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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،113-131 ،)3(11 ،پیاپی  ،33پاییز 1331

عاملی ،سیدسعیدرضا؛ و حجاری ،منصوره ( .)6931مطالعه انگارهههای ذهنهی تشهل های دانشهجویی دانشهگاه تههاا:
انگارههای شخصی انجمن اسالمی و خویشتن بسیج دانشجویی .فصلنامه تحقیقاا فرهنگا ایارا .619-691 ،)9(66 ،
شاپا 8114-6481

 نویسندگا / :دستاسی ب متن کام مقال بااساس قوانین کایتیو کامانز

آزاد است) .

(

مطالعه انگارههای ذهنی تشکلهای دانشجویی دانشگاه تهران:
انگارههای شخصی انجمن اسالمی و خویشتن بسیج دانشجویی

*

سیدسعیدرضا عاملی ،1منصوره حجاری

چکیده

دریافت7031/60/60 :

2

پذیرش7031/60/76 :

انگارههای ذهنی موجود میا :گاوههای اجتماعی ،تأثیا مستقیمی با شل گیای تعامالت میا :آ:هها دارد.
مادم اغلب دیگاا :را ب عنوا :اعضای یک گاوه اجتمهاعی درک مهیکننهد و بااسهاس انگهارهههایی که در
ذهنشا :از دیگای وجود دارد ،تعامالت خود را شل میدهند .مطالع و شناسایی انگارههها مهیتوانهد در
باقااری یا عدم باقااری ارتباط درست ،تأثیاگذار باشد .این مقال ب مطالعهۀ انگهارهههای ذهنهی شخصهی
اعضای انجمن اسالمی و انگارههای ذهنی خویشتن اعضای بسیج دانشجویی میپادازد .به ایهن منظهور
سعی شده است از نظای «انگارههای ذهنی» استفاده شود .بااساس این نظای  ،انگاره ذهنی ،مجموعه ای
از تجاب های گذشت هستند ک در گاوههای دانشی ماتبط دست بندی شدهاند و باای راهنمایی رفتارهای ما
در موقعیتهای آشنا ب کار میروند .با توج ب تعایفهای نیشیدا ( )6333و تانا ( ،)6341انگهارهههای
ذهنی شخصی و خویشتن ،دو نوع از انگارههای ذهنی هستند .رو یلاد روشی پهووه حاضها ،رو یلهاد
کیفی است و درمجموع با  81نفا از اعضای فعال تشل ها ،مصاحب نیم ساختیافت انجام شهده اسهت.
تحلی دادهها ب صورت تحلی مضمو :انجام شده است؛ انگارههای شخصی اعضای انجمن اسالمی ک
شام س مضمو :مطلقگاایی ،سنتگاایی ،و نسبیگاایی اخالقی هستند در مقاب انگارهههای خویشهتن
اعضای بسیج ک شام انگارههای خو یشتن از منظا دیگای و از منظا خود هستند ،مطالع و بارسی شده
و در ادام انگارههای متضاد و مشاب بین این دو تشل دانشجویی ،شناسایی شدهاند.
کلیدواژهها:ارتباطات بینفاهنگی ،انگارههای ذهنی ،تشل ههای دانشهجویی ،انگهارهههای شخصهی،
انگارههای خویشتن
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

* این مقال بخشی از پایا:نام کارشناسیارشد با عنوا« :مطالع کیفی انگاره ههای ذهنهی بهین تشهل ههای دانشهجویی»
است ک در دانشلده علوم اجتماعی دانشگاه تهاا :دفاع شده است.
 .1استاد ارتباطات و مطالعات آمایلا ،دانشلده علوم اجتماعی و دانشلده مطالعات جها ،:دانشگاه تهاا ،:تهاا ،:ایاا.:


 .2کارشناس ارشد علوم ارتباطات ،دانشلده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهاا ،:تهاا ،:ایاا( :نویسنده مسئول).


مقدمه

انگارههای ذهنی ،محتوای مقول های اجتماعی ما را فااهم میکنند .ما مقول های اجتمهاعیای
داریم ک افااد را درو :آ:ها قاار میدهیم و انگارههای ذهنی هستند ک ب ما میگو یند ،افااد آ:
مقول در چ چیزی شبی ب هم هستند (گادیلانست .)668 ،6949 ،1اینله در یهک جامعه ،
افااد متعلق ب هایک از گاوههای ارزشی چگون یلدیگا را درک کاده و در تعام با هم چگون
عم میکنند ،پاس مهمی است ک مبنای شل گیای پووه حاضا است.

مطالعات حوزه ارتباطات بینفاهنگی ،2درصدد پاسخگویی ب این پاس هستند ک «چگون

مادم ،دیگای را درک میکنند یا میفهمند ،ب ویوه زمانیک تجابه فاهنگهی مشهتاکی ندارنهد؟»

(بنت .)6341 ،3در ارتباطات بینفاهنگی ،انگارههای ذهنی در شل گیای مفاهیمی مانند «من»
و «دیگای» نق بسزایی دارند .درواقع ،انگارههای ذهنی ب دلی سادهسازی الگوههای رفتهاری و
قاعدهمند کاد :آ:ها ،ب شدت از قدرت تعمهیمپهذیای باخوردارنهد ،امها بها اینله کهار را آسها:
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میکنند ،مملن است نتیج گیای را ب سمتوسوی نادرستی سوق دهند (گیدنز.)816 ،6914 ،
4

کولپپا ( )818 ،8118با این نظا اسهت که «نخسهتین باداشهت از شخصهیتهها که
انگارههای ذهنی آ :را هدایت میکنند ،باآمده از این واقعیت است ک مادم ،اغلب دیگهاا :را
ب عنوا :اعضای یک گاوه اجتماعی درک میکنند تا ب عنوا :فاد مشخصهی» .در شهل گیهای
دوقطبی در جامع ایاا :نیز نمیتوا :نق کلیش ها یا انگارهها را نادیده گافت .با نسهبت داد:
مؤلف های خاصی ب یک گاوه ارزشی و نسبت داد :مؤلف مقاب آ :ب گاوه دیگا ،ایهن معهانی
در سطح جامع بازتولید میشوند.
ا
در کلیش سازی باای اشخاص یا گاوهها معمول و یوگیهایی ب آنا :نسبت داده میشود ک
میتواند بیانتها و درنهایت ،بسیار متنوع باشد .نقه کلیشه ایهن اسهت که وسهیل ای بهاای
پی بینی رفتار دیگاا :دراختیار ما قاار دهد ،هاچند مملن اسهت کلیشه  ،مبتنهیبها واقعیهت
نباشد؛ از سوی دیگا ،این کلیش ها شیوهای از رفتار را در باابا شهخ
میدهند (نیکگوها.)849 ،6913 ،

