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 چكیده

 ۀروشدنی در اام د  را بد   یغربد  زنددگی  الگوهایا ایرانی ب-برخوردهای میان الگوهای زندگی سنتی   

 ؛خدورد  اسد    داری اسالمی با الگوهای سنتی حیات ااتماعی ایراندی ییوندد  توان دید. دینامروز ایران می

 ،در سبک زنددگی ایراندی   توان در اب اد مختلف سبک زندگی ایرانیان یاف .های آن را میک  الو  چنانآن

گیدری شدد    های دیندی سدنتی ا د    محوری  با الگوهای دینی اس  و اغلب هم  چیز در راستای ارزش

ستواری خود نیاز ب  بازتولیدد آن  ای دین اس  ک  برای اهای ارزشی هر اام  ترین نظامیكی از م م اس .

دادن بد  سدبک زنددگی    نقش دین در شدكل  ،نوین ایران ۀدر اام  رسدب  نظر می های ب دی دارد.در نسل

در این مقالد  سد ی شدد  اسد  تدا بدا        ،ب  همین منظوراوانان تغییر کرد  اس . سبک زندگی خصوص ب 

داری در سدبک  دختر در ش ر مش د ب  ف م ندو  دیدن   ای و مصاحب  با اوانانزمین  ۀاستفاد  از روش نظری

مند و با مالك اشبا  نظری هف  نفر از دختدران شد ر   گیری هدفنمون  ،زندگی ایشان رسید. بر این اساس

ندد  اعمد  اس  ک  عبارت ۀآمد  شامل ینج مقولدس  های بدند. یافت شهای مختلف انتخاب مش د از تیپ

ای نیدز در ایدن   هسدت   ۀستیزی. مقولد رآمدی بیشتر مادی، دوگانگی هویتی و سن فردی، کا ۀاز مدارا، سلیق

داری گزینشی ب  این م ناس  ک  باشد. دینمقوالت فوق می ۀاس  ک  دربرگیرند «داری گزینشیدین« مقال 

ا آن گیرند و با توا  ب  شرایط مواود ممكن اس  از قسمتی از دین ک  بد افراد در هر موق یتی ک  قرار می

شوند را مناف شان میها ب  هایی از دین را ک  ب  اصطالح مانع رسیدن آننند و بخشکموافق هستند، ییروی 

 گذارند. کنار می

 .ایزمین  ۀنظری گزینشی، داریدین زندگی، سبک اوانان، داری،دین :هادواژهیکل

  مقدمه. 1

هدای  وسدایل ارتبداج ام دی و ییشدرف     یكم ب  دلیل وقو  تحوالت ا ان سوم، گسترش وقرن بیس 

هدای ااتمداعی   گران مسائل ااتماعی، عصر توا  ب  عوامل و شدرایط دگرگدونی  تكنولوژیک از نظر تحلیل
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چنان سدریع هسدتند کد  بدا     خر ایران آنأمت ۀتغییرات ااتماعی در اام  (.5131، 1شود )روش محسوب می

 روشنی دیدد. ب  را زمانی ن  چندان طوالنینگی در مدتترین عناصر فرهتوان تغییر در م ماندك توا ی می

امدروز بدا    ۀفرهنگدی اام د   ۀشددن رابطد  برید  ۀدهندتغییرات ااتماعی شدید نشان(، 1315ب  باور روش  )

 . گذشت  اس 

دهدد کد  چگوند  ادوان     نشان مدی  هایق ها و حتی سلتغییر در عناصر فرهنگی از قبیل هنجارها، ارزش

های زندگی ادید اوانان از ایدن  های اخیر دچار تحول شد  اس . بررسی این ویژگیسلایرانی در طول ن

اا ک  اواندان  آنازنگر از وض ی  مواود ب  دس  دهد.تواند تصویری واقعنظر دارای اهمی  اس  ک  می

ز اهمید   ا هامطال   و یرداختن ب  سبک زندگی آن ،کنندنقش بسیار م می در ایجاد فرهنگ اام   ایفا می

ای ییشگام اسدتقبال از تغییدرات فرهنگدی هسدتند و اسدت داد      بسزایی برخوردار اس . اوانان در هر اام  

تدرین ابدزار   دهندد و آسدان  های سنتی زندگی را از خود نشان مدی و عدم بازآفرینی شیو  2گسس  فرهنگی

(. 1331ی و رسدتگار،  گیری از سن  و نمایش استقالل شخصی، انتخاب سدبک زنددگی اسد  )ربدان    فاصل 

بررسی سبک زندگی از آن رو اهمی  دارد ک  هر فردی خود را از طریق سبک زندگی خویش بد  دیگدران   

 .کندند و اایگاهی در اام   ییدا میکم رفی می

آموزند و کسب ای ااتماعی اس . افراد دین و مذهبشان را از افراد دیگر میاز طرف دیگر، دین آموخت 

های کردن ناخودآگاهان  هنجارها، اعتقادات و ارزشرسمی و درونیفرآیند، فرآیند آموختن غیر کنند. اینمی

هدای بسدیار دیگدری کد  داریدم،      ها و هوی عالو  بر انب  خانواد ، گرو  نظیر، اام  ، مل  و غیر  اس .

، 3زاکدرمن ) اسد  شددن  ای ااتمداعی نتیجد  و محصدول فرآینددهای یاید      و عمدتاً هوی  دینی ما هم غالباً

1331.) 

 کد   خصوص در فرهندگ ایراندی  ب  ،اس  سبک زندگی ۀهای اساسی برای سازؤلف یكی از م داری،دین

مناسدک نقدش    اعتقدادات و  . در فرهنگ ایرانیشودمحسوب می های اساسی حیات ااتماعییكی از بخش

داری دریافد   دیدن زنددگی اسد .    بودن آن در سبکدارریش  ۀدهندکنند و همین امر نشانیررنگی ایفا می

یذیرد، در حالی ک  ممكن اس  دین چندان در طدول  گران از دین اس  و البت  در طول زمان تغییر میکنش

 شود. ها نمایان میداری افراد در سبک زندگی آنب  بیان دیگر، میزان و نو  دین ؛یذیر نباشدزمان تغییر

                                                           
1  . Rocher 

2  . Culture Rupture 
3  . Zuckerman 
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های ارزشمندی در این زمین  ب  بسیار انجام شد  اس  و تجرب کنون در ایران  داری تای دینسنجش کمّ

 ۀاما در زمین ؛(1333سفیری و غفوری،  ؛1333 سراج زاد  و یویافر، ؛1333 آهنكوب نژاد،) دس  آمد  اس 

اایی ک  هدف و یرسش محقق، رویكرد متناسدب  . از آنزیادی انجام نشد  اس کیفی  هاییژوهشمذکور 

خدواهیم از  بلكد  مدی   ؛داری نیسد  هدف این تحقیق سنجش میزان دین(، 1313، 1یتلکند )لرا مشخص می

هدای مدرتبط بدا دسدتورات     خصوص در زمیند  های گوناگون سبک زندگی اوانان، ب خالل بررسی ترکیب

ادایی کد    از آن. داری در سدبک زنددگی اواندان بد  دسد  آوریدم      گرا از نقش دیدن دینی، تصویری واقع

ایدم و  هدای کیفدی رفتد    بد  سدرار روش   ،ین تصویر نیازمند اطالعات دقیدق و م تبدر اسد    آوردن ادس ب 

 ،تا اایی ک  محقدق احسداس کندد    ،ایممدت تح  نظر قرار داد موردهای مطال   را از نزدیک و در طوالنی

 قابل اطمینان اس . ،ادراکی ک  ب  دس  آورد  اس 

ن تحقیدق، یدژوهش حاضدر درصددد بررسدی  هنید        رویكدرد تفسدیری در اید    گیدری کارب با توا  ب  

شدود بد    داری در بین اوانان دختر ساکن در ش ر مش د اس . در این مقالد  تدالش مدی   گران از دینکنش

گران دس  یاف  تا از طریق آن بتوان شرایط یا بسترها، ت امالت و فرآیندها داری در  هن کنشتصویر دین

د. هدف اصلی این تحقیق بازتولیدد م ندای  هندی    کرداری را بررسی نییامدهای این نو  از دی ،و همچنین

 داری اس . اوانان از دین

 نظری تحقیقمبانی  .2

 تجربی ۀ. پیشین1. 2

داری و ارتباج آن با سبک زنددگی اواندان در کشدور انجدام     مطال ات داخلی محدودی در رابط  با دین

داری و سدبک زنددگی انجدام گرفتد      دیدن  ۀی ک  در زمیند ب  چند مورد از تحقیقات ،شد  اس . با این واود

 شود:در زیر اشار  می ،اس 

داری اواندان بد  تحقیدق    سبک زندگی با دین ۀرابط ۀ( در زمین1331خواا  نوری، ریاحی و مساوات )

سدال  در شد ر شدیراز     23تدا   15نفر از اوانان بین سنین  565آماری یژوهش فوق را  ۀیرداخت  اس . نمون

هدای فراغتدی   اند. محقق در یایان یژوهش ییمایشی خود ب  این نتیج  رسید  اس  ک  بین سبکل داد تشكی

 داری اوانان رابط  واود دارد.های اطالعاتی ادید و میزان دینهای ادید، فناوریادید، مصرف

                                                           
1  . Little 
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  اسد .  د بد  دیدن در اواندان در شد ر اهدواز یرداختد      ( نیز ب  بررسی میدزان تقیّد  1333آهنكوب نژاد )

تدر و  داری اوانان ش ر اهواز در اب اد اعتقادی و عداطفی قدوی  ک  دین .دهدهای این یژوهش نشان مییافت 

تدر بدود  و   اما در اب اد ییامدی و مناسدكی ضد یف   ؛اساس طیف لیكرت، بین زیاد و خیلی زیاد قرار داردبر

 نزدیک ب  متوسط قرار دارند. 

