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 کيفي: پژوهش در اعتباريابي

 اربعين هايگفتمان با ايران در دينداري هايشناسيگونه تطبيق

 1ييذکا ديمحمدسع  6ياسالماهلل روح

 چکيده

 در اسوت.  تحقيو   پايوايي  و روايوي  هايپرسش کيفي، هايپژوهش ارزيابي در مهم مسائل از يکي

 و ديرر ايزمينه در تحقي  هاييافته کارگيريبه براي «پذيريانتقال» معيار کاربرد کيفي، تحقي  روش

 شوده  مطور   تحقيو   هاييافته ارزيابي و مقايسه معيارة مثاببه تحقي ة پيشين از گيريبهره آن با همراه

 کيفوي،  مطالعوات  در اعتباريوابي  هواي شويوه  کواربرد  از اينمونوه  تشوري   بوراي  حاضور ة مقالو  در است.

 تحقيو  » هواي يافتوه  اعتباريابي براي ايران در آنها از شدهارائه هايسيشناگونه و دينداري هايپژوهش

 هود   بوا  کوه  «اربعوين  تحقيو  » طراحية دربار مختصر توضيحي از پس اند.شده گرفته کاربه «اربعين

 مورور  و بررسوي  نتوايج  اسوت،  شوده  انجام ايران در «اربعين زيارت هايبازنمايي و هاگفتمان شناسايي»

 خطوو   دينوداري،  مطالعات تحليل براي الرو يک پيشنهاد هد  با و آمده ايران در «نداريدي مطالعات»

 ايون  کواربرد ة نحوو  سپس و شده بنديدسته و شناسايي ايرانيان دينداري شناسيگونه در تمايز و انفصال

 و تطبيو   ةمرحلو  در است. شده بيان «اربعين تحقي » هاييافته ارزيابي معيارة مثاببه پيشنهادي الروي

 در دينوداري  تموايز  خطوو   از آموده دستبه الروي روي بر اربعين رويداد هايگفتمان جايابي اعتباريابي،

 گفتموان  دو و نووگرا  دينوداري بور  مبتني گفتمان چهار که دهدمي نشان اجتماعي تحليلة گانسه سطو 

 سياسوي  اجتمواعي  هواي سوليقه  و هوا گورايش با  معاصر ايران اجتماعية زمين به سنتي دينداريبر مبتني

 ،ياعتباريواب  هواي کوشش که است اين مقاله نهايي استدالل .ارتبا  دارند اسالمي انقالب از پس برآمده

 اجتمواعي  مطالعوات ة حوز در هم از جدا تجربي هايپژوهش نتايج بنديجمع براي را مسيرهايي تواندمي

 برشايد. معاصر ايرانة جامع بستر از دهبرآم نظري و مفهومي الروهاية ارائ و ايران در دين

 کليدي واژگان 

 .دينداري مطالعات اربعين، رويدادة مطالع ها،يافته پذيريانتقال اعتباريابي، کيفي، تحقي  روش
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 مقدمه .0
 رويکيرد  ايين  پاسيخ ة نحيو  کیفيي،  تحقیق هايروش پذيرش در بااهمیت مسائل از يکي

 هياي يافتيه  چگونيه  ديگير،  بیان به است. تحقیق ياييپا و روايي هايپرسش به شناسانهروش

 کنيد  متقاعيد  راش مخاطبان تواندمي آمده دستبه کیفي تحقیق روش کاربرد با که تحقیقي

 کاربرد و ارائه پووهشگر. شخصي هايگرايش بیانگر نه و هاستداده از برآمده هايافته اين که

 بيه  منيد عالقيه  محققيان  که است کوششي کیفي، تحقیق روش در هايافته ارزيابي معیارهاي

 ايين  بيودن  معتبير  بيه  نسيبت  مخاطبان و خود اطمینان حصول براي رويکرد اين با پووهش

گیرندمي برعهده، آن نتاي، و روش

 رواج کمِي تحقیقات در که روايي و پايايي واژگان از استفاده جايبه کیفي، تحقیق روش در

 (.6190 ،6گوبيا  و )لیينکلن  اسيت  شيده  مطرح «اعتماد ابلیتق» يا «اعتمادپذيري» معیار دارد،

 کيرد.  اعتمياد  تحقیيق  يک هاييافته به توانمي میزان چه که است آن معنايبه اعتماد قابلیت

 اسيت  ميرتبط  هيم  بيه  حالدرعین و جداگانه معیار چهار دربرگیرندة تحقیق يک اعتمادپذيري

 آن معنياي بيه  و شيود ميي  مطرح دروني روايي جايبه که «پذيريوثوق» .6 (:1221 ،1)شنتون

 اسيت؛  شده ارائه مطالعه تحت پديدة از درستي تصوير که دهد نشان کوشدمي محقق که است

 توضيیح  ارائية  مسيتلزم  شيود، ميي  مطيرح  کمِي تحقیقات در پايايي جايبه که «اتکاپذيري» .1

 پووهش بتواند ديگري حققم تا آنهاست تحلیل و گردآوري طريق ها،داده منبع دربارة مشخصي

 محقيق  کيه  معناسيت  بيدين  شود،مي مطرح عینیت جايبه که «تأيیدپذيري» .3 کند؛ تکرار را

 برآمده و هاستداده برمبتني واقعي و عملي طوربه هايافته دهد نشان تا بردارد هاييگام بايستي

 بیرونيي  روايي جايبه که «پذيريانتقال» .1 نیستند؛ وي شخصي هايگرايش و هافرضپیش از

 قيرار  خواننيده  اختیيار  در تحقیيق ة زمیني  از کيافي  جزئیات که است آن يامعنبه است، مطرح

 کند.مي مجاب ديگر ايزمینه در تحقیق هاييافته بکارگیريدر مورد  راوي  و گیردمي

 اجتماعي هايزمینه تنوع شناخت براي و است بااهمیت کیفي پووهش در تحقیقة زمین

 هياي زمینيه  در کیفيي  هياي پووهشاست. ازآنجاکه راهگش کیفي هايپووهش انجام اوت،متف

 بيه  زمینيه  ييک  از نتياي،  کياربرد  شيود مي انجام متفاوت( هايگروه )مثالًگوناگون  اجتماعي

                                                        

1. Lincoln & Guba 

2. Shenton 
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 بيراي  کیفيي  هايپووهش انجام برتأکید  سو،يک از .است ناممکن شايد و دشوار ديگر زمینه

 ديگير،  سيوي  از و اسيت  غايب اروپايي مفاهیم و هانظريه در که اناير فرهنگي تنوع شناخت

 از برآميده  هياي نظريه و مفاهیمة ارائ براي هم از جدا تجربي هايپووهش نتاي، کردن مرتبط

 هياي پيووهش  اعتبارييابي  در «پذيريانتقال» معیار به توجه دارد. ضرورت ايرانة جامع بستر

 .کند برآورده را ضرورت دو هر دتوانمي ايران، در شدهانجام کیفي

ة مثاببه تحقیقة پیشین از گیريبهره که ديگراي هنکت «پذيريانتقال» معیار همراه به

 هنگام کها معن بدين شود. مطرح تواندمي، است تحقیق هاييافته ارزيابي و مقايسه معیار

 تحقیق موضوع با طمرتب پیشین مطالعات کیفي،ة شناسانروش رويکرد داراي تحقیقات انجام

 معیارة مثاببه بلکه، بررسيمورد  موضوعِ خالي جاي دادن نشان براي نه تحقیق(ة )پیشین

 است کرده اشاره (6311) 6کرسول کهطور همان شود. برده کاربه تواندمي هايافته ارزيابي

 هشگرپوو به را شدهشناسايي مفهومي هايطبقه اما دهدنمي جهت را پووهش پیشینه، اين

 در همچنین دهد. ياري، خود بررسيموضوعِ در دست  پووهش در را او تا کندمي معرفي

 گرفت کاربه شدهشناسايي هايمقولهو  هايافته با مقايسه برايرا  آن توانمي پووهش پايان

 اعتباريابي براي راهي تحقیق،ة پیشین با هايافتهة مقايس بنابراين (.11ي 11 :6311 )کرسول،

 رود.ميشمار به کیفي هشپوو

 هياي يافته اعتباريابي براي امکاني تحقیق،ة پیشین همراه به «پذيريانتقال» معیار کاربرد

 هياي يافتيه کيردن   ميرتبط  بيراي  مسيیري  آن، بير افزون  وآورد وجود ميبه کیفي تحقیقات

 اييران  در شيده انجيام  کیفيي  تحقیقيات  ارزييابي  براي که کندمي فراهم هم از جدا تحقیقات

 دارد. توجه شاياني اهمیت

 ايين  کياربرد  تا آمد فراهم فرصتي دادند،يم انجام را «اربعین تحقیق» محققان که زماني

 انجيام ة نحو و رسانده انجام به عمل در را کیفي روش در تحقیق هاييافته ارزيابي معیارهاي

 دهند. قرار ديگر ققانمح داوري و مطالعه معرضِ در توجه جالبة نمون يکعنوان به را کار

 هدف با که اربعین تحقیق و بود محققان بررسين موضوعِ در دست اربعی رويداد

 نشان کوشیدمي، شدمي انجام ايران در «اربعین زيارت هايبازنمايي و هاگفتمان شناسايي»

 پردازيمفهوم مناسک و زيارت مفاهیممیان  از را اجتماعي کردار اين توانمي چگونه دهد

                                                        

1. Creswell.  
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زيارت  قصد به کربال سمت بهزيادي  ايرانیان رويپیاده يعني ي اربعین رويداد ازآنجاکه کرد.