کلیشه شهده نیهز قهاار

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

پیامدهای عاطفی و رفتاری ناشی از این انگارهههای ذهنهی ،سهبب ایجهاد موقعیهتههایی
میشود ک بیاعتمادی میا :گاوهها و درنتیج  ،رقابت بینگاوهی را در پی دارد .با این دیهدگاه
طبق بندی اجتماعی باید دید ک تماسههای درو:گاوههی و هملهاریهها چگونه مهیتواننهد
بازنمودهای شناختی را تغییا دهند و راه را باای از بین باد :انگارههای ذهنی منفی هموار کنند
(بایور .)816 ،6331 ،ازآنجاک مسائ مملن است ب طور کامه روشهن نشهوند ،تعهامالت
اجتماعی ،مسیا درست خود را پیدا نمیکنند (هما و هملارا.)889 ،8119 ،:
اینل چگون در ذهن ،خود یا دیگای ب عنوا :یک عینیهت زیسهتشناسهان یها فاهنگهی شهل
میگیاد ،ذهنیت را بازتاب میدهد .ذهنیت ،توضیحدهندۀ تجاب های وصفپذیا و وصفناپهذیای
است ک افااد در مورد خود و دیگای دارند .ذهنیت میتواند در تعام معلوس با عینیت قاار گیهاد؛
یعنی فاد در آیین ذهن خود «واقعیتی» غیا از «واقعیت» را بسازد (عاملی.)61 ،6941 ،
این مقال در پی کشف انگارههای ذهنی مختلفی است ک در میها :ایهن دو تشهل دانشهجو یی
وجود دارد .در این راستا ،ابتدا ادبیات نظای ،ک مبتنیبا نظایۀ انگارههای ذهنهی اسهت ،شها داده
میشود و در ادام  ،دادههای مقال ک محصول مصهاحب ههای نیمه سهاختاریافت هسهتند و بها روش
تحلی مضمو ،:در قالب مضمو:ها و خادهمضمو:ها دست بندی شدهاند ،ارائه میشهوند .در ایهن
مقال  ،انگارههای ذهنی شخصی یک گاوه در مقاب انگارههای خویشتن گهاوه دیگها بارسهی شهده
است .لزم ب ذکا است ک دادههای مقال حاضا ،بخشی از یک پووه بزرگتا (پایا:نام ) هستند.
پیشینه پژوهش

در ایاا :پووه های انهدکی در حهوزه مطالعهات بهینفاهنگهی انجهام شهده اسهت .ازجمله
پووه های انجامشده در این زمین میتوا :ب موارد زیا اشاره کاد
مقال «جهانیشد :و حساسیتهای بینفاهنگی؛ مطالع موردی روابط میا:فاهنگی اهه
تسنن و تشیع در استا :گلستا »:ک روابط بین اه تسنن و تشیع را در استا :گلسهتا :بارسهی
کاده است (عاملی و مولیی.)6944 ،
پایا:نام ای با عنوا« :بارسی آثار ارتباطات میا:فاهنگی زوجهای ایاانی و فاانسوی عضو
انجمن دوستی ایاا :و فاانس ساکن تهاا ،:با انگارههای ذهنی و کاه حساسیت بینفاهنگی
آ:ها» پاداخت است (حلیمی مهدی آبادی.)6931 ،
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تشکلهای ...

عاملی و محمدخانی در مقال ای بها عنهوا« :ارتباطهات بهینفاهنگهی و گفتمها :حقهوقی،
آموزشی ،و رسان های ایاانی» ب این نلت اشاره می کنند ک قانو :اساسي ب عنهوا :تلیه گهاه
حقوقي جایگاه اقلیت هاي فاهنگي (دیني و قومي) می تواند مورد توج قاار گیاد ،همچنین دو
نهاد فاهنگي جهت دهنده ب ارتباطات بین فاهنگي ،یعني آموزش و رسان  ،در این مقال مهورد
تحلی قاار گافت است (عاملی و محمدخانی.)6941 ،
خالد عبدالل زاده در پایا:نام ای با عنوا« :تبیین جامع شناختی حساسهیت بهینفاهنگهی؛
مطالع موردی اجتماعات قومی در شها قهاوه» به بارسهی حساسهیت بهینفاهنگهی در بهین
اجتماعات قومی ساکن در شها قاوه پاداخت است (عبدالل زاده.)6943 ،
ایمان عاملی نیز در پایا:نامۀ خود با عنوا« :مطالع رابط انگارهههای ذهنهی و هویهت فاهنگهی
نس دوم ایاانیا :مقیم آمایلا (ایاانیهآمایلاییها)» با استفاده از مصاحب ههای متماکهز گاوههی از
نس دوم ایاانیهآمایلاییها ب بارسی هویت فاهنگی این نس پاداخت است (عاملی.)6931 ،
فصلنامه علمیـپژوهشی

760

دوره ،11شماره 3
پاییز 1331
پیاپی 33

همچنین ،احسا :شاهقاسمی ( )6939در پایا:نام اش با عنوا« :انگارهههای بهینفاهنگهی
آمایلاییا :از مهادم ایهاا ،»:ضهمن مطالعه انگهارهههای ذهنهی آمایلاییهها از مهادم ایهاا،:
انگارههای بینفاهنگی مثبت ،منفی ،و خنثای این افااد در مهورد ایاانیها :را شناسهایی و منهابع
شل گیای این انگارهها را بیا :کاده است (شاهقاسمی6939 ،
در پووه های پیشین ،بیشتا انگارههای ذهنی یک گاوه نسبت ب گاوه دیگا بارسی شهده
است ،اما در مقال حاضا ،انگهارهههای ذهنهی شخصهی و خویشهتن دو گهاوه دانشهجویی بها
یلدیگا مقایس میشود و فارغ از اطالق عنوا:های انگارههای منفی یا مثبت ،سعی شده است
ب تقاب یا تشاب میا :انگارهها ،توج شود.
انگارههای ذهنی

مفهوم انگاره ذهنی از مفهاهیمی اسهت که به طور گسهتاده در بسهیاری از حهوزههها ازجمله

روانشناسهی شههناختی( 1نههورمن و بههاباو6311 ،2؛ لفتههوس ،3نههورمن و روملهههارت6311 ،4؛
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اسچنک و آبلسو ،)6344 ،1:هوش مصنوعی (آربیب 2و دیگهاا ):و حهوزهههای دیگها به کار
میرود .تعایف دقیق انگهاره ذهنهی ،ب شهدت به دیهدگاه درنظاگافته شهده در مهورد ماهیهت
بازنمودهای ذهنی و شناخت انسا ،:وابست است .انگهارۀ ذهنهی ،مجموعه ای از تجابه های
گذشت است ک در گاوههای دانشی ماتبط ،دست بندی شدهاند و باای هدایت رفتارهای مها در
موقعیتهای آشنا ب کار میروند (نیشیدا.)111 ،6333 ،
بااساس دیدگاه نظای پادازا :مختلف ،انگارههای ذهنی تعامالت اجتماعی ب چندین نهوع

تقسیم میشوند .تایلور و کااکا )6346( 3ب مواردی از انگارههای ذهنهی اشهاره کهادهانهد که

عبارتند از انگارههای ذهنی شخصی 4ک ب معنای دانشی اسهت که درباگیانهده و یوگهیههای

شخصیتی افااد است ،انگارههای ذهنی خو یشتن 5ک ب معنای دان و آگهاهی در مهورد خهود
افااد است ،انگاره ذهنی نقشی 6ک ب معنای دان موجود در مورد نق های اجتماعی اسهت،

انگاره ذهنی رو یداد ،7ب معنای توالی رو یدادها در موقعیتهای مشتاک اسهت ،و انگهارهههای

ذهنی خالی از محتوا 8ک ب معنای دان در مهورد قهوانین پهادازش اسهت .آگوسهتین و واکها

9

( )6334با این نظاند ک انگارههای ذهنی شخصی ،خو یشتن ،نق  ،و رو یداد ،انواع ابتهدایی
انگارههای تعام اجتماعی هستند (به نقه از نیشهیدا .)111 ،6333 ،به ایهنتاتیهب انهواع
انگارهها را میتوا :ب شل زیا دست بندی کاد

انگارههای ذهنی واقعیت و مفهوم :10بخ ههایی از دانه کلهی دربهاره واقعیهتههایی

.1

«توکیو ،پایتخت ژاپن است» و مفاهیمی مانند «دوچاخ  ،وسیل نقلی ای است ک دو چاخ و یک

صندلی دارد» هستند (چی6346 ،11؛ هامپتو ،6348 ،12:ب نق از نیشیدا)111 ،6333 ،؛
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انگارههای ذهنی شخصی :شهام ویوگیههای شخصهیتی عهدهای از افهااد مهیشهود

