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 چکیده

انجام رسیده است که »دینداری نزد دانشجویان  با نظر به این پرسش به  تحقیق حاضر 

دان دارد؟«شیعه مذهب  نظر مضمونی  از  تحلیل   ،شگاه شیراز چه جایگاهی  از روش  استفاده 

تا   18زن    8مرد و    12یافته با   ساختهای نیم گیری هدفمند و انجام مصاحبه مضمون با نمونه 

دهنده مفهوم های مصاحبه شفاهی و کتبی نشانو تحلیل متن  تجزیه  ،آوری جمع  ،سال   30

پذیر«   تعدیل  اعتقادی  همچنین»برساخت  است.  دانشجویان  نگاه  با    ،در  نهایی  مضمون 

-های راحتبه رویه  کیفیت گرایش   ،های دینداری مایهسازی تهمفاهیمی چون کیفیت نهادینه

کیفیت مواجهه   ،مدرن-های معرفتی سنتیکیفیت تجربیات از مناسبات و رویه  ،طلبانه مادی

ارزش  قدرت  نهادی با  دین  اب  ،های  با  مواجهه  ارزشکیفیت  و  با زار  ناهمخوان  فرامكانی  های 

باورها و  اعتقادها  بر  تأکید  و  نهادی  اعتقادی  ،دین  مبانی  انسان  ،بازتعریف   ،محوردینداری 

خدا ایندینداری  بر  عالوه  است.  شده  پردازی  مفهوم  دینداری  مغالطه  و  این   ،محور  نوآوری 

« و پیشنهاد این 1نظری  کارگیری »مدل شبهه تحقیق در زمینه روش تحقیق است. کشف و ب
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های روش  « یک ابتكار در زمینه1سبک از تحلیل مضمون با نام »تحلیل مضمون شبه نظری

 تحقیق کیفی است.

 

 .ی ندارید ن،ید ،تحلیل مضمون شبه نظری  ،تحلیل مضمون :مفاهیم اصلی

 

 و بیان مسأله مقدمه

اثرگذار بر زندگی عامه مردم، بلكه    مثابه یک پدیده اجتماعی نه تنها عاملی بسیار دین از قدیم به 

اندیشمندان علوم انسانی بوده است. درک متعالی و   مذهب، معنویت، امر  چالشی جدی پیش روی 

شناخت، احساسات افراد و   که بسیار تأثیرگذار بر شخصیت،  است   بوده  دین از آن جهت حائز اهمیت 

پیامدهای   به  ومنجر  است.  فردی  نظری  اجتماعی  اکثر  چند  جامعهههر  کالسیک  با  پردازان  شناسی 

و  فردی  مناسبات  در  دین  تأثیرگذاری  افولی  روند  از  مدرن  عصر  زندگی  مناسبات  کردن  تئوریزه 

آورده میان  به  سخن  انسانی اجتماعی  مناسبات  در  مختلف  انحای  به  دین  همچنان  امروزه  اما  اند؛ 

پدیده براجوامع  چالش  عامل  مهمترین  شاید  است.  گذار  اثر  اکثر ای  نظر  در  دین  افول  در  نگیز 

در رابطه با   انی توسط دانشگاه  یجد  طوربه   هاسالباشد که    2« ونیزاسیچالش سكوالراندیشمندان » 

  شی نما امروزه به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان »بوده است، اما  ی در جهان مدرن موردتوجه جد نید

زندگ   ینیدریغ خارج    یاز  رده  د  از  جد  نیو  جدعنبه   دیعصر  مسئله  شكل  ی وان  دینداری   ی هاو 

است  ی دیجد گرفته  خود  گرایش  (.311  :2000،  3گرف ی )هان«  به  برخی  چند  عصر هر  دینی  های 

همچون   به ظهوجدید  گرایش  در    تیمعنو  ر  معاصر  فرهنگ  مختلفشكلدر  برخی    های  نشان را 

کارکرد  دهنده افول  طبع  به  و  سازمانیافته«  ادیان  دین  »شكست  اجتماعی  ،   4)وارگادانند  میهای 

الکمن همچنان  (. 2:  2007 می  5که،  تضعیف  مدرن  دوران  در  آنچه  است  معتقد  دینداری  نیز  شود 

او »دین از کلیسا، دین همچنان حضور دارد؛ چیزی که  اما خارج  نامرئی« نهادی و کلیسایی است، 

 (.   67: 1390نامد )کالهی، می 

و به حاشیه رانده شده نیست بلكه به واسطه انقالب   در جامعه امروزی ایران دین نه تنها نامرئی

ای از تاریخ ایران بر روابط و مناسبات فردی و اجتماعی اثرگذار تر از هر دورهاسالمی دین سازمانیافته

ای جدا بافته از جهان معاصر نیست و با وجود اثرگذاری دین جامعه ایران تافته  ،است. با این وجود

 
1 Quasi-theory  of thematic analysis )Q-TTA ( 
2 Secularization 
3 

 Hanegraaff 
4 Ivan Varga 
5 luckman 
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جام  ،در آن هر  از  وارد چالش شده بیش  فرایند سكوالریزاسیون  با  ناخواسته  یا  دیگری خواسته    عه 

های خصوصی دینداری را به همراه است. در این شرایط در سطح فردی تحقیقات بسیاری رشد رویه

دهند و در سطح اجتماعی نیز جامعه ایران با هویت منحصر به فرد دینی دینداری نهادی نشان می

ع از  برخاسته  که  هجمهخود  در  است  اسالمی  انقالب  بخصوص  و  تاریخی  جانبه قبه  همه  ی 

سكوالریسم جهانی قرار گرفته است. چنین شرایطی باعث شده است که دین چه در نزد مردم عادی 

ای ایران به چالشی بسیار مهم و مسئله  پژوهشگرانو مسئوالن و چه در نزد قشر فرهیخته و جامعه  

ی سكوالریزاسیون و نوع خاص اثرگذاری مسلم مناسبات آن بر دین  بسیار جدی بدل شود؛ فرآیندها

باورها و ارزش-و دینداری از طرفی و نظام سیاسی نوع  با اجتماعی دینی و  های آن که در مقایسه 

دستورالعمل ادیان  کاملدیگر  جانبههای  همه  و  دیگر، تر  طرف  از  دارد  اجتماعی  زندگی  برای  تری 

اجتماعی مهم و درخور تحقیق و پژوهش، بخصوص   ه عنوان یک مسئلهباعث غامض شدن دینداری ب

 در میان جوانان به عنوان قشر پیشرو جامعه، شده است. 