 کنش يکعنوان به اولة وهل در کشور، داخل هايرسانه در ي اربعین روز در حسین امام

 در تواندمي ايران،ة جامع در دينداري حولِة شدساخته معانيِ به رجوع ،دهدمي معنا ديني

 مفید، رويداد اينة کنندبازنماييمختلف  هايگفتمان شناسايي براي نظري ساسیتح ايجاد

  باشد. راهگشا و

 رويکيرد  از گیيري بهيره  کميک  بيه  ايران در اجتماعي هايپديده معاني بررسي و مطالعه

 درازآنجاکيه   اسيت.  شيده  منتشير  هيايي پووهش چنین نتاي، و گرفته صورت کیفي پووهش

 اعتبيار  بررسيي  کيه  هيايي ارزييابي  انجيام اسيت،   اهمیتبا بسیار حققم نقش «معنا»ة مطالع

دارد  ميدنظر  را تحقیيق  نتياي،  بيه  نسيبت  مخاطبان اعتماد و داده قرار توجه مورد را هايافته

 بسیار ديني هايکنش و ديندارية حوز در خاصطور به نکته اين .يابدمي دوچندان ضرورت

 بحي   بيه  اييران  در کیفيي  رويکيرد  بيا  شدهانجام ايهپووهش در اما درسمينظر  به ترجدي

 ايين  هيم  دينيداري  مطالعيات  در و اسيت  شيده  توجيه  کمتير ، هيا يافتيه  ارزيابي و اعتباريابي

 خورد.مي چشم به آشکارا توجهيکم

 اييران، ة جامعي  در دينيداري  حيولِ ة شدساخته معانيِ شناسايي و ینیتعمسیر  ينترمهم

 دينداري از شناسيگونهة ارائ هدف با مطالعاتاين  از ياديز بخش و است دينداري مطالعات

 کيه  کنيد  کميک  مختلفيي  ينمعيا  شناسايي به تواندمي مطالعات اين مرور است. شده انجام

 هياي گفتميان  شناسايي براي را مسیر ،روازاين و دهندمي خود ديني هايکنش به کنشگران

 هارسانه هايبازنمايي به رجوعبا  و فتهگر شکل اربعین رويداد حول کهکنند  هموار مختلفي

 است. پیگیري قابل

 در را مطالعيات  اين توانمي اربعین، رويداد با دينداري مطالعات موضوعيِ ارتباط به توجه با

 هياي مقوليه  و گفتمياني  تمايزهياي  شناخت براي و دانست اربعین رويداد تحقیق پیشینة زمرة

 انفصيال  و تميايز  خطوط خوبيبه تحقیق، پیشینة اين لیلتح گرفت. کاربه اشکنندهبنديطبقه

 گفتمياني  مرزهياي  بیيان  در و دهيد مي نشان ايرانیان دينداري شناسيگونه و بنديدسته در را

 عنيوان بيه  را کننيده بنيدي طبقيه  هياي مقوله اين بتوانیم آنکه براي همچنین راهگشاست. بسیار

 هيا يافته انتقال امکان تا کنیم تنظیم قالبي در را هامقوله بايد کارگیريمبه هايافته ارزيابي معیار

 آيد. فراهم دينداري مطالعات و اربعین رويداد زمینة میان
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 معیارهياي  کياربرد  از اينمونيه  حاضير ة مقالي  در شناسانه،روشهاي بح  اين به توجه با

 بررسيي  بيا  چگونه که کنیممي تشريح و کرده بیان را کیفي تحقیق روش در هايافته ارزيابي

 تحقیيق  هيايِ يافتيه  ايرانیيان،  دينيداري  شناسيي گونيه  ميرور  و اييران  در دينيداري  مطالعات

 تيوان ميي  را ايران در «اربعین زيارت هايبازنمايي و هاگفتمان شناسايي» هدف با شدهانجام

 کرد. اعتباريابي

 زيارت هايييبازنما و هاگفتمان شناسايي»تحقیق  طراحي ،دوم بخش در و ادامه در

 سپس شود. آشکار هايافته ارزيابي معیارهاي کاربردة زمین تا شودمي داده توضیح «اربعین

 دينداري شناسيگونه مرور و ايران در دينداري مطالعات بررسيمیان  از وم،س بخش در

 در .آمده است فراهم ارزيابي مواد جدول، يک قالب در مطالعات اين بنديجمع با ايرانیان

 و انفصال خطوط، دينداري مطالعات تحلیل براي الگوييبا هدف پیشنهاد  م،چهار خشب

عنوان بهالگو  اين کاربرد امکانشناسايي شده تا  ايرانیان دينداري شناسيگونه در تمايز

 اعتباريابي و تطبیق ،پنجم بخش در .شود فراهم« اربعین تحقیق» هاييافته ارزيابي معیار

 آمدهدستبه الگوي روي بر شدهشناسايي هايگفتمان جايابي با اربعین رويداد هايگفتمان

ه و به دستاوردهاي دش انجام اجتماعي تحلیلة گانسه سطوح در دينداري تمايز خطوط از

طور طور عام ي و رويداد اربعین ي بهگذاري فرهنگي در حوزة دين ي بهآن براي سیاست

 .تخاص ي در پايان مقاله اشاره شده اس

 ديني مناسکعنوان به اربعين رويداد .2
 را کیفيي  تحقیيق  ييک  هياي يافتيه  ارزييابي  معیارهاي کاربرد چگونگي بتوانیمآنکه  براي

 انجيام  در شيده پیميوده  مسيیر  و نظردمي  کیفي تحقیق طراحية دربار ابتدابايد  کنیم تشريح

 شناسيايي » عنيوان  ذييل  کيه  تحقیقاين  کنیم. بیان را مطالبي، هايافته به رسیدن و تحقیق

 از وجهي چنان زيارت مناسک بر تمرکز با کوشیده «اربعین زيارت هايبازنمايي و هاگفتمان

 را روييداد  ايين ة کننيد بازنميايي  هياي گفتميان و  معاصر ايرانیان ديندارية کنندتعیین وجوه

 در را تحقیيق  ايين  نظري و مفهومي فضاي، بخش اين در، کند متمايز يکديگر از و شناسايي

 .کندتشريح مي ايران در دينداري مطالعات با پیوند

 از هيا انسيان  فهيم  بير  متمرکيز »بوده کيه   عام معناي در مناسک از نوعي ديني، مناسک

 را مقيدس  امر به دسترسي مسیر و هستند تجاربشان از توصیف غیرقابل و مقدس هايجنبه
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 کيه چنيان  ديين  گیرتيز،  نظير  از (.671: 1261، 6)پاولي «سازندمي مشخ  باورمندان براي

 آگياهي  فقيط  دينداري زيرا؛ تابدمي باز را واقعي جهان شده، تصور که آنچنان نه شده،زيست

 اسيت  زيسيتن  آن در و کيردن  محقيق  بلکيه  نیسيت،  متصيور قيت  حقی به علم يا حقیقت به

 شييناخت موضييوع توانييدمييي شييدهزيسييته دييينِ، معنييا اييين در (.671 :6312 پييور،)کرمييي

 آنچيه  و باشد يافته پايان که گیردمي قرار شناخت موضوع زماني و گیرد قرار شناسانههجامع

 (.667 :6391 )فکوهي، است 1شدهيادآورده به دين يک کند،مي کار آن روي بر محقق

 و کنيد مي متمايز ديگرهاي جماعت از را خاص دينية جامع يک ديني، مناسک به التزام

 دينداري هايورودي تريناصلي از يکي بايد رامناسک رو، ازاين .بخشدمي ويوه هويتي آن به

 افيزايش  بيا ي اخیير و  هيا سيال نیيز در   اربعيین  راهپیميايي  دانسيت.  دينيي  هوييت ة عرص به

 هوييت  از نميادي  بيه  شيدن  تبيديل  حيال  در» آن، در مختليف  هايملیت کنندگانمشارکت

 (.79: 6311رده، )کاهی «است شیعه مذهبي

 تا نجف از شود،مي پیموده عراق مرزهاي تا که مسیرهايي بر افزون اربعین، ةويو زيارت در

 پیمايند.مي پیاده پاي با زائران از گیريچشم بخش ي کیلومتر 92 حداقل طول به ي کربال

 ايران سراسر در هاييگاهزيارت چنین و مندندعالقه مقدس هايمکان زيارت به ايرانیان گرچه

 مسیر اين پیمودن پیاده نیست. ايران در ايشدهشناخته چندان و ويوه رمسی اما دارد وجود

 و فعالیت عنوانبه که است دهه يک از کمتر و ندارد چنداني عمومیت جمعي طوربه نیز

 زاده،)رضوي است شده استقبال آن از و بازشناسي جمعي و عمومي طوربه مذهبي مناسکي

6311: 161.) 