اندد. ایدن   های دیندی دانشدجویان را بررسدی کدرد     اری و گرایشد( سطح دین1335توسلی و مرشدی )

گرایدی ااتمداعی بد  تبیدین وضد ی       یژوهش مبتنی اس  بر چارچوب نظری ییتر برگر ک  از منظدر سداز   

دهدد کد  باورهدای دیندی     یردازد. نتایج این تحقیدق کیفدی نشدان مدی    داری در اوامع در حال گذار میدین

اما  ؛دادن مناسک فردی دینی در حد متوسط ب  باالیی اس ها ب  انجامبندی آندانشجویان در حد باال و یای

گرایش ب  دین خصوصی و  ،دادن اعمال ام ی دینی در حد کم قرار دارد. همچنینها ی  انجامبندی آنیای

 رگرایی دینی رواج زیادی بین دانشجویان دارد. تكثّ

با بررسدی   «شدن امر دینی در ایرانهایی بر روند فردی دالل»( نیز در یژوهشی با عنوان 1331خدامی )

هدا و  ای ک  قدرار اسد  ارزش  های مذهبی و نیز چند نمون  از رفتارهای روزمر برخی از بازنمودها و آیین

قصد دارد نگرش دینی اواندان شدیراز را در ایدن زمیند       ،ها باشندن ایی آن ۀدهندهنجارهای مذهبی ا  

شدن در هر سد  سدطح   فردی ۀیدید ۀیافتن فزاینداهمی  ۀدهندهای این تحقیق کیفی نشانبررسی کند. یافت 

 باور، آیین و رفتارهای روزمر  اس . 

داری مدردم انگلسدتان   ی با عنوان اعتقادات مذهبی ب  بررسدی میدزان دیدن   ( در تحقیقی کم1313ّگورر )

ک  هرچند اکثری  مدردم انگلسدتان خدود را     یرداخت  اس . محقق در این مطال   ب  این نتیج  رسید  اس 

هدا ینداشد  سدنتی از کلیسدا و     کنندد و آن در مراسم مذهبی شدرک  نمدی   ولی عمالً ؛کننددار تلقی میدین

 اند.  مسیحی  را کنار گذاشت 

اندد. نتدایج   ( نیز ب  اعتقادات و ت لقات مذهبی در روسدتاهای انگلسدتان یرداختد    1335) سورت و تریون

آمد  از این تحقیق حاکی از آن بود  اس  ک  روستاییان انگلستان دارای ت لقات مذهبی بدون اعتقاد دس ب 

کد  از صدمیم قلدب بد  آن اعتقداد داشدت        اند، بدون اینرفت ها ب  کلیسا میب  طوری ک  اکثری  آن ؛اندبود 

 ؛داری بود  اس و انسی  بر دین دار سنثیر م نیأدس  آمد  از این یژوهش حاکی از ت های بباشند. داد 

 ،رفدتن سدن  بندی زنان ب  اعمال مذهبی ب  طور م ناداری بدیش از مدردان بدود  و بدا بداال     ب  طوری ک  یای

 بندی ب  اعمال مذهبی نیز افزایش یافت  اس . یای
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مدداری، گدرایش یددر و تحصدیالت دیندی در رفتدار اخالقدی        خود دین» ( در یژوهش2551) 1علی شا 

مداری، گرایش دینی یدر در رفتدار اخالقدی اواندان در مددارس     خود ب  بررسی نقش خود دین« واناننوا

داری گرایش دینی یدر و رفتار اخالقدی کد    های بومی از خود دینگیری یردازد. انداز دینی و غیردینی می

رفتار اخالقی  ۀکنندبینییشداری تن ا عامل ینشان داد ک  خود دین، ای آزمایشی ایجاد شد  بودنددر مطال  

مداری و داری و رفتار اخالقی و خود دینخود دین اوانان بود. نتایج این تحقیق ضریب قابل توا ی میان

اوانان مدارس دینی رفتار اخالقی بیشتری نشدان داد  و یدرانشدان در مقایسد      نشان داد.ر گرایش دینی ید

مسدیر تحلیلدی میدان متغیرهاسد  کد        ۀند. این نتایج گویای رابطاتر بود دینی مذهبیبا اوانان مدارس غیر

 نقش مثبتی در رفتار اخالقی اوانان دارند. ،مداری و تحصیالت دینیدهد دیننشان می

دهدد کد  اکثدر    داری در داخل و خارج از کشور نشان میدین ۀشد  در زمینتحقیقات انجام ،ب  طور کلی

موادود در ایدن    اما ب  نظر محققدان خد    ؛اندو تكنیک ییمایش انجام شد ی با روش کمّ این مطال ات غالباً

شددن زیسد    ربا متكثّ ،باشد. در واقعهای عمیق با افراد میهای کیفی و مصاحب تحقیقات، استفاد  از روش

گدوی نیازهدای   ی و قیاسدی دیگدر یاسد    های کمّهای گوناگون زندگی، روشآمدن سبکواودها و ب ا ان

ای، بد   زمیند   ۀرویكردی تفسیری و با استفاد  از روش نظری کارگیریب حاضر نیز با  ۀنیستند. مطال  اام  

 باشد. داری میگران از دیندنبال ف م م نای  هنی کنش

 ینظر چارچوب. 2. 2

ی یآزمدا ی ک  مبتنی بدر یدک چدارچوب نظدری ا د  نظرید       های کمّتحقیقات کیفی، برخالف یژوهش

مرتبطدی را شدامل   هدم مفاهیم بد   ۀکنند. چارچوب مف ومی مجموعچوب مف ومی استفاد  میهستند، از چار

ها را در قالب یک نظام منسجم و مدرتبط م ندایی   مورد مطال   تمرکز دارد و آن ۀشود ک  بر مفاهیم عمدمی

ی تفسدیری در  شناخت(. در این تحقیق از رویكرد اام  1331، و ایمان دهد )محمدیوردیگر ییوند میب  یک

کند شناس باید ت ریف اشیایی باشد ک  مطال   میچارچوب مف ومی استفاد  شد  اس . نخستین کار اام  

تدرین شدرج هدر تحقیدق اسد       تا خود او و دیگران بدانند ک  موضو  چیسد . ایدن نخسدتین و ضدروری    

این مقال ، الزم اس  ت ریفدی از   رفت  درکارب  ۀکردن مفاهیم عمد، برای روشناز این رو (.1313، 2)دورکیم

   کنیم. یها اراآن

 
 

                                                           
1  . Ali Shah 

2  . Durkheim 
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  1داریدیندین و 

داری خلطی صورت گرفت  اس . دین آن چیزی اسد  کد  فدرد    دهد بین دین و دینتحقیقات نشان می

) م ددوی   بند اس ن تجرب  یای  آدینی دارد و ب ۀدار کسی اس  ک  تجربکند و دینمتدین آن را تجرب  می

ای از باورهاس  ک  این باورها دین شامل مجموع »ریمون آرون نیز م تقد اس  ک   .(26 ، ص.1331کنی، 

بیش شكل دستگا  فكدری  وآیند ک  کمای درمیی نی ب  صورت اندیش  ؛شوندتوسط کلمات بیان می م موالً

ماندد  زند  می ،هستندها آن ۀتجرب ۀهای باورها و شیوب  خود گرفت  اس  و فقط با اعمال ک  مظاهر و الو 

 (.56 ، ص.1366، 2)آرون «دشوو مشخص می

هدای فدرد را   ب  نحوی ک  نگرش، گرایش و کنش «اهتمام دینی»ی نی داشتن  ؛ب  بیانی کلی نیز داریدین

