
 

 

 فرایند تغییرات فرهنگی ایرانیان

 تغییرات چند فرد ایرانی در چند دهۀ اخیر( روایت) تحلیل 

   4، حسین بهروان3، رامپور صدرنبوی2اکبر مجدی ، علی1حسن رضایی بحرآباد

 25/11/97، تاریخ تایید:21/6/97تاریخ دریافت:

 چکیده
دهند در چند  ها نشان می نوسازی، تغییرات فرهنگی است. پژوهش یکی از موضوعات اساسی همبسته با توسعه و

سوی این تغییر از سنتی  و های ایرانیان در حال تغییر بوده است. همچنین سمت ها و نگرش دهۀ اخیر باورها، ارزش

شدن و شدت آن نیز در میان طبقۀ تحصیلکرده جامعه بیشتر بوده است، اما  و مذهبی به سمت عرفی و مدرن

اند. این پژوهش با  شده تا کنون، ناظر به میزان، گستره و عوامل مؤثر بر این تغییرات بوده دۀ تحقیقات انجامعم

خواهد دریابد تغییرات فرهنگی  این تغییرات است و می« فرایند»شناختی در پی شناخت  رویکرد فردگرایی روش

م این تغییر چیست؟ برای این منظور با استفاده از افتند و مکانیز در یک فرد به چه صورت، چگونه و چرا اتفاق می

فرد پرداخته شده است. اگرچه شناخت دقیق فرایند  ۸پژوهی به بررسی و تحلیل روایت زندگی  روش کیفی روایت

دهند که تفاوت میان  ها و تحلیل آنهاست، اما اجماالً نتایج پژوهش نشان می تغییر، مستلزم مطالعۀ کامل روایت

های مهم زندگی فرد،  اعی اوّلیه و ثانویه و ایجاد ناهماهنگی شناختی، تغییر منابع شناختی و دیگریپرورش اجتم

شوند. همچنین الگوهای تغییر در مردان عمدتاً متأثر از وقایع کالن  منجر به تغییرات فرهنگی او در طول زمان می

 ت شخصی است. سیاسی و اجتماعی و در مورد زنان مبتنی بر تجارب زیسته و احواال

 پژوهی.  تغییر فرهنگی، فرایند، روایت واژگان کلیدی:
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 بندی و سوابق مسئله تعریف، صورت

ترین و فراگیرترین تحوالت و تغییراتی که جوامع معاصر را متأثر کرده است، فرایند  یکی از مهم

جدد یاد شدن، مدرنیته یا ت توسعه است که از آن همراه با مفاهیم مانند نوسازی، صنعتی

داند که در آن  شود. دانیل لرنر نوسازی یا مدرنیته را یک فرایند تغییر اجتماعی می می

: 1367یافته را کسب کنند )پیران،  یافته، خصایص معرف جوامع توسعه کشورهای کمتر توسعه

رفته و مرور فراتر  (. این تغییر که ابتدا در قالب الگوهای ساده صرفاً اقتصادی آغاز شده بود به44

(. 16و15: 13۸7ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی توسعه پیدا کرد )ازکیا و غفاری، 

نظر دادلی سیرز توسعه عالوه بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی  که به چنان

 های نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجه نظرهای مردم است. توسعه در ساخت

: 1367گیرد )ازکیا،  در بسیاری از موارد، حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می

(. اینکه تغییر در کدام بعد، علت تغییر در ابعاد دیگر است، موضوع بحث بسیاری از 1۸3

(، برمن 13۸7، 13۸2، 137۸شناسان غربی از جمله گیدنز ) جامعه. پردازان بوده است نظریه

( و... ، دربارۀ این دگرگونی و اثرات آن بر زندگی اشخاص 13۸1رگر و برگر و کلنر )(، ب19۸3)

اند، اما چه تغییرات اقتصادی به تغییرات پردازی پرداخته و الگوهایی ارائه داده جامعه به نظریه

ها  های توسعه، مسئلۀ ارزش ترین جنبه فرهنگی بینجامند و چه برعکس، به هرحال یکی از مهم

ها همواره یک  یرات آن در فرایند توسعه است. همچنین باید توجه داشت که تغییر ارزشو تغی

ها تند و گاهی کند  فرایند بوده و این فرایند دارای حرکت است؛ گاه حرکت فرایند تغییر ارزش

خطی )تنها مبتنی بر نفی یا  ( و همچنین بر اساس جنبش تک233: 13۸۰پور،  است )رفیع

های قدیمی  های نو با پدیده گردد که پدیده گیرد، بلکه برعکس مشاهده می قبول( صورت نمی

هم پیوسته و سنت با جامعه جدید در حال پیدایش، درهم آمیخته و با آن تطبیق پیدا  به

(. یعنی در فرایند مدرنیته، تجانس فرهنگی جای خود را به تشتت 1۸4: 13۸1کند )روشه،  می

(. عنصر دانش و 97: 13۸6دهد )آزادارمکی و ملکی،  گ میآراء در حوزۀ عناصر سنتی فرهن

 از جدیدی سریع قشر رشد به منجر تحصیالت در این میان نقشی مهم دارد؛ چراکه نوسازی

 و آموزان ها، دانش ماهر، تکنوکرات تحصیلکرده ـ مانند متخصصان، مدیران، کارگران افراد

 با که هستند آرزوهای جدیدی و ، امیالها گرایش شود. این افراد، دارای دانشجویان ـ می
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 اجتماعی کنش زمینه این خود و ندارد تطابق جامعه سنتینسبتاً  در ساخت موجود های گرایش

 (. 137۰کند )هانتینگتون،  می فراهم را

ها و تغییرات فرهنگی عنوان شده است؛  نظریات گوناگونی دربارۀ عوامل مؤثر بر تغییر ارزش

(؛ مانند نظریۀ 1،2۰۰3به نقل از فیرستون ) به عوامل فردی و سطح خرد استبرخی از آنها ناظر 

(، نظریۀ ساخت 1973، 196۸و روکیچ،  1377ناهماهنگی شناختی )فستینگر و ارونسون، 

(، نظریۀ 1999(، نظریۀ یادگیری اجتماعی )جانسون، 13۸7اجتماعی واقعیت )برگر و الکمن، 

(. برخی دیگر نیز از تأثیر عوامل کالن بر این 2۰۰1مکاران، ها )لیبرمن و ه تغییر خودکار ارزش

(، نظریۀ 2۰۰۰کوی،  ها )مک شدن و تغییر ارزش گویند: مانند نظریۀ جهانی مسئله سخن می

ترین و مشهورترین این  ( و مهم2۰۰۰ها )شوارتز و ساگی،  های سیاسی و تغییر ارزش نظام

و اینگلهارت و  1994، 2)اینگلهارت و آبرامسونها  نظریات یعنی مدرنیزاسیون و تغییر ارزش

 (. 2۰۰7و  2۰۰5، 4و اینگلهارت و ولزل 2۰۰۰، 3بیکر

یکی از دالیل این امر که نظریۀ نوسازی مشهور شد و مورد اقبال قرار گرفت، قدرت 

شدن قرار  ای در مسیر صنعتی دارد که وقتی جامعه بینی آن بود: این نظریه، تلویحاً بیان می پیش

هایی مانند  شوند؛ دگرگونی های ارزشی ـ فرهنگی محتمل می یرد، انواع خاصی از دگرگونیگ

ای، تضعیف  کاهش میزان موالید، افزایش میزان امید به زندگی، افزایش مشارکت سیاسی توده

 (. 13۸7های سنتی )نوریس و اینگلهارت،  شدن ارزش های مذهبی و کم اهمیت ارزش

ها( متأثر  گویند که تغییرات فرهنگی )مانند ارزش ( می2۰۰3گمن )ولزل، اینگلهارت و کلین

معنای متعارف )مدرنیزاسیون( است. آنها معتقدند که جوامع انسانی سه  از توسعه و نوسازی به

ها و  کنند: توسعۀ اجتماعی اقتصادی، تغییر ارزش جهت اصلی از تغییر اجتماعی را تجربه می

(. آنها رابطۀ بین این سه تغییر را چنین پیشنهاد 9۸  :13۸9تغییر سیاسی )وثوقی و اکبری، 

 :(6۸: 5،2۰۰7)گونلکنند  می

 تغییر سیاسی ها  تغییر ارزش  توسعۀ اجتماعی ـ اقتصادی

 تواند این تغییرات را بهتر بازنمایی کند: نمودار زیر می

                                                           
1 Fireston 

2 Inglehart & Abramson 

3 Inglehart & Baker 

4 Inglehart & Welzel 

5 Gunnell 



14 139۸/ زمستان  57 شماره/ پانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی تمطالعا ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 
 (13۸۰)ربیعی، 

های ملی که در حاصل از پیمایش هایدر همین راستا برخی از پژوهشگران با مقایسه داده

شده، روند تغییرات ایجاد شده در ایستارهای فرهنگی، مذهبی و سیاسی  چند دهۀ اخیر انجام

(، فروغی 196ـ  165: 13۸6کمان ) اند؛ از جمله رنگینایرانیان در چند دهۀ اخیر را نشان داده

(، عسکری خانقاه و 137۸)(، عبدی و گودرزی 55ـ  3۰: 13۸6(، جنادله )15۸ـ  135: 13۸6)

(. عمدۀ این نتایج حاکی از آن است که در جامعۀ 1395(، شریعتی و ذاکری )13۸۰آزادارمکی )

ها و سبک زندگی از سنتی و مذهبی به سمت مدرن و  ایران در چند دهۀ اخیر، باورها، ارزش

بینی  که پیش گونه اند و همان های رسمی حکومتی( در حال تغییر بوده عرفی )و مخالف ارزش

و  1379زاده،  شد شدت این تغییرات درمیان طبقۀ متوسط و تحصیلکرده بیشتر است )رجب می

و نایبی و  13۸3، میرسندسیو  13۸2و وریج کاظمی و فرجی،  13۸2آزادارمکی و غیاثوند، 

و آزادارمکی،  13۸7و خادمی،  13۸6و جواهری،  13۸6و توسلی و مرشدی،  13۸5آزادارمکی، 

 (. 13۸۸کاظمی،  و و فرجی 171: 13۸۸

در میان ایرانیان است. فرایند  1هدف این پژوهش، بررسی فرایند این تغییرات فرهنگی

دهند؟ به چه  کنندۀ این حقایق است که حوادث چگونه در طول زمان رخ می اجتماعی، بازگو

کند، بلکه  تفسیر نمیترتیبی و بر اساس چه نظمی؟ بنابراین، فرایند اجتماعی، تغییر را توجیه و 

(. در واقع، در کشف 32: 13۸1نمایاند )روشه،  جریان و مسیر تغییر را در طول زمان به ما می

دنبال آنیم تا دریابیم چگونه و از مسیر چه وقایع و  فرایند، ما در سطح خرد )فرد/کنشگر( به

ز این نظر، رویکرد این کنند. ا های یک فرد در طول زمان تغییر می هایی، باورها و ارزش تجربه

 کند: شناختی خواهد بود. نمودار زیر هدف این پژوهش را بهتر بیان می پژوهش فردگرایی روش
                                                           

ها و باورهای مرتبط با مذهب )مناسکی ـ  منظور محقق از تغییرات فرهنگی، هرگونه تغییرات در حوزه ارزش  1
های اجتماعی، ارتباط با جنس  عتقادی، اخالقی(، سیاست، سبک زندگی، پوشش، روابط و معاشرتعبادی، ا

 باشد. مخالف، تربیت فرزندان و ... می
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 چارچوب نظری

اند، دو نظریۀ مشهور مشخصاً  از میان نظریات متعددی که دربارۀ تغییرات اجتماعی سخن گفته

اند؛ نظریه تحول فرهنگی رونالد  تهها و چرایی و چگونگی آن پرداخ به بحث دربارۀ تغییر ارزش

اند  اینگلهارت و نظریه ساخت واقعیت اجتماعی برگر و الکمن. هر دوی این نظریات سعی داشته

ها را توضیح دهند؛ اگر چه در عمل یکی )اینگلهارت( بیشتر به  تا چرایی و چگونگی تغییر ارزش

 اند.  داختهپاسخِ چرایی و دیگری )برگر و الکمن( به تبیین چگونگی پر

اینگلهارت به بیان رابطۀ بین ساختار شخصیت کنشگران فردی و محیط جامعه )ساختار 

عنوان نظام کنش متقابل پرداخته است؛ که در آن ساختار  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( به

ها و عقاید کنشگران فردی  ها، ذهنیت عنوان یک عنصر محیطی بر نگرش اقتصادی جامعه به

ته است )تجربه رونق اقتصادی در دوران اوّلیه اجتماعی شدن( و این تجربه صورت تأثیر گذاش

های بعدی  های کنشگران در سال گرفته در اذهان فردی، بازتابی در سطح سلسله مراتب ارزش

های مادی است.  های فرامادی در قبال ارزش بخشی به ارزش خواهد داشت که نتیجه آن اولویت

کند که بر طبق آن اگر  مطرح می 2شدن و اجتماعی 1الب دو فرضیه کمیابیاو این نظریه را در ق

های مادی  شدن )قبل از بلوغ( تحت محرومیت اقتصادی باشد، ارزش فرد در دوران اجتماعی

 (. 1373برای او اولویت پیدا کرده و بعدها گرایش بیشتری به آنها پیدا خواهد کرد )اینگلهارت، 

که در وضع نمایند  در حوزۀ شناخت ای نظریه جامعه شناختی تالش دارندبرگر و الکمن 

و  مطلقا ساختاری دوری گزینندشناسیِ  نیز جامعهاز تفاسیر مبتنی بر کارکردگرایی و  آن

                                                           
1 Scarcity hypothesis 

2 Socialization hypothesis 
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)برگر  پذیر نیست شناسی دین امکان شناسی شناخت بدون جامعه کنند جامعه البته تأکید می

واقعیت زندگی »با رویکردی پدیدارشناختی در شناخت را آنها (. 255 و254 :13۸7و الکمن، 

از جانب افراد جامعه دارای وجودی مستقل « واقعیت زندگی روزمره»جویند.  می« روزمره

ها و اعمال آنان شکل دهد و خود نیز توسط اعضای جامعه ایجاد و  تواند به اندیشه است و می

نقش شناخت در دیالکتیک فرد و  آنها بر این باورند که تجزیه و تحلیلشود.  باز تولید می

انداز مکمل مهم و قاطعی در مورد همۀ  جامعه، یعنی هویت فردی و ساختار اجتماعی، چشم

برای درک شناسایی و توزیع آن (. آنها 254دهد )همان: شناسی به دست می های جامعه عرصه

عنوان واقعیت  جامعه به»پردازند:  در واقعیت زندگی روزمره به مطالعه آن در دو بعد می

که میان این دو سطح رابطه دیالکتیکی برقرار « نیعنوان واقعیت ذه جامعه به»و نیز « عینی

« شارز»بر « شناخت» تقدمبر « ساخت اجتماعی واقعیت». آنها در اثر مهم خود یعنی است

کند مگر  های فرد تغییر نمی این بدان معنی است که ارزش(. 131)همان،  کنند تأکید می

ه قبل از آن نظام شناختی وی تغییر کرده باشد. بنابراین در جستجوی کشف فرایند تغییر آنک

دنبال شناسایی منابع شناختی قدیم و جدید فرد بود. محیط زندگی و شغلی،  ها، باید به ارزش

شمار  هایی از این منابع شناختی به ها و... مثال های دوستی و مرجع، رسانه تحصیالت، گروه

خوبی قابل مشاهده و پیگیری است.  گذار )مانند ایران( به این مهم در جوامع در حال روند. می

دنبال  این جوامع صحنه رقابت و جدال میان نخبگان سنتی و نخبگان جدید جامعه هستند. به

سازی  آورند که وظیفه مشروع های جدیدی سر برمی شناختی جامعه و افراد، گروه تغییر منابع

های جدید را بر عهده دارند )مانند نخبگان طبقۀ متوسط، روشنفکران،  زشگری ار و توجیه

کند و  ها، در مقابل نظم نهادی سنتی قد علم می هنرمندان و...(؛ قلمرو معانی جدید این گروه