.2
(نیشیدا)111 ،6333 ،؛
انگارههای ذهنی مابوط ب اشخاص ،ب معنای درک و فهم مادم از روانشناسی افااد خاصی
است و با صفتها و اهداف افااد تأ کید دارد ،مانند نمون های طبق بندی صفات باخی از افااد
مذهبی معتقد و متعهد یا فعال :اجتماعی .عالوهبااین ،انگارههای ذهنی مابوط ب اشهخاص،
ب افااد کمک میکند ک در موقعیتههای مختلهف در رمزگشهایی ،یهادآوری ،و اسهتنباطهای
خود ،مشلالت کمتای داشت باشند .انگارههای یادشده ،تحتتأثیا اهداف زنهدگی افهااد نیهز
ا
قاار میگیاند ،ب اینمعناک معمول ما اطالعات بیشتای در مورد اهداف افااد را در ذههن خهود
نگهداری میکنیم (ایاوانی و باقایا.)13 ،6949 ،:
انگارههای ذهنی خویشتن :دربادارندۀ انگارههای ذهنیای است ک افااد از خود دارند

.3
(آ:ها خود را چگون میبینند و دیگاا :آ:ها را چگون میبینند).
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بااساس نظا تانا ،)6341( 1دستکم س سطح از انگارههای ذهنهی خویشهتن (بااسهاس

میزا :اهمیت) وجود دارد .بالتاین سطح ،شام یک انسا :با و یوگیهای مشتاک است ک این
و یوگیها را با سایا همنوعان ب اشتااک گذاشت است .سطح میانی ،سازماندهی درو:گاوهی
و باو:گاوهیای است ک یک فاد را ب عنوا :عضو یک گاوه خاص اجتماعی و نه گاوهههای
دیگا ،تعایف میکند (باای مثهال یهک آمایلهایی یها یهک ز ):و نهازلتهاین سهطح ،شهام
سازماندهی فاد ب عنوا :یک فاد خاص (ب نق از نیشیدا.)114 ،6333 ،
ویوگیهایی را ک مها از داشهتن آ:هها در خهود به روشهنی اطمینها :داریهم «خودانگهاره»
ا
میگو یند .بسیاری از مادم ،تصورات روشنی در مورد باخی از و یوگیهای خهود دارنهد؛ مهثال
ا
ب روشنی میدانند ک خیلی «پاکار» هستند ،ولی کامال مطمئن نیستند که فهادی «خجهالتی»
هستند .در این مثال« ،پاکار» بود ،:یلی از ابعاد اصلی «خودانگهاره» فهاد اسهت (ایاوانهی و
باقایا)13 ،6949 ،:؛
 .3انگاره ذهنی نقش :شام دان دربارۀ نق های اجتماعی ،یعنی مجموعه رفتارههایی
است ک از مادم در موقعیتهای اجتمهاعی خهاص انتظهار مهیرود و دربادارنهدۀ نقه ههای
اکتسابی و انتسابی است (نیشیدا)114 ،6333 ،؛ بنابااین ،انگارههای ذهنی مابوط به نقه ،
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نههوعی سههاختار شههناختی هسههتند که دان ه فههاد را دربههاره رفتارهههای مناسههب و موردانتظههار
سازماندهی میکند .کارباد این انگارههای ذهنهی نیهز در درک و فههم مهادم تأثیاگهذار اسهت.
انگارههای ذهنی مابوط ب نق را با تالش خود ب دست میآوریم ،یا از طهاف جامعه به مها
واگذار میشوند (ایاوانی و باقایا)11 ،6949 ،:؛

 .5انگاره ذهنی زمینهای :1شام اطالعات دربارۀ موقعیت و زمینهۀ مناسهب بهاای انجهام

رفتاری خاص .بااساس نظا تانا ( )6338آگاهی از انگارههای ذهنی زمین ای ،ب پی بینهی و
تشخی

اقدام مناسب باای دستیابی ب هدف و راهبادهای ح مسئل کمک میکند.

 .6انگاره ذهنی رویهای :2ب توالی رو یدادها در موقعیتهای مشاب اشاره دارد .این قهوانین

رفتاری ،باعث میشوند ک افااد در موقعیتهای مشاب  ،رفتار یلسانی داشت باشند.

 .1انگاره ذهنی استراتژی :3ب معنای دان در مورد راهبادهای ح مسئل است .شواهدی

در انسا :وجود دارد ک نشا :میدهد ،عام انتخاب راهباد در فاد ،مهارت شخصی است.

 .8انگاره ذهنی احساسی :4شام اطالعاتی است ک دربارۀ تهأثیا و ارزیهابی ،در حافظه

طولنیمدت ذخیاه شدهاند و زمانی دردستاس قاار میگیاند ک انگارههای ذهنی دیگها فعهال
شده باشند .این انگارههای ذهنی در طول تعامالت اجتماعی فاد سهاختار یافته انهد (نیشهیدا،
.)113 ،6333
اساسیتاین نوع طبق بندی انگارههای ذهنی ک موجب باوز پاسخهای عهاطفی و ارزشهی
میشود ،مسئل «ما» در مقاب «آ:ها» است ک ناشهی از نحهوۀ ادراک و ذهنیهت مها از گهاوه
خودی و غیاخودی است .در ادراک و ذهنیت ما س نوع انگاره ذهنی شل میگیاد « )6آ:ها
هم مث ما هستند»؛ « )8آ:ها با ما فاق دارند»؛ و « )9آ:ها از ما بدتا هستند».
ب اینتاتیب ،در اغلب شاایط ،ها گهاوهبنهدیای بااسهاس «مها» بهتها از هها گهاوهبنهدی

بااساس «آ:ها» است (بایور ،6313 ،5ب نق از ایاوانی.)11 ،6949 ،

در این مقال سعی شهده اسهت بها تاکیهب نظایه ههای نیشهیدا ( ،)6333تهایلور و کااکها
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( ،)6346و تانا ( ،)6341انگارههای ذهنی خویشتن (از منظها خهود و دیگهای) و همچنهین،
انگارههای ذهنی شخصی ،مطالع شوند.
دو گاوهی ک ب عنوا :نمونۀ پووه حاضا انتخاب شدهاند ،دو تشل دانشجویی ،یعنهی
انجمن اسالمی و بسیج دانشجویی هستند ک در دانشگاه تهاا :فعالیت میکنند .این گاوههای
دانشههجویی به دلی وجههود تعارضههات و اختالفههات فاهنگههی ،سیاسههی ،و ...به عنوا :نمونههۀ
مطالعاتی انتخاب شدهاند.
ا
«باید توج داشت ک معانی ،لزوما ب گون ای «عینی و روشهن» در خهارج وجهود ندارنهد،
بلل از طایق «عالمتها» و «نمادها» در یک فاهنگ ریش میگیاند ،نمایندگی میشهوند ،و
در یک ذهنیت و عینیت جمعی ظههور پیهدا میکننهد» (عهاملی .)3 ،6941 ،ایهن دو تشهل
دانشجویی نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
ا
«همانند بسیاری از جنب های اجتماعی ،جنب ههای دانشهجویی اساسها پدیهده خهاص
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جوامع اماوزی و ب معنای کوش جمعی کمتاسازما:یافتۀ دانشجویا :ب منظور پیشباد نهوعی
دگاگونی و تغییا در جامع یا تداوم وضعیت خاصهی هسهتند .جنهب دانشهجویی از مجمهوع
دانشجویانی ک ب نحوی در راستای تغییا یا تداوم وضع موجود در جامع  ،اعتااض ،انتقاد ،یها
حمایتی میکنند ،شل میگیاد» (کایمیا.)16 ،6946 ،:
روش پژوهش

پووه کیفی درواقع ب معنای انجام مطالع منظم ب منظور شناخت موجودات انسانی و نحهوۀ

تعام آ:ها با خود و محیط اطاافشا :است ک یک روش که نگها اسهت (پلیهت و ههانگلا،1
.)881 ،6338
تنها از طایق زیستن یک تجاب و توصیف و تفسیا معنای آ :اسهت که پووهشهگا کیفهی
میتواند آ :تجاب را بهاای مخهاطب