 نیيز  اربعيین  روز در حسيین  اميام  حرمروي تا پیاده و جمعي رتزياة واقع با ارتباط در

 و روييداد  ايين  بيه  هيا رسيانه  توجيه ، است شده تکرار اخیر هايسال در که ايواقعهعنوان به

 و داخيل  هياي رسيانه  میيان  حی  اين از که تفاوتي، و توجه اين چگونگي و میزان همچنین

 اسيت.  واکياوي  مسيتلزم  و معنيادار  هاييتخابانطور کلي به د،شوميمشاهده  کشور از خارج

 اسيت،  متنيوع  آنکيه  ضيمن  دهندمي صورت اربعین زيارت رويداد از هارسانه که ايبازنمايي

 و کنيد يمي  برجسيته  را تیي واقع از يخاصي  يهاجنبه همواره که است نشيگز فرايندة جینت

                                                        

1. Pauly. 

2. Religion Remembered. 
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 از گيرفتن  نادييده  و سيازي برجسيته  فرايند اين توضیح .ردیگيم دهيناد را يگريد يهاجنبه

 را هيا گفتميان  کيه  اياجتمياعي ة زمیني  به عورج طريق از و گفتمان مفهوم کارگیريبهمیان 

 شود.ميهاي آن در بخش پنجم ارائه شده است و يافته دنبال «اربعین تحقیق»در  سازد،مي

 ناربعيی  روز در حسيین  اميام  بارگياه  زييارت  مقصيد  به جمعي راهپیمايي کردار تحلیل

 وجيود  ايران در ديني هايکنش حول که است شده پیچیده معنايي در، مناسک يکمثابة به

نتیجيه باييد   در اسيت.  دينداري مطالعات معاني، اين شناسايي و نیتعیمسیر  ينترمهم دارد.

 از ايشناسيي گونيه  کيه  شيوند  ميرور  ديين  بيه  مربيوط  مطالعات از دسته آن جداگانه،طور به

 شيده ايجياد   اييران  در ديني هايکنش حول که ينمعا انواع تا اندداده ارائه ايرانیان دينداري

 هيا رسيانه  توسط اربعین زيارت رويداد به معنابخشي براي محتملي مبنايتا  دنشو شناسايي

 رد.گی قرار

 شناسيايي  بيراي  نظيري  حساسيیت  ايجياد  راسيتاي  در سيو، ييک  از مطالعات اين بررسي

 انجيام  اربعيین،  رويداد از گرفتهصورت ايِرسانه هايبازنمايي عانوا وه دهندشکل هايگفتمان

آنهيا   انتقيال  و هيا يافتيه ة مقايسي  و ارزيابي معیار آوردن فراهم براي ديگر، سوي ازو  شودمي

 ايرانیيان،  دينيداري  شناسيي گونه مرور ضمن، دينداري مطالعاتو  اربعین رويدادة زمینمیان 

 .وجود آيدبهتحلیل  براي الگويي

 ايران در دينداري مطالعات.3

 مطالعيات  اليف(  فصيل:  شش در توانمي را ايران در دينداري مطالعات کلي، نگاه يک در

 ؛دينييداري بييرمييؤثر  عوامييل پیرامييون مطالعييات ب(؛ دينييداري میييزان پیرامييون پیمايشييي

ة دربيار  مطالعيات  د(؛ ديگير  هياي پدييده  و دينيداري  همبستگية رابط پیرامون مطالعات ج(

 مطالعيات  و(؛ دينيداري  شناسيي گونيه  مطالعيات  (هي .؛ دينداري و دين به راجع افراد نگرش

 ميورد ة جامعي  درهرييک   سهم تعیین و افراد دينداري نوع کردن مشخ  منظوربه پیمايشي

 (.3 :6391 زند،)شجاعي کرد تفکیک هم از مطالعه،

 طريق اين از تا شوندمي مرور ايران در دينداري شناسيگونه مطالعات بخش اين در

 از ي قیاسي چه و استقرايية شیو به چه ي مطالعات در تاکنون که ايرانیان دينداري انواع

 گردند.بندي و دسته شناسايي اند،شده متمايز يکديگر

 و دينداري شناسيگونه مطالعات نقد عنوان با ايمقاله در (6313) رباني و پورحسن
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 تحقیقاتي  شناسانهجامعه و شناسانهمعرفتي  عمده یافتره دو ذيل ،نو چارچوبية ارائ

 شناسانهمعرفت رهیافت در اند.کرده متمايز يکديگر از را دينداري شناسيگونه به مربوط

 انجام میدان در حضور بدون و قیاسية شیو به و ديني روشنفکران توسط که را مطالعاتي

 با مواجههة شیو معیار با (6390) کديور که دهندمي توضیحآنان  اند.داده جاي است، شده

 و بنیادگرا گرايانه،سنت سنتي، دينداري انواع ديني احیاگري و عقل برتأکید  و نبوي سنت

 مقومات بر تکیه معیار با (6396) شبستري مجتهد کند.مي متمايز هم از را نوانديشانه

 از را دين از انساني قرائت و دين از رسمي قرائت دو آن، خوانشة شیو و متون فهم تفسیر،

 نوع سه آن، بسط و قبض میزان و عقل معیار با (6379) سروش کند.مي متمايز هم

 همچنین و کندمي متمايز هم از را انديشتجربه و انديشمعرفت انديش،مصلحت دينداري

 از استفاده میزان و سیاسي يهاارزش و مدرنیته با مواجهه معیاربر مبتني (6379) ملکیان

 کندمي جدا هم از را گراسنت و تجددگرا بنیادگرا، دينداري نوع سه گر،لاستدال عقل

 (.6313 رباني، و پور)حسن

 متمايز هم از را ورزيدين نوع چهار ديني، متفاوت هايتجربه مبناي بر نیز نراقي

 مرکزيت با متکلمانه شناسيدين ديني، هايتجربه مرکزيت با عارفانه شناسيدين»: کندمي

 شناسيدين و فقهي سلوکي نظام مرکزيت با فقیهانه شناسيدين ديني، اعتقادات نظام

 سنت با فقهة دريچ از دينداران غالب که کندميتأکید  وي اخالق. علم مرکزيت با اخالقي

 ترشايع و پذيرتردسترس ورزيدين انواع ساير از فقهي ورزيدين يعني شوند؛مي آشنا ديني

 هايورزيدين گیرد.مي قرار اخالقي هايورزيدين شمول،ة داير حیت از آن از پس است.

 البته (.603-601 :6379 )نراقي، «است ترشايع قوم فرهیختگان میان در کالمي ي عقلي

 تجربي معناي در دينداران شناسيگونه نه است، شده داده توضیح رهیافت اين ذيل آنچه

 است. ديني روشنفکران منظر از ديني هايقرائت شناسيگونه کهبل آن

 بيه  رجيوع  بيا  ايرانیيان  دينيداري  از را خيود  شناسيگونه که مطالعاتي از دسته آن اما

 ميرور  جداگانيه  دستة دو در توانندمي اند،کرده همراه تجربي هايداده آوريجمع و میدان

 در را دينيداري  انيواع  ،داده آوريجمع از پس که استقرايي شناسيگونه مطالعات .6 شوند:

 ييک  کيه  قیاسي شناسيگونه مطالعات .1 و، اندکرده متمايز يکديگر از خود تحقیقة نمون

 اند.کرده آزمون خود آمارية جامع در را موجودازپیش دينداري الگوي
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 الگيوي انيد از  عبيارت  آنهيا  ينتير مهيم  و محدودنيد  موجود،ازپیش دينداري الگوهاي اين

 و فهيم  هيدف  بيا  گالک و استارک» زند.شجاعي دينداري الگوي و گالک و استارک دينداري

 تکثر ذيل کردند،مي تلقي مذهبي را خود، آن به توسل با افراد که مختلفي هايشیوه تبیین

 تجربيي،  کيرداري،  اعتقيادي،  کننيد؛ ميي  متميايز  هيم  از را دينيداري  عدبُ پن، ديني بیان در

 کيه  شودمي متعین عبادت و مناسک صورت دو در دين ريکردا عدبُ ]...[ پیامدي. و معرفتي

 (.10 :6311 رپستاد، و )فورشت «است شده عمومي و رسمي مناسک از کمتر عبادت

 کيار  مبنياي  را گالک و استارک دينداري الگوي قیاسي، شناسيگونه مطالعات از بسیاري

 در دينداري سنجش براي را گالک و استارک مدل کارگیريبه زندشجاعي اند.داده قرار خود

 دهيد؛ ميي  ارائيه  اييران  در دينيداري  سينجش  براي وي که مدلي در بیند.مي نامناسب ايران

 و گيرايش  نگيرش،  کيه  نحيوي  بيه  دينيي  اهتميام  داشيتن  يعنيي  کليي  بیاني به را دينداري

 متناظر که گیردمي نظر در آن براي را ابعادي و کندمي تعريف، سازد متاثر را فرد هايکنش

 ديين  مناسکي عدبُ بیاني به يا ديني شعائر عدبُ در را زيارت عمل است؛ انسان وجودي ابعاد با