 مـدرن قشـر ی جدای از شرایط امروزی جامعه ایران جوانان و بخصوص جوانان دانشجو نماینـده

(. در جامعه امروز ایـران 1387)آزاد ارمكی،  دارند سروکار های نوای هستند که با اندیشهجامعه هر 

 گرفتـه خـود بـه متفاوتی های شكل دینداری آنهاتحوالت در مناسبات اجتماعی و فرهنگی  با وجود

های جوانان دانشـجو ای که اکثر تحقیقات انجام شده نیز نشاندهنده تفاوت در دینداری است به گونه

موجـب شـده اسـت تـا  واع دینداری جواناناز انمتناقض و متعارض  ی هادگاهید هارائاست. از طرفی، 

پور، « )حسـنشود  لیمند تبدمسئله  ی جوانان به امر  ی ندارید  كردها،یو تزاحم رو  کیالكتید  نیدر ا»

(. در چنین شرایطی در رابطه با دینداری دانشجویان مسئله مهم فهم درست این نكتـه 101:  1394

-رک و تفسیری دارند؟ چرا که بنـابر پـژوهشها و باورهای دینی چه داست که دانشجویان از ارزش

زاده، شـریعتی و ، سراج2007خاور؛  ، خسرو1381و غیاثوند؛    ارمكی  آزادهای زیادی که انجام شده: )

(، 1393پور؛  و حسـن1388، ذوالفقـاری؛  1386، فراستخواه؛  1385، توسلی و مرشدی؛  1383صابر؛  

های دیـن رسـمی ورزند که بعضاً با آموزهاهتمام میهای متفاوتی به دینداری  جوانان ایرانی به شكل

هـا و باورهـای آنها همخوانی ندارد. حال سوال این است که: درک و تفسیر جوانان دانشـجو از ارزش

های تأثیرگذار در نوع تفسیر آنهـا کدامنـد؟ و در نهایـت اینكـه اشـتراک شان چیست؟ مضموندینی

 چگونه است؟مضمون در تفسیر دانشجویان از دینداری  

 

 تحقیق تجربی پیشینه

هاست که باعث  مند کننده دینداری در میان جوانان ایرانی سال»شرایط غامض کننده« یا مسئله

-جلب توجه پژوهشگران علوم اجتماعی شده است. همچنان که تحقیقات زیادی انجام شده و تحلیل
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در   ی نداریغامض کننده د  طیشرابه  جه  واقع با تو  در  های متفاوتی نیز از این شرایط ارائه شده است.

 مواجهه هستند.  ی مسئله اجتماع  ن یناخواسته با ا  ای خواسته    یعلوم اجتماع  شمندانی اند  ،رانیجامعه ا

روش و  شده  انجام  تحقیقات  تنوع  وجود،  این  دینداری با  مسئله  با  ارتباط  در  شده  بكارگرفته  های 

ت پژوهشی آن است. در اینجا به برخی تحقیقات جوانان حاکی از پیچیدگی این مسئله در عین اهمی

 شود. انجام شده از سوی صاحبنظران این حوزه پرداخته می

( در تحقیقی با هدف بررسی وضعیت دینداری جوانان  1385سرا )زند، شریعتی و خطبه شجاعی

روش با  ابزارکه  و  دینداری شجاعیپرسشکمی  مدل  شد،  انجام  دانشجوینامه  میان  در  را  به زند  ان 

مختلف  ابعاد  به  دانشجویان  پایبندی  میزان  که  بود  این  نشانگر  تحقیق  نتایج  گذاشتند.  آزمون 

طوری که پاسخگویان در ابعاد اعتقادات دینی،  دینداری از پراکندگی قابل توجهی برخوردار است؛ به 

تكالیف و  عبادتاخالق  در  و  نمره  بیشترین  افردی،  را  نمره  کمترین  دانشجویان  کردند.  جمعی  خذ 

ها بیشتر به سمت متوسط گرایش داشته همچنین دینداری دانشجویان با ترکیب همه ابعاد و متغیر 

به  دینداری  است  که  آن  45/25طوری  از  متوسط،  درصد  و    5/ 41ها  زیاد   25/  13درصدکم  درصد 

های نسبت ، اجتماعی و باطنی با  است. درضمن در این تحقیق، سه نوع دینداری مبتنی بر شریعت

 متفاوت در بین دانشجویان از هم متمایز شده است.

های دینی دانشجویان  ( تحقیقی با عنوان »بررسی سطح دینداری و گرایش 1385ی ) و مرشد   ی توسل 

مورد   پیمایش  به روش  امیرکبیر«،  دانشگاه صنعتی  دانشجویان  موردی  مطالعه  این  در  اند.   داده  انجام 

ن با بكارگیری مدل نظری »برگر« در مورد دینداری و تمرکز بر سنجش دو  بررسی قرار گرفته اند: محققا 

هایی از تكثرگرایی، خصوصی شدن و  بعد اعتقادی و مناسكی دینداری به این نتیجه رسیده بودند که رگه 

 هایی از این قبیل در میان دانشجویان است.  گری نشاندهنده دینداری گزینش 

ماه محرم در میان جوانان مناطق    (، در تحقیق خود1386فراستخواه ) که طی دهه عاشورا و 

های عمیق انجام داده ای و مضمونی و با استفاده از مصاحبهمختلف شهر تهران با روش نظریه زمینه

دین الگوی  که  رسیده  نتیجه  این  به  و  است.  است  گسترده  و  عمیق  تحول  حال  در  جوانان  ورزی 

 استخواه ترکیبی بودن دینداری آنان است.  خصیصه بارز دینداری جوانان از نظر فر

)حسن »گونه1393پور  عنوان  با  تحقیقی  روش  (،  با  اصفهان«  شهر  جوانان  دینداری  شناسی 

یافته  است.  داده  انجام  کمی(  و  )کیفی  انواع  ترکیبی  نشاندهنده  پژوهش  این  از گانههشت های  ای 

، وجه تام بر ابعاد دینداری« به انواع عبادی گونه که با تكیه بر مقوله »تدینداری جوانان است؛ بدین

پاک و ، قلب تشخیصی فرد« نیز به انواع خود مرجع، ترکیبی فقهی و توسلی و بر اساس مقوله »خود

یافته  است. همچنین  یافته  دست  دینداری  این  اخالقگرا  نشاندهنده  کمی  بخش  در  او  تحقیق  های 

 ن جوانان شهر اصفهان برخوردار هستند. است که انواع دینداری از فراوانی خاصی در بی 
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ترین شناسی نیز در مورد مسئله دینداری به اندازه ابتداییهای تجربی و تئوریک جامعهپژوهش

های تجربی ارائه شده آنها های این رشته قدمت دارند؛ هرچند که، اهم این تحقیقات و مدلتئوری 

مدل ملهم  اکثراً  و  است  بود  غربی  اندیشمندان  آموزههای  فرآیندهای از  از  متأثر  و  مسیحی  های 

( در کتاب روانكاوی و 1950)  1(. اریک فروم1384تاریخی غرب هستند )شجاعی زند،    –اجتماعی  

.  به عقیده فروم دیندارانی 4گراو دین انسان  3دهد: دین خودکامه ، دین را دو گونه تشخیص می2دین

های بینند. ویژگیمسلط می   خود سرنوشت بر را برتری  قدرت کامه گرایش دارند که به دین خود

برای  مافوق  رضایت  به  نظر  مافوق،  قدرت  برابر  در  تسلیم  از:  است  عبارت  دینداران  نوع  این  بارز 

زندگی پس از مرگ، دلواپسی دائمی دیندارن برای پاک شدن و رضایت کامل قدرت مافوق و تسلط  