قابه اسهتفاده کنهد (لینهدلف و تیلهور.)91 ،6944 ،2

مصاحب  ،یلی از تلنیکهای قاب استفاده در رویلادهای کیفی جمعآوری دادهها است.
مصاحبۀ نیم سهاختاریافت  ،مصهاحب ای اسهت که در آ ،:پاسه های مصهاحب از پهی
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مشخ

میشود و از تمام پاسخدهندگا ،:پاس های مشابهی پاسهیده مهیشهود ،امها آ:هها

آزادند ک ب ها شللی ک تمای دارند ،پاسخ دهند (دلور)611-614 ،6941 ،
نمون گیای نیز با استفاده از روش گلول بافی ک در پووه های مبتنیبها مصهاحب به کهار
میرود ،انجام شده است .در این روش ،نمون ها از طایق معافی توسط کسهانیکه مهیداننهد
پووهشگا ب دنبال چ افاادی با چ و یوگیهایی است ،گاد میآید ک شاید تنها راه دستاسی به
گاوههای دیایاب یا افااد درگیا در کارهای حساس باشد (لیندلف و تیلور.)616 ،6944 ،
درمجموع ،با  81نفا مصاحب شده است ک ویوگیهای آ:هها در جهدولههای شهماره ( )6و
( )8آمده است از میا :پاسخگویانی ک از انجمن اسالمی شاکت کادهاند 68 ،نفا ،ماد و  4نفا،
ز :هستند و در میا :پاسخگویا :بسیج 61 ،نفا ،ز :و  3نفا ،مهاد هسهتند .به دلی حجهم زیهاد
دادهها ،تنها یک یا دو مورد از مصاحب ها در قسمت تحلی یافت ها آمده است .از اعضای انجمن
اسالمی دربارۀ انگارههای شخصی و از اعضای بسیج ،دربارۀ انگارههای خویشتن سؤال پاسهیده
شد .محورهای پاس هایی ک در مصاحب از پاسخگویا :پاسیده شد ،ب شا زیا است
 )6انگارههای ذهنی شخصی اعضای انجمن اسالمی نسبت ب اعضای بسیج دانشجویی،
شام چ مضمو:هایی است؟؛  )8انگارههای ذهنهی خویشهتن اعضهای بسهیج دانشهجویی،
شام چ مضمو:هایی است؟؛  )9تجاب هایی ک در هادو تشل منجا ب شهل گیهای ایهن
انگارههای ذهنی شدهاند ،چ تجاب هایی هستند؟
هما:گون ک در چارچوب نظای بیا :شد ،بااساس نظایۀ انگهارهههای ذهنهی ،محورههای
اساسی پاس های مصاحب  ،باپایۀ انگارههای ذهنی شل گافت .در ایهن پهووه  ،تحلیه
دادهها بااساس روش تحلی مضمو :انجام شده است .تحلی مضمو ،:روشی باای شناخت،
تحلی  ،و گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی است .این روش ،فااینهدی بهاای تحلیه
دادههای متنی است و دادههای پااکنده و متنوع را ب دادههای غنی و تفصهیلی تبهدی مهیکنهد
(بااو :و کالرک)8111 ،1

در این روش تحلی  ،پووهشگا درصدد است ک در حد املا ،:ب آشلار کاد :پیهامههای
نهفت در متن نوشتاری مصاحب بپهادازد (فاخهزاد .)846 ،6948 ،بااسهاس توصهیۀ گ ی لههام

2
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(  ، ) 8111باای دستیابی ب این هدف ،متن مصاحب باید ب طهور کامه و بها شها جزئیهات
نوشت شود (گیلهام .)19 ،8111 ،پس از نوشتن جزئیات مصاحب ها ،فاایند کدگهذاری آغهاز
میشود و پس از دست بندی خادهمضمو:ها ،مضمو:های کلی استخااج میشوند.
جدول شماره ( .)1ویژگیهای مصاحبهشوندگان عضو انجمن اسالمی
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سمت در تشکل

جنس

رشته تحصیلی

ماد

کارشناسی ارشد فلسف

ماد

کارشناسی ارشد فلسف

ماد

کارشناسی ارشد زبا:شناسی و فلسف

ماد

کارشناسی تاریخ

دبیا سیاسی انجمن اسالمی دانشلده ادبیات

ز:

کارشناسی فلسف

دبیا انجمن اسالمی دانشلده ادبیات

ماد

کارشناسی ارشد جامع شناسی

دبیا انجمن اسالمی دانشلده علوم اجتماعی

ماد

کارشناسی جامع شناسی

عضو فعال

ز:

کارشناسی ارشد جامع شناسی

عضو سابق شورای ماکزی انجمن دانشگاه تهاا:

ز:

کارشناسی ارشد ارتباطات

عضو شورای ماکزی انجمن اسالمی دانشلده علوم اجتماعی

ماد

کارشناسی ارشد جامع شناسی سیاسی

دبیا انجمن اسالمی دانشلده حقوق و علوم سیاسی

ماد

کارشناسی حقوق

عضو فعال

ماد

کارشناسی حقوق

عضو فعال

ز:

کارشناسی حقوق

عضو فعال

ماد

کارشناسی ارشد عماا:

عضو فعال

جنسیت

رشت تحصیلی

سمت در تشل

ز:

کارشناسی زیست شناسی

دبیا انجمن اسالمی دانشلده علوم پای

ز:

کارشناسی ارشد زیست شناسی

عضو فعال

ماد

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتا

دبیا سابق انجمن اسالمی دانشلده علوم پای

ماد

کارشناسی علوم کامپیوتا

عضو فعال

ماد

کارشناسی ارشد شیمی

عضو فعال

ماد

کارشناسی ارشد شیمی

عضو فعال

ز:

کارشناسی زیست شناسی

عضو فعال

ز:

کارشناسی شیمی

عضو فعال

دبیا سیاسی 31-38
دبیا انجمن اسالمی دانشگاه تهاا38 :
عضو سابق شورای ماکزی انجمن اسالمی دانشگاه
دو دوره دبیا انجمن اسالمی دانشلده ادبیات
دبیا آموزش شورای ماکزی انجمن دانشگاه
دبیا فاهنگی انجمن اسالمی دانشلده ادبیات 31

جدول شماره ( .)2ویژگیهای مصاحبهشوندگان عضو بسیج دانشجویی
جنس

رشته تحصیلی

سمت در تشکل

ماد

کارشناسی ارشد حقوق

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهاا:

ماد

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

ماد

کارشناسی ارشد مطالعات منطق ای

ز:

کارشناسی علوم سیاسی

مسئول بسیج خواهاا :دانشلده حقوق و علوم سیاسی

ماد

کارشناسی حقوق

عضو فعال

ز:

کارشناسی علوم سیاسی

مسئول سابق بسیج دانشلده حقوق و علوم سیاسی

ز:

کارشناسی حقوق

عضو فعال

ز:

کارشناسی علوم سیاسی

عضو فعال

ز:

کارشناسی حقوق

عضو فعال

ز:

کارشناسی ارتباطات

عضو فعال

ز:

کارشناسی ارتباطات

عضو فعال

ز:

کارشناسی ارشد جامع شناسی

معاونت سابق سیاسی بسیج دانشگاه

ز:

کارشناسی ارشد جامع شناسی

عضو فعال

ماد

کارشناسی ارشد جامع شناسی

مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشلده علوم اجتماعی

ز:

دکتاای جامع شناسی

مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشلده علوم اجتماعی

ماد

کارشناسی جامع شناسی

عضو فعال

ز:

کارشناسی فلسف

مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشلده ادبیات

ز:

کارشناسی ارشد فلسف غاب

مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشلده ادبیات

ماد

کارشناسی مهندسی ملانیک

عضو فعال

ماد

کارشناسی مهندسی شیمی

عضو فعال

ز:

کارشناسی زیستشناسی

عضو فعال

ز:

کارشناسی شیمی

مسئول بسیج دانشجویی دانشلده علوم

ز:

کارشناسی علوم کامپیوتا

عضو فعال

ماد

کارشناسی شیمی

عضو فعال

معاو :سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه
جانشین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه
معاو :سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه
مسئول بسیج دانشلده حقوق و علوم سیاسی
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یافتههای پژوهش


در این بخ  ،پاسخهای مصاحب شوندگا :به پاسه نخسهت و سهوم مصهاحب  ،کدگهذاری و
تقسیمبندی شدهاند .هما:گون ک در بخ ادبیات نظای گفت شد ،این انگارهها یا طا وارههای
شخصی ،شام ویوگیهای شخصیتی افااد دیگا میشوند (نیشیدا.)111 ،6333 ،
 .1انگارههای شخصی اعضای انجمن اسالمی در مورد اعضای بسیج

انگارههای شخصی اعضای انجمن اسالمی در مورد اعضای بسیج ،شام س مضهمو :کلهی
مطلقگاایی ،سهنتگاایهی ،و نسهبیگاایهی اخالقهی میشهود .هایهک از ایهن مضهمو:ها به
خادهمضمو:های مختلفی تقسیم میشوند.
الف) مطلقگرایی

این مضمو :از مجموع هشت خادهمضمو :استخااج شده است ک هم آ:هها بیهانگا انگهاره
ذهنیای هستند ک تصور ذهنی اعضای تشهل انجمهن اسهالمی را در مهورد اعضهای بسهیج
فصلنامه علمیـپژوهشی
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دانشجویی بیا :میکند.
این خادهمضمو:ها شام «شخ محوری»« ،خودمحوری»« ،جزماندیشی»« ،یلدستی
در تفلهها»« ،خههودباتابینی»« ،انحصههارطلبی»« ،نداشههتن رویلههاد انتقههادی» و «سههاختار
غیادموکااتیک» میشوند.
نخستین انگاره ،شخ محوری اسهت .ایهن انگهارۀ ذهنهی ،زمهانی مطها مهیشهود که
پاسخگو یا ،:افااد متعلق ب جایا :فلای مقاب را تابع یک شخ

یها اشهخاص موردپهذیاش

گاوه میدانند.
ب نظا من ،شخ پاست هستند .اعتقاداتشا :حول یک شخ  ،شل گافت است؛ به
این شل ک هاچ او بگوید ،درست است و هاچیزی را ک تأییهد نلنهد ،غلهط اسهت.
چیزی ک در درج اول ب ذهنم میآیهد ،همهین اسهت (ز ،:انجمهن اسهالمی دانشهلده
حقوق ،کارشناسی حقوق).
ببینید ،مانیفست ،یعنی اصول و تاریخچ انجمن اسالمی ک بااسهاس آ ،:انجمهن یهک
هویتی پیدا کاده است .یک اصولی ک مشخ

اسهت و خهط قامهز انجمهن محسهوب

میشود ،یعنی باخالف تشل های دیگا ک شخ محور هستند ک درواقهع اشهخاص،
خط قامز هستند ،نیست .در تشل مقاب ما آ:طور که خودشها :ههم ابهایی ندارنهد از

گفتن  ،بعضی از اشخاص ،خهط قامهز محسهوب مهیشهوند (مهاد ،انجمهن اسهالمی
دانشلده حقوق ،کارشناسی ارشد جامع شناسی سیاسی).

تعدادی از مصاحب شوندگا :با این نظاند ک افااد عضهو بسهیج دانشهجویی ،در باخهی از
باه های زمانی و در رویارویی با بعضهی از پدیهدهههای اجتمهاعی ،سیاسهی ،فاهنگهی ،و...
رفتارهایی را باوز میدهند ک باخالف دیدگاههای صایح رهبای اسهت؛ باایناسهاس ،انگهاره
خودمحوری ،انگاره دیگای است ک مطا میشود.

ا
«ولی فلا میکنم دوستا :بسیج ،حتی در جاهایی جلوتا از رهبای حاکت میکنند؛ مثال
آقا از تیم هست ای حمایت میکند و آ:ها همچنا :مخالفت مهیکننهد یها خهود رهبهای
میگوید از من انتقاد کنید و ....حب و بغض شخصیشا :ب افااد حتی جلوتا از رهبای
میزند» (ماد ،انجمن اسالمی دانشلده علوم اجتماعی ،کارشناسی جامع شناسی).

جزماندیشی ،خادهمضمو :دیگای است ک در مصاحب ها ب آ :اشاره شدهاست .درواقهع،
مصاحب شوندگا :با این نظاند ک اعضای تشل مقاب  ،دیدگاههایی را پذیافت اند و حاضا به
تغییا آ:ها یا حتی اندیشید :در مورد آ:ها نیستند.
ب نظا من ،اگا جزماندیشی را طاف مقابه کنهار بگهذارد و ایهن احسهاس را که مالهک
ا
حقیقت است و طاف مقاب را باید لزوما اقناع کند را کنار بگهذارد ،تهازه راه تعامه بهاز
میشود (ماد ،انجمن اسالمی دانشلده حقوق ،کارشناسی حقوق).
من آ :چیزی ک میبینم این است ک یکسای اصول کلی فلای را قبول دارند و حاضها
ا
ب تغییا آ :نیستند؛ مثال اینل این گاوه بد هستند ،این گاوه خوب هستند ،این حلومهت
ا
بهتاین است .و دائما افااد غیاخودشا :را ب نفوذیبود ،:باانداز ،و...متهم میکنند (ز،:
انجمن اسالمی دانشلده ادبیات ،کارشناسی فلسف ).

خادهمضمو :انحصارطلبی ،بیانگا این نلت است که افهااد ،زمهانیکه در سهاختار یهک
تشل یا گاوه قاار میگیاند ،تحت تأثیا تصمیمات انحصهارطلبانهۀ ردهههای بهالتا سهاختار
هستند و این ساختار است ک ب گون ای انحصارطلبان  ،مواضع خود را مطا میکند.

ا
ساختار بسیج ،یک ساختار کامال دموکااتیک نیست ،چو :بسیج هم یهک نههاد نظهامی
است و بسیج دانشجو یی ،شاخ دانشجویی این نهاد نظامی است ،یعنی شهاید بسهیاری

از افاادی ک دوستا :من هستند ،در دانشلده ادبیات باشند ک تفلهاات متفهاوتی داشهت
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باشند ،یا اینل کسانیک همفلا با اعضای تشل بسیج هستند ،شاید در روش بخواهند
روش متفاوتی را پی

بگیاند و این املا :باای آ:ها وجود ندارد؛ ب طهور مثهال ،معتقهد

باشند ک در مورد یک مسئل ای باید اجماع کنیم بها انجمهن اسهالمی یها بها هها تشهل
دیگای ،اما آ :ساختار ،اجازه ایهن کهار را نمهیدههد (مهاد ،انجمهن اسهالمی دانشهلده
ادبیات ،کارشناسی تاریخ).

تعدادی از مصاحب شوندگا :نیز معتقدند ک در افلار و باورهای تشل مقاب  ،هماهنگی و
یلدستی وجود دارد و همۀ آ:ها مانند هم فلا میکنند .یلدستی در تفلا ،نام انگارهای اسهت
ک این ویوگیها را بازنمایی میکند.
من وقتی از بیاو :نگاه میکنم ،یلدستی خاصی را میبینم ،یعنی اختیهار را از خودشها:
سلب کادهاند و هم دنبال رو هم هستند .هم شا :در یک مهوارد خاصهی توافهق زیهادی
دارند (ماد ،انجمن اسالمی دانشلده فنی ،کارشناسی ارشد مهندسی عماا.):
«ب نظا من ،این بچ ها ب خاطا سیاستزدگیهایی ک در جامع وجهود دارد ،تبهدی به
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انجههام مههیدهنههد» (مههاد ،انجمههن اسههالمی دانشههلده علههوم اجتمههاعی ،کارشناسههی
جامع شناسی).