 و اخالقیيات  عبادييات،  ايمانیات، اعتقاديات، ابعاد وي (.31 :6391 زند،)شجاعي دهدمي قرار

 و کيردن  عميل  اخالقي بودن، عبادت اهل بودن، منؤم بودن، معتقد آن با متناظر و شرعیات

 در اعتقيادات  (.12 :6399 زنيد، )شيجاعي  کنيد مي متمايز هم از دينداري در را بودن متشرع

 را ديين  عمليي  خيال   عيد بُ طیيف،  ديگر سر در شرعیات و دين معرفتي عدبُ طیف، سر يک

 هياي جنبيه  از متفياوتي  ترکیبيات ، محصيول  دو آن میيان ة فاصيل  در ابعياد ة بقی و سازندمي

 (.01 :6391 زند،)شجاعي هستند دين عملي و عاطفي معرفتي،

 منؤمي  عدبُ گذاشتن کنار و زندشجاعي الگوي نقد با (6399) الهيکرم و تبريزي محسني

 معرفيي  هيا دينيداري  انيواع  کردن متمايز براي الگويي آن، پذيريسنجش عدم دلیل به بودن

 متمايزند. هم از اسالم، دين در شريعت و عقايد اخالقیات، ساحت سه که اندکرده

 سهبر مبتني الهي،کرم و تبريزي محسني و زندشجاعي الگوي تلفیق با (6311) حبوبيم

 بيودن،  منؤمي  بيودن،  معتقيد  شيامل  را دينيداري  ابعياد  دين، عملي و عاطفي معرفتي، وجه

 )محبيوبي،  شيمارد برميي  غیرعبيادي  اعمال انجام و عبادي اعمال انجام کردن، عمل اخالقي

6311: 611.) 

 سه از شروع باکوشیده است  دينداري، سنجش براي مدلية ارائ هدف با (6399) طالبان
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 اگير » نويسيد: ميي  وي کند. متمايز هم از دينداري در را اصلي عدبُ سه انسان وجودية حیط

 بيه  توجيه  بيا  دارد، التزام ديني دستورات و تعالیم به فرد که میزاني از باشد عبارت دينداري

 بازتياب  فيرد  رفتارهياي  و احساسيات  باورهيا،  قالب در لتزاما اين ها،انسان وجودية حیط سه

 فيروع  و اصولة لفؤم دو به را دين اعتقادي عدبُ ادامه، در وي (.61 ،6399 )طالبان، «يابدمي

 کيه  کنيد ميي  مطيرح  دينيي ة تجرب تعبیر بانخست  را دينداري احساسي عدبُ کند.مي تقسیم

 کيار بيه  متفياوت  امير  سهة دربار الاقلرا  آن نتوامي و است احساسات از ايپیچیدهة مجموع

 و شيناختي روان هايپديده .1 متعالي، امر از واسطهبي و غیراستنتاجي شناخت نوعي .6 برد:

 و مسيتقیم  دخاليت ة مشياهد  .3 و دنشيو ميي  مکشيوف  آدمي بر خودکاوي اثر بر که معنوي

 )علقه دين به تعلق باسپس  و؛ انگیزشگفت و عادت از خارج حوادث در متعالي امر واسطهبي

 او دهيد. ميي  توضیح را دينداري احساسي عدبُ، ديني( )هويت ديني اجتماع به تعلق و ديني(

 عبادييات  و منفيي(  و )مثبيت  شرعیات اخالقیات،ة دست سه در را دين رفتاري عدبُ پايان، در

  (.6399 ،طالبانر.ک: ). کندمي متمايز هم از( جمعي( و )فردي ديني فرايض و )مناسک

 دينداري میزان سنجش مطالعات عنوان ذيل را مطالعاتي چنین (6311) محدثي

عنوان به زندشجاعي همچنین و گالک و استارک مدل دو نقد طريق از و کرده بررسي

 سنجش امتناع اند،شده گرفته کاربه ايران در دينداري مطالعات در که الگوهايي ينترمهم

ة جامع در کهگونهآن دينداري انواعة دربار پووهش به را محققان و کرده مطرح را دينداري

 را نقد اين زندشجاعي مدل به وي خواند.فرامي شود،مي تجربه و دارد وجود ايران کنوني

 دينداري از خاصي نوع سنجش بلکه دينداري نه سنجد،مي مدل اين آنچه که کندمي وارد

 در را دينداري انواعايشان  نامید. شريعتمدارانه ي مناسکي دينداريرا  آن توانمي که است

 گراجماعت فردگراي اخالقي رانه،اشريعتمد ي مناسکي معنابخش، ي عاطفي نوع چهار به ايران

 دهدنمي هاگذارينام اين محتواية دربار توضیحي گرچه کند.مي تقسیم مرکب يديندار و

 نیز استارک و گالک مدل به .کندمي موکول مورد اين در جداگانه پووهشي انجام بهرا  آن و

ة مطالع و مشاهده از نه دينداري از را تعريفشان هايمالکآنان  که داندمي وارد را نقد اين

 اخذ گوناگون اديان ديني منابع به رجوع طريق از بلکه جوامع در موجود هايدينداري انواع

 ديگري نظام و نظم با واقع عالم در شود،مي مطرح مندنظام نحوبه اديان در آنچه و اندکرده

 گیردمي صورت متفاوتي نحوبه ديگرة زمین تا ايزمینه از تحقق اين و يابدمي تحقق
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 آن، ابعاد و دينداري میزان سنجشجاي به که کندمي پیشنهاد وي (.607 :6311 )محدثي،

 به تاکرده  بنديسنخ را گوناگون هايدينداري يعني کنیم متمايز را دينداري انواع

 دينداري سنجش ند،اسنخهم که هايييديندار در برسیم. سنخهم و همگن هايپديده

 است. دينداري نوع آن در مشترک هايلفهؤم کیفیت سنجش معنايبه

 کيارگیري بيه  بيا  کيه  دينيداري  مطالعيات  بیشتر که پذيرفت توانمي محدثي از سيأت به

ة جامعي  در را دينيداري  زنيد، شجاعي و گالک و استارک ويالگ ويوهبه موجودازپیش الگوهاي

 بيوده  آن مختليف  ابعياد  در دينيداري  میيزان  سنجش هدفشان اغلب اند،کرده مطالعه آماري

 زاده،سيراج ر.ک: ) اييران ة جامعي  در موجيود  دينيداري  انواع از ايشناسيگونهة ارائ نه و است

  (.6393 صابر، و شريعتي زاده،سراج ؛6392 طالبان، ؛6377

 دينيداري  از ايشناسيي گونه که شوندمي مرور مطالعاتي انتشار، زمان ترتیبِ به ادامه در

 از چيه  وانيد  دهآزميو  آمياري ة جامعي  دررا  آن و کرده مدون قیاسي طريق از چه اندداده ارائه

 باشند. رسیده دينداري انواع به خودة مطالعة نمون از داده آوريجمعمیان 

 کند.مي متمايز هم از را گرايانهاخالق و پاکانقلب نوگرا، دينداري نوع سه (6396) بیاباني

 جوانيان  دينيداري  جديد نوععنوان به را دينداري شکليبي (6396) غیاثوند و آزادارمکي

 کمتر توجه شخصي، دينة توسع دين، شدن خصوصي مثل هاييمؤلفه با که کنندمي مطرح

 بيه  تيوجهي بيي  و فيردي  دينيي  مناسيک  و مراسم برخي به دادن اولويت جمعي، مناسک به

 را گيرا تنيوع  و چنيدوجهي  شيکل، بيي  دينداري نوعي جوانان و شودمي برجسته ديگر برخي

 کنند.مي بروني

 دينداري از غالب نوع دو را ترکیبي دينداري و مدرن دينداري (6391) اردهالي محمدي

 فرهنگي، عرفاني، دينداري، تهراني جوانان اب مصاحبه طريق ازوي  کند.مي شناسايي جوانان

   کند.ميمتمايز  هم از را مردمي و معنوي ترکیبي، مدرن، ايدئولوژيک،

کيرده   شناسايي پديدارشناسانه ايشیوه به را جوانان دينداري هايگونه (6391) پينیک

 عوام، دينداري .3 غیردينداري، .1 ضددينداري، .6 کند:مي متمايز يکديگر از راگونه هشت و

 .9 و سيکوالر  دينداري .7 الهیاتي، دينداري .1 نوين، ترکیبي دينداري .0 ابزاري، دينداري .1

 پیدا گرايش سکوالر دينداري سمت به جوانان دينداري که دهدمي نشان و، الئیک دينداري

 است. کرده
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 نظر در .کندمي تقسیم پیراموني و مرکزي سطح دو به را دينداري (6393) میرسندسي

 وبوده  ديني( تجربه و باورها )مناسک، دين اصلي ابعادبر مبتني دينداري مرکزية الي او،

 سنتي غیررسمي، ي رسمي غیرايدئولوژيک، ي ايدئولوژيک دينداري انواع شامل پیرامونية الي