های  انگیزد و از این رهگذر جدالی گاه فرساینده، میان گروه واکنش و مقاومت آنان را برمی

گیرد که البته در نهایت به تغییر قلمرو معانی و نظام ارزشی در  مختلف اجتماعی در می

 گردد.  هایی از جامعه یا همه آن منجر می بخش

برگر و الکمن در بیان مکانیزم ساخت واقعیت اجتماعی ذهنی )و تغییر شناختی( از مفهوم 

حله پرورش دربردارنده دو مرکردن  اجتماعیکنند.  پذیری استفاده می شدن یا جامعه اجتماعی

در اوضاع و احوالی که آکنده  واجتماعی اوّلیه و ثانوی است. پرورش اجتماعی اوّلیه در کودکی 

 شود پذیرد صورت و فرد از این طریق عضو جامعه می از جنبه شدید عاطفی است صورت می
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شود  ناپذیر تصور می سازد که امری اجتناب این مرحله، واقعیتی را درونی می(. 1۸۰:)همان

قبالً  عبارت است از هریک از فرایندهای بعدی که فردِ ،پرورش اجتماعی ثانویه(. 2۰۰)همان: 

؛ یا درونی ساختن دهد اش سوق می ای از دنیای عینی جامعه های تازه به بخشرا اجتماعی شده 

ی نهادی یا مبتنی بر نهادها. بنابراین، گستره و سرشت آن برحسب پیچیدگی «ها خُرده جهان»

 (. 1۸9شود )همان:  تعیین می 1م کار و توزیع اجتماعی دانش یا شناختتقسی

های چندی میان پرورش اجتماعی اوّلیه و پرورش اجتماعی ثانویه وجود دارد. مثالً  تفاوت

پرورش اجتماعی اوّلیه قابل تحقّق نیست مگر آنکه کودک خود را با مربیان صاحب نفوذش 

توان  حال آنکه در بخش اعظم پرورش اجتماعی ثانوی میشدت از نظر عاطفی همذات سازد،  به

« طور کلی جهان به»مثابه  شدن صرف نظر کرد. کودک، دنیای والدینش را به از این نوع همذات

منزلۀ جهانی که به وضع و زمینۀ نهادیِ خاصی مربوط باشد.  آورد، و نه به شکل درونی در می به

بردن  دهند در واقع، معلول پی جتماعی اوّلیه روی میهایی که پس از پرورش ا برخی از بحرانی

به این نکته است که دنیای والدین تنها دنیای موجود نیست، بلکه دارای موقعیت اجتماعی 

بسیار مشخصی است، و شاید حتی مفهومی تحقیرآمیز نیز در آن نهفته باشد. مثالً کودکِ 

دگان آنند، یعنی همان جهانی که او دهد که جهانی که والدینش نماین رشدیافته تشخیص می

نشینان دهاتی و طبقۀ پایین و  ناپذیر انگاشته بود، عمالً جهان جنوب قبالً آن را واقعیتی اجتناب

برند با عنوان  (. در اینجا برگر و الکمن از مفهوم دیگری نام می193فرهنگ است )همان: بی

فرد است. از نظر آنها تغییر یا که ناظر به تغییر واقعیت ذهنی  2پرورش اجتماعی مجدد

شدن اوّلیه و ثانویه)ها( عدم هماهنگی و تطابق  دهد که بین اجتماعی زمانی روی می 3استحاله

 وجود آید.  شدید به

و هم شرایط  )واقعیت عینی( یک دستورالعمل برای استحاله باید هم شرایط اجتماعی

اجتماعی عبارت است در دسترس بودن  ترین شرایط را شامل شود. مهم )واقعیت ذهنی( ادراکی

 «آزمایشگاه»عنوان  ای اجتماعی که به یعنی شالوده. پذیری کارآمد توجیه یک ساختارِ

میان به مهم و صاحب نفوذی ، پای افراد توجیه پذیری ید. در این ساختارِآ کار هسازی ب دگرگون

هایی  پذیری در نقش ار توجیهاند و نمودگر ساخت خواهد آمد که راهنمایان او به واقعیت تازه

                                                           
1 Knowledge 

2 Resocialization 

3 Alternation 
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باشند. مثالً مذهب به یک  کنند و میانجی فرد با جهان تازه می هستند که در برابر فرد ایفا می

اجتماع مذهبی نیاز دارد و زیستن در دنیای مذهبی مستلزم همبستگی با آن اجتماع است 

 و بالعکس.  (214و  213: )همان

نامیم  می« آموزش رسمی»ثانویه طی آنچه که بخش زیادی از فرایند پرورش اجتماعی 

کند؛  خصوص در جامعۀ مدرن پیوستگی زیادی با تحصیالت پیدا می شود. این امر به آموخته می

معنای امروزی آن دانست که  ها را تحصیالت به توان یکی از عوامل اصلی تغییر ارزش یعنی می

های نهادی جدیدی را عالوه بر  ارد که نظمطی آن، فرد با معلمان )افراد، منابع درسی( سروکار د

های اوّلیه )خانواده، همساالن، دوستان و... ( آموخته است، به وی معرفی  آنچه فرد در گروه

سازند.  های نهادی آماده می کنند و او را برای بر عهده گرفتن یک یا چند نقش در این نظام می

انجامد  ها )ولو با شدت کم( می معانی و ارزش بنابراین یکی از عوامل اساسی که به تغییر قلمرو

واسطۀ بر عهده گرفتن یک  های گوناگون است؛ یعنی افراد به ها و نقش قرار گرفتن در موقعیت

نقش در یک نظام نهادی، ممکن است دچار تغییرات ارزشی شوند. برای مثال نقش دانشجو، 

دنبال بیاورد که قبالً برای  برای فرد بههای خاصی را  تواند ارزش سفید می هنرمند، معلم یا ریش

 ای دیگر فراگرفته شده است.  گونه او مطرح نبوده یا به

کنند؛ یکی  برگر و الکمن بر دو مفهوم مهم مؤثر در حفظ و تغییر واقعیت ذهنی تأکید می

نفوذ در زندگی فرد عوامل اصلی برای حفظ  اشخاص مهم و صاحب که دیگران مهممفهوم 

اهمیت خاص آنان به سبب تأیید مستمر آن عنصر حیاتی و  و روند شمار می ی بهواقعیت ذهن

دهیم. فرد برای حفظ این اطمینان خاطر که  بدان می« هویت»قاطع واقعیت است که ما نام 

های  برخوردی به تأیید این هویتی که حت  تنها کند هست، نه راستی همان کسی که فکر می هب

آورند نیاز دارد، بلکه نیازمند تأیید صریح و آکنده از بار عاطفی است که  اتفاقی روزمره فراهم می

: مند است که تأیید شود )همان کنند. فرد به هویتی عالقه نفوذش نثار وی می مربیان صاحب

توان بر زندگی  ترین وسیله حفظ واقعیت است. می گفتگو مهممفهوم دیگر، گفتگو است. (. 2۰4

ای نظر انداخت که واقعیت ذهنی او را پیوسته  ل کار دستگاه مکالمهروزمره فرد بر حسب محصو

دین خود تردیدهایی  ۀکسی ممکن است دربار. سازد دهد و از نو می کند، تغییر می حفظ می

نحوی کامالً متفاوت  کند به شان بحث می ها هنگامی که شخص درباره این تردید ؛داشته باشد

عناصر « سخن راندن از»واقعیت را با ، ان دیگر، دستگاه مکالمهآیند. به بی صورت واقعی در می به



  19 فرایند تغییرات فرهنگی ایرانیان )تحلیل روایت تغییرات چند فرد ایرانی در چند دهۀ اخیر( 

 

)همان:  کند دادن جایگاه محدود در جهان واقعی به آنها حفظ می گوناگون تجربه، و اختصاص

های مکالمه در  متضمن تجدید سازمان دستگاه مکالمه است. طرف ،. استحاله(2۰۸و  2۰7

با افراد مهم و صاحب نفوذ جدید، واقعیت ذهنی  پذیرند و در گفتگو گفتگوهای مهم تغییر می

ترین نیاز عقلی برای استحاله در دسترس بودن ابزار است  (. مهم215 :شود )همان دگرگونه می

که مشروعیت همه احوال متوالی دگرگونی را توجیه کند. آنچه باید توجیه شود فقط واقعیت 

یابد و به کمک آنها  ها اختصاص میجدید نیست، بلکه مراحلی است که واقعیت جدید به آن

 . (216 :های احتمالی دیگر )همان ماند و ترک یا طرد همه واقعیت محافظ می

های فرد در یک جامعه، مستلزم شناخت  بنا بر آنچه گفته شد شناخت فرایند تغییر ارزش

امر را  هایی است که فرد در آن دچار پرورش اجتماعی ثانویه یا مجدد شده است؛ که این زمینه

 بایست در پیوند و نزدیکی با روایت کامل زندگی او بازشناسی کرد.  می

 بندی نظری جمع

ها و... ( به دگرگونی  مطابق نظریه اینگلهارت، تغییرات کالن جامعه )اقتصاد، تحصیالت، رسانه

انجامد. این تغییرات در زمانی دیگر منجر به  ها و عقاید کنشگران می ها، ذهنیت نگرش

های سیاسی و اجتماعی  نوبۀ خود بر پدیده شود که به گیری الگوهای فرهنگی جدید می شکل

گذارند. در واقع، این الگو به زبان برگر و الکمن همان دیالکتیک میان واقعیت  بعدی تأثیر می

عینی جامعه و واقعیت ذهنی جامعه است. واقعیت اجتماعی عینی )کالن(، واقعیت اجتماعی 

وسیلۀ واقعیت اجتماعی ذهنیِ  دهد و در عین حال، خود به شکل می ذهنی )خرد( را

 شود.  گرفته، دستخوش تغییر و دگرگونی می شکل

اگر قضیه را در سطح فرد بخواهیم پی بگیریم باید گفت که کنشگران ممکن است در اثر 

اشته باشند. تغییرات اجتماعی )واقعیت عینی(، نیاز به بازنگری در پرورش اجتماعی اوّلیه خود د

اگر این تغییرات مالیم و آهسته و متعارف باشند، تالزم و هماهنگی میان پرورش اجتماعی اوّلیه و 

های متناسب با واقعیت اجتماعی  توانند نقش خوبی )بدون تعارض( می دهد و افراد به ثانوی رخ می

د. در این حالت آنها دچار را فرا گیرند و آنها را به ذخیره دانش اجتماعی خود بیفزاین1عینی جدید

                                                           
اند و یا فرد به تازگی با آنها مواجه شده   وجود آمده پرورش اوّلیه( بهجدید به این معنا که یا تازه )بعد از دوران  1

 است.
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های اساسی پرورش اجتماعی اوّلیه  شوند؛ یعنی نیازی به تغییر و دگرگونی در ارزش بحران نمی

وجود ندارد، اما اگر این تغییرات شدید و با شیب تند باشند )چنانکه در چند دهۀ اخیر در ایران 

یعنی برای سازگاری با واقعیت شود.  رخ داده است( آنگاه فرد با یک موقعیت بحرانی مواجه می

کند. چیزی که ما از آن  عینی جامعه نیاز به تحول در عناصر پرورش اجتماعی اوّلیه پیدا می

  1نهند. کنیم و برگر و الکمن نام استحاله بر آن می عنوان تغییرات فرهنگی یاد می به

 ساخت اجتماعی واقعیتی استخراج شده براساس نظریه مدل مفهوم

 

                                                           
رغم اینکه در اینجا از فرضیات اینگلهارت یاد کردیم، اما قصد ما آزمون تجربی )علمی( این فرضیات نیست؛  علی 1

خوانی نتایج پژوهش را با چراکه بنا بر مقتضیات روشی، چنین امکانی نداریم؛ از این روی در بخش پایانی، تنها هم

 ایم بدون اینکه آن را تأیید یا رد کرده باشیم. این فرضیات سنجیده
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 اسی پژوهششن روش

علت فقدان اطالعات کافی در زمینۀ مکانیسم تحقق تغییرات در ادراکات،  در پژوهش حاضر به

گونه تغییرات در طول زمانی طوالنی و بسیار  که اینها و رفتارهای افراد و نیز از آنجایی نگرش

رای شناخت و کنند، بصورت آگاهانه تجربه می دهند و اکثر افراد، آن را کمتر بهتدریجی رخ می

های متعدد و عمیقی انجام شود و تنها با  بندی این تجربه زیسته، الزم است مصاحبه صورت

توان به شناخت  آوری اطالعات به شیوۀ مصاحبه است که می استفاده از رویکردی کیفی و جمع

مربوط های مورد نیاز ای از داده این فرایند پیچیده نائل شد. همچنین از آنجایی که بخش عمده

اند، الزم است روایت زندگی افراد را در طول زمانی نسبتاً  به وقایعی است که در گذشته رخ داده

طوالنی پیگیری نموده و از طریق شناسایی و بازسازی کلیت جهان زیسته افراد به فهم چگونگی 

تماعی رخداد تغییرات یاد شده ـ در بستر زندگی روزمره و در کنش و واکنش عوامل فردی و اج

گوناگون ـ نائل آمد. برای دستیابی به چنین نمای جامعی از روند رخداد تغییرات فرهنگی افراد، 

ها، نمایی بازسازی های( زندگی آنها مراجعه نمود؛ چراکه روایت )داستان بایست به روایت می

شد. برای باهای افراد نسبت به آنها میشده از تمامی عوامل فردی و اجتماعی و کنش و واکنش

این منظور، الزم است از افراد بخواهیم تا روایت زندگی خود را تعریف کنند. لذا روش مورد 

آوری  ، برای جمعاین روشدر است.  1پژوهی استفاده در این پژوهش، تحلیل روایت یا روایت

به ساختاریافته استفاده کرد که کیفی است و اصطالحاً  ها، بایستی از سبک مصاحبۀ نیمه داده

ای تنظیم کرد تا فرد  گونه باید سؤاالت را به روایی ۀمصاحبگویند. در  می 2روایی ۀمصاحبآن 

ای شروع کرده، سپس به اوج و در نهایت به یک  مورد مصاحبه، روایت زندگی خود را از نقطه

های مربوط به تجارب زندگی، موضوع اصلی یا  به اعتقاد برونر، همین دادهفرونشینی برسد. 

 (. Bruner, 1990: 17دهند ) یت واقعی را تشکیل میروا

دهد که نحوی سازمان می پژوهی عناصر تاریخی را به (، روایت1979) 3عقیدۀ استن به

ها فهمی کلی هستند که از ای از رویدادها به ما بگوید. این داستانداستانی دربارۀ یک یا سلسله

ـ شوند )نقل از باط بین آنها حاصل میطریق انتخاب قطعات از هم گسسته و برقراری ارت

Stryker, 1996 اگرچه این قطعات از هم گسسته هستند، لیکن در فضای حاصل شده از .)