نسانگرا را مبتنی بر قدرت منطق دینداران در جهت های زندگی دینداران؛ اما او دین ابرهمه جنبه

 شمارد. های دینداری خودکامه را متضاد با این موارد بر میداند و ویژگیشناسایی خویشتن می

ن را متشكل  گیری ادیاتنوع جهت«  6( در اثر خود »مباحث پلورالیسم دینی 1985)  5جان هیک

 منحصرا را  بشر آزادی و نجات داند. انحصارگرایی،می  9ییگرا  کثرتو  8یی گرا شمول،  7ییانحصارگرااز  

ایمان  مباحث و عقاید دینی  جمله از این نحوی که به  سازد،مرتبط می  خاص دینی سنت یک به

-می  بیرون معرکه از یا بشر بقیه ابنای  و است خاص همین گروه  به  منحصر نجات که است ایشان

 راه یک تنها گرایی شوند. شمولمی  مستثنی تگاری رس و نجات قلمرو از  صراحت به یا اینكه و مانند

طریق  از داند و یا  می خاص یک دین در صرفاً نیز را آن و  است بشر قائل  نجات و  رستگاری  برای 

معتقد به   گراییکثرت  .داندمی پذیر امكان خاص دینی درون سنت خاصی مذهب تلقی پیروان  طرز

 درون در گوناگون طرق به محوری، حقیقت به یخودمحور حالت از انسانی و تبدیل وجود تحول

) عالم بزرگ دینی های سنت همه بابور  اندیشه  دین و علم رابطه بررسی در (1966است. 

 راهگشای  و پیشاهنگ عقل آن در  که داند می وحی  و عقل بر مبتنی  ای اندیشه را اسكوالستیک

جای  کلی به شد، می شمرده وحی یتكلمه ابتدا در که عقل تدریج است. او معتقد است به ایمان 

 از مسیحیت  مجدد تفسیر طریق از امر و این گرفت خداوند به معرفت گشای  راه عنوان به را وحی

. رسدمی علم توسعه جریان در دینداری  مختلف صور  ظهور به بابور ترتیب شد. بدین درون حاصل

 
1 Erich Fomm 
2 psychoanalysis and religion 
3 authoritarian religion 
4 humanistic religion 
5 John Harwood Hick 
6 Problems of religious pluralism 
7 exclusivism 
8 inclusivism 
9 pluralism 
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 و  محدود دین عرصه گرایی، عقل نقوت گرفت و علم توسعه با که دهدمی نشان بابور تاریخی نگاه

  .آید می در جدید ارزش های تصرف به کامل صورت به نهایت در و شود می محدودتر

وضعیتی که امروزه بر جامعه ایران حاکم است وضعیتی مشابه قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم  

بربستن دین حكایت    های آن زمان با توجه به سلطه سكوالریسم از رختاروپا نیست که اهم نظریه

اندیشمندانی چون می نظری  با چارچوب  نتوان  که  نیست  ذهن  از  دور  آنچنان  که  هر چند  کردند. 

 مارکس، وبر، فروم و دیگر اندشمندان کالسیک به تحلیل آن پرداخت.  

برای سنجش دینداری   3و هیک 2، گالک و استارک 1اکثر تحقیقات کمی انجام شده از مدل برگر

اند با ارائه مدل تجربی و نظری بومی به اند. برخی اندیشمندان نیز تالش کردهفاده کردهدر ایران است

اما همچنان بپردازند  ایرانی  بر که پیشتبیین وضعیت دینداری جوانان  انجام شده  تر آمد تحقیقات 

 اند.  تفاوت مضمون دینداری در قشرهای مختلف جامعه رسیده

عد دینداری  مضمون  کیفی  تحلیل  معنای  در  به  پیشین  تحقیقات  حداکثری  تبیین  م 

ها و مناسبات زندگی اجتماعی  گذرد فرآیندهر چه از تاریخ مدرنیسم میها نیست.  کنارگذاشتن آن

با تغییرات بیشتری مواجهه می از مدرن  بارز این تغییر و تحول در تعاریف و پیش  شوند. مشخصه 

ی مثال امروزه در برخی جوامع دو نفر مرد با هم،  های اجتماعی مشهود است. برانحوه کارکرد نهاد

شوند و دو نفر زن و یا یک فرد بزرگسال با یک کودک به عنوان یک خانواده به رسمیت شناخته می 

خانواده  نهاد  تعریف  چراکه  ندارد  موضوعیتی  خانواده  برای  گذشته  کارکردهای  دیگربرخی  اینكه  یا 

نیست   اما شكی  بقای زندگی اجتماعی و امروزه تغییر کرده است.  با  که مادامی که اساس خانواده 

تداوم آن رابطه مستقیم داشته باشد خانواده ادامه خواهد داشت. نهاد دین نیز همچون دیگر نهادها 

از این تغییر و تحوالت در امان نمانده است و از طرف دیگر نیز کارکرد خود را برای زندگی اجتماعی  

-مچون دیگر نهادها با تغییراتی مواجهه شده است. البته به اشتباه سالاز دست نداده است؛ بلكه ه

نهاد  بربستن  به رخت  نهاد دین  از تحقیقات تغییرات در تعریف و نحوه کارکرد  هاست در بسیاری 

تعبیر شده از جامعه  این    دین  فهم درست  باشد  مسئله دین حاکم  بر  نگاه  این  که  زمانی  تا  است؛ 

بو نخواهد  ممكن  بدانمسئله  پیشینه  در  که  ای  انجام شده  تحقیقات  اکثر  با د.  یا  پرداخته شده  ها 

اند و یا با تعریفی مدرنیستی از رخت بربستن دین از حیات اجتماعی تعریف سنتی به دین نگریسته

 اند. سخن رانده

 
1 Peter L. Berger 
2 Glock C. and Stark 
3 John Haigh 
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ی با توجه به شرایط خاصی که فرآیند دینداری جوانان ایرانی را تحت تاثیر قرار داده بـه نظـر مـ

هایی که از سوی اندیشمندان غربی ارائـه شـده، بـه رسد که تعاریف مفاهیم اساسی دینداری و مدل

  طور کامل قادر به تبیین فرآیند دینداری بخشی از جوانان ایرانی نیست.