 است. واسطهبي ي باواسطه و پويا ي

 و خودمرجع هايگرايش رشد همچون هاييشاخ  با را فردگرا دينداري (6391) آروين

 نگيرش  دينيي،  مناسيک  بيه  کيم  پايبندي و ديني واجبات و دين اصول به اعتقاد فردگرايانه،

 بيودن  ترکیبيي  ديين،  فروع در گزينش و گريانتخاب سیاست،ة حوز در دين نقش به متکثر

 ورزييين د شکليبي و تکثر تنوع، داشتن، دين به ابزارگرايانه و دنیوي رويکرد مذهبي، عقايد

 کند.مي تعريف

 شيوند: ميي  مشيخ  مهيم   ويوگيي  دو بيا  جدييد  هايدينداري (6390) شريعتيدر نظر 

 ايين  نمودهياي  از يکيي  رستگاري.جاي به سعادت جايگزيني دوم و بودن غیرنهادينه نخست

 و اسيت  تضياد  در انسيان  رفياه  بيا  کيه  است مذهبي هايرياضت به پايبندي کاهش، سعادت

 که فردي است. دين نهادجاي به ديني حقیقت منبعِ و محلعنوان به فرد زامرو حال،درعین

 سازد.مي را خود دينداري شخصاً و است شده نهاد جانشین

 منینؤمي  ميوازي،  دينيداري  خيود،  شناسيي گونهة مطالع در (6390) بهبهاني زادهغالمي

 از را ديين  بيا  بیگانه ادافر و گرايي،اخالق و ديني احساسعنوان را به فصلي همنواي عمل،بي

 کند.مي جدا هم

 و تکثرگيرا  خصوصيي،  دينيداري  سيه  برگير،  آرايبير  مبتنيي  (6390) مرشدي و توسلي

 عقيل  آن در کيه  اسيت  ايدينيداري  خصوصيي  دينداري کنند.مي متمايز هم از را گزينشگر

 فرد نیت و قلب بودن پاک اهمیت بر و ندارد متولي به نیازي آن در دين دارد. مهمي جايگاه

 هياي گيرايش  بيا  افيراد  با معاشرت و دوستي بر تکثرگرا دينداري شود.ميتأکید  دينداري در

 عيدم  بيراي  ميانعي  را ميذهبي  و دينيي  هياي تفاوت و کندميتأکید  ديني و مذهبي متفاوت

 کنيد. ميي تأکید  حقیقت به رسیدن در مذهب نوع اهمیت عدم بر و داندنمي تعامل و ارتباط

 احکيام  و دارد گزينشيگرانه  وانيه  انتخابگر برخورد خود دين با فردنیز  گزينشگر دينداري در

 (.621 :6311 معمار، و پور)حسن دهدنمي انجام را عقلي لحاظ به ناموجه شرعي

 متميايز  هيم  از را بياطني  و اجتمياعي  شيريعتي،  دينيداري  نوع سه (6390) زادهحبیبب
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 شيود. ميي  توصیه شريعت و فقه توسط و است آن بودن ظاهري ،اولي بارز ويوگي که کندمي

سومي،  بارز ويوگي و است ديگران به معطوف و است آن بودن گروهي بارز ويوگي، دومي در

 (.71 :6390 زاده،حبیب و شريعتي زند،)شجاعي است آن بودن خصوصي و فردي

 را جديدي هايدينداري قم، شهر جوانان ديندارية مطالع با (6391) خسروخاور

 و سکوالر اسالم بازنگرانه، اسالم سنتي، دينداري تجديداند از عبارت که کندمي شناسايي

 که است ي متوسطة طبق عمدتاً ي جديد نسل افراد دينداري بازنگرانه دينداري عامي. اسالم

 و پور)حسن اندداده پرورش خود در را فراغت و مذهب به هانگرش از جديدية مجموع

 (.621 :6311 معمار،

 جدييد  متوسيط  طبقيات  ورزيديين  از نميايي  عنيوان  با تحقیقي در (6391) فراستخواه

 وي است. کرده مطالعه را محرم ماه در تهران شمال و مرکز مناطق جوانان دينداري ،شهري

 هيم  کنيار  از پسيامدرن  دينداري نوع اين نامد.مي بريکوالژ پسامدرن را جوانان اين دينداري

 کالژگيون(  و )ترکیبيي  ايچندتکه فضاي آوردن وجودبه و مدرن و سنتي عناصر گرفتن قرار

 معنيوي،  جيوهر  بيه  دادن اهمیيت  خواهي،استقالل قرين جوانان دينداري است. گرفته شکل

 نهادهياي  بيه  سرسپردگي عدم مانند هاييمؤلفه با و است شخصي نیاز احساس و گراييلذت

 نمايشيي،  ديين،  از آمیزغیرخشونت و آمیزتمسالم درک و گراييعرف خواهي،آزادي سنتي،

 (.621 :6311 معمار، و پور)حسن شودمي متمايز شدن متکثر و کارناوالي

 کند.مي متمايز هم از را راديکال و عوامانه متجدد، سکوالر، دينداري (6391) شايگان

 پیگیيري  بيا  و دينيداري  وضيعیت  بررسي عنوان با ايمقاله در (6399) کاظمي و فرجي

 اعتقيادي،  مناسيکي،  عيد بُ چهار تغییرات روند دينداري،ة دربار شدهانجام مطالعات هاييافته

 مناسيکي  عيد بُ تنهيا  ابعياد،  اين میان از کنندميبیان  و کرده دنبال را دين پیامدي و تجربي

 مناسيکي کيه  درحيالي  دارد. را نوسيانات  بیشترين که است آن جمعي مناسک ويوهبه و دين

 دينيي  جمعيي  اعمال ساير است، داشته نزولي روند جمعه نماز و جماعت نماز هب رفتن چون

 حيال  در ميذهبي  نکاميا  زيارت و عزاداري هايهیئت خواني،روضه مجالس در شرکتمانند 

 دينيداري  از نيوعي  کيه  کننيد ميي  طيرح  را فيرض  ايين  مقاليه  ايين  نويسيندگان  است. رشد

 پووهشيي  کيار  نیازمنيد  آن تبیيین  کيه  اسيت  گیريشکل و رشد حال در شدهزداييسیاست

 (.13 :6399 کاظمي، و )فرجي است بیشتري
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 و کييرده مطالعييه کیفييية مصيياحب کمييک بييه را آمييل شهرسييتان زنييان (6312) اسييدي

 و جمعيي  اخالقيي  فيردي،  اخالقيي  مدارانيه، شريعت مناسکي، عرفاني، عاطفي، هايدينداري

 کند.مي تفکیک هم از را جامع

 نوع شش دينداري، به مربوط مطالعات در شناسيگونه انواع ورمر با (6312) زارع

 و گرا)سنت شريعتمدارانه عامیانه، ديندارياند از عبارت که کندمي مطرح را دينداري

 و قادرير.ک: ) الئیک و سکوالر ديني(، )نوانديشي متجددانه حکومتي، ي رسمي بنیادگرا(،

 (.6312 زارع،

 داراي و برجسته جمعي عناصر داراي دينداريگونه دو (6312) ستوده هاللي و گنجي

 شهر در را دينداريگونه هفت آنان کنند.مي متمايز يکديگر از را برجسته فردي عناصر

 سنجد:مي کاشان

 نیست ديني رسمي مراکز و مجامع از تبعیت معیار برمبتني که غیررسمي دينداري .6

 به مختلف موارد در مذهبي، اعتقادات داشتن رغمبه که گیرددربرمي را افرادي و

 ؛کنندنمي توجه ديني رسمي مراجع دستورات

 اسالمي احکام به عمل و است سنت و کتاب برمبتني که سیاسي ي فقهي دينداري .1

 ؛دارد نقش دولت در دين و داشته اهمیت بسیار آن در

 ؛است جمعي و فردي مناسک انجام محور بر که مناسکي دينداري .3

 دستورات وها ارزش به افراد درونية عالق و تعهد محور بر تعلقي ي تعهدي دينداري .1

 ؛است ديني

 آنهاست؛ میان از انتخاب و معرفتي گوناگون منابع از استفاده برمبتني ترکیبي دينداري .0

 است؛ دينداري در اماکن و افراد چون هاييواسطه به نیاز عدم برمبتني واسطهبي دينداري .1

 است اديان ديگر پیروان براي رستگاري بودن قائلمعناي به گراکثرت دينداري .7

 (.6312 ستوده، هاللي و گنجير.ک: )

 در فرهنگية سرماي معیار طرح با را هادينداري انواع کوشدمي که مطالعاتي از يکي

 باآنان  ست.ا (6311) آشنا و اسماعیلية مطالع کند، متمايز يکديگر از جامعه، مختلف اقشار

 بستر در گرفته قرار و اصلي متن از جداشده دينمعناي به فرهنگي دينداري مفهوم طرح

 تدين در مختلف افراد فرهنگية سرماي دخالت حاصل چیز هر از بیش که اجتماعي حیات
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 نخبگان، دينداري در کنند.مي متمايز هم از را فرهنگي دينداري، کالنة گون چهار آنهاست؛