                                                           
1 Narrative Analysis 

2 Narrative Interview 

3 Stone 
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ها، نمایی (؛ چراکه روایتGriffin, 1993کلیت داستان، معنا و جایگاه خود را خواهند یافت )

افراد نسبت به آنها  هایبازسازی شده از تمامی عوامل فردی و اجتماعی و کنش و واکنش

 آنانهای  نیز واکنش و افراد دریافت فهم برای محوری زندگی، چارچوب های باشند. تاریخچه می

 تاریخ نگارانۀحال شرح (. رویکردAgar, 1980: 224آیند ) میشمار  به تر کالن فرهنگی الگوهای به

آن  که در فرهنگی و عیافراد، به زمینۀ اجتما کلی زندگی تجارب به توجه بر زندگی، عالوه

 و شده تجربه و فرهنگی اجتماعی متن یک درها  انسان دارد. حیات توجه نیز کنند می زیست

 منابعکارگیری  به نحوه فهم امکان تصوّری . چنینشود می ساخته متن این اساس بر زندگی تاریخ

را آنها  اعتقادات و ها ارزشها،  دریافت نیز و خویش از افراد تصویر در تدوین فرهنگی و اجتماعی

دورۀ  طول با ارتباط در را فرد تا دهد می امکان ما ( و بهKaufman, 1994: 9سازد ) فراهم می

 و شناختی و روان دینی، اجتماعی مختلف جریانات از اوپذیری  تأثیر نحوه و خویشزندگی 

 (. Bogdan, 1974: 4دهیم ) قرار توجه مورد اقتصادی

پژوهی مستلزم این است که  ( اتخاذ یک رویکرد روایت1996یکر )از دیدگاه روبین استر

های آنها تمرکز نموده و دربارۀ هر یک  ها یا بازیگران جمعی، و فعالیتپژوه، بر افراد و سازمان روایت

ها فقط از اتفاقات سؤاالتی نظیر: کِی؟ کجا؟ چرا؟ و چگونه را مطرح نماید. به این ترتیب روایت

توانند دربارۀ چرایی و چگونگی آن اتفاقات نیز به  اقاتی که رخ داده نیستند، بلکه میکنندۀ اتف بیان

 بیشتر متغیّرها، و براساس وقایع تبییندنبال  به کمتر ی،فرایند نگرشِ ما توضیحاتی بدهند. این

 ها، روایت دیگر ست. مزیتها نگرش و ها برکنش مؤثر اجتماعی های زمینه از شرحی ارائهدنبال  به

 ضرورت را ویژگی چنین شناس روان و شناس جامعه محققین از آنهاست. بسیاری 1یفرایند ماهیت

 (. 13۸7شمارند )ذکایی،  می بر های اجتماعی تحلیل از بسیاری برای اساسی

پژوهی را شامل: بررسی تناسب موضوع با روش،  ( مراحل انجام روایت1391کراسول )

ستان، بازسرایی روایت )تبدیل به روایت داستانی( و افزایش ها، مطالعۀ بستر دا گردآوری داده

داند )احسانی و نوغانی و مظلوم  فعاالنه فرد در بحث دربارۀ معنای داستان و نقاط عطف آن می

گیری انواع  های متنی فرد و نیز شکل (. همچنین شرح تفصیلی از جایگاه1394خراسانی، 

(. Rosenthal & Rosenthal, 2004: 20شده است ) شناسی( از مراحل دیگر این روش ذکر )سنخ

ها یا  ای دربارۀ داده های کیفی، هیچ قانون کلی پژوهی بر خالف سایر روش با این وجود در روایت

                                                           
1 processual 
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ها در آن مطالعه شود، وجود ندارد و محل  اسلوب مناسب پژوهش یا بهترین سطحی که روایت

 (. 1394وم خراسانی، اختالف است )احسانی و نوغانی دخت بهمنی و مظل

را  1کنندگانی که تغییرات فرهنگی در پژوهش حاضر محقق با مراجعه مکرر به مشارکت

اند، سعی کرده است تا روایت زندگی آنها را از ابتدا تا کنون از طریق انجام  تجربه کرده

رویکرد های عمیق بازسازی نماید. سپس از طریق انجام تحلیل روایتی ـ با استفاده از  مصاحبه

های  تفکیک دوره کنندگان، به تماتیک ـ چگونگی رخداد تغییرات فرهنگی مورد نظر در مشارکت

 مهم زندگی، شناسایی و تحلیل شده است. 

سالی بوده که  4۰جامعۀ مورد بررسی در این پژوهش، شامل کلیه شهروندان مشهدی باالی 

گیری کیفی در  . مدل نمونه2اند کرده در زندگی خود هرگونه تغییرات فرهنگی و ارزشی را تجربه

  ها ها حداکثر تفاوت این کار، هدفمند بر مبنای قاعده حداکثر تفاوت است و در انتخاب این نمونه

وسیله، دامنۀ نوسان و تفاوت در  های متفاوت بررسی شوند. بدین شود تا تجربه در نظر گرفته می

ین با در نظر گرفتن سه متغیر وضعیت (. بنابرا213: 2۰۰6شود )فلیک،  میدان آشکار می

عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر تغییر  اقتصادی، تحصیالت و جنس )که در پیشینه و نظریات به

برای  3مورد ۸عنوان مبنای تفاوت میان موارد پژوهش،  فرهنگی از آنها سخن گفته شد( به

ندین ساعته با آنها های کیفی انتخاب شده و گفتگوهای عمیق چ آوری داده بررسی و جمع

داستان زندگی خود را از ». این گفتگوها حول محور یک سئوال اصلی است: 4صورت گرفته است

 «. ابتدا و مفصالً برای ما تعریف کنید

                                                           
 با تعریفی که در پایان بیان مسئله داده شد. 1

ا هم به ثبات نسبی ارزشی رسیده باشند و اند ت های پژوهش حاضر در محدودۀ سنی میانسال انتخاب شده نمونه 2

هم بتوان ردپای تغییرات فرهنگی را در چند دهه در آنها بازیابی کرد. نیز سعی بر آن بوده که توزیع سنی این 

 ای باشد که تحوالت و تجربیات گوناگون چند دهۀ اخیر ایران را دربر گیرد. گونه افراد به

دست آمده است؛ یعنی از هر مورد  یاد شده )جنسیت، تحصیالت و درآمد( به( با توجه به سه متغیر ۸این عدد ) 3

دارای متغیرهای متفاوت، یک نفر: مرد تحصیلکرده با پایگاه باال/ زن تحصیلکرده با پایگاه باال/ مرد تحصیلکرده با پایگاه 

ایگاه باال/ زن بدون تحصیالت با پایین یا متوسط/ زن تحصیلکرده با پایگاه پایین یا متوسط/ مرد بدون تحصیالت با پ

 پایگاه باال/ مرد بدون تحصیالت با پایگاه پایین یا متوسط/ زن بدون تحصیالت با پایگاه پایین یا متوسط.

طور کامل و جزئی  آوری از این موارد، شامل تمام روایت زندگی آنها به با عنایت به اینکه اطالعات مورد نیاز برای جمع 4

های  یک متغیر یا مورد خاص مثل تجربه زیارت، یا ازدواج یا روابط عاطفی و امثال آن( و لذا مصاحبهبوده است )و نه 

 کرده؛ به بررسی همین تعداد جهت رسیدن به اهداف پژوهش بسنده شده است. طوالنی و عمیق و چندگانه را طلب می
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شده، روایت زندگی فرد استخراج شده است. این  های انجام پس از آن، بر مبنای مصاحبه

متن  نظام و سازماندهی به توجه بر عالوهموسوم است. این مدل،  1روش، به مدل بازسازی

 نظر مورد مخاطبان هم و محقق برای تولیدشده هم روایت تأویلی ابعاد عنوان برآیند گفتگو، به به

 داستان از او شده ارائه شرح و راوی بر مدل این دارد. مرحلۀ پایانی توجه تحلیل نیز و تحقیق

. سپس از 2دارد توجه حقیقی او شدۀزیست زندگی بافاصلۀ آن  یا و تطابق و میزان خویش زندگی

 & Labov & Waletzky, 1967) 3طریق انجام تحلیل روایتی با استفاده از رویکردهای ساختاری

Burke, 19694( و مضمونی یا تماتیک (Braun & Clarke, 2006 چگونگی رخداد تغییرات ،)

مهم زندگی، شناسایی و تحلیل  های تفکیک دوره کنندگان، به فرهنگی مورد نظر در مشارکت

 شناسی فرایند این تغییرات پرداخته شده است.  شده و سپس به الگویابی و سنخ

 های پژوهش تحلیل یافته

صورت یک روایت داستانی از زندگی فرد )از  ها به های پژوهش، ابتدا مصاحبه برای تحلیل داده

ن در قالب جداولی بر اساس ( درآمده و سپس مراحل مختلف زندگی آنا5زبان اوّل شخص

متغیرها و مفاهیم مهم کدگذاری گردیده است. سپس بر مبنای آن، نمودار مفهومی ـ نظریِ آن 

مرحله از زندگی فرد ترسیم شده و مورد تفسیر قرار گرفته است؛ که در طی آن تغییرات 

ان شده و تالش ها و سبک زندگی آنان در بعد ذهنی و عینی بی مرحله باورها و ارزش به مرحله

تر در سطح جامعه نیز نشان داده شود. در آخر برای  گردیده تا ارتباط آن با تحوالت کالن 

طور خالصه در  زندگی هر فرد، یک نمودار خط زمان ترسیم شده که فرایند تغییرات او را به

 های هر مورد و مراحل مختلف دهد. بر این اساس، با توجه به داده طول زمان نمایش می

جدول و نمودار و تفاسیر مربوط به  1۰۰شناسایی شده روایت زندگی آنان، در مجموع حدود 

 های پژوهش استخراج شده است.  آنها از داده

شناخت دقیق فرایند تغییرات فرهنگی هر یک از موارد پژوهش، مستلزم مطالعۀ دقیق این 

پذیر نیست،  ب این نوشتار امکانجداول و نمودارهاست، اما از آنجایی که ذکر همۀ آنها در قال
                                                           
1  reconstruction model 

های بازسازی شده مجدداً به رؤیت و تأیید  ای پژوهش، روایته همین منظور، برای حصول اعتبار داده به 2
 کنندگان رسیده است. مشارکت

3 Structural Narrative Analysis 
4 Thematic Narrative Analysis 
5 Autobiography 
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ها، تنها یک نمودار و تفسیر آن و یک خط روایت  جهت آشنایی با شیوۀ تحلیل و استنتاج داده

حال موارد پژوهش، به بیان خالصه  عنوان نمونه ذکر کرده و پس از آشنایی مختصر با شرح را به

 پردازیم.  فرایند تغییرات آنها می

 ای الف )برای مثال(آقنمودار دورۀ دانشجویی 
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 مثال( یالف )برا یآقا ییدانشجو ۀدور یلتحل

که با درگذشت  یا هم در جامعه  بعد از جنگ؛ آن یها زمان است با سال فرد هم ییدانشجو دورۀ

 یدار دین یخبرگان نظام شناخت یاندر م یتشخص ترین یاصل یعنی) ینیخم اهلل یتآ

 یکه از فشارها یا جامعه یزپدر خود را دارد، و ن دادن (، احساس ازدستیحکومت یدئولوژیکا

 یها در سال شده یغدر یماد یها سوی ارزش دورۀ جنگ رها شده، به عظیم یـ اجتماع یروان

 یرانمعاصر ا یاسیس یاتکه در ادب گذارد یم یدجد یا و پا به دوره کند یحرکت م  گذشته، با ولع

شکاف در نظام  یشنما یدوره، فضا برا نیزمان در ا است. هم «یعصر سازندگ»موسوم به 

 .شود یفرورفته بود، فراهم م یرینز های یهبه ال قبل یها جامعه که در سال یشناخت

 یشترب یدر شهر بزرگ مشهد که محل تجل یدوره است که فرد تحت تأثیر زندگ ینا در

قرار  یاختشن یدجد یها تجربه دانشگاه، در معرض نظام یزمتفاوت است و ن یزندگ یها سبک

نگاه  ییر،پرسشگر، استقبال از تغ یهاو مانند روح یتیشخص های ینهکه در کنار زم گیرد یم

نفس  اعتمادبه یشدر مقابل افزا ینفس در جمع افراد دانشگاه و کاهش اعتمادبه ی،قو یلیتحل

او  یفرهنگ ییرتغ یتتقو ینۀو زم دهد یبزرگ سوق م یها سمت چالش او را به  یکان،در جمع نزد

 ییرتغ یعه،شک در برحق بودن ش ینی،ها که با ظهور تناقضات د چالش ین. اآورد یوجود م را به

 یاسیو س یاجتماع های عدالتی یمشاهده ب یت،روحان یتبه حاکم نتقادبه چپ، ا یاسیس یشگرا

را او  یها ها و کنش تجربه یابد؛ یفرد نمود م یستارهایدر ا یستم،متظاهرانه س یرفتارها یزو ن

ندارد خود  یلیفرد تما ،دوره ین. در ادهد یتحت تأثیر قرار م یروزمره و سبک زندگ یدر زندگ

 یاز آن فشار هنجار یدندهندۀ آزار د نشان تواند یکند که م یمعرف بازعنوان رزمنده جان را به

است: ظاهر  یتناقضات رفتار ی. او داراکند یم یلتحم یطنقش به او در آن مح ینباشد که ا

انگار  در انجام واجبات سهل کند، یرا ترک م یمناسک مستحب شود، یروزتر م پوشش او به

چراکه در خود  ؛است یچمحدود و تقریباً ه مخالفچنان ارتباطش با جنس  هم شود، یم

 یو سپاه و طرد شدن از سو یج. او با قطع ارتباط با بسیابد یمورد نم یندر ا ینفس کاف اعتمادبه

 یروشنفکر های یشهشامل اند یدجد یمنابع شناخت ها، یدگاهد ییرخاطر تغ هدوستان سابق ب

که  کند یم یگزینرا جا یشناس جامعه تۀ( و رشی)احمد کسرو گرا ی( و ملیعتیشر ی)عل ینید

عنوان  به یرانقالبین دانشگاه و افراد غااستاد ییرات،تغ ینا یرو. پدهند یم ییراو را تغ یفکر یادبن

آنان  یانم یقعم یعاطف یوندبا احساس پ یندفرا ینکه ا شوند یم یگزیناو جامهم  های یگرید

فرد در  یو اجتماع یعرف یدار دین یندفرا ،دوره ینگفت در ا توان یم یتهمراه است. با قاطع

. در گیرد یرا م یقبل یـ اعتقاد یدئولوژیکا یدار دین یجا یجتدر است که به یریگ حال شکل
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آغاز  یادینبن ییراتفرد نسبتاً برهم خورده است و تغ یشناخت یهنگمرحله است که هما ینا

 است. یدهگرد زاز استحالۀ فرهنگی او آغا یشپ ۀگفت دور توان یشده است و م

 آقای الف )برای مثال( خط زمانی روایت

 
 پردازیم.  های پژوهش می در ادامه به بررسی مختصر یافته

 پژوهش شرح حال مختصر موارد ومشخصات  1جدول 

 مراحل روایت شرح حال مختصر نام و مشخصات

 آقای الف

 ساله 5۰

متأهل دارای 

 دو فرزند

کارشناسی 

ارشد علوم 

 انسانی

 فرهنگی

 

در یک خانواده کشاورز پرجمعیت متولد و بزرگ شده است. در سیزده سالگی مادرش را از دست 

می و جنگ بوده است. در دوران راهنمایی دهد. آغاز دوران نوجوانی وی همراه با وقوع انقالب اسال می

شود و دوباره خود را به جبهه  رود. چندبار زخمی می هایش به جبهه می به همراه چندتن از همکالسی

کند. بعد از  رساند. در فواصل میان حضور در جبهه یا درحین آن، تحصیالت دبیرستان را دنبال می می

شود. پس از دانشگاه به  قه به پایان رسانده وارد دانشگاه میصورت متفر پایان جنگ نیز دبیرستان را به

های سیاسی نیز  زمان به فعالیت کند. هم شغل معلمی مشغول شده و به طریق کامالً سنتی ازدواج می

دهد. در عین حال،  مند و مشغول است. چند سال بعد تحصیالت را در مقطع ارشد نیز ادامه می عالقه

های اخیر با  گردد. وی در سال حضور او در مناصب مدیریتی و سیاسی می گرایشات سیاسی مانع از

 دوستان خود یک حلقه فکری تشکیل داده که بر وی بسیار اثرگذار بوده است.

