتقادی با تبعیت از روحانیت نشان می دهد که 
خرده مقیاس های کنجکاوی و ذهن باز دارای رابطة منفی و معنادار با تبعیت از روحانیت است؛ به 
این معنا که با افزایش کنجکاوی و ذهن باز، تبعیت از روحانیت کاهش می یابد و حقیقت جویی و 
بلوغ در قضاوت دارای رابطة مثبت و معنادار با تبعیت از روحانیت است؛ به این معنی که با افزایش 
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حقیقت جویی و بلوغ در قضاوت، تبعیت از روحانیت نیز افزایش می یابد. البته باید توجه داشت 
که با توجه به میزان همبستگی که حدود 0/2 است رابطة ضعیفی بین خرده مقیاس ها و تبعیت از 
روحانیت وجود دارد )هم در رابطة مثبت و هم در رابطة منفی(. همچنین همبستگی متغیر تبعیت 

از روحانیت با سیستم گرایی، تحلیل گرایی و اعتماد به تفکر انتقادی خود، معنادار نیست.

جدول شمارة 15. ضریب همبستگی پیرسون خرده مقیاس های تفکر انتقادی و تبعیت از روحانیت

بلوغ در 
قضاوت

اعتماد به تفکر 
انتقادی خود

سیستم
 گرایی

تحلیل
 گرایی

حقیقت
 جویی

ذهن باز کنجکاوی

0/105 0/038 0/042 0/094 0/178 -0/201 -0/138
 r

مقدار
تبعیت از 
روحانیت

0/043 0/47 0/42 0/07 0/001 0/00 0/008 Sig

بحث و نتیجه گیری
این مقاله به دنبال بررسی رابطه تفکر انتقادی و میزان و زمینه تبعیت از روحانیت در بین 
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی تهران است. نتایج این پژوهش که به روش 
پیمایش انجام شد نشان داد که میانگین تبعیت از روحانیون در بین دانشجویان در حد متوسطی 
)3 از 5( قرار دارد و این تبعیت بیشتر مربوط به فروع دین و احکام شرعی است و مسائل سیاسی 
و اجتماعی و جستجوی ارتباط ناب با خدا از کمترین میزان تبعیت برخوردار است. بنابراین 
می توان گفت روحانیون به عنوان متخصصان امور شرعی دین در بین دانشجویان پذیرفته اند 
و با توجه به خصوصی شدن دین و ارتباط با خدا، حضور روحانیت در این حوزه و همچنین 
در مسائل اجتماعی و سیاسی پذیرفته نیست. بنابراین واقعیت اجتماعی تبعیت از روحانیت 
)همانطور که گفته شد( که تا پیش از این به صورت اعتماد و مقبولیت در تمامی عرصه های دینی 
و سیاسی و اجتماعی بروز پیدا کرده بود، اکنون در بین دانشجویان به پذیرش تبعیت در حوزه ی 

احکام شرعی محدود شده است و البته از میزان باالیی نیز برخوردار نیست.
ذکر این نکته ضروری است که این مفاله با در نظر گرفتن تبعیت از روحانیت در بین 
مردم، به عنوان یک واقعیت اجتماعی که طی تاریخی شکل گرفته است و عینیت پیدا کرده 
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است، به بررسی این موضوع پرداخته است که با در نظر گرفتن متغیر تفکر انتقادی که خود 
برخاسته از شرایط می رود که افراد از این میزان باالتری از این نوع تفکر برخوردار باشند( به 
بررسی پرداختیم. اما مطالعات و تحقیقات پیشین در این موضوع که بیشتر به بررسی میزان و 
زمینه ها و دالیل نفوذ روحانیت در بین مردم پرداخته اند نشان می دهد که در برهه های مختلف 
تاریخ ایران، روحانیت، خصوصاً روحانیت شیعه در بین مردم دارای جایگاه دینی و اخالقی 
بسیار واالیی بوده اند البته محققان با بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند که  دیانت و دانش 
)الگار، 1365( رسیدگی به خواسته های مردم، تقوی و علم واال و کارکردهای اجتماعی – دینی 
)لمبتون، 1375( پرهیزگاری و فسادناپذیری )حائری، 1381(، دوری از تجمالت و ارتباط با 
مردم )دولت آبادی،1371( به تقویت نفوذ و جایگاه روحانیت در بین مردم منجر می شده است و 
در تمامی مطالعات مذکور که در دوره های تاریخی پیش از انقالب صورت گرفته است، ارتباط 