 فرودست قشر دينداري دو نیز عامه دينداري در و، ديني عالمان و روشنفکران ريديندا دو

 است پررنگ سلیقه و ذوق، عرف حد در ديني دانش از حداقلي درکبر مبتني که ي فرهنگي

 ذوق و سلیقه بر اتکا شدن کمرنگ تمايزشة نقط که ي فرهنگي متوسط قشر دينداري و ي

 (.71 :6311 آشنا، و ماعیلي)اس کنندمي جدا هم از را ي است

 هشيت ، اصيفهان  شيهر  جوانان با کیفية مصاحب انجام با (6313) زندشجاعي و پورحسن

 خودمرجيع،  فقهيي،  مناسيکي،  عبيادي،  دينيداري  کننيد: ميي  تفکیک هم از را دينداري نوع

 ماهتميا  .6: دارد شناسيي گونيه  معیيار  دونان آة مطالع ترکیبي. و توسلي گرا،اخالق پاک،قلب

 را توسيلي  و فقهيي  مناسيکي،  عبيادي،  دينيداري  کيه  دينيداري  چندگانههاي تصور بر فرد

 .1 وکنيد،   دنبيال  وبيیش کيم  را دينيداري  مختليف  ابعادکوشد مي فرد آن در و گیرددربرمي

 و گيرا اخيالق  پاک،قلب خودمرجع، دينداري که است فردي تشخی  و بودن خودتشخیصي

 واجيب  عبيادات  بيا  غیراجبياري  و ايسلیقه ايمواجهه فرد نآ در و شودمي شامل را ترکیبي

 (.6313 زند،شجاعي و پورحسنر.ک: ) دارد

 تحلیيل  میيان  از را خودمرجيع  دينيداري  (6311) معميار  و پورحسن ديگر، تحقیقي در

 نيوع  هفيت  از که آورندمي دستبه اصفهان شهر جوانان با مصاحبه از حاصل کیفي هايداده

 و خودتشخیصيي  گزينشيي،  و شيکل بيي  پياک، قليب  گرا،اخالق واسطه،بي ي،ترکیب دينداري

 (.6311 معمار، و پورحسنر.ک: ) است شده تشکیل خصوصي

 کيه  کننيد ميي  عنيوان  خيود  مطالعية  در (6311) کاشيي غالمرضا و مزينياني  شريعتي

 هياي تجربيه  خواهيان  کيه  کيرده  ظهيور  گروهي و فردي صورتبه دينداري از هاييصورت

 ديني تجدد تحوالت از حاصل معناي بحران به تا است ديني احساسي و عاطفي گیز،شوران

 جييدا هييم از دينييداري در «گرويييده» و «زائرانييه»گونييه دو زمینييه، اييين در دهييد. پاسييخ

 ماننيد  خصوصيیاتي  واجيد  بیشيتر  که است دينداري از سبکي معنايبه زائر.گونه شوندمي

 بیشيتر  دينيداري  گونية  اين است. آن بودن عاطفي و تجربي داوطلبانه، استقالل، سیالیت،

 ييا  فيردي  برنامية  ييک  قاليب  در دين گوناگون عناصر بازسازي و ترکیب انتخاب، برمبتني

 و دارد تيري پررنيگ  هيويتي  وجيوه  که گیردمي قرار گرويده گونة مقابلِ در و است گروهي

 کلید زائرانه گونة رو،نازاي داند.مي متعلق مشخ  ديني جماعت يک به مناسک با را خود
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 و مزينياني  )شيريعتي  اسيت  جديد تحوالت از متأثر که است معاصري دينداري شیوة فهم

 (.71 :6311 هرويولوژه، از نقل به ،کاشيغالمرضا

 در تحيوالت  پیاميد  بيه  مدرن، زمینة از پرسش با نیز (6310) صفري و شريعتي زاده،سراج

 ايمصياحبه  هياي داده تحلیل میان از مطالعه اين در ازند.پردمي کردستان جوانان دينداري نوع

 مقيوم  چنيدوجهي  هايتنش در شده آمیخته کردستان جوانان ديني زيست که شودمي عنوان

 و هيا اجتمياع  سيوي  از هيايي واکينش  شيدن،  سيکوالر  فراينيد  معنا اين در است. شدن سکوالر

 کيه  اسيت  شده منجر ديني هايسنت شدن راديکال و تقويت به گاه که داشته ديني هايگروه

 انيد گراييي عمل هايگروه بنیادگرايان هاست.واکنش اين ازجمله گراييفرقه و ديني بنیادگرايي

 تهدييدهاي  بيه  پاسيخي  و کنيد مي ايفاء را شريعت برمبتني ايدئولوژي نقش آنان براي دين که

 خيود  ديني بزرگ هايتسن پیروان شدن سکوالر و شدن مدرن فرايند پي در که است هويتي

 (.6310 صفري، و شريعتي زاده،سراج )ر.ک: بینندمي مواجه آن با را

 شيده  فهرسيت  مطالعيات  در نيوع(  10) شدهشناسايي دينداري انواع ،6ة شمار جدول در

 عنيوان  باشيد،  کيرده  انتخياب  محتيوا  ييک  بيراي را  متفياوتي  عنيوان  محققيي  چنانچه است.

 ست:ا آمده پرانتز در کاررفتهبه

 رانيا در نيد مطالعات در ينداريد انواع يشناسگونه :2ة شمار جدول

 محققان نوع دينداري رديف

 نوين ترکیبي 6

 )پويا(؛ [6393] میرسندسي )گزينشگر(؛ [6390] مرشدي و توسلي [؛6391] پينیک

 و پورحسن )ترکیبي(؛ [6312] هاللي و گنجي )بازنگرانه(؛ [6391] خسروخاور

 )ترکیبي( [6313] زندشجاعي

 سنتي 1
 )شريعتي(؛ [6390] زادهحبیب )الهیاتي(؛ [6391] پينیک [؛6393] میرسندسي

 گرا()سنت [6312] زارع و قادري )شريعتمدارانه(؛ [6312] اسدي [؛6391] خسروخاور

 فردگرا 3

 [6390] مرشدي و توسلي فردي(؛ )سعادت [6390] شريعتي [؛6391] آروين

 )خودمرجع(؛ [6311] معمار و پورحسن )باطني(؛ [6390] ادهزحبیب )خصوصي(؛

 )زائرانه( [6311] کاشيغالمرضا و شريعتي

 سکوالر 1
 [6399] کاظمي و فرجي [؛6391] شايگان [؛6391] خسروخاور [؛6391] پينیک

 [6310] صفري [؛6312] زارع و قادري شده(؛زاديي)سیاست
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 گرايانهاخالق 0
 و گنجي )اخالقي(؛ [6312] اسدي [؛6390] بهبهاني زادهميغال [؛6396] بیاباني

 گرا()اخالق [6313] زندشجاعي و پورحسن )تعهدي(؛ [6312] هاللي

 معنوي 1
 ديني( )احساس [6390] بهبهاني زادهغالمي [؛6391] پينیک [؛6391] محمدي

 )تعلقي( [6312] هاللي و گنجي )عاطفي(؛ [6312] اسدي

 نوگرا 7
 )متجددانه(؛ [6312] زارع و قادري )متجدد(؛ [6391] شايگان [؛6396] يبیابان

 )مدرن( [6391] محمدي

 غیررسمي 9
 [6390] بهبهاني زادهغالمي )غیرنهادي(؛ [6390] شريعتي [؛6393] میرسندسي

 حکومتي( ي )رسمي [6312] زارع و قادري )موازي(؛

 عامیانه 1
 اسماعیلي [؛6312] زارع و قادري مانه(؛)عوا [6391] شايگان [؛6391] خسروخاور

 [6311] آشنا و

 [6310] صفري )بنیادگرا(؛ [6312] زارع و قادري [؛6391] شايگان راديکال 62

 [6311] معمار و پورحسن [؛6312] هاللي و گنجي [؛6312] اسدي مناسکي 66

 [6312] هاللي و گنجي [؛6393] میرسندسي واسطهبي 61

 گرا()کثرت [6312] هاللي و گنجي [؛6390] مرشدي و يتوسل تکثرگرا 63

 فصلي( )همنواي [6390] بهبهاني زادهغالمي [؛6393] میرسندسي ابزاري 61

 [6313] زندشجاعي و پورحسن [؛6396] بیاباني پاکانقلب 60

 [6311] معمار و پورحسن [؛6396] غیاثوند و آزادارمکي شکلبي 61

 [6393] میرسندسي [؛6391] محمدي ايدئولوژيک 67
 [6312] اسدي [؛6391] محمدي عرفاني 69

 [6312] زارع و قادري [؛6391] پينیک الئیک 61

 سیاسي( ي )فقهي [6312] هاللي و گنجي [؛6313] زندشجاعي و پورحسن فقهي 12

 [6390] زادهحبیب اجتماعي 16

 [6391] فراستخواه پسامدرن 11

 [6313] زندشجاعي و پورحسن توسلي 13

 [6313] زندشجاعي و پورحسن عبادي 11

 [6311] آشنا و اسماعیلي نخبگان 10

ايجياد   بيراي  کننيده بنيدي طبقيه هاي همقولة زمر در توانمي را آمدهباال  جدول در آنچه

 درهيا  همقولي  ايين اگرچيه   دانسيت.  اربعین رويداد هايگفتمان شناسايي درحساسیت نظري 