 ـ کودکی

 ـ نوجوانی

 ـ رزمندگی

ـ تغییرات )شامل 

مراحل دانشجویی، 

پس از دانشگاه و 

 ارتقای شغلی(

 ـ ثبات نسبی

 آقای کاف

 ساله 63

ل دارای متاه

 سه فرزند

کاردانی علوم 

 فنی

کنندۀ  تولید

 بخش خصوصی

 

آید. دوران کودکی او در یک خانه بزرگ  در یک خانوادۀ نسبتاً مرفه که شغل تولیدی داشتند به دنیا می

گذرد. پس از دبستان، از رفتن به  و تقریباً شلوغ و پررفت و آمد در یکی از محالت قدیمی مشهد می

های مذهبی و  کند، اما در دوران تحصیل در دبیرستان عادی به فعالیت امتناع میدبیرستان مذهبی 

های  پردازد. بعد از پایان دبیرستان به ادامۀ تحصیل تا مقطع فوق دیپلم در رشته قرآنی با دوستانش می

است.  57های پایان سربازی او مصادف با ایام انقالب  رود. ماه فنی پرداخته و پس از آن به سربازی می

پیوندد و در یکی از نهادهای خدماتی انقالبی مشغول  پس از پایان خدمت به خیل انقالبیون می

خاطر اختالفات سیاسی آنجا را  شود. بعد از دو سال به های عام المنفعه در مناطق محروم می فعالیت

مفکرانش در کند. در همان ایام با یکی از ه گوید و یک کارگاه تولیدی خصوصی دایر می ترک می

های مذهبی،  زمان فعالیت شود. هم های سیاسی ازدواج کرده و به کار و زندگی مشغول می فعالیت

فرهنگی و سیاسی را با حلقۀ همفکران خود دنبال کرده و نقشی فعال در گردهم آوردن، پشتیبانی و 

 سازی میان آنها دارد. شبکه

 ـ کودکی

 ـ نوجوانی

ـ جوانی قبل از 

 انقالب

نی بعد از ـ جوا

 انقالب

 ـ استحاله

 ـ ثبات نسبی
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 شرح حال مختصر موارد پژوهش ومشخصات  1دول ادامه ج

 مراحل روایت شرح حال مختصر نام و مشخصات

 آقای ث

 ساله 64
متأهل دارای 

 سه فرزند
کاردانی علوم 

 فنی
 شغل آزاد

 

آید. پدر وی  مشهد به دنیا میدر یک خانواده سنتی، مذهبی و تقریباً متوسط در یکی از محالت قدیمی 
کند. دوران کودکی و نوجوانی را  خاطر نازا بودن همسر اوّل، اختیار می دو همسر داشته که دومی را به

شود. این  های مذهبی نیز آموزش داده می گذراند که همراه با دروس معمول، آموزه در مدارسی می
عنوان مخالف وضع موجود  مند به سیاست به عالقهها و نیز حلقه دوستان و معاشران وی، او را  آموزه

شود. دوست داشته معلم بشود، اما در یکی از  تدریج تبدیل به یک انقالبی مذهبی می کند و به می
رود و سرباز غایب یا  دلیل مخالفت با رژیم پهلوی، به سربازی نمی گیرد. به های فنی کاردانی می رشته

های فرهنگی و انقالبی، به فکر شغل و کار برای  دلیل فعالیت ها به سالرفته است. آن  شمار می فراری به
ای نداشته و با پول توجیبی پدر امرار معاش  افتد و در واقع، برای زندگی شخصی برنامه خود نمی

شود،  کرده است. حتی بعد از انقالب هم که به کار در یکی از نهادهای خدماتی انقالبی مشغول می می
گیرد. دوسال  دلیل اختالفات سیاسی از آن کار کناره می گیرد. ولی بعد از مدتی به ن نمیپولی بابت آ

شود. در  کند و به یک شغل تولیدی مشغول می بعد از انقالب با دختری از آشنایان همفکر ازدواج می
اهی به شود و مدت کوت دلیل اختالفات سیاسی در آنجا دستگیر می رود، اما به اوایل جنگ به جبهه می

رود. در اوایل دهۀ شصت، به دالیل سیاسی مجدداً دستگیر  افتد و بعد از آن دیگر به جبهه نمی زندان می
 رود. برد. همسرش در اوایل دهه نود از دنیا می سر می شده و مدت پنج سال در زندان به

 ـ کودکی
 ـ نوجوانی

ـ جوانی قبل از 
 انقالب

ـ جوانی بعد از 
 انقالب
 ـ زندان

 تحالهـ اس
 ـ ثبات نسبی

 خانم ت

 ساله 46
متأهل دارای 

 دو فرزند
کارشناس ارشد 

 شناسی روان
مؤسس و مدیر 

 مهدکودک

ای نسبتاً متمول و با والدینی با تحصیالت ابتدایی و نسبتاً مذهبی متولد شده است. وی  در خانواده
لحاظ مذهبی نداشته و  تر و دارای سه برادر و یک خواهر است. خانواده سختگیری به فرزند بزرگ

داده، رعایت کامل حجاب در نزد اقوام مذهبی  تنها تذکری که مادرش در دوران نوجوانی به او می
خصوص  بوده است. دوران کودکی و نوجوانی وی مصادف با جنگ تحمیلی بوده و در مدرسه به

شهادت برای او  ها شده است بطوری که در آن سال دبیرستان تأکید زیادی روی جنگ و شهادت می
رغم مخالفت فامیل، بنا به تأکید و اصرار و پشتیبانی پدرش  تبدیل به یک آرمان شده بود. وی علی

کند. در سال آخر دانشگاه به شیوۀ سنتی با  شناسی تحصیل می رود و در رشته روان به دانشگاه می
اند، اما سپس به کار در م دار می سالگی فرزندش، خانه 9کند. تا سن  یک پزشک مذهبی ازدواج می

نماید.  پردازد و بعد با گرفتن مجوز، خود اقدام به تأسیس یک مهدکودک می یک مهدکودک می
گفتۀ خودش  همچنین وی به همراه همسرش سفرهای متعددی به خارج از کشور داشته که به

 های دیگر شده است. موجب آشنایی او با مردمی از ملل، مذاهب و فرهنگ

 ـ کودکی
 نوجوانیـ 

 ـ تغییرات
 ـ ثبات نسبی

 خانم عین

 ساله 43
متأهل دارای 

 یک فرزند
کارشناس ارشد 

 علوم انسانی
 معلم

در یک خانواده سنتی و مذهبی در مشهد به دنیا آمده است. پدرش شغل آزاد داشته و مادرش 
اطر ممانعت خ ترش که به رغم خواهران بزرگ دار بوده است. دختر کوچک خانواده بوده و علی خانه

پدر نتوانستند ادامۀ تحصیل دهند، با موافقت او درسش را تا مراحل تکمیلی ادامه داده است. از 
بچگی به کتابخوانی و مطالعات غیر درسی عالقه داشته و دوست داشته در آینده دانشمند شود. 

از آن بوده و  های اوّل پس دوران دبستان و راهنمایی و دبیرستان وی مصادف با ایام جنگ و سال
های  ها در معرض تبلیغات ایدئولوژیک و سختگیری آموزان آن سال همین سبب مانند همه دانش به

های شریعتی و امثال آن رو  مذهبی در فضای مدرسه بوده است. در دبیرستان به خواندن کتاب
یل ریاضی در دلیل عالقه به علوم انسانی پس از ادامۀ تحص آورد و با وجود دیپلم ریاضی، به می

شود. با پایان  زمان به شغل معلمی نیز مشغول می خواند. هم تربیت معلم، در دانشگاه علوم انسانی می
 کند. سالگی با مردی که خود با او آشنا شده ازدواج می 31تحصیالت تکمیلی در 

 ـ کودکی
 ـ نوجوانی

 ـ تربیت معلم
 ـ دانشگاه

 ـ ثبات نسبی

 خانم ف

 ساله 44
ی متأهل دارا
 یک فرزند

کارشناس علوم 
 فنی
 دار خانه

ای نسبتاً پرجمعیت که عالوه بر پدر و  در یک خانواده فرهنگی و متوسط دنیا آمده است. خانواده
فرزند، پدربزرگ و مادربزرگ نیز حضور داشتند و البته نفوذ بسیاری را هم در سبک  5مادر و 

انتخاب رشته و شغل دختران خانواده دخالت و طوری که حتی در  کردند به زندگی خانواده اعمال می
شد. این نفوذ عمدتاً مورد تأیید مادر  تأثیر داشتند و کارها و تصمیمات باید با تأیید آنها انجام می

ها عمدتاً رنگ و بوی مذهبی داشت  گرفت. این سختگیری خانواده که اقتدار بیشتری داشت قرار می
ی خانوادگی، فرد حتی از جنس مخالف و مواجهه با او تا سنین ها واسطۀ آن و نیز برخی تجربه و به

ای دیگر غیر از آنکه به آن عالقه  رود و در رشته سالگی به دانشگاه می 1۸شود. در  دانشگاه فراری می
اش با خانواده  یابد و رابطه های بیشتری می دهد. در دوران دانشگاه، آزادی داشته ادامۀ تحصیل می

واسطۀ ارتباط دوستانه با یکی از آشنایان پسر، سر و  کند. در همین دوران به مینیز بهبود پیدا 
گذارد. پس از تحصیالت  افتد که تأثیرات منفی در ذهنش برجای می کارش به بازداشت و دادگاه می
کند و پس از  ای نسبتاً سنتی ازدواج می شود. چندسال بعد به شیوه در یک کارخانه مشغول کار می

 دالیل فرهنگی در سودای مهاجرت از ایران است. شود. او اکنون به دار می خانهازدواج 

 ـ کودکی

 ـ نوجوانی
 ـ استحالۀ فرهنگی

 ـ ثبات نسبی



  29 فرایند تغییرات فرهنگی ایرانیان )تحلیل روایت تغییرات چند فرد ایرانی در چند دهۀ اخیر( 

 

 شرح حال مختصر موارد پژوهش ومشخصات  1جدول ادامه 

 مراحل روایت شرح حال مختصر نام و مشخصات

 آقای شین

 ساله 46
متأهل دارای 

 یک فرزند
 ازپزشک داروس

 

در یک خانواده نسبتاً پرجمعیت در مشهد به دنیا آمده است. پدری با سواد ابتدایی و دارای شغل 
دار. خانواده وی سنتی و مذهبی بودند. دوران دبستان وی مصادف با  سواد و خانه آزاد و مادری بی

کشوری نیز  آموز درسخوان و کوشایی بوده و در مسابقات قرآن ایام انقالب است. در مدرسه دانش
زمان  رود که بیشتر فضای آن درسی است. هم ای می آورد. دوران دبیرستان به مدرسه مقام می

کند. دانشگاه در رشته داروسازی قبول  آموزش موسیقی و مطالعات غیردرسی را نیز دنبال می
به یک  تدریج بعد از جنگ و مخصوصاً در دوران دانشگاه تبدیل کند. به شود و آن را تمام می می

رود و پس از دوسال  شود. پس از دانشگاه، در تهران به سربازی می منتقد وضع سیاسی موجود می
خرد. در همان ایام به انتخاب خودش با خواهر دوستش  ، یک داروخانه در یک شهر کوچک می کار

کند. او  کند. بعد از ده سال کار در شهر کوچک، داروخانه خود را به تهران منتقل می ازدواج می
ساله دارد. همچنین در کنار اشتغال و موسیقی، مطالعات سیاسی و فلسفی نیز  ۸اکنون یک فرزند 

 دارد.

ـ کودکی و اوایل 
 نوجوانی
 ـ تغییر

 ـ ثبات نسبی

 خانم میم

 ساله 4۰
متأهل دارای 

 یک فرزند
 کارشناس زبان

 دار خانه

 

ری غیرمذهبی/ مادر و خانواده مادری در یک خانواده پرجمعیت نیمه مذهبی )پدر و خانواده پد
مذهبی( با وضعیت اقتصادی متوسط به باال در مشهد به دنیا آمده است. فضای سیاسی خانواده آنها 

رغم مذهبی بودن، گرایش سیاسی خاصی نداشته است. همچنین اراده مادر در اداره زندگی  نیز علی
تدریج تحت  شده بودند. از دوران دبیرستان به ها تحت تربیت مادر، بزرگ آنها حاکم بوده است و بچه

گیرد. بعد از دیپلم با  می  گیرد و همچنین مطالعات غیردرسی را پی ترش قرار می تأثیر خواهر بزرگ
نوردی و همچنین کارهای هنری  رود. در همین دوران به کوه یک وقفه دوساله به دانشگاه می

کند. در همین دوران یک  ند که او را جذب خود میک مند شده و ارتباطات جدیدی پیدا می عالقه
کند و  گذارد. وی چندسال بعد ازدواج می کند که تأثیرات عمیقی روی او می عشق ناکام را تجربه می

 شود. با همسرش به خارج کشور مهاجرت کرده و در آنجا صاحب فرزند می

 ـ کودکی
 ـ نوجوانی
 ـ استحاله

 ـ ثبات نسبی

های تحلیل شده  ای از شرح حال و دوره موارد پژوهش، خالصه ، مشخصات1در جدول 

گونه که ذکر شد، شناخت دقیق فرایند تغییرات آنان  زندگی آنان آورده شده است. همان

مستلزم مطالعه کامل روایت هر فرد و تحلیل هر مرحله از زندگی وی است )که در اینجا ذکر 

ای از وضعیت زندگی و تغییرات موارد  خالصه آن مقدور نیست(. بنابراین در ادامه، به ذکر

 پردازیم.  پژوهش می

 وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده موارد پژوهش در دوران کودکی 2جدول 

 وضعیت اجتماعی ـ فرهنگی وضعیت اقتصادی ـ معیشتی مورد 

 آقای الف 1

معیشت روستایی/ کشاورزی و دامداری/ 

سب/ خانواده پرجمعیت/ تغذیه نسبتاً منا

 های اقتصادی محروم در سایر زمینه

سواد/ جلوگیری از ادامۀ تحصیل  پدر و مادر بی

خواهران/ تأکید بر ادامۀ تحصیل برادران از سوی پدر/ 

 فضای مذهبی و سنتی سختگیرانه

 آقای کاف 2

معیشت شهری/ کارخانه دار و تولیدکننده/ 

 خانواده پرجمعیت/ مرفه و غنی

یی و قرآنی/ ادامۀ تحصیل پدر و مادر سواد ابتدا

فرزندان تا مقاطع متوسط/ عدم دخالت در تحصیل 

 فرزندان/ فضای مذهبی مناسکی با سختگیری متوسط

 آقای ث 3

وری/  معیشت شهری/ فروشندگی و پیشه

خانواده پرجمعیت/ اقتصاد متوسط/ احساس 

 ها محرومیت نسبت به همکالسی

لت در سواد و پدر سواد مکتبی/ عدم دخا مادر بی

 تحصیل فرزندان/ فضای مذهبی و سنتی مشوقانه
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 وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده موارد پژوهش در دوران کودکی 2دول ادامه ج

 وضعیت اجتماعی ـ فرهنگی وضعیت اقتصادی ـ معیشتی مورد 

 خانم ت 4
معیشت شهری/ کارخانه دار و تولیدکننده 

 /جمعیت متوسط/ مرفه

وسط و ابتدایی/ عدم سختگیری پدر و مادر سواد مت

 مذهبی/ فامیل مادری مذهبی و سختگیر

 خانم عین 5

معیشت شهری/فروشندگی/ جمعیت 

 متوسط/ اقتصاد متوسط

پدر و مادر سواد ابتدایی/ مذهبی و سنتی با تأکید بر 

حجاب/جلوگیری از تحصیالت تکمیلی دختران 

 تر خانواده بزرگ

 خانم ف 6
نواده نسبتاً معیشت شهری/ کارمندی/خا

 پرجمعیت/ اقتصاد متوسط رو به باال

پدر و مادر باسواد و کارمند/ سختگیری مذهبی تحت 

 تأثیر پدربزرگ/ 

 آقای شین 7

معیشت شهری/ ساخت و ساز، فروشندگی/ 

خانواده پرجمعیت/ اقتصاد متوسط رو به 

 پایین

سواد/ فضای سنتی و  پدر سواد ابتدایی و مادر بی

 نسبتاً سختگیرانه/ مذهبی مناسکی و 

 خانم میم ۸
معیشت نیمه شهری/ حوزه حمل و نقل/ 

 خانواده پرجمعیت/ اقتصاد متوسط رو به باال

پدر و مادر سواد ابتدایی/ پدر غیرمذهبی و مادر 

 مذهبی/ سختگیری مذهبی تحت تأثیر مادر

با اقتصاد و  هایی شود، اکثر موارد پژوهش در خانواده مشاهده می 2طور که در جدول  همان