 

 مبانی و چارچوب نظری

سـت ای است که راهنمای عمل پیروان اناپذیرند. »دین منظومهدین و دینداری مفاهیمی جدایی

: 1394شود« )اعتمـادی فـرد،  ای عینی و واقعی مربوط میو دینداری به کیفیت تحقق آن در زمینه

«، »نشـانه و 2دینیخـاطر«، »دلبسـتگی یـا تعلق1دینیاصطالح هایی نظیر »اهتمام یا استلزام  (.  41

« 7دینی«، »هویت6دینی«، »پیروی و  عضویت5دینی«، »مسئولیت4دینی«، »برجستگی3دینیبروزات

های خاصـی از آن و جنبـه سـازند؛ امـا بـر وجـوهدر عین حال که مضمونی از دینداری را منتقل می

هـا جـز در کاربردهـای خـاص و افـاده همـان منظـور اسـتفاده کـرد توان از آنتأکید دارند که نمی

 دیـن اسـانشنبین جامعه در برانگیز مناقشه موضوعات از یكی دینداری  (. تعریف1393زند، )شجاعی
 آلپـورت بعـدی؟ چنـد ویـا اسـت بعدی  ای یکپدیده دینداری  آیا که بوده این بحث اصلی .است بوده

 یـا آیینـی ،نظـری  یا مفهومی ( بعد1951) 8دین، واچ شده درونی و شدهنهادی  نوع میان دو (1950)
 زمانی و گـالکسا و اجتماعیدین بندی به( پای 1961)9جمعی آن، لنسكی یا شناختیو جامعه عملی

اند )آزاد پیامدی دین تمایز گذاشته و فكری  تجربی، مناسكی، (بین ابعاد اعتقادی،1965) 10استارک و

ها کننـده آن اعمـال نـزد انسـانبه هر حال پایبندی به اعمال به اعتقادهای حمایت(.  1387ارمكی،  

کنـد. هـر ها دنبـال میدر آن بستگی دارد؛ اعتقادهایی که هر انسانی منافع مادی و غیرمادی خود را

 ،چند به خاطر شرایط خاصی، افراد ممكن است به اعمـالی متناسـب بـا اعتقـاد خـود عمـل نكننـد

 و ظهـور بتواننـد آنكه از پیش هانگرش که هستند موانعی هاموقعیت» 11که به گفته کمپلهمچنان

در  (.85: 1285، آذربایجـانی: 1391)محمدرضایی و عابـدینی،  د«کنن عبور هاآن از باید یابند، بروز
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 -ایمـانی و عبـادی  -تحقیقات پیرامون دین و نظریه های اندیشـمندان پیرامـون آن، ابعـاد اعتقـادی 

های نظری ارائه شده مـد نظـر بـوده اسـت. در ایـن مناسكی به عنوان مهمترین ابعاد در بیشتر مدل

-مناسكی دانسته  –ایمانی و عبادی    –قادی  تحقیق نیز مهمترین ابعاد دین که اکثراً آنها را ابعاد اعت

اند مد نظر است؛ اما اینكه ذات اعتقاد و ایمان و عبادت و مناسک چه هستند خـارج از رویكـرد ایـن 

 تحقیق است.

 

  تحقیق شناسیروش

( اسـت کـه بـدون فرضـیه 2ای « این تحقیق تحلیل مضمون )روش تحلیل شبكه1امیکرویكرد »

شـان انجـام شـده اسـت. ف و کشف معانی ذهنی دانشجویان از دینـداری های آماده و با هدف توصی

شـیراز در مقـاطع امـامی( دانشـگاه    سال( شیعه مذهب )دوازده  35-18ی هدف دانشجویان )جامعه

های تحصیلی متفاوت است. تعداد نمونـه تـا تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و رشته

هـای گیری هدفمند، از تكنیـکمرد( رسید. با اتخاذ روش نمونه 8و   زن  12نفر )  20پایان تحقیق به  

، دقیقه در هر مورد و در صورت لزوم مراجعـه مجـدد(  60الی    30یافته )ساختنیم  ، مصاحبهمشاهده

ها نیز به تحلیل دادهآوری و تجزیهها استفاده شد؛ فرآیند جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهبرای جمع

بنـدی مناسـب ادامـه یافـت. همچنـین ن با روش شبكه مضامین  تا رسیدن به خوشهصورت همزما

تحقیق و ها و فرآیند تحقیق با استفاده از تجربیات تحقیقات پیشین، رجوع مكرر به میداناعتبار داده

 زُبده در حیطه مورد بررسی حاصل شده است. مشورت با اساتید

 

 های تحقیقیافته

 (. 1ای مضامین از این قرار است: )جدول  شبكه ون مصاحبه به صورت جدول  مت   های کدگذاری نتیجه  

 
 : نمایش مفاهیم اصلی و فرعی در شبکه مضامین 1جدول  

 مفاهیم اصلی  مفاهیم فرعی  ردیف 

1 

های کتب دینی و مراجع  همنوایی با نوع گرایش دینی خانواده، رجوع به آموزه
برای تقویت اعتقادات و باورها، تبعیت  ، اماکن دینی کانونیبرای تحكیم اعتقادات

از ضوابط گفتمانی مدارس، همنوایی با هنجارهای دوستان، مواجهه با نمادها و  
سازی ابزارهای  مناسبات ارزش آفرین محیط اجتماعی، متأثر شدن از فرهنگ 

 اجتماعی دینی  -ترویج گفتمان سیاسی

سازی  نهادینه

 های دینداری مایه ته 

 
1  Emic 
2 Themathic network (attride-stirling ,2001) 
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 مفاهیم اصلی  مفاهیم فرعی  ردیف 

2 
مناسک  یاز روزمرگ ی معضل خستگاولویت لذت و فراغت،  کردن،در حال زندگی 

 نگریی، سطحی نید
گرایش به راحت  

 طلبی

3 

-گیری متناسب با دین نهادی، تصمیمچالش احترام به عقاید شخصی با جهت
های معیشتی و ارزشی های دینی مستقل با رجوع به مراجع دینی، چالشگیری
گیر با گرایش رادیكال به  تقلید آسان جدید، گرایش به انتخاب مرجع  -سنتی
های گذشته، تمایل به ارتباط مستقیم باخدا یا وابستگی و توسل به  سنت

فرهنگی دانشگاه یا استمرار   -های علمی و جوت علمیبرگزیدگان، آگاهی با دستاورد
باورهای دینی، تغییر نگرش با مطالعات و تجارب شخصی با اهتمام پیوسته به  

 تمایل به اعمال و مناسک به صورت فردی یا اجتماعی  ته،های گذشسنت

تجربه مناسبات و  

های معرفتی   رویه 

 مدرن -سنتی 

4 
گیری متناظر با نظر به سودمندی اهتمام به اعتقادات و مناسک دین نهادی، جهت

تفاسیر مراجع دین از مسائل مختلف، عدم ابراز رضایت از ضعف واجبات دینی،  
 به دینداری نهادی تالش در اهتمام 

همنوایی با گفتمان 

 مسلط دین نهادی 

5 

استفاده از  اجتماعی با جوامع مختلف،   -گسترش ارتباطات و تعامالت فرهنگی 
های  اینترنت و شبكه آگاهی با های جدید، افزایش ماهواره و گرایش به ارزش

ابری  بر های جنسیتی،زدگی از نابرابری اجتماعی، برابری طلبی جنسیتی و دل 
 زدگی از مزیت شدن لقب آخوندی  دلطلبی اجتماعی و 

گرایش به ابزار و  

های ناهمخوان ارزش 

 با دین نهادی 

6 

  اعتقاد به خدای یگانه قادر به عنوان موجودیت برتر، برحق دانستن اطاعت از پیام
آوران و امامان، اعتقاد به غیرقابل تغییر بودن اصول دین، نظر به آخرت به عنوان 

قصد نهایی زندگی، اعتقاد به عدالت خداوند در دخالت در امور مخلوقات، اعتماد  م
 به تفسیر امامان و مبلغان دین در مسائل مختلف