با حکام و انجام مشاغل دولتی اصلی ترین دلیل کاهش نفوذ این قشر بر مردم می شده است.
وقوع انقالب اسالمی با حضور و تأثیر گسترده روحانیت، جایگاه ویژه ای در نظام سیاسی ایران 
برای این گروه ایجاد نمود. اما تحقیقات صورت گرفته در سال های بعد از انقالب نشان می دهد که 
نه اصل ورود به سیاست بلکه پیامدهای حضور در دستگاه سیاسی )مانند توجه به مسائل دنیوی 
و تجمل گرایی توسط برخی روحانیون، نارضایتی مردم از عملکرد دولت و ..( باعث کاهش نفوذ 
این گروه در بین مردم می شود. اما از دیگر دالیلی که در این مورد به آن اشاره شده است که در 
دوران قبل از آن شاهد نبودیم نکته ای است که فرامرز رفیع پور نیز در نتیجه مطالعات خود بعد از 
انقالب در دو کتاب آناتومی جامعه و توسعه و تضاد به آن اشاره کرده است، تغییر ارزش ها به سمت 
مادی گرایی و نکتة دیگر در مورد افزایش سطح سواد مردم و باالتر رفتن سطح تفکر افراد است که 
باعث می شود که از یک سو با بهره مندی از رسانه های مختلف مکتوب و غیرمکتوب به اطالعات 
الزم در مورد مسائل دینی شان دست یابند نیازمندی کمتری به روحانیت داشته باشند و از سوی 
دیگر برای مجاب کردن و پاسخ گویی به شبهات مردم، روحانیت نیازمند توان استداللی و تفکری 
باالتری باشد. بنابراین وی نتیجه می گیرد که افزایش سطح سواد اجتماعی، فاصله بین روحانیت و 
مردم را افزایش می دهد )رفیع پور، 1391: 525( این تحلیل در مورد موضوع پژوهش حاضر نیز 
از یک منظر قابل تعمیم است. رویکرد انتخاب شده از سوی نویسندگان مقاله مبنی بر برخورد با 
تبعیت از روحانیت به عنوان یک واقعیت اجتماعی و نوع نگاه به آن در شرایط حال حاضر و با در 
نظر داشتن میزان تفکر انتقادی نمونه مورد مطالعه نشان از آن دارد که این واقعیت اجتماعی دچار 
تحوالتی شده است که متناسب با نسل کنونی و شرایط معرفتی و اجتماعی آن است. همانگونه 
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که برگر و الکمن نیز اشاره می کنند که واقعیات اجتماعی در هر دوره و در انتقال خود به هر نسل 
جدید تغییراتی متناسب با شرایط جدید خواهد داشت. افزایش سطح سواد، تحصیل در دانشگاه و 
آشنایی با گزینه های متعدد در مورد موضوعات دینی، وجود مکتوبات و رسانه های مختلف و ... به 
شرایطی خواهد انجامید که نیاز به روحانیت به عنوان منابع اصلی شناخت را برای مردم خصوصًا 
نسل جوان مرتفع خواهد نمود و از سوی دیگر رقبایی بسیار جدی و بانفوذ همچون روشنفکران 
و اساتید و .. در برابر روحانیت وجود دارد که بر اساس تحقیق حاضر اقبال بیشتری در بین نسل 

جوان و دانشگاهی نسبت به آنها وجود دارد.
بررسی رابطه میزان تفکر انتقادی با تبعیت از روحانیت )مجموع گویه های در نظر گرفته 
شده( نشان داد که رابطه معناداری بین این دو وجود ندارد اما بررسی رابطة خرده مقیاس های 
تفکر انتقادی با تبعیت از روحانیت نشان داد که ذهن باز )توجه، تحمل دیدگاه های متفاوت، 
عدم تعصب( و کنجکاوی )تمایل به یادگیری بیشتر( با تبعیت از روحانیت رابطه ی منفی دارد 
و افرادی با چنین ویژگی هایی به میزان کمتری از روحانیت تبعیت دارند. باید توجه داشت که 
بررسی میزان و زمینه ی تبعیت از روحانیت در بین تمامی دانشجویان اختالف زیادی با هم 
ندارند )نزدیکی مد، میانه و میانگین که تقریباً برابر با 3 می باشد( و نمونة مورد مطالعه در این 
متغیر دارای یکنواختی است به این معنا که افراد با تفکر انتقادی متفاوت نظرات مشابهی در این 
مورد میزان و زمینه تبعیت از روحانیت دارند. بنابراین برخورد با واقعیت اجتماعی تبعیت از 
روحانیت برخاسته از شرایط اجتماعی و سیاسی )تغییر ارزش ها، باالرفتن سطح سواد و نیازمندی 
کمتر به روحانیت، عملکرد دولت و هجمه و نفوذ فرهنگ های رقیب و ..( دوران کنونی است 
و گرایش به انتقادی اندیشیدن به طور کلی و به عنوان یک متغییر مستقل و با مؤلفه های در نظر 

گرفته شده در این تحقیق رابطه معناداری با واقعیت تبعیت از روحانیت ندارد.
البته بررسی رابطة تفکر انتقادی و مؤلفه های تبعیت از روحانیت نشان داد که این نوع تفکر با 
مراجعه به متخصصان غیرروحانی رابطه هم جهت و معنادار دارد و بنابراین افرادی با تفکر انتقادی 
باالتر به افراد متخصص غیرروحانی در مسائل دینی شان مراجعه می کنند. روحانیت که پیش از این 
از اصلی ترین و یا تنها مرجع آگاهی بخشی دینی مردم محسوب می شد، در دوره ی کنونی، دارای 
رقبایی قدرت مندی خارج از حوزه های علمیه و در میان اندیشمندان غیرحوزوی است و دانشجویان 

که خود تحت آموزش محیط های دانشگاهی می باشند، به این گروه اقبال نشان می دهند.
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