 .(1315، 3بارب  نقل از همیل فد  1331 )شجاعی زند، کنندثیر را ادیان ت یین میأثر سازد. نو  و ا   تأمت

ی های دینی در آن متجلّها و نشان ای ک  ارزشدار( عنوان عامی اس  ک  ب  هر فرد یا یدید نی)دبودن دینی

های آشكار و بودن فرد را در نگرش، گرایش و کنشهای دینیها و نشان ی ارزششود. تجلّالق میطا ،باشد

تدوان او را از دیگدران   ن  مدی ب  دو طریدق یدا بدا دو نشدا     ،بنابراین .توان اس  و شناسایی کردین ان او می

ن در فكدر  داری و آثار تدیّدین «ییامد»و دیگری از  «اشالتزام دینی»و  «بندییای»بازشناخ . یكی از طریق 

 (.1331)م دوی کنی،  و اان و عمل فردی و ااتماعی او

الهوتی  ۀانبهایی دارد ک  افراد برای اذب تالش ۀداری، در سطح فردی، ارتباج مستقیم با مجموعدین

. ب  این کننداشار  میاعم از کنش، باور و دیگر واو   ؛دین درون خود و ان كاس آن در اب اد مختلف دین

شددن( در نظدر گرفد     ن اید  )خددایی  های مختلف از صفر تا بدی توان در درا صورت این مف وم را می

 (.36-31 ، صص.1335)میرسندسی، 

  4سبک زندگی 

های اصلی ت ریف سبک زنددگی    شد  اس . در زیر ب  گزار یابیر مت ددی ارادر مورد سبک زندگی ت 

 شود.نظران مختلف یرداخت  میاز دیدگا  صاحب

 

 

                                                           
1  . Religiosity 

2  . Aron 

3  . Farb 
4  . Life Style 
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 زندگی سبک تعریف هایگزاره -1 جدول

 اصلی ۀگزار پردازنظریه

 1گیدنز
 یاشدالود   و ص   ّ  تشدخ   متغیر ماهی  یرتو در دیگران با ت امل برای روزمر  عادی رفتارهای

 ( 31 ، ص.1331 یدنز،)گ ااتماعی هوی  و تمایزها ها،تفاوت برای

 (311 ، ص.1312 تافلر،) هوی  بیان برای ایوسیل  عنوان ب  زندگی سبک 2تافلر

 (2 ، ص.1331 ابا ری،) یذیرندان طاف ک  نمادین اموری چاوشیان و اباذری

 ریمر و 3گیبینز
 خدود  زنددگی  ب  نسب  شخص هایگزینش و هاانتخاب ۀهم ۀنتیج عنوان ب  زندگی سبک

 (153-151 ، صص.1331 ریمر، و گیبینز)

 کنی مهدوی
ناشی از سلیق  )م ددوی   هایدارایی و هاوضع رفتارها، از ایمجموع  یا الگو زندگی سبک

 (15 ، ص.1331کنی، 

 4وبلن
 کندی،  م ددوی ) فكری هایروش و ااتماعی عادات و رسوم انس از ام ی رفتار الگوی

1331) 

 (1331 کنی، م دوی) باورها از ایمجموع  و رفتار فرهنگی الگوی 5وبر

 6کالکهون
 شخصدی  رفتدار  رد یفدرد  هتدی یحترا ۀیافتتوس        ًدقیقا  و آگا دخو الگوهای یا هامجموع 

 (125 ، ص.1332 گیدنز،) کنند مصرف

 (1331 کنی، ویم د) یفرد ۀسلیق و  وق از ناشی مندنظام هایف الی  7بوردیو
  

د، این تحقیق بر آن اس  تا با استفاد  از یكدی از ایدن ت داریف بد  بررسدی      شطور ک  در باال  کر همان

 شود. سبک زندگی اوانان بپردازد. ابتدا ب  نقد و بررسی این ت اریف یراخت  می

 طدور   ت اریف، سبک زندگی حاکی از مجموع  عناصری اس  کد  کدم و بدیش بد      ۀتقریباً در هم

 آورند. مند با هم ارتباج داشت  و یک کل را یدید مینظام

  ًشدود ند  خدود    رفتار، دارایی و یایگا  فرد یا گرو  در نظر گرفت  می «الگوی»سبک زندگی، عموما

 (.1331رفتار، دارایی و یایگا  )م دوی کنی، 

                                                           
1  . Giddens 

2  . Toffler 

3 . Gibbins 

4  . Veblen 

5  . Weber 

6  .  Kluckhohn 

7  . Bourdiea 
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 ان عداملی بدرای   ب دی ک  در اغلب ت اریف اشار  شد  اس ، کارکرد سبک زنددگی بد  عندو    ۀنكت

 بخشیدن ب  خویشتن و بیان هوی  اس . تمایز

 ی ندی مدا در یدک     ؛ر آن اسد  ایرانی تكثّد  ۀهای زندگی اام های سبکترین ویژگییكی از اصلی

های زندگی در آن رو هستیم ک  شمارش انوا  سبک عمل ااتماعی روب ۀای در حوزرگون وض ی  تكثّ

 .(1336)آزاد ارمكی،  میسر نیس 

فردی اس  و در برخی دیگر ب  مثاب  عاملی ام ی در نظر  ۀر برخی ت اریف سبک زندگی ناشی از سلیقد

 گرفت  شد  اس .   

 ند:  ک  مییسبک زندگی، نگارند  ت ریف ییشن ادی زیر را ارا ۀبا توا  ب  ت اریف فوق دربار

 سداختار  یدک  درون در و یااتمداع  زنددگی  اریدان  در افراد عملكرد و رفتار ۀشیو و الگو زندگی، سبک

 نظدام  ندو   چدون  دارد اب ادی زندگی سبک. دشومی متمایز دیگران از آن ۀوسیل ب  ک  اس  منسجم ااتماعی

 .  هارسان  و مذهب و دین خانواد ،

 دین و سبک زندگی ۀرابط. 3 .3

ادیدان   ۀ. همد های م نایی، دیدن اسد   ثر از نظام م نایی اوس  و یكی از این نظامأسبک زندگی هر فرد مت

هدای زنددگی   ها، ن ادها و ساختارهایی هستند ک  ییروانشان را در ایجداد سدبک  های م نایی، آموز دارای نظام

هدای  تواند در ایجداد مدنش، سدلیق  و زیباشدناختی و در نتیجد  سدبک      کنند. دین میمند میها توانمبتنی بر آن

 های زندگی نیز دخیل اس گیری دیگر سبکدر شكلهای زندگی دینی، زندگی نقش ایفا کند و ادا از سبک

 (.131،221 ، صص.1331)م دوی کنی، 

گیرند. ت میأهایی وابست  اس  ک  از فرهنگ یا دین نشبرخی اندیشمندان م تقدند سبک زندگی ب  ارزش

نددگی  هدای او را از ز گذارد، سدلیق ، مدنش و برداشد    ها و هنجارهایی ک  اسالم در دسترس انسان میارزش

گیری یک نو  رفتدار  کند ک  منجر ب  شكلدهند و در ن ای ، سبكی را ترسیم و ترویج میثیر قرار میأتح  ت

 (.131،221. ، صص1331)م دوی کنی،  شودزندگی دینی می ۀو شیو

شود. بد  بداور گیددنز    کنیم ک  ب  باور اکثری  اندیشمندان مدرن خواند  میامروز  ما در ا انی زندگی می

چدون ن ادهدای مدذهبی    های سنتی همشود ک  ن ادها در زندگی مدرن خود را از سازمان  ویژگی باعث میس

دگرگونی و برد دگرگونی اس  ک  ماهی   ۀها عبارت از شتاب دگرگونی، ی نگسست  و ادا کنند. این ویژگی

 ۀشدد دن ک  شكل تشددید ش(. این گسس  در فرآیند ا انی3 ، ص.1311 اتی ن ادهای مدرن هستند )گیدنز، 

(. یكی از موضوعات م دم  622 ، ص.روابط ااتماعی مدرن اس ، شكل شدیدتری ب  خود گرفت  اس  )همان
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بودن آن برای فرد عامل اس . عملكردهدایی  نایذیریافتن سبک زندگی و ااتنابدر شرایط ماب د سن ، اهمی 

 (.122 ، ص.1331یابند )گیدنز، م میهای مطلوب تجسک  در نو  یوشش، خوراك و طرز کار و محیط

های دیندی  داری اسالمی گزار ک  در دینخصوص اینب  ،داری و سبک زندگی واود داردتناسبی بین دین

ها و هنجارهایی کد  اسدالم در دسدترس    زندگی در اب اد مختلف واود دارد. ارزش ۀای در مورد شیوگسترد 