 تواننيد نميي  اميا  شوندمي تلقي بااهیمت، دينداري متفاوت هايگونه میان زهايمر شناسايي

 ايين  از گيذر  بيراي  .وجود آورنيد به اربعین تحقیق هاييافتهو مقايسة  ارزيابي براي چارچوبي

 اربعيین  رويدادة زمینشان میان انتقال و هايافتهة مقايس و ارزيابي معیار آوردن فراهم و کمبود
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 مييرور از حاصييلة ارزنيد  دسييتاوردهاي از گیيري بهييره بيا  کوشييیمميي  نييداريدي مطالعيات و 

 پیشينهادي الگيوي   اينة ارائ آوريم. فراهمتحلیل  برايالگويي  ايرانیان، دينداري شناسيگونه

 شد. خواهد پذيرامکان دينداري هايگونه تمايز و انفصال خطوط در ملأت با

 ينداريد. الگوي تحليل اجتماعي 0

 نيوين،  ترکیبيي  دينداري نوع چهار است، پیگیري قابل 6شمارة  جدول در که گونههمان

 د.ني دار را فراوانيي  بیشترينکه  است شده شناسايي مطالعه شش در سکوالر و فردگرا سنتي،

 خطيوط  بير  تمرکيز  کنيیم  تنظیم تحلیلي قالبِ يک در را شناسيگونه اين بتوانیمآنکه  براي

 دارد. اهمیتانواع دينداري  تمايز و انفصال

 مطالعيات  ايين  در کيه  شيود مي مشخ  ايران در دينداري شناسيگونه مطالعات مرور با

 دينيداري  انواع میان مرزگذاري در عمده تمايز خط سه قیاسي، چه و استقرايية شیو به چه

 است: شده شناسايي

ة جامع مناسبات از برآمده و نو هايمؤلفه پذيرش میزانبر مبتني عمده تمايز خط اولین

 انواع، تمايز خط اينبر اساس  دهند.مي ارائه دين از دينداران که است خوانشي در مدرن

 را تغییر کمترين کهي  سنتي دينداريش رَسَ يک که دنگیرمي قرار طیفي روي بر دينداري

 کنار از کهي  پسامدرن دينداريش ديگر رِسَ در وي است پذيردمي ديني مناسک و احکام در

بر  .ي است گیردمي شکل آن از جديد ترکیبي ارائه و مدرن و سنتي عناصر گرفتن قرار هم

 مدرن، نوين، ترکیبي چونهم هاييدينداري مختلف، مطالعات در تمايز معیار ايناساس 

 الهیاتي و شريعتمدارانه سنتي، چونهم هاييدينداريمقابلِ  در نوگرا و پسامدرن شکل،بي

 .اندشده متمايز يکديگر از

 قدرت ي سیاست و دين میان دينداران که است ايرابطه برمبتني عمده تمايز خط دومین

 يک که گیرندمي قرار طیفي روي بر دينداري انواع تمايز، خط اين اساس بر گیرند.مي نظر در

 و است ي ديني هايآموزه برمبتني سیاسي نظم استقرار خواهان که ي راديکال دينداري سَرَش

 دو اين میان پیوند و داندمي جدا سیاسي نظم از را دين که ي سکوالر دينداري ديگرش سَرِ در

 همچون هاييدينداري مختلف، مطالعات در تمايز معیار اين اساس بر است. تابديبرنمي را

 راديکال، همچون هاييدينداري مقابلِ در غیررسمي و عرفي تکثرگرا، الئیک، سکوالر،

 اند.شده متمايز يکديگر از حکومتي ي رسمي و ابزاري ايدئولوژيک،
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 برابر در دين باطني و معنوي ابعاد به توجه میزانبر مبتني عمده تمايز خط سومین

 قرار طیفي روي بر دينداري انواع، تمايز خط اينبر اساس  است. آن عبادي و مناسکي ابعاد

ة تجرب به ارجاع در را يديندار کهاست  معنوي ي باطني دينداريش رَسَ يک که دنگیرمي

 بیروني تعینات بر کهي  عبادي دينداريش ديگر رِسَ در و دهدمي معنااش عرفاني و معنوي

بر اساس  .ي است کندميتأکید  ديني مناسک و تعهدات اجراي قالب در دينداري عیني و

 عرفاني، فردگرا، معنوي، باطني، چونهم هاييدينداري مختلف، مطالعات در تمايز معیار اين

 و فقهي عبادي، چونهم هاييدينداريمقابلِ  در گرايانهاخالق و پاکانقلب واسطه،بي

 اند.شده متمايز يکديگر از مناسکي

 ايرانیيان  میيان  در هيا دينداري انواع مطالعات، اغلب در مرزبندي معیار سه اينبر اساس 

 خيط  سيه  اينبر اساس  1 شمارة جدول در است. شده توصیف متمايز يکديگر از و شناسايي

 جامعيه  شخصيیت،  نظام اجتماعي تحلیل سطح سه در ايرانیان میان در دينداري انواع تمايز،

 اند:شده متمايز يکديگر از فرهنگ و

 يماعتاج ليتحل حوسط حسب بر ينداريد انواع زيتما :9ة شمار جدول

 ينداريد انواع زيتما خط اجتماعي تحليل سطح

 اخالقي دين يييييييييي سیاسي دين فرهنگ

 نوگرا دينداري يييييييييي سنتي دينداري جامعه

 معنوي گیريجهت يييييييييي مناسکي گیريجهت تیشخص

 از آمدهدستبهو خطوط تمايز  ايران در دينداري شناسيگونه به مربوط مطالعات مرور

ده و بدين ترتیب در قالب جدول باال تنظیم ش بخش اين در دينداري انواعبررسي مطالعات 

توان وجود آمده است که در سه سطح تحلیل ي فرهنگ، جامعه و شخصیت ي ميالگويي به

 جمعي هايرسانه در اربعین زيارت مناسکة کنندبازنمايي هايمتنبستر اجتماعي تولید 

 دهند.مي شکلرا  اربعین رويداد از هارسانه بازنمايي کهايران را تحلیل کرد 

 مطالعاتو  اربعین رويدادة زمینمیان  آنها انتقال و هايافتهة مقايس و ارزيابي معیار اکنون

، شدهشناسايي هايگفتمان معرفي از پس ادامه در توانیممي و است شده فراهم نیز دينداري

 تحلیيل ة کالن، میانه و خرد گانسه سطوح در ايرانیان دينداري هايگونه چارچوب در را آنها

 .کنیم يابيجا نیز اجتماعي
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 ي ابياعتبار و قيتطب. 5

 با مرتبط پیشین مطالعات از مهمي بخشعنوان به ايران در دينداري مطالعات که اکنون

 و شده بررسي اربعین رويدادة درباري  تحقیقة پیشین ديگر بیان به ياي  تحقیق موضوع

، است گرديده همفرا بااهمیت هايتمايز شناسايي به کمک براي کنندهبنديطبقههاي همقول

 ي کیفي تحقیق يکمانند  ي اربعین تحقیق هاييافته مرور ضمن توانیممي بخش اين در

 اين ارزيابي و مقايسه ابزارعنوان به را دينداري مطالعات بررسي از حاصل نتاي، کاربردة نحو

 .بیان کنیم هايافته

 طیف تواندمي اربعین زيارتة واقع از مختلف هايرسانه بازنمايية نحودربارة  تحقیق

 تحقیق میدانجا اين در و دربرگیرد، را جمعي ارتباط هايرسانه انواع از ايگسترده و متنوع

 زيارت رويداد که است شده هاييمتن از دسته آن و کشور داخل هايرسانه به محدود

 اند.کرده بازنماييي  ديجیتال چه و چاپية شیو به چهي  آن نوشتاري شکل در را اربعین

 زيارت رويداد با مرتبطة منتشرشد نوشتاري متون شامل اربعین تحقیق آمارية جامع

، روزنامهي  جمعي ارتباط رسانه نوع چهار در 6311ي6311 هايسال فاصله در اربعین

 است. ايران کشور داخلي  نشريه و مجله و خبري پايگاه خبرگزاري،

هاي سال طيي  اربعین رويداد پن،ة کنندبازنمايي متون شامل تحقیق اين هايداده

 اين شدن میلیوني و شدن فراگیر و تحقیقة پیشین به توجه با کهي بوده 6311تا  6311

 6311 ماهآبانهجدهم  در رويداد آخرين و 6311 ماهديدوم  در رويداد اولین مراسم،

 هايسالة اصلف در که اربعین رويدادة کنندبازنمايي متون ترتیب، بدين است. شده انتخاب

 .اندشده آوريجمع گفتماني تحلیل براي، اندهانتشار يافت و تولید 6311ي6311

 شش تحقیق،ة نمون هايمتنهمة  کدگذاري و هاداده آوريجمع مسیرپیمودن  با

 ي برابر قدرت با نه البته و ي يکديگر کنار در کهند گرديد متمايز يکديگر از متفاوت گفتمان