تأکید بر اعتقادات و  

 باورها

 
7 

اعتقاد به وجود برتر انسانی، تأکید بر درایت شخصی در فهم و گرایش به وجود  
نی و اجتماعی، نظر به زندگی به عنوان  برتر، اعتقاد به پیشرفت در کماالت انسا

مبدم و مقصد انسان، اعتقاد به اختیار تام انسانی و عدم اعتقاد به سرنوشت، تأکید 
انسانی، اعتقاد به عمل   -بر دستاوردهای علمی در تثبیت شرایط زندگی اجتماعی 

 العمل، احترام به رضایت شخصی و عكس

بازتعریف مبانی  

 اعتقادی

8 

دینی، اهتمام به نماز و روزه برای تقرب به خدا و دوری از  هایم شرکت در مراس
خدایی، خدا اولین شیطان، رجوع به مراجع تقلید، ستایش خداباوری و تنفر از بی

مرجع توسل در مواقع مشكالت، احساس حضور خدای قادر)دائم المراقبه بودن(،  
تگاری اخروی، ستایش  براعت از عذاب آخرت، مبارزه با غرایز حیوانی به امید رس

 دینان  سودمندی عمل دینداران و بیزاری از زیان بی

 دینداری خدامحور 

9 
رجوع به وجدان انسانی خود، همنوایی با عمل انساندوستانه، بیزاری از عمل غیر  

اجتماعی بر غرایز خود برای سالمت    -انسانی و غیر اجتماعی، کنترل انسانی  
 به عمل سودمند و انسانی   جسمی، روانی و اجتماعی، اقدام 

 محور دینداری انسان

10 
مذهبی یا غیر مذهبی نمایی وضع ظاهری، اقدام عامدانه به اعمال و مناسک  

 ناخواسته، اقدام اجباری به اعمال و مناسک ناخواسته  
 مغالطه دینداری 



 ام خاطره، پروژه برساخت ...سازوکارهای انهد

 

131 

   :بسط موردی مضامین اصلی

 های دینداریسازی ته مایهنهادینه

نهادینه تهسازمقوله  نوع  مایهی  و  دانشجویان  دینی  گرایش  که  است  گواه  دینداری  های 

ها،  ها با توجه به این مقوله میتواند شبیه قرائتی نزدیک و متأثر از عوامل نهادی ارزشگیری آنجهت

جهت نوع  وجود  این  با  باشد.  نهادی  دین  مناسک  و  اعمال  معرفتی باورها،  تجانس  میزان  و  گیری 

نهادی همچون ارزش  عوامل  و  معیارها  به  نوع جهت»خانواده«  در  نهادی  دین  اعتقادی های  گیری 

خانواده«  هنجارهای  با  »همنوایی  مقوله  همچنانكه  است.  اثرگذار  بسیار  دین  به  راجع  دانشجویان 

 گوید: ساله بود، می  19( که خانمی 2کنندگان )ش.دربردارنده گویای آن است. یكی از مشارکت 

خانواده در  ب»من  اثر ای  هم  من  بر  قطعا  این  و  داشتند  اعتقادی  همچنین  اول  از  که  شدم  زرگ 

 گذاشته است« 

گوید که: »مثالً دیشب که ماه رمضان  طور میکننده در مورد تأثیر دوستان هم اینهمین مشارکت

 که خودم اصالً نماز خون و روزه بگیر نیستم با او رفتم مسجد دانشگاه و احیا نشستیم اما بود درحالی

 بینم«ها نمی ترم... ولی دلیلی هم برای دوست نشدن با مذهبی در کل با دوستای غیرمذهبی راحت

 گوید: ساله است چنین می 28( که خانمی 14کنندگان )ش.یكی دیگر از مشارکت 

که خودش نمیخونه وقتی ما نماز نمیخونیم ناراحت میشه من خودمم اآلن نمازم » پدرم نه درحالی

ا دیگه مثل بعضیا که پیشونیشونو مهر سیاه کرده نیستم گاهی وقتا نمازمم قضا میشه رو میخونم ام

 اما در کل دیدگاه مثبتی راجع به این چیزا دارم...«

 

 گرایش به راحت طلبی

ها و باورهای دانشجویان ظرفیت چیرگی بر ارزش این مقوله اشاره به عواملی دارد که در زندگی 

های غریزی انسان و فرار از قید و بندها  ارتباط با ظرفیتچند این مقوله بیدین نهادی را دارند. هر

کنندگان بر آن تأکید  نیست. یكی از مفاهیمی که در زیر مقوله »گرایش به راحت طلبی« مشارکت 

هایی برای کردند »اولویت لذت و فراغت« بود. این مفهوم به میزانی از گرایش به دغدغه می 

رباید  دارد که گوی سبقت از اعتقادات آخرالزمانی و جهان آخرت را در نظر آنها میدانشجویان اشاره 

کنندگان  تواند در اتخاذ نوع استراتژی آنها نیز مؤثر واقع بشود. یكی از مشارکتکه در نهایت می 

 گوید: ساله است، می  19( که یک مرد 1)ش.
چراغ با دوستم میرم یه جایی بگردم... میرم   جای اینكه برم شاه»اگه اآلن بخوام برم بیرون تفریح به

 کالس موسیقی یا چمیدونم با دوستام میرم پارک که یه خورده برام جذابیت هم داشته باشه...« 
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 مدرن –های معرفتی  سنتی  تجربه مناسبات و رویه

چالش از  یكی  مدرن  زندگی  و  سبک  باورها  به  اهتمام  در  نهادی  دین  روی  پیش  جدی  های 

های مختلف نزد دانشجویان است. مثالً خصیصه بارز عصر مدرن نگرش علمی به پدیده  مناسک آن

 اندیشه علمی ی اشاعه  و محور  محققان  و دانشمندان محل اجتماع دانشگاه  که  جا  آن است و از

مثالوارهمی  است؛ مناسبیتواند  در  قلمداد مدرنیته   برای  ی  که  این  بر  عالوه  دانشجویان  که  شود 

های فردی در زندگی مره خود با دستاوردهای آن مواجهه هستند. یا اینكه؛ رشد گرایشزندگی روز

های هایی که هر کدام به نحوی افراد را در معرض رفرم معرفتی اندیشهشهری و مدرن و سایر رویه

ساله است   28کنندگان که خانمی  دهند. یكی از مشارکت زندگی اجتماعی سنتی اجدادشان قرار می

 گوید:جدید می  -های معیشتی و ارزشی سنتی  طه با مفهوم چالشدر راب

خیلی  نیست  درست  میشه  کامل  ازدواج  با  دینت  نصف  میگن  که  اینم  نظرم  از »به  بعد  هستن  ها 

 کنن... که در واقع کار درست را هم انجام میدن«. ازدواجشون چه کارا که نمی

کنندگان گویای این اجتماعی« در نظر مشارکت یا مثالً مفهوم »تمایل به اعمال و مناسک فردی یا  

ای برای گزینش موضوعیت پیدا کرده بود؛ مثالً یكی از واقعیت است که به دالیل مختلف به مسئله