مصاحب شوندگا :اعتقاد دارند ک افاادی ک در تشل بسیج فعالیت میکنند ،نوعی حهس
باتای نسبت ب افااد دیگا دارند .انگاره خودباتابینی نشا:دهندۀ این موضوع است.
ببینید ،زمین ذهنی آ:ها این است ک کسانیک مخالف ما هستند ،دارند اشتباه میکننهد
و مسیا ناصوابی را میروند ،چو :پی فاض تلثاپذیای ندارند ،این افااد و فلا میکنند
حقیقت فقط آ :چیزی است ک آ:ها فهمیدهاند و در مشت آ:هاست .بها ایهن مخالفها:
ا
هم با مالطفت باخورد کنیم ک بعدا بیایند سمت ما .اینها بچ های خوبی هسهتند که
دچار اشتباه شدهاند ،درصورتیک حق با ماست! (ماد ،انجمن اسالمی دانشلده حقوق،
کارشناسی ارشد جامع شناسی سیاسی).

خاده مضمو« :نداشتن رویلاد انتقادی» ،بیانگا این است ک افااد متعلق به تشهل
بسیج ،هیچ گاه هیچ گون انتقادی در مورد حاکمیت ندارند و درواقع ،مدافعا :وضع موجود
هستند.

ا
من اصال گما :نمیکنم ک آ:ها با هدف اصال  ،کهاری انجهام دهنهد و از نظها آ:هها،
هم چیز حلومت ،عهالی اسهت (ز ،:انجمهن اسهالمی دانشهلده ادبیهات ،کارشناسهی
فلسف ).
«بالخاه ها وضع مشخصی ،یکسای مدافعانی دارد .بسیج ههم مهدافع وضهع موجهود
است .قضاوت شخصی در مورد بسیجیها ندارم ،چو :قضهی را سهاختاری مهیبیهنم و
ا
خیلی تحولت اجتماعی را با نقب اخالقی افااد نمیفهمم؛ ک مهثال آدم بهدی اسهت یها
فالنی ناآگاه است .اینها ب نظام قضاوتهای سطحی اسهت» (مهاد ،انجمهن اسهالمی
دانشلده ادبیات ،کارشناسی ارشد زبا:شناسی).

مصاحب شوندگا :معتقدند ک عدم اعتقاد ب مادمسالری و بهیاعتنهایی به رأی و اندیشهۀ
افااد ،درو :ساختار بسهیج وجهود دارد و نشهانۀ آ :را ادارۀ بسهیج توسهط سهاختارهای نظهامی
میدانند و معتقدند ،این اما باعث شده است ک این تشل ب یک تشل غیادانشجویی تبدی
شود و یک ساختار غیادموکااتیک داشت باشد.

ا
«ب نظا من ،بسیج عافا تشل دانشجویی نیست .یک سازما :سپاهی است .یک عافهی
وجود دارد ک تشل دانشجویی باید دانشجویی باشد .یک واقعیتی وجود دارد و آ :ایهن
ا
است ک بخ قاب توجهی از دانشجویا :تمای دارند ک در بسیج فعالیت کنند .معمول
بچ های مذهبی ک یک تفلا سیاسی دارند ک ب جنا اصولگاا نزدیکتها اسهت ،وارد

این تشل میشوند .بسیج نباید در کنار یک نهاد نظامی باشد .باید کار فاهنگهی انجهام
دهد» (ماد ،انجمن اسالمی دانشلده علوم اجتماعی ،کارشناسی جامع شناسی).
ا
«من میگویم ساختار کشور ما وضع مشخصی دارد و طبیعتا مدافعانی دارد و این مهدافعا:
میتوانند در دانشگاه هم باشند و با توج ب اینل تیپ خاصی نیستند و قشهای هسهتند که
ا
منافع کوتاهمدتی در دانشگاه را دنبال میکنند .ببینید اگا یک جمهوری کامال لئیک ههم در
ایاا :باپا شود ،ب شاطی ک ساکوب نلند ،باز هم بسیج در دانشگاه وجود خواههد داشهت.
ا
چ بسا ما هم باویم عضو آ :بسیج شویم .قطعا در یک نظام لیباالدموکااتیک ههم بهاز ههم
ا
یک تشلیالتی مانند بسیج وجود خواهد داشت .یک تفلا اسالمی با این مختصهات قطعها
وجود دارد ،ولی در آ :شاایط ،مازش با انجمن مملن اسهت خیلهی مهبهم باشهد» (مهاد،
انجمن اسالمی دانشلده ادبیات ،کارشناسی ارشد فلسف ).
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ب) سنتگرایی

مضمو :دیگای ک در انگارههای ذهنی اعضای انجمن اسهالمی در مهورد بسهیج وجهود دارد،
سنتگاایی است.
اگا واژۀ «سنتگاایی» را ب معنای هاآنچ متعلق ب جها :جدید نیست ،درنظها بگیهایم و
همچنین ،ساحتهای متفاوتی از باور تا رفتار باای آ :قائ باشیم ،میتوا :خادهمضهمو:های
دینداری ،گفتما :اسالم سیاسی ،ارتباطات محدود با جنس مخالف ،و پوش

ظهاهای را در

این دست بندی قاار داد.
انگارۀ دینداری ،بیانگا اعتقاد و باور افااد تشل مقاب در حوزه دین اسهت .پاسهخگویها:
معتقدند ک این افااد ،افااد دینداری هستند و عقیدۀ محلمی دارند .انگاره دینداری ،انگارهای
است ک در اینجا مطا میشود.
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یک ویوگی مثبت باای آ:ها قائ هستم ک من فلا میکنم عقیده داشتن است .احسهاس
ا
میکنم عقیده داشتن این است ک آدم را از حالت دورو یی و خنثایی و اینل مثال یک آدم
تللیف با خودش مشخ

نیست ،دور میکنهد .از ایهن نظها ،عقیهده داشهتن را مثبهت

میدانم و دغدغ ای است ک دوست دارم در خیلی از همطیفهای فلایام ببیهنم .دلهم
میخواهد در میا :همطیفیهای خودم دلی اینقدر سهفتوسهخت نبهود :را پیهدا کهنم
(ز ،:انجمن اسالمی دانشلده علوم اجتماعی ،کارشناسی ارشد جامع شناسی).
من فلا میکنم اص موردقبول بچ های بسیج ،دین است ،ولهی اینجها ایهن اصه فلها
ا
نمیکنم باشد .اول مثال ارزشهای انسهانی اسهت ،ارزشههای اخالقهی اسهت ،و بعهد
چیزهای دیگا (ز ،:انجمن اسالمی دانشلده علوم ،کارشناسی زیستشناسی).
ب نظام بچ های بسیج در مسائ دینی تللیفشا :مشخ

است .بچ ههای اینجها بیشهتا

دچار تناقض هستند (ماد ،انجمن دانشلده علوم ،کارشناسی ارشد علوم کامپیوتا).

گفتما :اسالم سیاسی ک در مقاب گفتما :روشنفلای قهاار مهیگیهاد ،بیهانگا اعتقهاد به
حضور دین در تمام ابعاد زندگی اجتماعی است .انگاره گفتما :اسالم سیاسی ،انگاره دیگهای
است ک ذی سنتگاایی مطا میشود.