مورد(. تنها دو مورد وضعیت اقتصادی مرفه و یک مورد  5اند ) معیشت متوسط رشد کرده

تا  4۰اند. البته باید توجه داشت که با توجه به بازۀ سنی موارد ) وضعیت اقتصادی محروم داشته

 زنیم، باید به نوع معیشت این افراد در زمان سال( وقتی از وضعیت اقتصادی حرف می 64

شود. معموالً در آن زمان،  شمسی را شامل می 6۰تا  3۰شان توجه کنیم که از دهه  کودکی

های سنتی، وضعیت رفاه خانواده نه با تجمالت و وسایل آنچنانی و گران  خصوص در خانواده به

قیمت، بلکه با معیارهایی مانند نوع و اندازه مسکن و نیز وضعیت خوراک و تا حدی پوشاک و 

شود. در دو موردی که زندگی مرفهی  ها مشخص می ها و دورهمی یزان مهمانیهمچنین م

هایی مانند منزل بزرگ و پررفت و آمد، داشتن خدمتکار و پرستار بچه و  داشتند، مشخصاً معرف

 خورد.  نیز نداشتن احساس محرومیت نسبی نسبت به اطرافیان به چشم می

/ معمولی/ رو به پایین( داشتند در مورد تأمین در مواردی نیز که زندگی متوسط )رو به باال

مایحتاج معمول زندگی مشکلی وجود نداشته و اغلب دارای یک زندگی معمولی با وسایل 

 گردد.  اند؛ اگرچه در برخی از موارد احساس محرومیت نسبی مشاهده می معمولی بوده

أمین غذایی است، اگرچه در خوراک و ت  در موردی که سطح اقتصادی محروم داشته

شدت احساس محرومیت  احساس محرومیت نسبی وجود نداشته، ولی در سایر موارد فرد به

 دلیل معیشت روستایی و سبک زندگی بوده است.  کرده که بخشی از آن به نسبی می
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و   از نظر سوادِ والدین نیز جز یک مورد که والدینش سواد دیپلم )در چند دهۀ پیش( داشته

اند. دیگر اینکه تقریباً  سواد یا در حد ابتدایی بوده ، مابقی والدین بی ارمند بودههمین واسطه ک به

اند که فضایی سنتی و اغلب مذهبی داشته  هایی بزرگ شده همۀ موارد مورد بررسی در خانواده

است. حتی در مواردی که یک یا هر دوی والدین در زمینۀ مذهبی حساسیت و سختگیری 

اند که این  از خانواده مانند پدربزرگ و مادربزرگ یا خانواده مادری بوده اند، دیگرانی نداشته

دهد  ها نشان می وجود آورند )مورد خانم ت و خانم ف(. به هرحال بررسی داده سختگیری را به

پذیری اوّلیه در  اند(، جامعه که در همۀ موارد پژوهش )که تغییرات ارزشی را تجربه کرده

وبیش متفاوت انجام گرفته  تی با درجات سختگیری و حساسیت کمهایی مذهبی و سن محیط

مورد، این امر در مدارس ابتدایی  6پذیری در مدارس نیز، در  است. حتی در مورد جریان جامعه

موردی که دوران مدرسه را  2پس از انقالب با فضای مذهبی و ایدئولوژیک صورت گرفته و در 

 ی مذهبی بر مدرسه آنان حاکم بوده است. اند نیز فضا پیش از انقالب گذرانده

بنابراین باید گفت که )بدون آن که در انتخاب موارد پژوهش این مسئله در نظر گرفته شده 

داری و  ( سیر تغییر و استحالۀ فرهنگی همۀ موارد پژوهش از نوعی زندگی همراه با دین1باشد

سوی عدم اعتقاد به دین در  نی، بهدارانه و نیز اعتقاد به سیاست دی های فرامادی دین ارزش

های فرامادی غیردینی )عرفی(، سبک زندگی  معنای متعارف )و نه لزوماً وجود خدا(، ارزش

 غیردینی و سیاست غیردینی )سکوالریسم( است. 

 تجربیات و تغییرات موارد پژوهش دربارۀ حجاب - 3جدول 

 تجربه و مواضع نسبت به حجاب در گذشته مورد ردیف
و مواضع نسبت به حجاب در  تجربه

 زمان حال

1 
آقای 

 الف

 ـ تجربه خانواده کامالً محجبه و سختگیر در مورد زنان

 ـ سختگیری نسبت به حجاب خواهران در نوجوانی

لحاظ ارزشی( از دیدن موی زنان در  ـ آزار دیدن )به

 اوایل دانشجویی

 مند به ازدواج با زن محجبه و مذهبی ـ عالقه

همراه سایر قواعد  هـ به حجاب )ب

فقهی( اعتقادی ندارد اگرچه معتقد 

است زنان محجبه و مذهبی نسبتاً 

 قابل اعتمادترند.

                                                           
ی چراکه مالک اصلی ما در انتخاب موارد پژوهش )عالوه بر متغیرهایی که در بخش روش اشاره شد(، تنها آگاه 1

هیچ وجه جهت  به این نکته بوده که آنها در طول زندگی، تغییرات واضح و شدید فرهنگی را تجربه کرده باشند و به

 این تغییرات در این انتخاب مدّ نظر نبوده است.
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 تجربیات و تغییرات موارد پژوهش دربارۀ حجاب - 3دول ادامه ج

 تجربه و مواضع نسبت به حجاب در گذشته مورد ردیف
تجربه و مواضع نسبت به حجاب در 

 زمان حال

2 
آقای 

 کاف

 تجربه خانواده کامالً محجبه و سختگیر در مورد زنانـ 

ـ همسر چادرپوش در خانواده پدری و محجبه در سایر 

 اماکن

به حجاب )به  6۰ـ از اوایل دهه 

همراه سایر قواعد فقهی( اعتقادی 

 ندارد

ـ در مورد حجاب دخترانش تحمیل 

 و نظری ندارد

ـ ترجیحش این است که دخترانش 

حجاب حداقلی های مذهبی  در جمع

 را رعایت کنند

3 
آقای 

 ث

 ـ تجربه خانواده کامالً محجبه

حجاب در خیابان و بد دانستن آنها  ـ مشاهده زنان بی

 در کودکی و نوجوانی

حجاب در جوانی و  ـ تجربه آشنایان و دوستان زن بی

 حجاب )بد ندانستن آنها( اصالح نگاه به زنان بی

 شکل چادر( ه بهدادن همسر باحجاب )ولی ن ـ ترجیح

ـ مخالفت باحجاب اجباری و ظلم 

 دانستن آن نسبت به زنان

ـ اعتقاد به پوشش انتخابی زن )نه 

 شکل اروپایی( به

ـ در مورد حجاب دخترانش تحمیل 

 و نظری ندارد

 

4 
خانم 

 ت

 ـ تجربه خانواده کامالً محجبه و سختگیر در مورد زنان

 ادریـ تجربه اجبار به چادر در حضور فامیل م

 ـ تجربه سختگیری حجاب در مدرسه و دانشگاه

 ـ اجبار به چادر از سوی خانواده همسر در اوایل ازدواج

خاطر  ـ کنار گذاشتن چادر بعد از تولد اوّلین فرزند به

 راحتی

داری  ـ از دوران دبیرستان حجاب را معادل دین

 دانسته نمی

 ـ به حجاب سر اعتقادی ندارد

پوشیده دهد بدنش  ـ ترجیح می

 باشد و لباس بدن نما نپوشد

5 
خانم 

 عین

 ـ تجربه خانواده کامالً محجبه و سختگیر در مورد زنان

 آموز نمونه مدرسه از نظر حجاب ـ دانش

های مدرسه فارغ از  ـ معاشرت و دوستی با همکالسی

 وضع حجاب آنها

های مدرسه در مورد حجاب برایش سئوال  ـ سختگیری

 برانگیز بودند

 گیری حجاب در محیط تربیت معلمـ سخت

 ـ به فلسفه حجاب باور ندارد

ـ معتقد است از حجاب سوء استفاده 

 شود. سیاسی می

ـ رعایت حجاب را منوط به موقعیت 

کند و بسته به آن با حجاب یا  می

 حجاب است. بی
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 تجربیات و تغییرات موارد پژوهش دربارۀ حجاب - 3دول ادامه ج

 اضع نسبت به حجاب در گذشتهتجربه و مو مورد ردیف
تجربه و مواضع نسبت به حجاب در 

 زمان حال

6 
خانم 

 ف

ـ تأکید خانواده بر حجاب بیش از سایر شرعیات و 
 باحجاب بودن زنان حتی در منزل

ـ تجربه اجبار به چادر از کودکی در حضور برخی 
 اطرافیان

طوری که گاهی با جوراب  حجابی به ـ ترس شدید از بی
 سالگی( 9خوابیده ) ه میو مقنع

 حجاب در دوران نوجوانی ـ تجربه خواهر عصیانگر و بی
 ـ اجبار به چادر در محیط دانشگاه

های  اعتقاد به حجاب با وجود خانواده ـ تجربه افراد بی
 مذهبی در دوران خوابگاه

ـ توصیه از سوی برادر به پوشیدن لباس زیبا در 
د )دوران هایی که مردان هم حضور دارن مهمانی

 دانشجویی(

ـ از دوران دانشگاه اعتقادی به 
کند  حجاب ندارد و آن را رعایت نمی

ها بدون حجاب ظاهر  و در مهمانی
 شود می

ـ درخواست همسر و خانواده 
همسری مذهبی را برای رعایت 

 پذیرد. ها نمی حجاب در جمع
ـ خرسندی از اینکه برخی از زنان 

نار فامیل به تاسی از او حجاب را ک
 اند گذاشته

7 
آقای 
 شین

 ـ خانواده محجبه
حجاب همسایه و بدندانستن آنها  ـ تجربه دختران بی

)اگر چه آن را مختص و متناسب با آن خانواده 
 دانستند( می

 

 ـ به حجاب اعتقادی ندارد
حجاب  ـ با یک دختر و خانواده بی
 وصلت کرده است

۸ 
خانم 
 میم

 سختگیر در مورد زنان ـ تجربه خانواده کامالً محجبه و
حجاب که آن را برخالف  ـ تجربه زندایی خوب، اما بی

 دانسته حجابان بد و فاسد نمی سایر بی
ـ وحشت از اینکه حجابش درست نباشد یا مویش 

 دیده شود
 شدن به حجاب در دبیرستان مند ـ عالقه

های متفاوت در دوران پس از  ـ تجربه زنان با حجاب
 دبیرستان

اعتقادی ندارد و آن را  ـ به حجاب
جز در محیطهای اجباری رعایت 

 کند نمی
ـ حجاب را ظلم به زنان و ناشی از 

 داند مردساالری می

دارانه سنجید، اما هم  ها دین با اینکه منطقاً باید حجاب را نیز همراه با بقیه باورها و ارزش

وی دیگران( در جامعۀ ایران و داری فرد )از س دلیل اهمیتی که این متغیر هم در تعریف دین به

تری که برای الاقل نیمی از موارد پژوهش  دلیل نقش پررنگ هم در سبک زندگی او دارد و هم به

در روایت تغییرات آنها داشته و نیز از آن روی که تجلی عینی )قابل مشاهده( بیشتری   )زنان(

  صورت جداگانه بررسی شده است. در رفتار و زندگی فرد دارد، به
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اشاره شده است، تقریباً تمامی موارد پژوهش در دوران کودکی و  3گونه که در جدول  همان

اند. در تربیت خانوادگی و  وبیش یکسانی در مورد حجاب داشته نوجوانی، تجربه و موضع کم

حجابی زنان گناه و امر ناپسندی شمرده  هایی که در خانواده و مدرسه فراگرفته بودند، بی آموزه

اند. تقریباً همگی  ده است و خانواده سنتی و مذهبی آنان در امر حجاب مقید بودهش می

تدریج و از دوران  اند. اگرچه به دانسته حجاب را آدم بدی می گویند که در کودکی، فرد بی می

 نوجوانی به بعد مواضع و بعضاً تجارب شخصی آنان رو به تغییر گذاشته است. 

عنوان  کدام به حجاب به ارد پژوهش باید گفت که اکنون هیچدر مورد وضع فعلی تمامی مو

یک واجب شرعی اعتقادی ندارند و هرجا که الزم بدانند یا امکانش باشد خود یا همسر و 

شوند. رعایت حجاب از سوی آنان در وضع فعلی، ناشی از قوانین  حجاب ظاهر می فرزندانشان بی

 باشد.  جامعه و یا عرف محیط می

ها، رفتارهای( گذشته،  ها، باورها، نگرش ای از وضعیت فرهنگی )ارزش خالصهجدول زیر 

 :1دهد دوران تغییر و فعلی موارد پژوهش را نشان می

 گذار و زمان حال وضعیت فرهنگی موارد پژوهش در گذشته، دوران - 4جدول 

 وضعیت فعلی وضعیت دوران گذار وضعیت گذشته مورد ردیف

1 
آقای 
 الف

تقید به احکام دینی از ـ آشنایی و 
 اواخر کودکی تحت نظارت پدر

های  ـ عضویت در نهادها و گروه
آموزی و  مذهبی )بسیج دانش

 محله، دوره قرآن، هیات و... (
ـ تعهد به مسائل مذهبی بیش از 

 خانواده
ـ رفتن به جبهه در نوجوانی، دو 

بار مجروحیت و بازگشت دوباره به 
 جبهه تا پایان جنگ

ها و  اورها، ارزشـ تعمیق ب
رفتارهای دینی و انقالبی در دورۀ 

 جبهه
ـ حساسیت بر رعایت موازین و 

 احکام دینی در جامعه

ـ ورود به دانشگاه و تجربه مواجهه 
های جدید فرهنگی،  با اندیشه

 سیاسی و دینی
ـ مشاهده رفتارها و مواضع مبتنی بر 

عدالتی، انحصارطلبی، نفاق و  بی
ون و تبعیض از سوی سیاسی

 ها مذهبی
های سابق  ـ دوری و طرد از گروه

 )رزمندگان و... (
 طلبان سمت اصالح ـ تمایل به

ـ آشنایی با آثار روشنفکران و 
 مخصوصاً شریعتی

ـ تشکیک در برخی باورهای پیشین 
 مذهبی و سیاسی

ـ ورود به تحصیالت تکمیلی آشنایی 
های فکری و  با دوستان و حلقه

 ی جدیدفرهنگی و منابع شناخت
 های جدید ـ آشنایی با باورها و ارزش

وجود خدا  ـ عدم یقین به
و عدم تأثیر او در زندگی 

 وی
ـ عدم اعتقاد به دین و 
 باورها و مناسک دینی
ـ تأکید بر اخالق در 

جای  تربیت فرزندان به
 مفاهیم و مناسک دینی
ـ آزار دیدن از فضای 

 ریاکاری در جامعه
ـ اعتقاد به حکومت 

 منتخب مردم سکوالر

                                                           
های آن است  شناخت دقیق فرایند تغییر فرهنگی موارد پژوهش مستلزم خوانش دقیق روایت آنها و تحلیل داده 1

ترین تجربیات و مواضع  شود تنها ناظر به برخی از مهم دلیل محدودیت مقاله( به آن اشاره می ر اینجا )بهو آنچه د

 آید تا فرایند آن. آنها در روایتشان است و بیشتر به کار مقایسه و فهم نوع و میزان تغییرات می
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 گذار و زمان حال وضعیت فرهنگی موارد پژوهش در گذشته، دوران - 4دول ادامه ج