 گوید: ساله است؛ می  25( که مردی 16کنندگان )ش.مشارکت 

ستن... حتی در مود دهم نماز را فُرادا بخوانم... البته من تنها نیستم خیلیا مث من ه»من ترجیح می

مراسمای دیگه یا مسائل دینی هم بیشتر سعی میكنم خودم عمل کنم یا برم یاد بگیرم تا از زبون 

 آخوندا بشنوم...«

 

 همنوایی با گفتمان قدرت دین نهادی

کرده احاطه  نهادی  دین  از  برگرفته  شریعت  ایران،  کنونی  جامعه  در  را  عرف  و  و  قوانین  است 

های دین نهادی تا حدود زیادی متناظر است. مقوله »همنوایی با  ایش به معرفتبا گر  پذیری جامعه

مشارکت نظر  از  که  نهادی«  دین  مسلط  استخراجگفتمان  واقعیت  کنندگان  این  گویای  است  شده 

به ارز یا تقویت و استمرار جهتشاست که زمینه همراهی و گرایش  نهادی  بدانها  های دین  گیری 

اما   مهیاست.  موقعیت بسیار  تثبیت  برای  دارند  قرار  دانشجو  جوانان  که  حساسی  سنی  شرایط  در 

کنند. مثالً »عدم ابراز های دین نهادی را بسیار سودمند ارزیابی میاجتماعی خود گرایش به ارزش

مشارکت از  یكی  دینی«  واجبات  ضعف  از  )ش. رضایت  مردی  12کنندگان  که  است؛    32(  ساله 

 گوید:اینچنین می 

این زمونه دین حال و روز خوشی نداره... همین دو دقیقه پیش اذون گفته شد ببین چقد   »به نظرم

دانشجو اونجا جلو مسجد دانشگاه لَم دادن و هیچ کس نمیره نماز بخونه و امام جماعت و با سه چهار 
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کالسم   نفر تنها رفتن تو مسجد... این یعنی اصالً نماز یا چیزای دیگه براشون مهم نیست... اصالً تو

همه فازشون غیرمذهبیه... این وضع دین دانشجواس... همه ما از این مسائل خبر داریم... خودمونیم 

که این کارا رو انجام میدیم... ولی همیشه و همه جاها نمیشه به سادگی از زیر مسائل مذهبی فرار  

 شون میدن...«کرد چون پامون گیره... تازه به موقش همین نماز نخونا خیلی رفتار مذهبی ن

 

 های فرامکانی ناهمخوان با دین نهادی گرایش به ابزار و ارزش

کنندگان  ها یا شریعت دین نهادی در نگاه مشارکت جایگزین برخی ارزش  از جمله مضامین مهم 

به دالیلی ارزششارز  و  شدنقدرت جهانی  ابزارهای آن هستند؛ چراکه  و  های سنتی زایی مدرنیته 

های فرامكانی های جدتی مواجهه ساخته است؛ ظهور ابزار و ارزشها با چالش نزد آندین نهادی را  

هایی است که معانی خاصی را برای دانشجویان  ناهمخوان با دین نهادی به معنای ظهور ابزار و ارزش

 به همراه داشته است که با دین نهادی همخوانی ندارند.  

گوید: »چیزهایی رو قبول دارم که ساله است، می   25  ( که یک مرد16کنندگان )ش.یكی از مشارکت 

باشه مثالً برابری زنان و مردان هستن و نفی چهار زنی رو در هر شرایطی قبول   شاید خالف دین 

با   من  نداشتم  خبر  این چیزا  از  هم  قبالً  نگرفتم  یاد  که  مادر  از شكم  من  رو  این چیزا  دارم...البته 

ن شرایطی شده که آدم میتونه همه چی رو ازهرجای دنیا راحت  کمک مطالعاتی که داشتم... خب اآل 

هایی که میان اینجا و خیلی چیزای دیگه که ها توریستبفهمه مثالً خارج رفتنم، استفاده از رسانه

می  استنباط  گزاره  این  از  میشن«  آدم  بیشتر  آگاهی  بهباعث  مرد  و  زن  برابری  یک شودکه  عنوان 

م برای  حقوقی  و  عرفی  آرمانشارکتارزش  و  پیامدها  از  یكی  خود  که  بود  مطرح  های کنندگان 

کننده  ها و ابزارهایی دیگر که تعدیل مدرنیته و زندگی مدرن امروزی است؛ همانند بسیاری از ارزش

و ناشی از شرایط ایجادشده یعنی ابزار و اندکنندگان شده معانی و الگوهای فرهنگی و دینی مشارکت 

 درنیته هستند. های فرامكانی مارزش

 

 تأکید بر اعتقادات و باورها

ارزش و  ابزار  ظهور  میاگرچه  جدید  تعدیلهای  حدودی  تا  ارزشتواند  نهادی  کننده  دین  های 

ارزش سیطره  مقابل  در  اما  دهنده  باشد  تطبیق  عامل  نیز  ایران  دینی  جامعه  در  نهادی  دین  های 

با مبانی اعتقادی دین نهادی است مقتجربه وله »تأکید بر اعتقادات و باورها« بر جایگاه  های دینی 

از مشارکت  برخی  اعتقادی  و  که  مفهومی  دارد  اشاره  نهادی و کنندگان  کننده مواضع دین  تصدیق 

بخشی از معنای دینداری دانشجویان است. مثالً مفهوم »اعتقاد به غیرقابل تغییر بودن اصول دین« 

نگاه مشارکت  از  امر مهم  این  اشبر  امامت، عدل و کنندگان  نبوت،  )توحید،  اصول دین  اره دارد که 
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نمی مجدد  تفسیر  یا  و  تغییر  یا  انكار  و  هستند  تغییر  غیرقابل  و  همیشگی  از معاد(  یكی  پذیرند. 

 گوید:ساله است می  24( که یک مرد19کنندگان )ش.مشارکت 

و این چیزا رو گفتند و   »اصول دین غیرقابل تغییر هستند مثالً پیامبران از طرف خدا انتخاب شدند 

 در حكم خدا هم نباید شک کرد«

 

 بازتعریف مبانی اعتقادی

تعریف  باز  را  خود  دینداری  معانی  افراد  که  دارد  مفهومی  به  اشاره  اعتقادی  مبانی  بازتعریف 

نظر مشارکت کنند؛  می  از  الگوهای شرعی و مبانی معنایی دین این مقوله  از  بیانگر دوری  کنندگان 

به عمل و عكس  نهادی است. نظر مشارکت مفهوم »اعتقاد  پیامدهای العمل« در  به معنی  کنندگان 

مشارکت از  یكی  دارد:  معنایی  قرابت  »کارما«  مفهوم  با  تقریباً  که  است  آنان  برای  کنندگان  اعمال 

 گفت: ساله بود؛ می  24( که یک مرد 13)ش.