دهند و در ن اید ، سدبكی را   ثیر قرار میأای او را از زندگی تح  تهگذارد، سلیق ، منش و برداش انسان می

شود. فرض این تحقیدق  زندگی دینی می ۀگیری یک نو  رفتار و شیوکند ک  منجر ب  شكلترسیم و ترویج می

هدای  هدای او در انبد   بانتخدا  ۀکنندد ( ت یدین د )نو  نگا  فرد ب  احكام اسالمیداری فرنو  دینک  آن اس  

 داری فرد اس .   گویی سبک زندگی تصویری از دین ،اس . بنابراین مختلف

چدون دیدن   شود ک  ن ادهای سنتی همهای مختلف باعث میشدن با ایجاد فرص  انتخابا انی ۀدر نتیج

شددن  چ  در ایران ب  عنوان کاهش نفو  دیدن یدا عرفدی   رسد آندر کنار ن ادهای مدرن قرار گیرند. ب  نظر می

شددن و  سداالران  کدارکردی، دیدوان   -شدن، تمایزیابی سداختی شدن، تخصصیود ب  م نای عقالنیشمطرح می

 .(1332های اام   از دین اس  )وریج کاظمی و فرای، سیستمخودمختاری خرد 

ایدم تدا تصدویر احكدام و     کیدد کدرد   أداری اسدالمی امدروزی ت  های اساسی دیدن در این تحقیق ما ب  انب 

چندین انتظدار داریدم در    ها را در سبک زندگی دختران اوان مطال د  کندیم. ایدن   ر آن زمین های دینی دتوصی 

 ها کدام اس .داری تصویر شد  در سبک زندگی آنهای اساسی دینانت ای تحقیق دریابیم ویژگی

 روش تحقیق. 3

ادوان شد ر    داری در بدین دختدران  گدران از دیدن  بررسی  هنی  کنشک  هدف این تحقیق با توا  ب  این

ای زمیند   ۀشناسی غالب و روش نظرید رویكرد تفسیری و روش کیفی ب  عنوان روش از این رو،مش د اس ، 

   برای انجام فرآیند تحقیق انتخاب شد  اس . 

های متقابل افراد اسد   براساس رویكرد تفسیری، هدف یژوهش علمی درك و ف م م نای رفتارها یا کنش

داندش   ،شدوند. بندابراین  تر مدی تبدیل ب  یک سری ساختارها و واق یات عینی کالنک  در سطوح باالتر کنش، 

، و ایمدان  م رف  و دانش اس  و روش علمی بایدد بدر ایدن مندابع تكید  کندد )محمددیور        ۀعامیان  منبع عمد

های مین ها، م انی  هنی و ز(. یارادایم تفسیری وقتی مناسب  دارد ک  محقق بخواهد رفتار انسان، انگیز 1331

 (.  2553، 2و لوییس 1ااتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن را مطال   کند )ریتش

                                                           
1  . Ritchie 

2  . Lewis 
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ای کد   ؛ تئدوری اسد  تولید تئوری ای اس  ک  هدف آن، زمین  ۀهای کیفی، روش نظرییكی از انوا  روش

گسدترد    با توا  ب  حساسی  موضو  و اب داد بنیان ن اد  شد  اس . مند داد اساس گردآوری و تحلیل نظامبر

 ۀروش نظرید اسدتراتژی تحقیدق کیفدی و روش مدورد اسدتفاد        داری در سدبک زنددگی،  دین ۀو عمیق مشاهد

بر همین اساس، این تحقیق برآن اس  با استفاد  از رویكدرد تفسدیری، بدا ورود بد  نظدام      بود  اس .  ایزمین 

 بپردازد.  هاداری آندین تح  مطال   ب  بررسی و بازتولید درك و تفسیر اوانان از ۀم نایی اام 

 گیریمورد بررسی و روش نمونه ۀجامع. 1. 3

 ؛سال  در امداکنی  35تا  25دختران اوان ش ر مش د  از هف  نفراین یژوهش در قالب مصاحب  باز در بین 

ا مند ید گیری هدفگیری در تحقیقات کیفی، نمون نمون  ۀشیو .مانند دانشگا ، منزل و مسجد انجام گرفت  اس 

گیدرد کد  در خدالل تحلیدل ظ دور      اساس مفاهیمی صورت مدی گیری نظری برگیری نظری اس . نمون نمون 

بلكد  در   ؛شودحجم نمون  از قبل ت یین نمیگیری، (. در این روش نمون 1361، 2و اشتراوس 1یابند )گلیزرمی

گیدری  گیری نظری، نوعی نمون نمون  شود.مشخص می 3اشبا  ۀآوری اطالعات با رسیدن ب  درافرآیند امع

شدود و  یابی ب  چنین منظوری اولین مورد م ین مدی شود. برای دس مالت نظری هداس  میأاس  ک  طبق ت

آمدد  از مدورد اول و تحلیدل    هدای فدراهم  بدا دقد  در داد    ،د. سدپس شویآوری مهای مربوج ب  او امعداد 

ممكن با مورد اول در موضدو  بررسدی تفداوت     شود ک  تا حدّطور م ین میها، مورد دوم آنمقدماتی آن داد 

های مربوج ب  مورد دوم و همین مدالك   ها کمک کند. همین شیو  در بررسی دادداشت  باشد تا ب  شمول داد 

ها، رعای  خواهد شد. این فرآیند ب  همدین شدیو  و بدا    شدن داد برای ت یین مورد سوم برای بررسی و فراهم

ی ندی بررسدی چندد مدورد آخدر هدی         ؛اا ک  ب  کفای  نظری و اشبا  برسدیم یابد تا آنادام  می همین مالك

گیدری  از راهبدرد نموند    نیز افراد داریدیندر بررسی  .(1335ای متفاوت از قبل، ب  دس  ندهد )اورعی، داد 

امدا   ؛انتخاب مواردی انددك ی نی  ؛استفاد  شد  اس  هاهدفمند یا نمون  با حداکثر نوسان ا   گزینش نمون 

 ، ص.1331، 1)فلیدک  نوسان و تفداوت در میددان آشدكار شدود     ۀین وسیل  دامن  اب با بیشترین تفاوت ممكن،

 عمیق همرا  با مشاهد  اس .   ۀها در این یژوهش، مصاحبآوری داد تكنیک امع .(113

                                                           
1  . Glazer 

2  . Strauss 

ایم و گویی ب  سؤال تحقیق دس  یافت اشبا  نظری این اس  ک  ب د از مصاحب  با چند نفر ما ب  اطالعات مورد نیاز برای یاس منظور از  .3

 ک  زمانی تا هاداد  گردآوری ب  ک  اس  این کلی قاعدۀ های قبلی اس .تكرار داد  ،شود و ب  عبارتییس از آن اطال  ادیدی کسب نمی

 (1361 اشتراوس، و گلیزر) داد ادام  باید ند،شو اشبا  هامقول 

4  . Flick 



 55                         ...مش د ش ر اوان دختران میان در گزینشی داریدین ظ ور                              دومشمارة 

 

داری موضو  دین ۀن یژوهش ک  درباردقیق  ب  طول انجامید  اس . در ای 65تا  35بین  هر مصاحب  تقریباً

االتی از سدبک زنددگی افدراد    ؤهایی در رابط  با آن واود دارد، محققان بر آن شدند تا با سد اس  و حساسی 

هدا  کنندد  ب  فضای  هنی شرک  غیر چون سبک یوشش، گذران اوقات فراغ ، نو  م اشرت با دیگران و هم

ای داری فدرد رابطد   سدبک زنددگی و دیدن   نیز توضیح داد  شد،  مباحث نظری طور ک  درنزدیک شویم. همان

شوند  تدا حددی فراتدر از    کنند  و مصاحب مصاحب  ۀد رابطشس ی  ،دیگر دارند. ب  همین منظورمستقیم با یک

 د.   شوای رسمی رابط 

 هاتجزیه و تحلیل داده. 2. 3

کندد کد  هددف آن    اطالعات کیفی تمرکز مدی تحلیل وای ب  طور سیستماتیک، بر روی تجزی زمین  ۀنظری 

 گیدرد ای صدورت مدی  های ویدژ  کنندگان در موق ی سازی اشكال کلیدی عملی اس  ک  توسط شرک شفاف

بخدش  کلم  یا بخدش ب کنندگان، اطالعات را ب  صورت کد، کلم (. در این روش، ابتدا تحلیل2551، 1)برایان 

 (.2555، 2آورند )کالركمیدر

ها قبل از تحلیل نیاز بد  ویدرایش و   شود. داد ها آغاز میتحلیل داد  ۀهای الزم، مرحلگردآوری داد ب د از 