 وضعیت فعلی وضعیت دوران گذار وضعیت گذشته مورد ردیف

2 
آقای 
 کاف

ـ رشد در خانواده و محیط مذهبی 
 همراه با مناسک و مراسم دینی

 های متعصب مذهبی ـ گریز از جمع
بی محبوب در ـ آشنایی با معلم مذه

دوران دبیرستان و عضویت در 
 های مذهبی و کتابخوانی گروه

های سیاسی و  ـ آشنایی با گروه
 مذهبی در دانشکده و سربازی

ـ پایبندی به رعایت احکام متعارف 
 شرعی

 ـ مطالعه آثار شریعتی
ـ حضور فعال در مبارزات زمان 
انقالب مانند تظاهرات، مراسم 

ینی، فعالیت استقبال از آیت اهلل خم
 فرهنگی و سیاسی در مسجد محل

 گذاری مسجد شدن در بمب ـ جانباز
ـ فعالیت داوطلبانه در سازندگی 

روستاها تا چند ماه پس از پیروزی 
 انقالب

 ـ ازدواج سیاسی و اعتقادی

ـ جدایی از جهاد سازندگی و 
کنارگذاشتن فعالیت رسمی سیاسی 

ها،  ها، تبعیض با مشاهده خشونت
های نیروهای  سرکوب طردها و

 سیاسی بعد از انقالب
شدن قوانین فقهی و  ـ مخالف حاکم

 قدرت گرفتن روحانیان بعد از انقالب
سمت نیروهای ملی  ـ تمایل به

 مذهبی و روشنفکران دینی
ـ شرکت و حضور فعال در جلسات 

 مذهبی و فرهنگی
 ـ حفظ نیمی از قرآن و معانی آن
 ـ یافتن استادان و حلقه دوستان

 جدید
ـ گرایش به تفسیرهای نو از دین و 

 قرآن
شدن یکی از  شدن از کشته ـ متأثر

 ای های زنجیره استادانش در قتل
ـ احساس تعلق به گروه انقالبیون 

 مطرود

ـ کنارگذاشتن کامل 
 باورها و مناسک مذهبی

وجود خدا  ـ عدم یقین به
و عدم تأثیر او در زندگی 

 وی
ـ باور به انسان و کرامت 

 سانیان
ـ اعتقاد به سعادت 

ها بر مبنای فطرت  انسان
 )نه لزوماً مذهب(

ـ عدم تأکید بر رفتارهای 
 مذهبی در تربیت فرزندان

ـ فعالیت در کارهای 
 خیریه

ـ بانی جلسات فرهنگی و 
دینی با هدف 

 بخشی آگاهی
ـ باور به حکومت 

دموکراسی سکوالر همراه 
 با احترام به مسلمانان

3 
آقای 

 ث

در محیط و خانواده ـ رشد 
 سختگیر مذهبی

ـ حضور در جلسات قرآن و احکام 
 به همراه پدر

ـ کودکی دارای وجهه مذهبی در 
 فامیل

مذهبی و  ـ تجربه دبیرستان نیمه
 معلم دینی محبوب

مندی و رعایت کامل  ـ عالقه
 احکام مذهبی

ـ شرکت در جلسات تفسیر قرآن 
و آموزش زبان عربی برای فعم 

 معانی آن
تأثیر از شریعتی، طالقانی، ـ 

احمد و... در دبیرستان و  آل
های  دانشگاه و ارتباط با گروه

 سیاسی مبارز
طلبی، اسالم  ـ گرایش به عدالت
 های چپ سیاسی و گروه

البالغه و  ـ اهل دعا و قرآن و نهج
 نماز شب

طلبانه از اسالم و  ـ تفسیر عدالت
البالغه و مخالفت با اسالم و  نهج

 سنتی روحانیان
ـ ورود و فعالیت داوطلبانه در 
 جهاد سازندگی در بعد از انقالب

شدن قوانین فقهی و  ـ مخالف حاکم
 قدرت گرفتن روحانیان بعد از انقالب

ـ جدایی از جهاد سازندگی و 
کنارگذاشتن فعالیت رسمی سیاسی 

ها،  ها، تبعیض با مشاهده خشونت
های نیروهای  طردها و سرکوب

 قالبسیاسی بعد از ان
ـ اعتقاد به عدم پایبندی حکومت به 

 اسالم ناب و رهایی بخش
ـ رفتن به زندان تا آستانه اعدام به 

 اتهام سیاسی
ـ ادامه مطالعات دینی، قرآنی و 

 عرفانی در زندان
ـ تأثیر از روشنفکران دینی مانند 

 شریعتی و بازرگان
ـ یافتن استادان و حلقه دوستان 

 جدید
عنوان پوسته  ی بهـ باور به احکام فقه

 دین
ـ نگاه و تفسیر انتقادی از دین و 

 قرآن

شدن یکی از استادانش در  ـ کشته
 ای های زنجیره قتل

ـ تشکیک در وجود خدا و 
 پیامبران

ـ تأکید بر درستکاری و 
راستگویی در تربیت 

جای مناسک و  فرزندان به
 احکام دینی

ـ باور به اینکه دین، 
اختراع پیامبران برای 

ت به خیر و دعو
پاسخگویی به نیازهای 

 بشر بوده است
ـ باور به نامناسب بودن 
برخی آیات قرآن برای 
زمان فعلی و هم عرض 

دانستن آن با سایر 
 ها و مکاتب عرفان

ـ مشارکت در برخی 
جلسات فکری، فرهنگی و 

 دینی
های  ـ گرایش به عرفان

 جای دین انسان محور به
ـ آزار دیدن از جهل و 

 دمخرافه مر
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4 
خانم 

 ت

ـ رشد در خانواده پایبند به دین 
ولی بدون سختگیری در انجام 

 احکام
ـ تجربه سختگیری فامیل مادری 

 مذهبی
ا در ـ ارتباط صمیمانه با خد

 کودکی
ـ انجام احکام و مناسک مذهبی از 

 سن تکلیف
ـ آرزوی شهادت تحت تأثیر 

 تبلیغات دوران جنگ
ـ دبیرستان سختگیر درزمینه 
 حجاب و رابطه با جنس مخالف

ـ تأکید معلم پرورشی بر ترساندن 
از عذاب الهی در صورت عدم 
پایبندی به حجاب یا رابطه با 

 جنس مخالف
ما ناخوشایند به ـ پایبندی کامل، ا

 احکام دینی از ترس عقوبت الهی

ـ احساس منفی از نگاه به زن در 
 دستورات و متون دینی

ـ ورود به دانشگاه و آشنایی با 
 نظریات جدید در علوم انسانی

ـ باور به اینکه دین نیز مانند سایر 
نظریات، یکسری فرضیات تأیید 

 نشده است
 ـ یافتن حلقه دوستان جدید

خاطر اجبار  اب چادر بهـ حفظ حج
 در دانشگاه و خانواده مذهبی همسر
 ـ تأثیر از یکی از استادان دانشگاه

ـ تجربه سفر به کشورهای خارجی و 
 ها و سبک زندگی آنان تأثیر از ارزش

عنوان  ـ فقط به خدا به
یک موجود برتر اعتقاد و 

 با او رابطه دارد
ـ نگاه انتقادی به پیامبران 

 و امامان
ر به اینکه روی هیچ ـ باو

ای نباید پافشاری  عقیده
 کرد

ـ باور به نیاز بشر به 
 ارتباط با یک موجود برتر
ـ باور نداشتن به گناه در 
صورت عدم انجام تکالیف 

 دینی
ـ عدم اعتقاد به حجاب 

 شرعی
ـ اهل نذر برای امور 

 خیریه
ـ سودای مهاجرت به 

 خارج

5 
خانم 

 ف

ـ رشد در خانواده مذهبی و 
خصوص در مورد  تگیر بهسخ

 حجاب و معاشرت با جنس مخالف
ـ ترس شدید از خدا و گناه در 

 کودکی
ـ ترس و تنفر شدید از جنس 
 مخالف در کودکی و نوجوانی

ـ جلوگیری خانواده از تحصیل در 
 خاطر مسائل مذهبی رشته هنر به

 ـ رفتن به روضه و کالس احکام
ـ پایبندی به احکام مذهبی 

 در نوجوانی خصوص حجاب به
ـ عدم اطالع از مسائل جنسی تا 

 زمان دانشگاه
ـ تجربه شوهرخواهر مذهبی، اما 

 بدخو و آزارده
 

ـ تجربه یک خواهر عصیانگر و یک 
خواهر مذهبی که در زندگی شکست 

 خورده بود
ـ تشکیک در برخی باورها و احکام 

 دینی از دوران دبیرستان
شدن  ـ ورود به دانشگاه و کم

 های خانواده سختگیری
ـ کنار گذاشتن حجاب و معاشرت با 

 جنس مخالف تحت نظر خانواده
ـ سختگیری دانشگاه و جامعه در 
مورد حجاب و معاشرت با جنس 

 مخالف
ـ تجربه احضار به حراست دانشگاه 

خاطر معاشرت  توسط یک روحانی به
 با مردان

ـ تجربه بازداشت و حکم شالق 
خاطر معاشرت با یک پسر تحت  به

 نظارت خانواده
ـ احساس تنفر از دین و نمایندگان 

 آن
ـ تجربه سفر به کشورهای خارجی و 

 ها و سبک زندگی آنان تأثیر از ارزش

ـ باور به خدا و ارتباط با 
 او

ـ عدم باور و پایبندی به 
 دستورات دینی

ـ باور به مالک بودن عقل 
و منطق در زندگی )در 

 مقابل احکام الهی(
ابر ـ مقاومت در بر

خواست همسر و 
اش برای رعایت  خانواده

 حجاب
ـ اهل نذر برای امور 
 خیریه و کمک به فقرا
ـ دین را وسیله دست 

 داند قدرتمندان می
ـ حفظ روحیه مردستیزی 
و انتقاد از مردساالری در 

 جامعه
زندگی و   ـ باور به سبک

خصوص  ها به تربیت غربی
در مورد زنان و مسائل 

 جنسی
رت به ـ سودای مهاج
 خارج
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6 
خانم 
 عین

ـ رشد در خانواده مذهبی و 
خصوص در مورد  سختگیر به

 حجاب و معاشرت با جنس مخالف
ـ رفتن به روضه و جلسات مذهبی 

 ه مادر از کودکیهمرا
ـ عالقه به خدا و عدم ترس از او 

 در کودکی
آموز نمونه و تقدیرشده  ـ دانش

داری و حجاب در راهنمایی و  دین
 دبیرستان

ـ برحق دانستن کامل اسالم و 
مقدس دانستن رهبران نظام در 

 نوجوانی
ـ قضاوت دیگران بر مبنای مذهبی 

 و انقالبی بودن آنها
 ات غیردرسیمند به مطالع ـ عالقه

های بیش از  ـ انتقاد به سختگیری
 حد مدرسه در مورد پوشش

ـ عضویت در بسیج دانشجویی در 
 سال اوّل دانشگاه

ـ مطالعه آثار شریعتی از دبیرستان و 
 عالقه فراوان به او

ـ تجربه فضای بسته و سختگیرانه 
 تربیت معلم

مندی به تحصیل علوم انسانی  ـ عالقه
 اهو اجتماعی در دانشگ

های نواندیش و  ـ آشنایی با گروه
های جدید سیاسی و مذهبی  اندیشه

 در دانشگاه
 طلبان ـ تمایل به سمت اصالح

ـ مطالعه آثار روشنفکران دینی مانند 
 سروش

ـ آشنایی و مراوده با استادان و 
 دوستان جدید

ـ تشکیک در باورهای مذهبی و 
 سیاسی پیشین

عنوان  ـ رابطه با خدا به
دوست  یک موجود

 داشتنی و مهربان
ـ عدم باور و تقید به 

 احکام و دستورات دینی
ـ انتقاد از نظام سیاسی، 

رواج ریاکاری و 
درآمیختن مذهب و 

 سیاست
 مند به فمنیسم ـ عالقه

گرایی و  ـ باور به کثرت
 آزادی انتخاب انسان

عرض بودن  ـ باور به هم
دین با سایر مکاتب و 

ها و سنجش آنها با  نظریه
 الک عقلم

7 
آقای 
 شین

ـ رشد در خانواده مذهبی 
گرا و ناظر بر انجام واجبات  اخالق

 دینی
ـ آشنایی با مفاهیم و احکام 
 مذهبی در خانواده و محله

مند به امور مذهبی و انجام  ـ عالقه
احکام دینی و پرهیز از گناه، فراتر 

 از انتظار خانواده
ـ مقام آوردن در مسابقات قرآن 

 شویق خانوادهکشوری و ت
ـ مترادف و برحق دانستن نظام و 

 اسالم تا اوایل نوجوانی
 مند به مطالعات غیردرسی ـ عالقه

ـ آشنایی و معاشرت با دو نفر از اقوام 
تر و انجام مطالعات غیردرسی و  بزرگ

 نیز آشنایی با موسیقی زیر نظر آنها
ـ جو غیررسمی روشنفکرانه در 

رغم جو رسمی  دبیرستان علی
 هبی و ایدئولوژیکمذ

ـ مطالعه آثار شریعتی در دبیرستان 
 و سروش در دانشگاه

ـ مشاهده تناقض در رفتار و گفتار 
 روحانیت رسمی

ها و  ـ نگاه انتقادی به برخی رویه
وقایع سیاسی )مانند ادامه جنگ، 

 ها( ها و اعدام سانسور، حذف
ـ تغییر تدریجی در باورهای مذهبی 

 ستانو سیاسی از اواخر دبیر
ـ کنار گذاشتن تدریجی احکام 

مذهبی و باور به قرائت روشنفکرانه و 
 گرا( از اسالم اخالقی )غیرمناسک

ـ تجربه سکونت در تهران و یافتن 
دوستان جدید و معاشرت با افراد 

 گرا بعد از دانشگاه غیرمذهبی اخالق

وجود  ـ عدم باور قطعی به
 خدا

گاه برخی  به ـ انجام گاه
مانند  مناسک مذهبی

 نماز و زیارت
ـ عدم تمایل به تربیت 

 دینی فرزندان
ـ معتقد است حکومت 
دینی، نسل جدید را 

 گریز کرده است دین
ـ باور به آزادی در انتخاب 
سبک زندگی و احترام به 

 های نسل جدید انتخاب
ـ باور لزوم معاشرت 

کودکان با جنس مخالف 
از کودکی و رابطه جنسی 

 قبل از ازدواج
قد به دموکراسی ـ معت

 سکوالر
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۸ 
خانم 
 میم

ـ رشد تحت نظارت و سختگیری 
 مادر مذهبی

های  ـ تجربه ناخوشایندکالس
 قرآن در کودکی
های زنانه  ـ تجربه خوشایند روضه

 در کودکی
شدن تقید به احکام  ـ درونی

مذهبی )واجبات و مستحبات( در 
کودکی و نوجوانی و شاخص بودن 

 از این نظر در مدرسه
ـ توبه در صورت انجام گناه )مانند 

 شدن مو( دیده
داری و ارتباط  مند به دین ـ عالقه

با خدا مطابق انتظار خانه و مدرسه 
 و دریافت تأیید

آل،  دایی خوب و ایده زن ـ تجربه
 حجاب )تناقض( اما بی

ـ سرکوب میل به رابطه با جنس 
 مخالف

تر محبوب و  ـ تجربه خواهر بزرگ
الگو، اما نسبتاً دگراندیش و چالش او 

 با مادر
ـ تجربه شوهرخواهر مذهبی، اما 
بدخو و آزارده و دفاع مادر از او 

 خاطر مذهبی بودن به
و متناقض  ها ـ عدم اعتماد به مذهبی
 دانستن آنها

ـ مطالعه آثار شریعتی و آل احمد و... 
 از دبیرستان

ـ پیدا کردن حلقه دوستان جدید 
 غیرمذهبی و محبوب

شدن تقید به احکام  رنگ ـ کم
 مذهبی

ـ تجربه عاشقی و پیداکردن 
 های عارفانه تجربه

 ـ فوت پدر و تجربه شکست عشقی
شدن به خدا و فروریختن  اعتماد ـ بی

 ورهای پیشینبا

 ـ به خدا باوری ندارد
ـ از نظر او اراده و انرژی 

 انسانی مهم است
ـ تفکر عمیق به انسان را 

با مذهبی بودن مغایر 
 داند می

ـ باور به ناسازگاری 
 مذهب و تجدد

 ها ـ باور به آزادی انسان
ـ مهاجرت و زندگی در 

 خارج از کشور

گویند که همۀ موارد پژوهش در  ما میها به  مشخص است، روایت 4چنانکه در جدول 

اند. اگر چه به روایت آنان گاهی پدر  هایی سنتی و مذهبی به دنیا آمده و رشد کرده خانواده

های  تر بوده و گاهی مادر )و در اغلب موارد هردو(، اما قدر مسلم اینکه در خانواده مذهبی