و صد درصد همون لحظه میبینی...  »این خیلی واضحه که کار بدی یا خوبی که انجام میدی تاثیرش

منظورم این نیست که مثالً اگه تو به این ماشین که اینجاست یه سنگ بندازی و شیششو بشكونی 

کنه که عواقب منفی اون ماشینم یه سنگ بزنه به تو... همون کار یه احساس مخرب در تو ایجاد می

 ی و پیامد بدشو بعداً بیشتر میبینی«دار میكنبرات به بار میاره...با این کار نفس خودتو لكه

 گفت: ساله بود؛ می  19( که یک خانم 6کنندگان )ش.یكی از مشارکت 

کرده گناه  که  نیست  این  منظورم  اصالً  کارا  برخی  مورد  اینكه »در  تصور  میرم جهنم...  بعدش  و  ام 

 کسی همین کارو با خودم بكنه منو عذاب میده برا همین انجام نمیدم«

 

 خدامحور دینداری 

این نقش در مفهوم خداوند در تفاوت معنایی دینداری مشارکت کنندگان نقش محوری دارد و 

نوع دینداری مفهوم خدا به عنوان یک مرجع  دینداری خدامحور حائز اهمیت بنیادی است. در این 

وجه  است.  استوار  آن  بر  مقدس  معانی  همه  و  مناسک  اعتقادها،  بنیان  که  است  مطرح  مقدس 

می  مشترک را  خدامحور«  »دینداری  مقوله  فحوایی  که  مفاهیمی  تمام  انضمامی  نوع و  از  و  رسانند 

دارند مفهوم محوری»خدا« است که نشان و مناسک دینی دانشجویان حكایت  دهنده وجدان عمل 

 عمل مشترک و دائمی این سنخ دینداران به بندگی آنهاست. 

ف  از  که  مشكالت«  مواقع  در  خدا  به  »توسل  مشارکت مفهوم  بین  در  زیادی  کنندگان  راوانی 

برخوردار بود، رجوع بیشتر به خدا در مواقع نیاز بود که البته تنها در رجوع مستقیم به خدا خالصه 
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منظور یاری خواستن  ها برای ارتباط باخدا در زمان نیاز به زادهها مثالً امامواسطهشود و رجوع به نمی

 گفت: ساله بود؛ می  27( که یک خانم 5کنندگان )ش.ارکت بسیار مورد تأکید بود. یكی از مش

جواب  همیشه  کردم  توسل  خدا  بر  که  گرفتاری  مواقع  در  خودم  من  میده،  جواب  موقع  به  »خدا 

تونستم به کسی هم  گرفتم مثالً همین چند وقت پیش من تمام پول خرجیم تمام شده بود و نمی

پول اون  یه جوری  و  توکل کردم  به خدا  فقط  بهش فک    بگم  به دست من رسید که خودم هرگز 

 کردم...« نمی

 

 محور دینداری انسان 

های برتر او ارجاع داده  محور، اعتقادات مقدس و قابل احترام به انسان و خصیصه در دینداری انسان 

توانایی می  »توانایی هایی که می شوند  باشند  داشته  انسان وجود  در وجود هر  اعتقادات  تواند  که  هایی 

توانند باشند و استمرار داشته باشند« وجه مشترک و انضمامی  سی هستند؛ در وجود هر انسان می مقد 

می  را  محور  انسان  دینداری  مفهوم  معنای  که  مفاهیمی  نزد  تمام  دینداری  مضمون  نوعی  از  رساند 

انسانی  افراد  این  نظر  در  واقع  در  است.  استوار  »انسان«  محوریت  بر  که  دارد  که    دانشجویان حكایت 

 کند باید عملی انسانی، نظری انسانی و روح وروانی انسانی داشته باشد. وار زندگی می انسان 

پذیرند اما از قبول اینكه در جریان امور  برخی از دانشجویان وجود خدا را در معنای سنتی آن می 

ها  ی که آن زنند و معتقد هستند خداوند مفهومی است شامل تمام اعمال زندگی دخالت کند سر باز می 

کنند و معتقد هستند انسان در طبیعت خود  دانند و یا افرادی که وجود خدا را انكار می شایسته می 

ها اعتقاد داشته و عمل کند به  ظرفیت خوبی و بدی را به یک اندازه دارد و به میزانی که انسان بر خوبی 

 گفت: ساله بود؛ می 19مرد    ( که یک 1کنندگان )ش. شود.  یكی از مشارکت انسانیت« نزدیک می » 

متر می مثل یک  اندازه »خدای من  اون  با  بتونم  گیری میمونه که من خودمو  اگه من   ... کنم 

... عبادت هرچه بیشتر از این اندازه رو به خودم اختصاص بدم به صفات برتر اون نزدیكتر می شوم 

 دینی من همین است«

 

 دینداری 1مغالطه

به لحا  محتوایی استدالل منطقی همخوان ای است که مقمغالطه قضیه نتایج آن  با  دمات آن 

نیست، ولی به صورت ظاهری همخوانی دارند. معنای مفهوم مغالطه دینداری در این تحقیق بدین 

صورت است که افراد ممكن است در ظاهر به دینداری عمل کنند اما این عمل با مبانی اعتقادی آنها  

 همخوانی نداشته باشد.  

 
1 Fallacy 
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مفروضات برطب به  وابسته  دیندار  افراد  مناسک  است  شده  دین  به  تحقیق  این  در  که  نگاهی  ق 

افراد  ای پارادوکسیكال را نشان میاعتقادی آنهاست. مقوله مغالطه دینداری رابطه دهد که طی آن 

 شان ممكن بود به اعمال، رفتار و مناسكی اقدام ورزند.  رغم میل باطنی و مبانی اعتقادی به

مشارکتمفهوم   نظر  از  ظاهری«،  وضع  نمایی  مذهبی  غیر  یا  این  »مذهبی  بر  ناظر  کنندگان 

معناست که در شرایطی  به دلخواه خودشان یا به اجبار مجبور بودند وضع ظاهری متفاوتی با آنچه 

ساله بود   26( که یک مرد  10کنندگان )ش.  هستند و دوست دارند، داشته باشند. یكی از مشارکت

 د: گویچنین می

»من یه دوست دارم که اعتقادی به حجاب نداره ولی تو این دانشگاه یا حتی بیرون تو خیابون 

باید بپوشه چون مجبوره...خود من اگه بخوام اون چیزایی که واقعاً بشون معتقدم رو انجام بدم جایم 

کارت راه   تو این جامعه نیست خیلی راحت بگم گاهی وقتا الزمه بعضی کارای مذهبی رو برا اینكه

 بیفته انجام بدی یا بعضی حرفا رو نزنی و...« 

 

 نقشه مضمونی دینداری دانشجویان 

پذیر« دربردارنده دهد که مفهوم »برساخت اعتقادی تعدیلنقشه مضمونی ترسیم شده نشان می

دانشجویان در عین داشتن  کانون مفهومی دینداری دانشجویان است. این مفهوم بیانگر این است که  

 رب و معانی متفاوت از دینداری اکثرا در این مقوله اشتراک نظر دارند.تجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پذیر شبكه مضمونی برساخت دینداری تعدیل :1نمودار 

های معیشتیدرگیری   

 کسب سواد علمی 

های  مایهنهادمندسازی ته 

 دینداری 

 تمایالت مادی 

جهان  زیست  چیرگی فردگرایی بر 

های دین نهادی  ارزشسیطره  ،اعتقادی

ناهمخوان با دین   هایظهور ابزار و ارزش

 نهادی 

 اعتقادی بازتعریف مبانی

 ات تاکید بر اعتقاد

داری انسان محوردین  

 داری خدار محوردین

 دینداری مغالطه 

اعتقادی تعدیل  برساخت 

 پذیر 
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 ارائه مدل شبه فرآیندی دینداری دانشجویان 