شدوند. در روش  و ویدرایش مدی   ثبد  آمد  از طریق مصداحب ،  دس های ب اا داد مستندسازی دارند. در این

کدگدذاری نظدری روشدی اسد       ی زمین  ای، برای تحلیل داد  ها از  کدگذاری نظری استفاد  می شود.نظری 

اند. ایدن روش را  ای گردآوری شد زمین  ۀهایی ک  ب  منظور تدوین یک نظری  ب  روش نظریبرای تحلیل داد 

ل بدرای درك و  (. مشاهد  نیز ب  عنوان تكنیک مكمّد 323 ، ص.1331)فلیک،  گلیزر و اشتراوس مطرح کردند

 (.2555، 3س  )دنزینها، تكنیک مناسبی اتر متن مصاحب تفسیر اامع

 شود:کدگذاری نظری ب  س  کدگذاری مختلف تقسیم می

 ،ها را در قالب مفاهیم درآورد. ب  این منظورها و یدید کدگذاری باز قصد دارد تا داد کدگذاری باز:  .1

 (.  331 .، ص1331)فلیک،  شوندا میها از هم مجزّابتدا داد 

اسداس اشدتراکات،   دیگدر گذاشدت  و بدر   یم کندار یدک  ب دی ایدن مفداه   ۀدر مرحلکدگذاری محوری:  .2

 .(1333محمدیور، بوستانی و ) آوردیوشی م نایی ب  صورت مقوالت محوری درتشاب ات یا هم

 ۀهسدت  یدا مقولد    ۀادید ب  ندام مقولد   ۀمقوالت عمد  را در یک مقول ،کدگذاری گزینشی: در ن ای  .3

 (.همانیارچ  کرد )قبلی قرار دارد، یک ۀتری نسب  ب  دو مرحلمحوری ک  در سطح انتزاعی

                                                           
1  . Brayant 

2  . Clark 
3  . Denzin 
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 ی تحقیقهایافته. 4

کدگدذاری بداز،    ۀداری، در مرحلد گران از دینب د از استخراج و کدبندی اطالعات مربوج ب   هنی  کنش

بنددی شددند. ایدن    عمدد  مقولد    ۀمقول 1کدگذاری محوری در قالب  ۀمف وم استخراج شدند ک  در مرحل 13

. و دوگدانگی هدویتی   ستیزیفردی، کارآمدی بیشتر دین و سن  ۀز: تسامح، محوری  سلیقند اامقوالت عبارت

ای منجدر شدد کد  مقدوالت فدوق را      هسدت   ۀکدگذاری گزینشی ب  استخراج یک مقولد  ۀاین مقوالت در مرحل

و یک از مقدوالت محدوری   اس . در زیر هر «داری گزینشیدین»ای در این یژوهش هست  ۀمقول گیرد.دربرمی

 شود.  ای بررسی میهست  ۀسپس مقول
 هسته ۀمقول و مقوالت اولیه، مفاهیم .2 جدول

 مفاهیم اولیه مقوالت عمده هستهۀ مقول

داری دین

 گزینشی

  غیر ای خصوصی، مخالف  با ن ی از منكر و دین ب  عنوان حوز  مدارا

 ۀمحوری  سلیق

 فردی

ارهدای دیندی،   اهمی  سلیق  در انتخداب فدردی، تلفیدق مدد و هنج    

های رقدص در  شرک  در کالس ،ای از دینبرداش  فردی و سلیق 

عین شرک  در السات مذهبی، داشتن گرو  دوستی از هر قشری، 

 غیر ای و کردن خدا ب  صورت لحظ یاد ،ترك نماز در عین حال

گریزی و سن 

 نوگرایی

آن، های سنتی، مخالف  با تفسیرهای سنتی از قرمخالف  با موسیقی

 مخالف  با اابار حجاب

کارآمدی بیشتر 

 مادی دین

 انتخاب چادر برای رسیدن ب  اهداف سیاسی، احترام ب  حجداب در 

عین حال نداشتن آن )ب  دلیدل الدوگیری از رسدیدن بد  اهدداف(،      

انجام واابات در کنار انجام مكروهات و محرمات، انتخداب چدادر   

اعتقاد ب  حجاب بد  دلیدل    های تنگ و کوتا ،برای استفاد  از لباس

 داشتن امنی 

دوگانگی ارزشی یا 

 هویتی
 داشتن بین دو نظام ارزشی متفاوتقرار

 

 شود.هست  یرداخت  می ۀدر زیر ب  هر یک از مقوالت محوری و سپس مقول
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 1مدارا 

رغم د علیل عقید  و اندیش  و رفتاری ک  غلط یا نامطلوب اس . گاهی اوقات افرامنظور از مدارا، تحمّ

هدای  آیندد. یكدی از نكتد    کردن آن بر نمیکنند و در صدد برطرفآگاهی از عمل نادرستی، آن را تحمل می

های افراد چ  مذهبی و چ  غیرمذهبی دیدد   ها، موضو  مدارا اس  ک  اغلب در گفت شد  در مصاحب اشار 

 گوید:شود. یكی از دختران غیرمذهبی در این خصوص چنین میمی

تونیم ب  کسی اابارش کنیم. ما باید مثل مردم فرانس  باشیم ک  کاری ب  دین ی  چیز شخصی  و ما نمی» 

کنن. ما باید از اونا یاد بگیریم مدن کد  دیگد  خسدت      دیگ  دخال  نمیکار دیگران ندارنُ تو کار و دین هم

اا ب  زنددگی  چون اون ؛س  برمهای بیجا. من خودم تصمیم دارم چند سال دیگ  ب  فرانشدم از این دخال 

فرهنگ یاریس  ک  براشدون   وکنی. این از اا ی  آرامش خاصی احساس میاون .خصوصی تو کاری ندارن

. کسی ک  تو کار دیگران دخال  کن  بد  نظدر مدن    ؟کنی از کجا اومدی دین  چی م م نیس تو چی کار می

سدالیش بد  ید  عقالنیتدی     من اعتقاد دارم آدم تو بزرگچون  ؛ب  م روف موافق نیستم با امر احترامی . کالًبی

داری متوسط بدود، نیدز   . یكی دیگر از اوانان ک  از لحاظ دین«تون  زندگی خودشو تشخیص بد رسید  می

 گوید:می

مذهبی دوستایی دارم ک  با هر دوشون رفیق هستم، من تدو کدار هدی     من از هر دو قشر مذهبی و غیر» 

شون کالسای رقص دیگ  ۀکنم با اون دستکنم تو السات مذهبی اونا هم شرک  میکدومشون دخال  نمی

 د:کنمی بیاندر همین رابط  یكی از افراد مذهبی . «رَمهم می

دونم خوشدم نمیداد   نمی ،دم ک  خاموشش کننمن تذکری نمی ،وقتی موسیقی غیرمجاز در حال یخش » 

نباید  ثیری نداشت  باش . ب  نظرم اصالًأکنم روم تی س ی میول ؛کنمآهنگ  رو گوش می ،ن ی از منكرش کنم

 گوید:یكی دیگر از افراد نیز چنین می .«با همچین آدمایی حرف زد

یوشدم اون هدم تحد     مذهبی بزرگ شدم و خودم با انتخاب خودم چادر مدی غیر ۀمن چون تو خانواد»

های ما ک  م مونی ن مجبورم برم در صورتیم ،ثیر دوستای مذهبی ک  داشتم، وقتی م مونی دعوت میشیمأت

تدرایح میددم بددون     ،تونم با خانوادم مقابل  کنماز عادیش گرفت  تا مجالس بزرگش هم  مختلطن. من نمی

 م م در بین اوانان اس .  هایکید بر ضرورت مدارا یكی از ویژگیأت«.هی  بحثی با خانوادم همراهی کنم

 

 

                                                           
1  . tolerance 
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 1فردی ۀسلیق 

درآمدد  ت ریدف کدرد. از نظدر بوردیدو سدلیق ، ظرفید         نمدایش ب  عنوان ترایحات ب  توانسلیق  را می

ها و محصوالت اس  )م دوی گذاری و درك ف الی بندی و ظرفی  فرقها و محصوالت قابل طبق ف الی 

های زیر، اهمی  سلیق  در انتخاب فردی، تلفیق مد و هنجارهای دیندی، برداشد    قول(. در نقل1331کنی، 

های رقص در عین شدرک  در السدات مدذهبی داشدتن گدرو       ای از دین شرک  در کالسردی و سلیق ف

فدردی در   ۀسلیق ۀدهندای نشانکردن خدا ب  صورت لحظ دوستی از هر قشری، ترك نماز در عین حال یاد