حجاب کامل، عدم اختالط مرد و همۀ آنان همۀ واجبات و موازین مذهبی مانند نماز، روزه، 

شده است. بسیاری از آنان در کودکی در منازل خود و اطرافیانشان  زن و... رعایت می

های  های قرآن یا کالس اند و به دوره مراسم مذهبی جمعی مانند روضه و عزاداری داشته

 اند.  رفته احکام و مانند آن می

دید و عمیق خود را در دوران نوجوانی و آغاز داری ش با این وجود، بیشتر موارد پژوهش دین

اند. در  های فراتر از خانه مانند مدرسه، مسجد، انجمن و... کسب کرده جوانی و تحت تأثیر محیط

شدن  افزایی خانه و محیط بیرونی آن موجبات عمیق و شدید واقع، باید گفت هماهنگی و هم

ها،  زندگی، با افزایش تعداد و گستره محیطداری آنان را فراهم کرده است، اما در ادامه  دین

توان گفت در حال حاضر  طوری که می داری آنان رو به تغییر نهاده است. به تجربه و موضع دین

 اند.  همگی آنان از این جهت دستخوش تغییرات بنیانی و استحاله شده
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 نتایج پژوهش

 بررسی انطباق فرضیات اینگلهارت بر موارد پژوهش

شدن( بر موارد پژوهش باید گفت اکثر  ابق فرضیات اینگلهارت )کمیابی و اجتماعیدر بررسی تط

اند. همچنین دو مورد دارای  مورد( در دوران کودکی، دارای سطح زندگی متوسط بوده 5افراد )

خصوص  رفاه اجتماعی و یک مورد نیز دارای محرومیت بوده است. اگرچه این تیپولوژی به

محروم دقیق نیست و شاید نتوان با اطمینان کامل، موارد پژوهش را در دربارۀ موارد متوسط و 

کند؛ چراکه اساساً در آن  این دو دسته جای داد، اما این مسئله خللی در تحلیل ما وارد نمی

های مادی یا فرامادی  بندی خاصی از میزان اهمیت ارزش گونه دسته توان هیچ طرف ماجرا نمی

تر، در بررسی موارد پژوهش بر اساس  داد. به عبارت روشنبرای موارد پژوهش به دست 

توان هیچ خط روشنی بین افراد مورد مطالعه از حیث میزان  بندی اینگلهارت، نمی تقسیم

های مادی و فرامادی در دوران پس از بلوغ کشید و حتی اگر قرار باشد مسامحتاً  اهمیت ارزش

ی شوند، برخالف انتظاری که نظریه اینگلهارت بند خطی کشیده شود و افراد از این حیث دسته

دهند، نه  های مادی اهمیت بیشتری می آورد، برخی از افرادی که بعدها به ارزش وجود می به

اند، بلکه کسانی هستند که کودکی آنها همراه با ناامنی  کسانی که کودکی محرومی داشته

 است:  اقتصادی و محرومیت نسبی بوده

یق، آقای الف بیش از بقیه، دوران کودکی همراه با ناامنی و محرومیت را در میان موارد تحق

گذرانده است. او تنها کسی است که در این میان معیشت روستایی را همراه با کار در کنار 

تحصیل در یک خانواده پرجمعیت محروم تجربه کرده است. با این وجود در بررسی دوران بعد 

خورد. او پس از بلوغ و  های مادی برای او به چشم می همیت ارزشاز بلوغ وی کمتر نشانی از ا

گذراند. بعد از آن به ادامه  های نوجوانی را در آنجا می رود و سال در نوجوانی به جبهه می

ها اساساً به  کند که در این سال رود. او بیان می پردازد و به دانشگاه می اش می تحصیالت رهاشده

انداز، درآمد و... ( باشد نبوده است. بعدها نیز که  آینده خود )شغل، پس بایست به فکر اینکه می

واسطۀ سابقه و موقعیت خود )رزمندگی و جانبازی(  شود و به به شغل معلمی مشغول می

خاطر  تر از بقیه همکارانش طی کند، به تواند مراتب پیشرفت و دستیابی به مقام را راحت می

کند درست است، شانس ارتقاء در سیستم رسمی  که گمان می های فرامادی پایبندی به ارزش

 ماند.  دهد و حتی از دریافت برخی امتیازات باز می را از دست می
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گاه طعم  گفتۀ خودش هیچ سو در مورد خانم ت که کودکی مرفهی داشته است و به از آن

امل تشکیک در محرومیت را نچشیده است، هنگام ازدواج، معیارهای فرامادی خویش را )که ش

کند  گذارد و با یک پزشک مذهبی ازدواج می بعضی اصول و تعالیم مذهبی بوده( کنار می

ای که بعدها در زندگی مشترک نیز تفاهم ارزشی با وی ندارد و دچار چالش است، اما  گونه به

( بر های مادی )طبقه، پرستیژ، درآمد و...  ترین انتخاب زندگی وی، ارزش بینیم که در مهم می

 یابد.  های فرامادی تقدم می ارزش

های ما عکس نظریه اینگلهارت را نشان  البته آنچه گفته شد به این معنا نیست که یافته

های این پژوهش  توان گفت تناسبی میان مدعای این نظریه و یافته دهند، بلکه حداکثر می می

کنند؛ چراکه مثالً در موارد آقای  یوجود ندارد و موارد بررسی شده ادعای این نظریه را تأیید نم

ک و آقای ث نیز )که جز در دوران کودکی که یکی در خانواده مرفه و متمول و دیگری در 

وبیش  شان در دوران بعد از بلوغ کم اند، بقیه روایت زندگی خانواده متوسط رو به پایین بوده

تری نسبت به  و با اهمیت تر های فرامادی جایگاه ویژه بینیم که ارزش شبیه هم است(، می

زمان  که هر دو که دوران جوانی خویش را هم های مادی در زندگی آنها داشته است. چنان ارزش

های  رغم فعالیت ها علی کنند که در آن سال اند بیان می های نخست آن گذرانده با انقالب و سال

ه زندگی شخصی خویش فراوان داوطلبانه سیاسی، فکری و مدنی، اصالً به فکر ساختن آیند

اند. همچنین  ها بعد از آن به فکر درآمد، شغل و نظایر آن نبوده همین دلیل تا سال اند و به نبوده

توانستند  با توجه به فعالیت آنان در انقالب و ارتباطی که با عناصر انقالبی با نفوذ داشتند و می

های خوبی  حاکم به مناصب و موقعیتهای بعضاً متفاوت خود با انقالبیون  الاقل با کتمان ارزش

های فرامادی خود، راه  دست یابند )چنانکه بسیاری چنین کردند(، اما آنان با پافشاری بر ارزش

هایی را نیز متحمل شدند. بعدها  خود را از حکومت و مواهب آن جدا کرده و حتی تبعات و زیان

های شخصی  ی با تکیه بر تواناییرغم اینکه آقای ک )طبقۀ مرفه( زندگی مادی بهتر نیز علی

هایی را برای تأکید  است، اما هر دوی این موارد در مراحل بعدی زندگی هزینه  برای خود ساخته

 اند.  های فرامادی خود صرف کرده بر ارزش

اند را با  هایی را که موارد ما در دوران بعد از بلوغ به آن پایبند بوده از سوی دیگر، ارزش

توان توضیح داد: در ایام انقالب و نخستین  محیط و روزگارشان بهتر میفضای اجتماعی 

های فرامادی  های پس از آن، به دالیل مختلف، انسجام اجتماعی بسیار باال بوده و ارزش سال
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دیگرخواهانه )نظیر مبارزه برای آزادی و عدالت، فداکاری برای وطن، خدمت به همنوعان، جهاد 

های مختلف مردم اهمیت و رواج داشته است.  ها و توده ر در میان گروهدر راه خدا و... ( بسیا

موارد مورد اشاره ما نیز )آقایان الف، کاف و ث( نیز در همین فضا ایام نوجوانی و جوانی خود را 

ها  اند )مبارزان انقالبی، رزمندگان( که این ارزش هایی عضو بوده اند و مخصوصاً در گروه گذرانده

ای به این  شده است. از سوی مورد خانم ت در مثال باال )ازدواج( در دهه ج میشدت تروی به

و اوایل  5۰( که جامعه از حال و هوای دیگرخواهانه و منسجم اواخر دهۀ ۸۰کنش دست زده )

دنبال تغییرات سیاسی و اجتماعی در  های فردگرایانه مادی به خارج شده و ارزش 6۰دهۀ 

 جامعه رواج یافته است. 

های این  شدن اینگلهارت توسط یافته نابراین بهتر است بگوییم فرضیات کمیابی و اجتماعیب

 شوند.  پژوهش تأیید نمی

 الگوهای تغییر فرهنگی و انواع آن در میان موارد پژوهش

هایی مذهبی با سبک زندگی سنتی و در محیطی آکنده از  تقریباً همۀ موارد پژوهش در خانواده

اند. تقریباً همۀ آنان تحت  ای دینی دوران کودکی و نوجوانی خود را گذراندهه مفاهیم و آموزه

و   تر و معتقدتر شده تأثیر این محیط و تجارب آن، در دوران مدرسه )تا پایان متوسطه( مذهبی

نحوی که از سطح خانواده خود نیز  اند. به به مناسک و دستورات و احکام مذهبی پایبند بوده

پذیری اوّلیه بوده است. از اواخر  پذیری ثانویه آنان در هماهنگی با جامعه و جامعهاند  فراتر رفته

تدریج تغییرات آنها شروع شده و ناهماهنگی نسبی شناختی پیدا  دوران نوجوانی و جوانی به

افتد. در پایان  کنند. روند تغییرات اغلب آنها در دورۀ دانشجویی و یا پس از آن اتفاق می می

دورۀ ثبات، اغلب آنان مفاهیم و مناسک مذهبی و دینی را کنار گذاشته، سکوالر و  تغییرات و

اند. اکنون طیفی از باورهای  عرفی شده و سبک زندگی خود را متناسب با آن سامان داده

مشترک مدرن )مانند جدایی دین از سیاست( و باورهای نسبتاً مشترک مابعدالطبیعی دربارۀ 

ه او و نه مذهب یا دین خاص، تا ندانم انگاری و نوعی آتئیسم مالیم( در خداوند )از باور صرف ب

 میان آنها وجود دارد. 
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 الگوی تغییرات فرهنگی در میان زنان و مردان

توان در میزان تأثیرگرفتن آنها از  ترین وجوه تفاوت میان زنان و مردان پژوهش را می مهم

و خرد بر تغییرات آنها و نیز تجربه حجاب و  وقایع سیاسی و اجتماعی، تأثیر تجارب کالن

 پوشش دانست. 

ها و وقایع سیاسی جامعه  ها، دغدغه مردان پژوهش، مشخصاً بیش از زنان درگیر فعالیت

ترین زنان )خانم عین(  ترین مردان )آقای شین( بیش از سیاسی اند و حتی غیرسیاسی بوده

پژوهش به سیاست عالقه و توجه دارند و در های سیاسی دارد. مردان  گیری ها و موضع دغدغه

دانند یا از آن گریزانند. دلیل این  گویند که چیزی از سیاست نمی مقابل اغلب زنان پژوهش می

های کالن باشد  تفاوت هرچه باشد، موجب شده است تا تغییرات اغلب مردان متأثر از این پدیده

است، این تجربیات   امل تغییر بودهو حتی در جایی که تجربیات خرد و شخصی آنان از عو

مرتبط با همین متغیرهای کالن باشد نه صرفاً احواالت شخصیه. برعکس در مورد زنان باید 

گفت که عوامل مؤثر بر تغییر و نقاط عطف روایت آنان، اغلب، وقایع زندگی شخصی و محیط 

غه سیاسی و اجتماعی خانوادگی یا دوستانه آنان است. تنها موردی از زنان که توجه و دغد

 باشد، خانم عین است.  بیشتری دارد و اثر این وقایع کالن بر تغییرات او محسوس می

عنصر مهم دیگری که در روایت زنان و مردان متفاوت است، تجربۀ پوشش و حجاب است. 

اگرچه همۀ موارد پژوهش بنا بر سابقه و تربیت خانوادگی خود در ابتدا حجاب را مهم و شرط 

اند و اکنون این باور )و عمل( آنها  داری دانسته و )در مورد زنان( به آن پایبند بوده بی و دینخو

تغییر یافته است، اما میزان درگیری زنان و مردان دربارۀ این پدیده متفاوت است. در حالی که 

، مردان به این ارزش و هنجار درکنار سایر عناصر فرهنگی خود )و حتی کمتر( توجه داشتند

های مرتبط با حجاب و تغییرات نگرشی و عملی آنان در روایتشان بسیار پررنگ بود.  تجربه

های پژوهشگر نبود، اشاره چندانی  نحوی که در گفتگو با مردان، شاید اگر تأکیدات و پرسش به

شد؛ در مقابل در روایت زنان، حجاب و داستان تغییرات آن در زندگی آنان نقش  به آن نمی

 آید.  شمار می ترین عنصر تغییر به ارد و حتی برای آنان پررنگمحوری د

 های مهم در روایت موارد پژوهش مهمترین منابع شناختی و دیگری

های  ها و قرائت هایی معتقد و مذهبی )با جلوه همۀ موارد پژوهش تا ایام نوجوانی و جوانی، انسان

رهای مدخلیت همه آنان در این ایام، اند. وجه مشترک منابع شناختی و ساختا خاص خود( بوده



  43 فرایند تغییرات فرهنگی ایرانیان )تحلیل روایت تغییرات چند فرد ایرانی در چند دهۀ اخیر( 

 

های آنهاست؛ چه آنان که این دوران را قبل از انقالب  خانواده، محیط و مدرسه مذهبی و آموزه

اند. در مورد دیگری  اند و چه آنان که این ایام را در یکی دو دهه بعد انقالب سپری کرده گذرانده

دلیل زندگی در خانواده مذهبی،  این نکته که بهپذیری اوّلیه، با ذکر  مهم آنها در دوران جامعه

شدن اغلب آنان نقش داشته است؛ تنها در سه مورد از  جلب رضایت و عاطفه والدین در مذهبی

توان از فرد یا افراد دیگری نام برد که شامل تعریف  موارد پژوهش )آقایان الف، ک و ث(، می

های مهم  د. در آن سه مورد، این دیگریدیگری مهم )تاثیر فکری مهم و رابطه عاطفی( گردن

شوند. البته در  شامل یکی از معلمان مدرسه )ک و ث( و نیز روحانیان باسواد جبهه )الف( می

مورد دو نمونه از زنان پژوهش باید از نقش برخی از معلمان در دوران مدرسه نام برد که اگرچه 

های آنان که عمدتاً مبتنی بر ترس از خدا و  هاند، اما آموز موارد ما با آنها رابطه عاطفی نداشته

 است.   شدن و پایبندی بیشتر آنها به احکام دینی مؤثر بوده تر عقوبت گناهان بوده، در مذهبی

های مهم متعددی را تقریباً در مورد اکثر آنان  توان دیگری اما در فرایند تغییر فرهنگی، می

های مهم  اند. این دیگری در وقوع تغییر داشته نوعی تأثیرات مهمی مشاهده کرد که هر یک به

دهند؛ از استادان دانشگاه )آقای الف و خانم عین( گرفته تا اقوام  ای را تشکیل می طیف گسترده

دگراندیش و غیرمذهبی )خانم میم( و استادان و دوستان دگراندیش )آقایان الف و ک و ث و 

ین موارد، پیوند نسبتاً عاطفی بین موارد ها عین و میم(. نکته مهم در همه ا شین و خانم

 شان در عین تأثیرپذیری فکری از آنان است.  های مهم زندگی پژوهش و دیگری

توان از  همچنین در مورد ساختارهای مدخلیت مؤثر در فرایند تغییر موارد پژوهش می

الف و شین  فضای دانشگاه )آقای الف و خانم عین( و فضاهای دوستی و کاری )آقایان ک و ث و

 و خانم ف و ت و میم( نام برد. 