اگر چه تحلیل مضمون به دنبال ردیابی مضامین است اما تا حدود زیادی قابلیت این را دارد که  

بدین    از تحقیق  این  مضامین  فرآیندی  مدل شبه  بنابراین  بگوید.  پدیده سخن  آن  بر  فرآیند حاکم 

های معرفتی و گرایش به راحت طلبی مایهسازی تهصورت است که: با وجود مفاهیمی چون نهادینه 

مناسبات معرفتی سنتی  در عین تجربه رویه و  از دینداری   –ها  آنها  نظر  مدرن خوانش خاصی در 

 گیرد. می  شكل

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 پذیر مدل شبه فرایندی برساخت اعتقادی تعدیل  :2نمودار 

 

  یاستراتژ 

بازتعرف  

مبانی 

 اعتقادی 

 تالش برای یافتن مضامین جایگزین  عدم  رضایت از مضمون 

ای: همنوایی با گفتمان  عوامل مداخله

 نهادی  مسلط دین

 تفسیر 

 ی:استراتژ 

تأکید بر 

 اعتقادت   

گرایش به ابزار و  ای:عوامل مداخله

 ناهمخوان با دین نهادی  هایارزش 

  نهادینه سازی ته مایه های  عوامل علتی:

 دینداری 

 گرایش به راحت طلبی

 پیامد:

دینداری خدامحور    

 جستجوی مضمون 

  

 پیامد:

غالطه  م

 دینداری 

 

مون عدم  رضایت از مض  تالش برای یافتن مضامین جایگزین  

ای: تجربه همزمان مناسبات و  عوامل زمینه

 پیامد: مدرن  -رویه های سنتی 

 دینداری انسان محور
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ای خاص در ارتباط با  همچنین تأکید بر اعتقادات و باورها و بازتعریف مبانی اعتقادی در مرحله

یگر مناسک و ها قابل ردیابی هستند؛ مثالً کسی که به دالیلی از نماز خواندن، روزه و ددیگر مضمون

اعمال توصیه شده خوانش خاصی داشته باشد در مفاهیم دیگر نیز ممكن است تغییرمضمونی خاصی  

ا که  دارد  اشاره  مضمونی  به  دینداری  مغالطه  مقوله  یا  بیافتد.  اتفاق  نظرش  بكارگدر  در  ی ریفراد 

تفاوتی با مبانی  افراد معانی م  یدر مواقع.  در عمل ممكن است متناقض عمل کنند  ی اعتقاد  ی استراتژ

گیرند؛ مثالً مذهبی یا غیر مذهبی نمایی وضع ظاهری، اقدام عامدانه به اعتقادی خود را در نظر می

اعمال و مناسک ناخواسته، اقدام اجباری به اعمال و مناسک ناخواسته، هرکدام مضامین مختلفی را 

 کنند.  ی نیز حكایت میکنند ولی از مقوله فرآیندی خاصدر حیطه مفهوم مغالطه یادآوری می

ای مضامین ترسیم شده مد نظر نیست اما در ارتباط با  قطعا رابطه علتی مفاهیم در مدل شبكه

های مایهتوان اینگونه بیان کرد که اگر دانشجویان متأثر از مفهوم تهمدل شبه فرآیندی مضامین می

بپذیراعتقادی دینداری مثال عوامل اجتماعی جامعه به  ا رویهساز همخوان  نهادی  های معرفتی دین 

احتمال فراوان در برخورد کمتر چالش برانگیز خود با عوامل نحوی بسیار مثبت عبور کرده باشند، به 

های دین نهادی حمایت و با تصوری خوشایند بر اعتقادات و باورهای دین  دیگر  نیز از سیطره ارزش

احتمال فراوان دانشجویان . در غیر این صورت، بهکنندنهادی تأکید و به دینداری خدامحور عمل می

محور استراتژی بازتعریف مبانی اعتقادی دین نهادی را در پیش خواهند گرفت و به دینداری انسان

آن اعتقادی عمل  استراتژی  با  ناهمخوان  اعمال  و  مناسک  به  اقدام  کرد؛ درصورت  ها  عمل خواهند 

 مغالطه دینداری است. 

دل شبه فرایندی در تحلیل مضمون چیست؟ این مدل خواننده را از دام مفهوم اما فایده ارائه م

دهی نظری را به پدیده مورد تحقیق به دست  های جهتو چرخه مضمونی خارج و نزدیكترین حدس

اقدام  به جست و جوی نظری پدیده  توانند  از آن می  استفاده  با  می دهد و محققان و خوانندگان 

جوی یک شود گرایش به یک مضمون و یا جست  ل ارائه شده مشاهده میکه در مدکنند. همچنان

 مضمون جایگزین ممكن است به تغییر معنایی گسترده از پدیده منجر شود. 

 

 گیریبحث و نتیجه

هـای متفـاوتی کـه از دینـداری جوانـان سوال مهم تحقیق این بوده است که آیا با وجود خوانش

فراگیـر در تفسـیر  میتـوان یـک اشـتراک مفهـوشـده اسـت مـی  خصوصاً دانشـجویان ارائـه  ،ایرانی

شان ارائه کرد؟  پیش از هر چیـزی الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن تحقیـق بـا دانشجویان از دینداری 

همراه شد. در حقیقت اهمیت مسئله دینداری برای آنها   انیدانشجوبسیار خوب  مشارکت و همكاری  

 ند تحقیق داشتند. به حدی بود که مشارکت بسیار خوبی در رو
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کشی صد درصدی از مضمون پدیده مورد نظر نیسـت امـا بـه سازی به معنای خطهرچند مفهوم

صورت کلی و بدون هیچ توضیح دشواری باید گفت مفهوم اصلی این تحقیق یعنی برساخت اعتقادی 

ت ایـن تعدیل پذیر به مثابه مضمون مشترک دینداری دانشجویان گویای کشف این مقولـه و موفقیـ

تحقیق است. شناسایی این مقوله محوری در فهم مضمون دینداری جوانان دانشجوی ایرانی مخـتص 

 و ابتكار این تحقیق است. 

از مزایـای خالقیـت عالوه براین نوآوری روشی این تحقیق نیز در نوع خود جالـب توجـه اسـت.  

هـای پربـارتر و توان یافتهمیروشی پیشنهاد شده این است که با استفاده از تحلیل مضمون ترکیبی  

بكارگیری مدل شبه فرآیندی در این تحقیق بخصوص بهـره  در عین حال جمع و جورتری ارائه کرد.

های تحقیق در عـین اینكـه ای برای ارائه مدل فرآیندی از یافتهکالسیک نظریه زمینه  گیری از مدل

هگشـای نظـری و روش شـناختی تواند بـه عنـوان یـک بـدعت راشناختی است، مییک ابتكار روش

  تحقیقات آینده نیز باشد.
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