 گوید: باشد.در این رابط  یكی از افراد غیرمذهبی میکنندگان میگفتار مصاحب 

ولدی   ؛ها و ظاهرم هس . من واس  چادر احترام قدائلم کردن لباسكی از عوامل م م تو انتخابسلیق  ی» 

 گوید:یكی دیگر از افراد مذهبی نیز چنین می «.چون با سلیقم اور درنمیاد... ؛دوس ندارم چادر بپوشم

 ؛اسدتفاد  کدنم  تمیز باشم و در زیر چادر از لباسایی ک  مد میش   ،یوشممن ترایح میدم چون چادر می»

در همین رابط  یكی از افدراد  «.کنم از لباسای رنگ روشن استفاد  کنم یا شلوار اسپرت بپوشمس ی می مثالً

 :کندبیان می

 ؛خدونم یسندم من همیش  نمداز نمدی  طوری با خدا ارتباج داشت  باشم ک  خودم میمن ترایح میدم اون»

خدونن و  ب  خدا نزدیكم و از کسایی ک  مرتب نماز مدی کنم خیلی خونم احساس میولی وقتایی هم ک  می

 .«ترك نمیش  بدم میاد چون ریاکارن نمازشون

  2سنت گریزی 

. در اسد  های مددرن و ندو   آوردن ب  ارزشهای گذشت  و رویگریزی، مخالف  با سن منظور از سن 

 ۀدهندد ز قدرآن نشدان  هدای سدنتی، مخالفد  بدا تفسدیرهای سدنتی ا      های زیر، مخالف  با موسدیقی نقل قول

 باشد.کنندگان میگریزی در گفتار مصاحب سن 
 حجاب اجبار با خالفتم 

 گوید:در این رابط  یكی از افراد می

مدا   .کنن مربوج ب  هزارسال ییش  و نمیش  االن تو اام   ییداد  کدرد  ب  نظرم تفسیرهایی ک  از قرآن می»

خدا ب  مدا عقدل داد  الزم ندیس     .ها برگردیمنمیش  ب  گذشت ها رو ل أب ضی از مس .باید با زمان  ییش بریم

                                                           
1  . individual preference 

2  . anti-traditionalism 
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امدروز   ۀالبت  ب ضی از مسائلشدم هدس کد  تدو اام د      ،ببینیم ییامبر چند هزار سال ییش تو قرآن چی گفتن

 گوید:رسد نیز چنین مییكی دیگر از اوانان ک  از تظر ظاهری مذهبی ب  نظر می .«کاربرد دار 

از چیزای سدنتی خوشدم نمیداد. بدا      چون اصالً ؛کنمها از غرب ییروی میلمن خودم توی برخی از مد»

 ۀشدوند مصداحب   .«تدر  چون ب  نظدرم قشدنگ   ؛یوشم دوس دارم لباسای کوتا  و تنگ بپوشمک  چادر میاین

 کند:دیگری نیز اشار  می

از چ  حجابی ش  حجابو ب  زور ب  خانوما تحمیل کرد. هرکسی باید خودش تشخیص بد  ک  االن نمی»

تر از حجاب داشتنشدون . خیلدی از آدمدا هسدتن کد       استفاد  کن . من میگم ک  رفتار و منش آدما خیلی م م

ولی تو  ؛ک  حجاب ندارنبا این ،شنولی آدمای خیلی خوبی هستن ک  تو زندگی موفقم می ؛حجاب ندارن

مدی شناسدم کد  ید  الش موشدون دیدد        ای رو طرفم آدمای محجب قدم میشن. از اونبیشتر کارای خیر ییش

 .«اینو قبول ندارم قد ک  بداخالقن. من ک  اصالًنمیش  باهاشون حرف زد این ولی اصالً ؛نمیش 

 1مادی بیشتر کارآمدی 

د  اس ، کارآمدی بیشتر مادی شدیگری ک  در مصاحب  با افراد ب  آن اشار   ۀمحققان م تقد هستند مقول

انتخداب   ،ها کارآمدد اسد   هایی از دین را ک  برای آنب  بیان دیگر، افراد قسم داری بود  اس ؛ اب اد دین

های زیر، انتخاب چادر برای رسیدن ب  اهداف سیاسی، احتدرام بد    کنند. در نقل قولکرد  و ب  آن عمل می

م عین حال نداشتن آن )ب  دلیل الوگیری از رسیدن ب  اهداف(، انجدام واابدات در کندار انجدا     حجاب در

های تنگ و کوتا  و اعتقاد ب  حجداب بد  دلیدل    مكروهات و محرمات، انتخاب چادر برای استفاد  از لباس

در ایدن زمیند  یكدی از     باشد. کنندگان میکارآمدی بیشتر مادی در گفتار مصاحب  دۀدهننشان ،داشتن امنی 

 :کندمطرح میافراد 

مدوق ی کد     حتی نصدف شدب. اکثدراً    ،خونماز میبار  شاید دو رک   نمولی یک ؛خونممن نماز نمی»

کنم اونو خدا ب  من داد  و اگر شكرشو چون فک می ؛خونمنماز می ،ارزش داشت  باشمخوشحالمُ ی  چیز با

 گوید:فرد دیگری نیز چنین می .«هم همچین اتفاقی میفت  ب داً ،ب  اا بیارم

دوس  بداز. اصدالً  ش  الوی چشمان مردان هوساعتقاد من ب  حجاب تن ا ب  خاطر همین  ک  حجابی با»

 ،ک  انس مخالف خوشحال بش . چند وق  ییش ک  تن ایی بیرون رفت  بودمندارم عروسكی باشم برای این

مردا ب م نگدا    ۀامنی  ندارم و هم اا بود ک  متوا  شدم اصالًمجبور شد  بودم مانتوی تنگی بپوشم و اون

آمد کند ، ف الید    وتون  خیلی راح  تو اام   رف حجاب امنی  دار . میکنم آدم با کنند. احساس میمی

                                                           
1  . efficiency of material 
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ایدران زنددگی    ۀشداید اگد  تدو اام د     ،اال من اعتقاد ندارم ک  چادر حجاب کاملد   ااتماعی داشت  باش . و

کس حجاب ندار  و براشون عادید  کد  ید  نفدر بددون      کردم حجابمو کنار میذاشتم چون تو خارج هی نمی

 گوید:یكی دیگر از اوانان نیز می .«یابون را  بِر حجاب تو خ

امروز با چادر میش  بد  خیلدی از مقامدات     ۀکنم تو اام چون فک می ؛من حجاب چادرُ انتخاب کردم»

رفتن ب  مجلس شورای اسالمی. یكی از اهداف م م من تو زندگی این  ک  ید  روز   مثالً ؛باال دس  ییدا کرد

چدون اوندا تمدام دوران     ؛باید چادری باشدی  کنم ب  نظرم برای رسیدن ب  اون حتماًبتونم ب  مجلس را  ییدا 

حتی از دوران مدرس  ک  چ  اوری بودی و من سد ی کدردم کد  همیشد  چدادر       ،کننزندگیتو بررسی می

 گوید:در همین خصوص یكی دیگر از افراد چنین می «.داشت  باشم

کدنم،  ادا حجدابمو رعاید  مدی    شت  باشم، خوب اونمن چون تو محیط کارم مجبورم حجاب کامل دا»

 ؛خوام شغلمو از دس  بددم ااس  دیگ  و منم نمیخوب اقتضای اون ،کنمخیلی باوقار و سنگین رفتار می

وقتی با اونا بیدرون میدرم    مثالً ؛کنم  طور دیگ  با خانوادم رفتار مییگردم ک  از سر کارم برمیاما ب د از این

 .«غیر تر با دیگران رابط  دارم و کنم، خیلی راح ر از وسایل آرایش استفاد  میبیشت ،چادر ندارم

   دوگانگی هویتی 

دادن م می ک  افراد بد  آن اشدار  دارندد، انجدام     ۀهایی ک  با افراد صورت گرفت  اس ، مقولدر مصاحب 

 ،بین دو نظام ارزشدی متفداوت  داشتن های زیر، قرارقولکارهایی اس  ک  در تضاد با هم قرار دارند. در نقل

 :کندبیان میباشد. در این زمین  یكی از افراد کنندگان میدوگانگی هویتی در گفتار مصاحب  ۀدهندنشان

امدا خواهرهدا و بدرادرم     ؛البت  یدر و مادرم مذهبی هستن ؛مدرن بزرگ شدم نسبتاً ۀمن چون تو خانواد«

اا ممكن  درسای دینی و مدذهبی هدم   وقتی دانشگا  میرم اوندوستای مذهبی هم دارم،  ،از طرفی .اندمدرن

خدونیم، تدو مراسدم مدذهبی دانشدگا  شدرک        بخونیم، وق  نماز با دوستام ب  نمازخون  میریم و نماز مدی 