ا
مثال یک چیزی ک وجود دارد این است ک آ:ها ارزشگذاری میکنند .مهیگوینهد بایهد
نظای پادازی جدید کاد .دنبال علوم اجتماعی حلومتی هستند .میخواهند هاطور شده

دین را حلومتی کننهد (مهاد ،انجمهن اسهالمی دانشهلده علهوم اجتمهاعی ،کارشناسهی
جامع شناسی).
ا
تلقیای ک در مورد اما سیاسی وجود دارد و آ :اینل  ،اساسا مبنهای فعالیهت سیاسهی و
جهتگیای فعالیت سیاسی ،دو تا مسیا متفاوت است .بچ های بسیج فلا میکننهد که
فعالیت سیاسی در راستای کلیتی است ب نام مسئل دینی .درواقع ،در قالب یهک گفتمها:
بزرگتا معنا پیدا میکند و یک نگاهی هم ک بچه ههای انجمهن اسهالمی دارنهد ،نگهاه
عافیتای است ،یعنی مسئل سیاسی ،رنگولعاب دینی ندارد .میشود گفهت ،به لحها
تاریخی ،یک نگاه مدر :و پیشامدر :است؛ فارغ از ارزشگذاری ،اما فلها مهیکهنم در
فضای مدر ،:سیاست یک اما عافی است ک باید درواقهع ،سهازوکارش را عقهالی هها
جامع ای تعیین کنند ،ولی در گفتما :سنتی ،یکجور دللتههای قدسهی و دینهی دارد.
ا
این ب لحا سیاسی ب نظام ایندو پارادایم وجود دارد و اصال تفاوتهای سطحی نیسهت
(ماد ،انجمن اسالمی دانشلده ادبیات ،کارشناسی ارشد فلسف ).

ارتباطات محدود با جنس مخالف ،خادهمضمو :دیگای است ک در ذی «سنتگاایهی»
تعایف میشود .این خادهمضمو ،:بیانگا محدودیت در باقااری ارتباط با جهنس مخهالف در
تشل مقاب است.
ب نظا من ،نوع ارتباط دختا و پسا ،اعتقادات شخصیتا آدمها اسهت .اینله یهکسهای
مسائ شخصیتا است و در حوزه عمومی وجود ندارد .درواقهع ،تعایهف مها و آ:هها از
دیههنداری در جامعه امههاوز متفههاوت اسههت (ز ،:انجمههن اسههالمی دانشههلده ادبیههات،
کارشناسی فلسف ).
ا
آدمهای مذهبیای هستند و یکسای از مسائ اسهالم ،مهثال ارتبهاط بها نهامحام خیلهی
باایشا :مهم است .اینل فقط درصورت ضاورت میگویند باید با نامحام حاف بزنهی.
اینل دو تا اتاق جدا دارند ،هم این را نشا :میدهد (ز ،:انجمن اسالمی دانشلده علهوم
اجتماعی ،کارشناسی ارشد ارتباطات).

ظاها دینی ک ب مسئل پوش اشاره دارد ،بیانگا بعد دیگای از «سنتگاایی» است.
بل بالخاه عقاید بنیادگاایان دارند .ببینید من در مورد تشل دیگای ب اسهم ...بگذاریهد
ا
مصداقیتا حاف بزنم؛ مثال آ:ها ب لحا تیپیلال مث بچ های بسیج نیستند .شلوار لی
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میپوشند ،پیااهن آستینکوتاه میپوشند ،سیگار مهیکشهند ،حتهی وارد کارههای هنهای
میشوند و روابطشا :آزادتا است (ماد ،انجمن اسهالمی دانشهلده حقهوق ،کارشناسهی
حقوق).
ا
مثال در موضوع بحث مسئل دینی ما کمی خوانشما :متساه تا است .آنقدر در قیدوبند
ا
نیستیم؛ مثال باای ما اخالق دینی از ظاها دینی مهمتا است .احساس خودم ایهن اسهت
ک در بسیج ،ظاها دینی از اخالق دینی مهمتا است .ن اینل مهم نباشد ،ولی به بهانه
ظاها دینی خیلی چیزها کنار گذاشت شده .بچ های ما در انجمن ب حدی رسیدهانهد که
حتی میتوانند قاآ :را تفسیا کنند ،ولهی شهما ظاهاشها :را ببینیهد ،فلها نمهیکنیهد که
ا
اینطور باشد! ولی نمازش را میخواند ،شاعیات را انجام میدهد ،ولی مهثال حجهاب
مطلوب بچ های بسیج نیست .نگهاه ظهاهابینی در مسهائ دینهی دارنهد (مهاد ،انجمهن
اسالمی دانشلده ادبیات ،کارشناسی ارشد فلسف ).
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ج) نسبیگرایی اخالقی

مضمو :نسبیگاایی اخالقی ،بیانگا بخشی از پاسخهای مصاحب شوندگا :است ک مواردی از
رفتارهای اعضای تشل مقاب را بیا :میکنند ک ب نظا آ:ها ب نسبیگاایی در اخهالق منجها
میشود.
تناقض (عقیده نمایشی) عنوا :خادهمضهمونی اسهت که بیها :مهیکنهد ،افهااد درعمه ،
باخالف باورهای اعتقادی خود رفتار میکنند و هاکدام ،مثالهایی را در این مورد بیا :کادهاند
در مسئل سیاسی هم چیزی ک وجود دارد این است ک بچ های بسیج حتی اگا ادعای
ا
را داشت باشند ،حداق درعم  ،اینگون رفتار نمیکنند؛ مثال اینله ادعهای دموکااسهی،
ادعای آزادی ،ادعای اینل تالش کنیم باای بهبود وضع جامع ما :را دارند ،ولی درعمه
اینگون نیست (ز ،:انجمن اسالمی دانشلده ادبیات ،کارشناسی فلسف ).
در یک باه ای ،بسیج شل گافت و افاادی ک بودند ب نظا من بسیار باایمها:تها بودنهد،
حال شما فلا کنید ب عنوا :مثال ،انجمن اسالمی 611 ،میلیو :توما :پول داشت باشهد.
افااد باایمانی هستند ،ولی شاید عدهای هم ب طمع این پول ،بیایند و عضو شهوند .وقتهی
کار از حالت داوطلبان و انتفاعی خارج میشود ،و ب شما فاصتهایی مهیدههد که آ:
فاصتها را بقیۀ جامع ندارند و روی این فاصتها هیچگون نظارتی هم نیست ،آ:موقع

ا
املا :این هست ک ب کجرویهایی منجا شود و اساسا آ :وج ایمها ،:کهمرنهگ شهود
(ماد ،انجمن اسالمی دانشلده ادبیات ،کارشناسی تاریخ).

از نظا پاسخگویا ،:در میا :اعضای بسیج ،منفعتگاایی وجود دارد ،ب این معنا ک آ:هها
هاجا ک منافع شخصی یا حزبی خود را درخطا ببینند ،از ایدهآلهایشا :فاصل میگیاند.
ب نظا من ،حتی بسیج هم یک تشل اسالمی نیست .بسیج یک تشل سیاسهی اسهت.
من قبول دارم ک بچ های بسیج ،بچ های معتقدی هستند ،ولی ب نظا من ،سلولریسم
در بین بعضی از آ:ها ب شدت شایعتا است ،چو :وقتی مهدیا  ،...از افهااد انجمنهی یها
بسیجی باشد ،آ :نهاد خیلی سیاسی میشود .آنقدر کارکاد سیاسی پیدا میکند ،ب معنای
رئالیسم سیاسی ،یعنی شما واقعیتهای سیاسی را باید بپذیاید .این ماکیاولیستی است،
ا
یعنی عم  ،مستقیما بااساس قاعده اخالقی یا تللیف دینهی صهورت نمهیگیهاد (مهاد،
انجمن اسالمی دانشلده ادبیات ،کارشناسی ارشد زبا:شناسی).
وقتی سیاسیکاری میشود یا اینل افااد ،خودشا :را نمایندۀ طیهف خاصهی مهیداننهد،
وظیفۀ خودشا :میدانند ب ها طایقی شده از عمللهاد خودشها :دفهاع کننهد و روحیهۀ
حقیقتگاای خود را کنار میگذارند و حاضا میشهوند به خهاطا منهافع سیاسهیشها،:
حقیقت را کتما :کنند (ماد ،انجمن اسالمی دانشلده حقوق ،کارشناسی حقوق).