منابع شناختی موارد پژوهش در فرایند تغییر نیز شامل مطالعات دینی و فکری )تقریبا در 

های مهم و نیز حلقه دوستان و اطرافیان )آقایان ک و ث  مورد همگی(، گفتگو و بحث با دیگری

اهده سبک زندگی جوامع دیگر ها عین و میم( و نیز سفرهای خارجی و مش و الف و خانم

 ها ت و ف( است.  )خانم

نکته مهم و جالب مشترک در روند تغییرات موارد پژوهش، آشنایی با آثار، کتب و 

ها ف و ت( است. اغلب آنان  های دکتر شریعتی در مورد شش تن از آنان )به جز خانم سخنرانی

دانند و تأثیر شریعتی بر  تی خود میآشنایی با شریعتی و افکار او را نقطۀ عطف تغییرات شناخ
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ها  آنان عمیق و غیرقابل انکار است. آنها که بیشتر عالقه به مطالعه و تحقیق در این زمینه

اند )مردان پژوهش( بعد از شریعتی به مطالعه و پیگیری آثار و نظرات سایر روشنفکران  داشته

 آورند.  روی میدینی )مانند بازرگان، آل احمد، سروش، قابل و... ( نیز 

 دامنه و شدت تغییرات فرهنگی

با اینکه نقطه صفر و عزیمت تغییرات در مورد همۀ موارد پژوهش تقریباً یکسان و شامل باور یا 

تقیّد کامل به مفاهیم و احکام دینی و سبک زندگی بر مبنای مذهب و عقیده است، وضعیت 

وان برای آن طیفی از خداباوری و مذهب ت فعلی آنان )پس از تغییر( کامالً یکسان نیست و می

انگاری و خداناباوری را در نظر گرفت. یک گروه از موارد پژوهش  مدرن تا ندانم شدن شبه رقیق

هایی از مفاهیم و رفتارهای مذهبی رقیق  ها ف و ت( اکنون دارای خداباوری به همراه رگه )خانم

... ( بدون پایبندی و باور به سایر مفاهیم و گاه، زیارت و نذر و به شده )مانند نمازخواندن گاه

احکام مذهبی هستند. آقای شین نیز اگرچه در مورد وجود خدا مطمئن نیست، اما گاهی این 

گونه رفتار و  زند. خانم عین اگرچه به خدا باور دارد، اما هیچ رفتارهای مذهبی رقیق از او سر می

دانند )آن  جود خدا را در حوزه مجهوالت خود میباور مذهبی ندارد. آقایان ک و ث و الف نیز و

ای است که وجود یا عدم  گونه گویند باورهای آنان اکنون به کنند( و می را کامالً رد یا تأیید نمی

گونه رفتار مذهبی و شرعی نیز ندارند )اگرچه  وجود خدا تأثیری در آن ندارد، ضمن آن که هیچ

وجود انرژی  جای خدا به گوید به کنند(. خانم میم نیز می میها آن را آشکار ن لزوماً در همه محیط

یک از مناسک دینی را نیز باور  و اراده درونی انسان و تأثیر آن بر زندگی او باور دارد و هیچ

 آورد.  نداشته و به جا نمی

 ها و سطوح تغییرات فرهنگی حوزه

یانه )وقایع سیاسی و اجتماعی، عوامل مؤثر بر تغییرات مردان بیشتر در سطح کالن و تا حدی م

تجربه مشاهدات شخصی و گروهی مرتبط با آن وقایع( و عوامل تأثیرگذار بر تغییرات اغلب زنان 

بیشتر در سطح خرد و تا حدی میانه )تجارب زندگی شخصی، خانوادگی و دوستانه و تا حدی 

 متأثر از وضعیت کلی جامعه( است. 

، ک و ث مشخصاً تحت تأثیر وضعیت کالن سیاسی و از میان مردان پژوهش، آقایان الف

های مرتبط با انقالب  اجتماعی جامعه است. در مورد آقایان ک و ث وقایع، تحوالت و تجربه
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و یک دهه پس از آن و در مورد آقایان الف و شین نیز وقایع، تجارب و مشاهدات پس  57سال 

رایند تغییرشان مؤثر بوده است. خانم از جنگ، دوران سازندگی و ایام اصالحات بیش از در ف

 نوعی تحت تأثیر تحوالت دوران اصالحات و پس از آن است.  عین نیز به

ها ت، ف و میم تغییرات خود را تحت تأثیر وقایع مرتبط با زندگی و احوال  در مقابل خانم

تأثر از اند، اگرچه برخی از این وقایع، م شخصی و گروه اطرافیان و دوستانشان تجربه کرده

های محیط مذهبی خود  ها و کنترل شرایط روز جامعه است. خانم ت تحت تأثیر سختگیری

خصوص در ایام مدرسه و دانشگاه است. خانم ف تجربیات ناخوشایندی از افراد مذهبی )مانند  به

پدربزرگ و فامیل مادری، شوهرخواهر، بسیجی، روحانی و قاضی منکرات( دارد. خانم میم نیز 

بر تجربه ناخوشایند از افراد مذهبی )مادر و شوهر خواهر(، تجربه یک عشق ناکام را در  عالوه

 داند.  عنوان عوامل اصلی می فرایند تغییرات خود به

بندی الگو، شدت و سطح عوامل مؤثر بر تغییرات فرهنگی موارد پژوهش را  جدول زیر دسته

 دهد: نشان می

 تغییر فرهنگی موارد پژوهشهای فرایند  مشخصات و ویژگی -۵جدول 

 

 بندی جمع

شناخت فرایند تغییرات فرهنگی افراد، مستلزم آگاهی و تسلط به روایت کامل زندگی و 

دهد که وقایع و  تجربیات آنان است. مطالعه و تحلیل روایت زندگی موارد پژوهش نشان می

تغییرات آنان است. تحوالت کالن سیاسی و اجتماعی چند دهۀ اخیر، زمینۀ مهمی در فرایند 

 دنبال ایجاد دوگانگی میان پرورش اجتماعی اوّلیه و ثانویه و بروز ناهماهنگی این تغییرات، به
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ها و واقعیت زیسته او صورت گرفته است.  های فرد و نیز ارزش شناختی بین برخی از ارزش

درن و عرفی سوی م های سنتی و مذهبی به ها و نگرش جهت این تغییرات عمدتاً از سمت ارزش

ها،  توان رد پای برخی از ارزش است. اگر چه این تغییرات، تام نیست و پس از تغییرات نیز می

کننده این تغییرات  ها و رفتارهای پیشین را در آنان مشاهده کرد. عوامل مهم تقویت نگرش

های  قضعبارتند از مقایسۀ عناصر فرهنگی سنتی و مدرن و حامالن آنها، مشاهده تضادها و تنا

های مهم زندگی فرد. همچنین از برخی  محیطی و اجتماعی، تغییر منابع شناختی و نیز دیگری

عنوان عوامل  توان به شدن می های غیررسمی و رسمی اجتماعی و ترس از مجازات یا طرد کنترل

 بازدارنده تغییرات فرهنگی در فرد نام برد. 

تر آنان است، با  ش متأثر از تجربیاتِ شخصیاگر چه فرایند تغییرات معدودی از موارد پژوه

توان رد پای تحوالت کالن سیاسی و اجتماعی چند دهۀ  این وجود )کم و بیش( به وضوح می

 اخیر ایران را در فرایند تغییرات فرهنگی همۀ موارد مشاهده و بازنمایی کرد. 
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 منابع

، فصلنامه مطالعات «ع تغییرات اجتماعیهای فرهنگی ـ ارزشی و نو ارزش»(، 13۸۸ـ آزاد ارمکی، تقی )

 . 17۸ـ  159، 13۸۸اجتماعی، تابستان 

های جهانی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات  (، فراتحلیل ارزش13۸2ـ آزاد ارمکی، تقی و غیاثوند، احمد ) 

 اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 

، «های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کالن ارزشتحلیل »(، 13۸6) ملکی، امیر و آزاد ارمکی، تقیـ  

 . 3۰شناختی، شماره  مجله مطالعات جامعه

تأملی بر »(، 1394بهمنی، محسن و مظلوم خراسانی، محمد ) ـ احسانی، افسانه و نوغانی دخت 

شناسی و  ، سومین کنفرانس ملی جامعه«پژوهی در علوم اجتماعی شناختی روایت های روش ظرفیت

 عی، تهران. علوم اجتما

 . 1، نامۀ علوم اجتماعی، شماره «نیافتگی های توسعه نظریه»(، 1367ـ ازکیا، مصطفی ) 

 شناسی توسعه، تهران، انتشارات کیهان.  (، جامعه13۸7ـ ازکیا، مصطفی و غفاری، غالمرضا ) 

 انتشارات ،مریم وتر، ترجمۀ تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی(، 1373ـ اینگلهارت، رونالد ) 

 . کویر

 (، مقدس و عرفی، ترجمۀ مریم وتر، تهران: انتشارات کویر. 13۸7ـ اینگلهارت، رونالد و نوریس، پیپا ) 

؟، ترجمۀ کورش یابد چگونه توسعه به دمکراسی راه می(، 2۰۰9ـ اینگلهارت، رونالد و ولزل، کریستین ) 

 . www. pezhvakeiran. com ،14/4/2۰۰9عرفانی، به نقل از سایت پژواک ایران، به آدرس 

خانمان نوسازی و آگاهی، ترجمۀ محمد  (، ذهن بی13۸1ـ برگر، پ و برگر، ب و کلنر، هانسفرید )

 ساوجی، نشر تهران. 

شناسی شناخت،  ای در جامعه ( ساخت اجتماعی واقعیت؛ رساله13۸7ـ برگر، پتر و الکمن، توماس ) 

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.

 . 25، اطالعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره «زا ریزی توسعه برون برنامه»(، 1367ـ پیران، پرویز ) 

دینی   های گرایش و  داری دین  سـطح  بررسی»(، 13۸6)مرشدی  غالمعباس و ابوالفضل، توسلیـ  

ه هفتم، شناسی ایران، دور ، مجله جامعه«)مطالعه مـوردی دانـشگاه صنعتی امیرکبیر( دانشجویان

 . 4شماره 

های فرهنگی ـ سیاسی در ایران، تغییرات  بررسی روند تغییرات نگرش»(، 13۸6ـ جنادله، علی ) 

های فرهنگی و )مجموعه مقاالت(، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهش« فرهنگی در ایران

  62تا  15، صفحات 7اجتماعی، پژوهشنامه شماره 
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 اقتصادی اجتماعی پایگاهتأثیر  جامعه: بررسی قشربندی آثار در کندوکاوی»، (13۸6ـ جواهری، فاطمه ) 

 . 116ـ  ۸3: 13۸6، بهار 53انسانی، شماره  علوم ، پژوهشنامه«آنان ها و رفتار برگرایش دانشجویان

داری و شناخت زنان در ایران معاصر، پایان نامه  (، بررسی تحول دین13۸7ـ خادمی، سمانه ) 

 شد، دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران. کارشناسی ار

، پژوهشنامه علوم «نگارانهحالشرحهای  و تحلیلگری  روایت، روایت»(، 13۸7ـ ذکایی، محمدسعید ) 

 های اجتماعی.  انسانی و اجتماعی، ویژه نامه پژوهش

، «طالعه موردی ایرانشکاف درآمدی دغدغه امنیتی کشورهای در حال گذار م» (،13۸9ـ ربیعی، علی ) 

 . 1۸۰ـ  155، 57مجله راهبرد، شماره 

دهندگان در دوم  یرا یبه رفتارشناس ی: نگاهیتحوالت ارزش ی(، جامعه شناس13۸۰) یعل یعی،رب -

 تهران. یشه،، نشر فرهنگ اند76خرداد 

و مطالعات  ریزی اجـتماعی دفتر برنامه تهران:، دانشگاه، دین، سیاست(، 1379) زاده، احمد رجبـ  

 وری. اوزارت علوم، تحقیقات و فنّ فرهنگی

اجتماعی،  مسائل و اسالمی انقالب تحلیل جهت در تضاد؛ کوششی و (، توسعه13۸۰پور، فرامرز ) ـ رفیع 

 . بهشتی شهید تهران، دانشگاه

رات تحول فرهنگی ایرانیان: تطبیق انتقادی نظریه اینگلهارت، تغیی»(، 13۸6ـ رنگین کمان، امیر ) 

های فرهنگی و )مجموعه مقاالت(، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهش« فرهنگی در ایران

 . 196تا  161، صفحات 7اجتماعی، پژوهشنامه شماره 

 (، تغییرات اجتماعی، ترجمۀ منصور وثوقی، تهران، نشرنی. 13۸1ـ روشه، گی ) 

ن در جامعۀ ایران، گزارش وضعیت اجتماعی موقعیت دی( 1395ـ شریعتی، سارا و ذاکری، علیرضا ) 

 ، تهران. شورای اجتماعی کشور، کشور

 (، تحوالت فرهنگی در ایران، انتشارات روش. 137۸ـ عبدی، عباس و گودرزی، محسن ) 

، «ایران در فرهنگی تغییرات پیوستاری وضعیت»(، 13۸۰) آزادارمکی، تقی و خانقاه، اصغر عسکریـ  

 . 254ـ  233، 1۸ شماره، 13۸۰ زمستان و پاییزختی، شنا جامعه مطالعاتمجله 

های  داری در ایران با تأکید بر پیمایش بررسی وضعیت دین( »13۸۸ـ فرجی، مهدی و کاظمی، عباس ) 

 . 6، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره «سه دهۀ گذشته

داری در ایران، تغییرات فرهنگی  ینبررسی روند تغییرات نگرشی در حوزۀ د»(، 13۸6ـ فروغی، علی ) 

های فرهنگی و )مجموعه مقاالت(، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهش« در ایران

 . 16۰تا  129، صفحات 7اجتماعی، پژوهشنامه شماره 
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های اجتماعی در:  ( پیدایش و کاهش ناهماهنگی در بافت1377فستینگر، ل. و ارونسون، ا. )ـ  

 . تماعی، متون اساسی انگلیسی و آمریکایی، ترجمۀ پرویز سرندی، دانشگاه تبریزشناسی اج روان

( پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد )روایت پژوهی، 1391ـ کراسول، جان ) 

فرد و حسین  بنیاد، قوم نگاری، مطالعه موردی(، ترجمۀ حسن دانایی پدیدارشناسی، نظریه داده

 نشر صفار.  کاظمی، تهران،

 نشر مرکز. تهران، ( پیامدهای مدرنیت، ترجمۀ محسن ثالثی، 13۸2) ـ گیدنز، آنتونی 

 ینحس ینو تدویسم، ترجمۀ درمدرن یتهمدرن یننهاد یلای بر تحل ( مقدمه137۸)یآنتونیدنز، گـ  

 ی. تهران: نشر نی، نوذر

 ی. ران: نشر نتهیان، ( تجدد و تشخص، ترجمۀ ناصر موفق13۸7)یآنتونیدنز، گـ  

سوی چندگانگی مطالعه موردی: دانشگاه  جهان دانشجویان : به زیست( »13۸9ـ مرشدی، ابوالفضل ) 

 . 59، شماره مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی ،«صنعتی امیرکبیر

تری، نامه دک داری دانشجویان، پایان (، مطالعه میزان و انواع دین13۸3ـ میرسندسی، سید محمد ) 

 دانشگاه تربیت مدرس تهران. 

)مطالعه  سکوالریسم و رابطه آن با تحصیالت عالی»(، 13۸5ی، تقی )هوشنگ و آزادارمک ،نایبیـ  

 . 3شناسی ایران، دوره هفتم، شماره  مجله جامعه، «جامعه شهری تهران( موردی

ها یک مطالعه  ر ارزشروندها و عوامل مؤثر بر تغیی»(، 13۸9ـ وثوقی، منصور و اکبری، حسین ) 

 . 59، شماره مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی ،«تطبیقی

، نامه علوم اجتماعی، «شدن و زندگی روزمره عرفی»(، 13۸2ـ وریج کاظمی، عباس و فرجی، مهدی ) 

 . 22شماره 

، سن ثالثیمح، ترجمۀ سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی(، 137۰) ساموئل، هانتینگتونـ  

 ی. نشر علم، تهران
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