گدردش   ۀاز بچگی دوس داشتم تو این کارا کمک کنم. عصرها هم با دوستامو و خواهرم برنامد  کالً ،کنممی

ادا بایدد از لباسدای غربدی اسدتفاد  کدنم،       اون ماًف مث  کالس رقص میرم ک  مسدلّ های مختلدارم و کالس

 ،بیشدتر بدرای سدرگرمی میدرم. بد  نظدر مدن        ،کنم. خیلی ب  کالسم عالق  دارمهای غربی گوش میموسیقی

کند   خدواد ییشدرف    های مذهبی من ندار . آدم اگ  میاشكالی ندار  و منافاتی با برنام  طور کالسا اصالًاین

 .«کاراشو با هم داشت  باش  ۀباید هم
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 و پیشنهادها گیرینتیجه. 5

ای ب  عندوان مقولد    «داری گزینشیدین»توان گف  ک  مف وم آمد ، میدس  ب ۀبا توا  ب  مقوالت عمد

تواند توسط آن نظم مواود بین مفاهیم و مقوالت را کشف کند. ا   ت یین این مقولد   اس  ک  محقق می

 هست  ب  شرح زیر توا  شد  اس : ۀب  م یارهای خاص گزینش مقولهست  

 ی باشد و بتواند هر یک از مقوالت را تا حد امكان از نظر م نایی یوشش دهد. الف: انتزاعی و کلّ

 توصیفی و ساد  نباشد. ۀب: قدرت تحلیلی داشت  باشد و تن ا یک مقول

 کید قرار گرفت  باشد.أکنندگان تكرار شد  و مورد تهای اولی  از سوی مشارک ج: ب  فراوانی در داد 

 (.1333محمدیور،  و ب  سم  آن م طوف شد  باشد )بوستانی ها عمدتاًد: اریان طبی ی مصاحب 

مورد مطال د ، مددل یدارادایمی )مددل اشدتراوس و       ۀداری در اام گیری  هنی از دینبرای درك ا  

 شد. ستفاد ( زیر ا1335، 1کوربین

 

 پیامدها                                                                                 شرایط

 
 ایزمینه ۀنظری پارادایمی مدل -1 شكل

                                                           
1  . Corbin 
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محوری بد  دسد  آمدد  اسد  کد        ۀشد  در مصاحب  با افراد، ینج مقولآوریهای امعبا توا  ب  داد  

از  .ستیزی، افزایش کارآمدی مادی دین و سن دوگانگی ارزشیفردی،  ۀمدارا، محوری  سلیق :ند ازاعبارت

داری گزینشی ب  این م ناس  کد  افدراد   دس  یافتیم. دین «داری گزینشیدین» ایهست  ۀها ب  مقولمیان آن

گیرند و با توا  ب  شرایط مواود ممكن اس  از قسمتی از دین ک  با آن موافق در هر موق یتی ک  قرار می

باشدد را کندار   ها بد  اهدافشدان مدی   هایی از دین ک  ب  اصطالح مانع رسیدن آنند و بخشکنیروی هستند، ی

 گذارند.می

داری گزینشی دارای یک سدری  خصوص اوانان، ب  مثاب  دینب  ،داری افرادشد  در دینتغییرات ایجاد 

داری ایدن سدبک از دیدن    ، ب  عالو ؛شرایط و بسترها بود  و در نتیج  فرآیندهای خاصی حاصل شد  اس 

یدق، از املد  عناصدر    آمدد  در ایدن تحق  دسد    توان گف  مقوالت بنتایج خاصی نیز ب  همرا  داردک  می

هدای متندو  زنددگی و    فدردی، سدبک   ۀورود عناصر فرهنگ غربی )مدرنیت ( از امل  سلیقمدرنیت  هستند. 

ادایی  د. از آنشدو می هانگرش آن ،و همچنینمنجر ب  تغییراتی در سبک زندگی افراد  غیر گریزی و سن 

تغییر در هرکدام از این دو مقول ، تغییر در  ،ندهستمرتبط همب  ۀداری دو مقولک  سبک زندگی و سبک دین

 باشد.داری گزینشی حاصل این فرآیند میدین ،دیگری را ب  همرا  دارد. از این رو

داری در ایران در حال افدزایش اسد  و بدا    شكل از دین محققان اعتقاد دارند ک  در چند سال اخیر این

ای کد  دارای اهمید  بیشدتری اسد ،     آمد ، مقولد  دس های ب کند. از میان مقول ییشرف  اوامع رشد می

های زندگی خود بدر  طور ک  افراد در انتخابب  این م نا ک  همان ؛فردی در سبک زندگی افراد اس  ۀسلیق

هدا  گون  ک  در یافت همان مثالً ؛دهندداری نیز نشان میکید را در اب اد دینأکنند، این تکید میأفردی ت ۀسلیق

در صورتی ک  با اب اد دیگدر دیدن مخالفد      ،بحث شد، افراد ممكن اس  یک انب  از دین را رعای  کنند

 کنند.می

ای یدایش اام  های زندگی شد  و مواب یگزینش در دین ممكن اس  باعث تغییر در الگوها و سبک

شدود ایدن اسد  کد      یكی از مواردی ک  در بین اوانان دید  می مثالً ؛ها و تفكرهای گوناگون شودبا سبک

ای هسدتند کد     کنند و در مقابل عددّ گفتن( را رعای  نمیکردن، دروراما اخالقیات )غیب ؛ خوانندنماز می

اهلل اسد ، م دم ایدن    تر از حقالناس م مک  حق خداوند فرمود »گویند چون می ؛اهل مسائل شرعی نیستند

م م دل آدم اس  ک  یاك باشد، حاال نماز نخوانیم کد    ...اس  ک  درور نگوییم، ت م  نزنیم، غیب  نكنیم 

 «.بخشدشود خدا میچیزی نمی
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وز داری گزینشی دارندد، هند  توان ب  آن اشار  کرد این اس  ک  عموم افرادی ک  دیندیگری ک  می ۀنكت

کنند؛ کنند و خود را مسلمان خطاب میدین یا نامسلمان دوری میبی ۀبودن تمایل دارند و از واژدارب  دین

بلك  افراد تفسیرهای فردی خود را  ؛ایران، هنوز دوری از احكام اسالمی هنوز ارزش نیس  ۀی نی در اام 

هدای  دهندد، دیددگا   م عملی را انجام نمیهر وق  احكا مثالً ؛کنندب  هر طریقی ب  بخشی از دین متصل می

 ۀحتی در مواردی نیز مشاهد  شد ک  ایدن افدراد رابطد   کنند. بودن مرتبط میمدارخود را ب   ات دین یا نی 

ها دینی زنند. آنب  این دلیل ک  این افراد ممكن اس  ب  ایشان انگ بی ؛کنندخود را با افراد مذهبی کمتر می

فردی و شخصی اسد  کد  هدر کسدی بد  اقتضدای زمدان خدود          ۀسان با خدا یک رابطان ۀم تقدند ک  رابط

 دهد ک  این رابط  چگون  باید باشد.تشخیص می

هدای  فرد، میدان انبدوهی از ارزش  ویژ  هوی  دینی خود اس . ب  ،اوان امروز نیازمند بازت ریف هوی 

کثدرت   ،ی انتقال یافت  اس  و از طرفدی یذیری کسب کرد  و از طریق والدین ی  وسنتی ک  از طریق اام  

گیرد اوان در انتخاب الگوی زندگی خود در دوراهی قرار می ،های غربی قرار گرفت  اس . در نتیج ارزش

داری دین ،های گاهاً متضاد، شیو  و سبک خاصی از زندگی و همچنینو ناگزیر از میان این دو دست  ارزش

ل  أگیدرد و ایدن مسد   دچار نوعی بحران هوی  یا بحران ارزشی قرار مدی  ،بنابراینگزیند. را برای خود برمی

وقتدی  »کندد:  طور ک  رفیع یدور اشدار  مدی   دهد. همانهای دشوار زندگی قرار میتب ات خود را در انتخاب

آید کد  گدا    واود می  دیگر در اام   بدر کنار یک «نظم»فكر و برداش  از محتوا و منظور چندین طرز ت

تواندد  تواند ییشرف  کند ک  حتدی یدک انسدان مدی    قدر میدیگر باشند، این وض ی  آنند بر ضد یکتوامی

(. این وض ی  یدک  236 ، ص.1331 رفتارش را با چند نظم ک  با هم متضاد هستند، تطبیق دهد )رفیع یور،

 رفیدع یدور،  ) دشدو گوند  مدی  اس  ک  ب  قول زیگموند فروید مواب رفتار منافق «تضاد هنجاری»وض ی  

 (.  236 ، ص.1331

دین در بین افراد، تواد  افدراد بد      ۀکنندحدرفتن نقش متّبینتوان ب  ازاز امل  ییامدهای این یدید ، می

 داری اشار  کرد.  بودن دین ب  اای ماهی  دین و دینکارآمد ۀانب

 نامهکتاب

 .3-21(، 25) 15، ااتماعی علوم نامۀدگی. (. از طبقۀ ااتماعی تا سبک زن1331ابا ری، ی. و چاوشیان، ح. ) .1

. )ا. افشار، متدرام(.  کیفی نظریۀ تولید مراحل و فنون: کیفی یژوهش مبانی(. 1335اشتراوس، ان. و کوربین، ج. ) .2

 ت ران: نشر نی.