 کردند.مي بازنمايي را کربال سمت به حسیني اربعین جمعيدسته ويرپیاده رويداد

 انتزاعي سطح میان پیوسته و مداوم وبرگشتيرفت فرايند حاصل هاداده تحلیل و کدگذاري

 و مرورشده نظري مفاهیم میان ديالکتیکة رابط تحقیق، فرايند کل در و بود انضمامي و

عنوان به اربعین رويداد گفتمان،شش  اينمیان  از .است بوده برقرار شدهآوريجمع هايداده

 شده است.  بازنمايي مسافرت و رويپیاده راهپیمايي، نهضت، پديده، زيارت،

 تحقیقياتي ة پیشيین  ازدر اييران   دينيداري  مطالعيات حيوزة   آورديمپیشتر  که طورهمان
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 بيا کيه   دوشي ميي  محسيوب اربعین  تحقیق به نزديکة زمینعنوان به وه بود برخوردار ايغني

 هاييافته ارزيابي معیار آوردن فراهم همچنین و کنندهبنديطبقههاي همقول شناسايي هدف

ز و در تمياي  خيط  سيه بر مبتني 1الگوي تحلیل اجتماعي دينداري در جدول شمارة  تحقیق،

ة شيد شناسيايي  هايگفتمان توانیممي اکنون .اجتماعي معرفي گرديد تحلیلگانة سه حوسط

 کنیم. جايابي دينداريانواع  جدول روي بر را اربعین رويدادکنندة نماييباز

 ينداريد شناسيگونه از آمدهدستبه الگوي در اربعين هايگفتمان جايابي :3ة شمار جدول

 

 هياي رسانه در اربعین زيارت مناسک کنندةبازنمايي هايمتن که دهدمي نشان جايابي اين

 دينيداري  از طیفيي  روي بير  و جامعيه  تحلیيل  سيطح  در که اندشده تولید ايزمینه در جمعي

 گفتميان  چهيار  رو،ازايين  کنيد. مي آشکار را هاگفتمان مرزبندي و تمايز آسانيبه نوگرا تا سنتي

 معاصير  ايران اجتماعي زمینة به سنتي دينداري برمبتني گفتمان دو و نوگرا دينداري برمبتني

 دارند. ارتباط اسالمي انقالب از پس برآمده سیاسي ماعياجت هايسلیقه و هاگرايش با

 يريگجهينتبندي و . جمع6

 دينداري هايگونه بنديدسته ايران، در دينداري مطالعات مرور با توانستیمآنکه  از پس

 و مقايسه براي معیاري، کنیم تنظیم اجتماعي تحلیلگانة سه حوسط چارچوب در را ايرانیان

 مربوطة شدشناسايي گفتمان شش جايابي آورديم. دستبه اربعین تحقیق يهايافته ارزيابي
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 به ارجاع در هاگفتمان اين که دهدمي نشان دينداريانواع  جدول روي بر اربعین زيارت به

 دينداري مطالعاتة حوز پووهشگران بررسي مشابهة زمین کهي  معاصر ايران اجتماعيبستر 

 پوشش را جامعه تحلیل سطح در «نوگرا دينداري» نممک ترکیب چهاري  است بوده نیز

 از:اند عبارت ممکن ترکیب چهار اين دهند.مي

 گفتمان با که فرهنگ تحلیل سطح در «اخالقي دين» با همراه نوگرا دينداري .6

 ؛است متناظر اربعین راهپیمايي

ة پديد نگفتما با که فرهنگ تحلیل سطح در «سیاسي دين» با همراه نوگرا دينداري .1

 ؛است متناظر اربعین

 با که شخصیت نظام تحلیل سطح در «معنوي گیريجهت» با همراه نوگرا دينداري .3

 ؛است متناظر اربعین رويپیاده گفتمان

 با که شخصیت نظام تحلیل سطح در «مناسکي گیريجهت» با همراه نوگرا دينداري .1

 است. متناظر اربعین مسافرت گفتمان

 سيطح  در «سينتي  دينيداري » ممکن ترکیب چهار از که دهدمي نشان يابيجا اين همچنین

 دهند:مي پوشش شرح بدين را ترکیب دو تنها شدهشناسايي هايگفتمان و جامعه تحلیل

 گفتميان  بيا  کيه  فرهنيگ  تحلیيل  سيطح  در «سیاسي دين» با همراه سنتي دينداري .6

 ؛است متناظر اربعین نهضت

 کيه  شخصيیت  نظام تحلیل سطح در «مناسکي گیريجهت» با همراه سنتي دينداري .1

 است. متناظر اربعین زيارت گفتمان با

 به گونهاين توانمي را «سنتي دينداري» به مربوط ديگر ممکنِ ترکیبِ دو نشدن ظاهر

 با حسین امامبارگاه  زيارت اجتماعي کردار، سويک از کهکرد  مستدل و گذاشت بح 

 آن بازنمايي ديگر، سوي از و تاريخي( نظر )از است خرأمت مناسکي ن،اربعی روز در پیاده پاي

 نشدن ظاهر ديگر، بیان به آيد.ميشمار به خرأمت ايواقعه نیز جمعي ارتباط هايرسانه در

 که است موجه و پذيرفتني دلیل يندب «سنتي دينداري» به مربوط ديگر ممکنِ ترکیبِ دو

 ترکیب .1 و فرهنگ، تحلیل سطح در «اخالقي دين» با همراه سنتي دينداري ترکیب .6

 عالقه با هم شخصیت، نظام تحلیل سطح در «معنوي گیريجهت» با همراه سنتي دينداري

 د.نشومي تلقي ناهمساز دينداري تاريخية سابق با هم و ايرسانه ظهور و بروز به تمايل و

هاي کیفي ي کاربرد در پووهشهاي اعتباريابي اي از کاربرد شیوهدر اين مقاله، نمونه
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پذيري به همراه پیشینة تحقیق ي به بح  گذاشته شد و از میان تطبیق معیار انتقال

اند تا بخشي از هاي دينداري، محققان کوشیدهشناسيهاي رويداد اربعین و گونهگفتمان

با هم  شده در حوزة دين در ايران معاصر را در پیوندهاي کیفي انجامهاي پووهشيافته

گذاري فرهنگي کشور در ارتباط با ارائه کرده و ارزيابي کنند. اين ارزيابي که براي سیاست

هايي بااهمیت است طور خاص، واجد داللتطور عام و رويداد اربعین بهمسائل دينداري به

اکنون در معرضِ مطالعه و داوري محققان جامعة علمي کشور در حوزة دين و فرهنگ 

 د.گیرقرار مي

 هايپووهش هاييافته اعتبار ارزيابي کیفي، پووهش در محقق نقش برجستگي دلیل به

 تواندمي و است بااهمیت بسیار خاصطور به دينداري مطالعات هاييافته و عامطور به کیفي

 از سازد. فراهمرا  هاييپووهش چنین در تحقیق نتاي، به نسبت مخاطبان اعتمادموجب 

 گیريبهره همراه به «پذيريانتقال» معیار کاربرد حاضرة مقال در باريابي،اعت هايشیوه میان

 گرفت. قرار توجه مورد تحقیق، هاييافته ارزيابي و مقايسه معیارعنوان به تحقیقة پیشین از

مثابة به دينداري هايشناسيگونه با اربعین هايگفتمان تحقیق هاييافتهة مقايس و تطبیق

 هر که ي دينداري هايگونه و اربعین رويداد میان هايافته انتقال نیز و ،تحقیق اينة پیشین

 که آورد فراهم را امکاني ي دارند قرار معاصر ايرانة جامع بستر در و دينة حوز در پديده دو

 دينداري مطالعات هاييافته بنديجمع براي نیز الگويي اعتباريابانه، کوشش اين مسیر در

 در دينداري مطالعاتة ارزند دستاوردهاي الگو، اين به اتکا با شود.رده آو دستبه ايران در

 يکعنوان به تواندمي حوزه اين پووهشگران توسط شدهارائه هايشناسيگونه و ايران

 انتقادي ارزيابي نیز و ي آينده هايپووهش در اعتماد قابل نظري و مفهومي چارچوب

 شود. گرفته کاربه ي گذشته هايپووهش

هياي تحقیقيات   بنابراين تأکید بر اعتباريابي و کاربرد معیارهاي ارزييابي اعتبيار يافتيه   

هياي کیفيي   هياي پيووهش  سو، اعتبارييابي يافتيه  کیفي در ايران وجوه دوگانه دارد: از يک

شده در حوزة پراهمیت دين در ايران که کمتر مورد توجه پووهشيگران بيوده اسيت،    انجام

گسترش ايين نيوع مطالعيات فيراهم آورد و از سيوي ديگير، انجيام        تواند مسیري براي مي

هاي تجربيي جيدا از هيم در    بندي نتاي، پووهشتواند براي جمعهاي اعتباريابانه ميتالش

اين حوزة مطالعاتي و ارائة الگوهاي مفهومي و نظري برآمده از بستر فرهنگي جامعة ايران 

 معاصر، مسیرهايي را بگشايد. 
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سپاسگزاري

ارت يي هياي ز ييهيا و بازنميا  گفتميان »مقاله حاضر برگرفتيه از طيرح پووهشيي    هاي دهدا

 .انجام شده است �ييت مالي دانشگاه عالمه طباطبايکه با حمابوده « نیاربع
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