 سال  سيزدهم                                ماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد   مجلة علوم اجت                                        26

 

نامدۀ  اندداز مدردم مشد د. یایدان    گیدری و دالیدل یدس   شناختی شدیوۀ تصدمیم  (. بررسی اام  1335اورعی، ر ر. ) .3

 شدۀ دکتری، دانشگا  فردوسی مش د. مش د، ایران.منتشرن

. )ب. یرهدام، متدرام(. ت دران: سدازمان انتشدارات و      شناسدی اام   در اندیش  اساسی مراحل(. 1311آرون، ر. ) .1

 آموزش انقالب اسالمی.  

هی . ت دران: ا داد دانشدگا   فرهندگ  و قدرت روزمر ، زندگی. ایران در روزمر  زندگی(. 1336آزاد ارمكی، ت. ) .5

 ت ران.

(، 3) 1، اام د   و فرهندگ  اواندان،  یژوهش(. بررسی میزان تقیّد ب  دین در اوانان اهواز. 1333آهنكوب نژاد، م. ) .6

21-1. 

گیری انسیتی یسران نسب  بد  دختدران )ارایدۀ یدک     (. بازسازی م نائی ا  1333بوستانی، د. و محمدیور، ا. ) .1

 . 111-112(، 11) 11، زنان راهبردی مطال اتای(. نظریۀ زمین 

 )ح. کامرانی، مترام(. ت ران: نشر مترام. .آیند  شوك(. 1312تافلر، ا. ) .3

مدوردی:   ۀدانشدجویان )مطال د   هدای دیندی  داری و گدرایش بررسی سطح دیدن (. 1335توسلی، ر. و مرشدی، ا. ) .3

 .  36-113(، 1) 1ایران،  شناسیاام   . مجلّۀدانشگا  صن تی امیرکبیر(

 مجلّدۀ شدن امر دینی در ایدران: مطال دۀ مدوردی اواندان شدیراز.      هایی بر روند فردی(. دالل 1331خدامی،  . ) .15
 . 35-53(، 1) 1، ایران ااتماعی مطال ات

داری اوانان، مورد مطال د :  (. رابطۀ سبک زندگی با میزان دین1331خواا  نوری، ب؛ ریاحی، ز. و مساوات ا. ) .11

 . 153-135(. 25) 1واحد شوشتر،  -اتماعی دانشگا  آزاد اسالمینامۀ تخصصی علوم ااوانان شیراز. فصل

.) . م. کداردان، متدرام(. ت دران: مؤسسدۀ مطال دات و تحقیقدات       شناسیاام   روش قواعد(. 1313دورکیم، ا. ) .12

 ااتماعی.

(، 21 و 23) 3مدۀ م ندسدی فرهنگدی،    نا(. اوان، سبک زندگی و فرهنگ مصرفی.  ما 1331ربانی، ر و رستگار، ی. ) .13

53-11. 

 . ت ران: شرک  س امی انتشار.شناسیاام   بر ایمقدم : اام   آناتومی(. 1331رفیع یور، ف. ) .11

 )م. وثوقی، مترام(. ت ران: نشر نی.. ااتماعی تغییرات (.1335روش ، گ. ) .15

 ت ران: لوح فكر ، مترام(.دی یمی .ش) .دین شناسیاام   بر درآمدی .(1331) .زاکرمن، ف .16

داری بدا احسداس آندومی و    (. دین و نظم ااتماعی: بررسی رابطۀ دیدن 1331د ، س. ح. و یویافر، م. ر. )سراج زا .11

-155(، 63) 16، م لدم  تربید   دانشگا  انسانی علوم و ادبیات دانشكدۀای از دانشجویان. روی در میان نمون کج

11. 



 25                         ...مش د ش ر اوان دختران میان در گزینشی داریدین ظ ور                              دومشمارة 

 

ت ران با تأکید بر تأثیر خانواد . یژوهش  (. بررسی هوی  دینی و ملّی اوانان ش ر1333سفیری ش و غفوری، م. ) .13

 . 1-21(، 2) 1اوانان، فرهنگ و اام  ، 

 . 31-66(، 1) 6، ایران شناسیاام  داری در ایران. (. مدلی برای سنجش دین1331شجاعی زند،  . ) .13

 . ) . الیلی، مترام(. ت ران: نشر نی.کیفی تحقیق بر درآمدی(. 1331فلیک، ا. ) .25

 . )م. انصاری، مترام(. ت ران: گام نو.مدرنیت  یس  سیاس (. 1331ر، ب. )گیبینز، ج. و ریم .21

 . )م. صبوری، مترام(. ت ران: نشر نی.شناسیاام  (. 1311گیدنز، آ. ) .22

. )ن. موفقیان، مترام(. ت ران: نشر (ادید عصر در شخصی هوی  و اام  ) تشخّص و تجدّد(. 1332گیدنز، آ. ) .23

 نی.

ت دران: مؤسسدۀ    (.مترام سروش،.  . )االاتما علم فلسفۀ ب  درآمدی: ااتماعی علوم در تبیین(. 1313لیتل، د. ) .21

 فرهنگی صراج.

 شناسان.. ت ران: نشر اام  ضدروش(. 1335محمدیور، ا. ) .25

(. بازسازی م نایی ییامددهای تغییدرات اقتصدادی در منطقدۀ اورامدان تخد        1331محمدیور، ا. و ایمان، م. ت. ) .26

 . 131-213(، 23) 1یژوهشی رفا  ااتماعی، نامۀ علمیای. فصلرایۀ یک نظریۀ زمین کردستان ایران: ا

(. بازسازی م نایی تغییدرات خدانواد  بد  شدیوۀ نظریدۀ      1333محمدیور، ا.، رضایی، م.، یرتوی، ل. و صادقی، ر. ) .21

 . 315-332(، 13) 5یژوهی، نامۀ خانواد ای. فصلزمین 

 (.  )صادق  امام دانشگا : ت ران. زندگی سبک و دین(. 1331. )م کنی، م دوی .23

 .شناساناام  : ت ران. داریدین انوا  و دین شناسیاام   بر ایمقدم (. 1335. )م سندسی، میر .23

 ،21(، ییدایی  1) 11 ااتمداعی،  علدوم  نامدۀ . روزمدر   زندگی و شدنعرفی(. 1332. )م فرای،  . و کاظمی، وریج .35

263-213. 

31. Ali Shah, A. (2004). Self-religiosity, father’s attitude and religious education in the 

moral behaviour of adolescents. Psychology & Developing Societies, 16(2), 187-

207. 

32. Brayant, A., & Charmaz, K. (2007). The sage handbook of grounded theory. 

London: Sage Publication. 

33. Chu, D. C. (2012). The links between religiosity, childhood sexual abuse, and 

subsequent marijuana use: An empirical inquiry of a sample of female college 

students. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 

56(6), 937-954. 

34. Clark, A. (2005).Situational analysis (Grounded theory after postmodern turn). 

London: Sage Publications. 

35. Duriez, B., Soenens, B., Neyrinck, B., & Vansteenkiste, M. (2009). Is religiosity 

related to better parenting? Disentangling religiosity from religious cognitive style. 

Journal of Family Issues, 30 (9), 1287-1307.  



 سال  سيزدهم                                ماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد   مجلة علوم اجت                                        22

 
36. Gannon, K., Becker, T., & Moreno, M. (2013). Religion and sex among college 

freshmen. Journal of Adolescent Research, 28(5), 535-556. 

37. Gebauer, J. E., Paulhus, D. L., & Neberich, W. (2013). Big Two personality and 

religiosity across cultures: Communals as religious conformists and agentics as 

religious contrarians. Social Psychological and Personality Science, 4(1), 21-30. 

38. Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern 

age. California: Stanford University Press. 

39. Glaser, B., & Strauss, A. (1967). Discovery of grounded theory. Chicago: Aldine.  

40. Ritchie, J., & Lewis, J. (2003).Qualitative research practice: A guide for social 

science students and researchers. London: Sage. 

 