از نظا پاسخگویا ،:اعضای بسیج ،همواره درحال قضاوت کاد :افااد دیگا هستند .از نظا
آ:ها ،این افااد ب خود اجازه میدهند در مورد دیگاا :قضاوت کاده و حلم صادر کنند.
من فلا میکنم آ:ها فلا میکنند خودشا :فقط دیندار هستند .خودشا :فقهط مسهلما:
هستند و ما را بیاعتقاد میداننهد .بااسهاس ظاهامها :قضهاوت مهیکننهد (ز ،:انجمهن
اسالمی دانشلده حقوق ،کارشناسی حقوق).
کال در قشا مذهبی ،آفتی ک خیلی وجود دارد ،بحث قضاوت است .مهن خهودم را فهاد
مذهبیای میدانم ،ولی در قشا مذهبی همیش این قضهاوت وجهود دارد و مهیخهواهیم
آدمها را یا در بهشت بفاستیم یا جهنم .مهن خهودم دیهدگاهی که نسهبت به دیهن دارم،
هیچوقت این کار را نمیکنم .حتی کسیک گناهلار است در موردش قضاوتی نمیکنم،
ولی این قضاوت خیلی در قشا مذهبی وجود دارد (ماد ،انجمن اسالمی دانشلده علوم،
کارشناسی ارشد شیمی).
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مسئل اینجاست ک من تجابۀ شخصی داشتم ک مورد این قضهاوت قهاار گهافتم .آ:هها
میگویند ،آیا این مناسلی ک ما انجام میدهیم مناسلی هست ک مورد پهذیاش آ :امها
قدسی قاار بگیاد یا خیا (مهاد ،انجمهن اسهالمی دانشهلده ادبیهات ،کارشناسهی ارشهد
فلسف ).
 .2انگارههای خویشتن اعضای بسیج دانشجویی

در این بخ  ،پاسخهای مصاحب شوندگا :ب پاس های دوم و سوم کدگذاری و تقسیمبنهدی
شدهاند.
بااساس تعایف نیشیدا ( )6333در مورد انگارههایی ک دربارۀ خود افااد است ،دو حالهت
وجود دارد؛ یلی انگارههایی است ک افااد در مورد آنچ دیگاا :درباره آ:ها میاندیشند ،بیها:
میکنند ،و حالت دوم ،انگارههایی است ک آ:ها در مورد خودشا :دارند.
الف) از منظر دیگری :دفاع از وضع موجود ،واپسگرا (متحجر)
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دفاع از وضع موجود و فقدا :رویلاد انتقادی ،انگاره ذهنی اعضای بسیج دانشجویی در مهورد
خودشا ،:از منظا دیگای ،است .آ:ها بیا :میکنند ک تشل مقاب  ،آ:ها را مدافعانی میداند
ک هیچگون انتقادی ب حاکمیت و مسئول :ندارند.
نلت ای ک وجود دارد این است ک فلا میکنند بچ های بسیج از صفا تا صد جمهوری
ا
اسالمی را قبول دارند؛ مثال هم جوره پشت سا جمههوری اسهالمی هسهتند ،بچه ههای
انجمن تصورشا :این است ک بچ های بسیج اینطهور هسهتند و ههیچ انتقهادی ندارنهد
(ماد ،بسیج دانشلده علوم اجتماعی ،کارشناسی جامع شناسی).
یک نگاش خیلی قوی ک وجود دارد و ب نظا من ناحق اسهت ،ایهن اسهت که مها ههیچ
انتقادی ب نظام نداریم .اینل نظام ها مدلی ک جلو باود ،ما جایا :تندرویی هستیم ک
هم کارهای نظام را قبول داریم و توجی مهیکنهیم .چه اتفاقهاتی که در  44رخ داده یها
اتفاقات قب تا (ز ،:بسیج دانشلده حقوق ،کارشناسی علوم سیاسی).
اص اساسی ک کسی وارد بسیج میشود این است ک جمهوری اسهالمی را قبهول دارد.
شاید این افااد حس کنند اگا خیلی مخالفت علنی کنند ،آسیب ب اص نظام باسد .باای
همین ،این کار را انجام نمیدهند ،ولی این باعث میشود ک جایا :مقاب  ،فلا کند مها
هیچ انتقادی ب هیچچیز نداریم ،ولی آ:ها هاطور ک دوست دارند ،صحبت مهیکننهد.

بل یکسای مصلحتاندیشیهایی وجود دارد ک باعهث مهیشهود مها آنقهدر که آ:هها
دستشا :در مخالفت کاد :باز است ،ما مخالفت نلنیم .البت این را هم مهن بگهو یم که
این نلت هست ک ما در اینجا اشتباه کادیم یا کمکاری کهادیم ،یعنهی یهک جاههایی مها
میتوانستیم علم مخالفت را بلند کنیم و ما ب یک مواردی انتقاد کنیم و این کار را انجهام
ندادیم .البت بعضی از این مخالفتها وجهود دارد ،ولهی مثه انجمهن ،آشهلار و علنهی
نیست (ماد ،بسیج دانشلده علوم اجتماعی ،کارشناسی ارشد جامع شناسی).

واپسگاایی (متحجا) یها به عبهارتی ّ
متعصهب و سهنتیبود ،:خهادهمضهمونی اسهت که
مصاحب شوندگا :عضو بسیج معتقدند ،انگاره ذهنی اعضای انجمهن اسهالمی در مهورد آ:هها
است.
دلواپسا ،:خیلی وقتها ک با بچ های انجمنی هماتاقیام صحبت میکنم ،تصوراتشها:
ا
جالب است؛ مثال فلا میکنند ک ما از پشت کوه آمدهایم ،مانند داع هستیم!!! آمهدیم
یکسای را قلعوقمع کنیم (ماد ،بسیج دانشلده فنی ،کارشناسی مهندسی ملانیک).
استاد سا کالس ما ب ما گفت ،داعشی و بنیادگاا .بچ ها هم همین فلا را میکننهد (ز،:
بسیج دانشلده حقوق ،کارشناسی علوم سیاسی).
نگاه متصلبان و خشک ،شاید نگاهی باشد ک آ:ها نسهبت به مها دارنهد (مهاد ،بسهیج
دانشلده حقوق ،کارشناسی ارشد مطالعات منطق ای).
ب) از منظر خود :تشکل دانشجویی ،منطقی ،منتقد

ا
اعضای بسیج دانشجو یی با این نظاند ک یک تشل کهامال دانشهجو یی هسهتند و ههیچگونه

وابستگیای ب خارج از دانشگاه ندارند.
ما ظهور و باوز سیاسهی نداشهتیم .مها در انتخابهات به اسهم بسهیج از کسهی حمایهت
نمیکنیم .ما یها منهاظاه باگهزار مهیکنهیم یها سهخناانی و وارد حمایهت از فهاد خاصهی
نمیشویم ،ولی آ:ها وارد حمایت مصداقی میشهوند (مهاد ،بسهیج دانشهلده حقهوق،
کارشناسی ارشد حقوق).
چیزی ک من بین بچ های بسیج میبینم ،این است ک در نقاطی با جایا :اصهولگاایهی
ا
مشل دارند ،ولی چیزی ک آ :طاف وجود دارد ،کامال وابستگی ب یک جایا :سیاسهی
است ،ولی وقتی آقای  ...از طاف بچ های انجمن دعوت شده بودنهد ،همهۀ بچه ههای
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ا
انجمن از کاندیداتوری ایشا :و لیستشا :کهامال حمایهت مهیکادنهد .سیاسهیکهاری و
جوزدگی ،منظورم همین است» (ماد ،بسیج دانشلده فنی ،کارشناسی مهندسی شیمی).
ا
«مهها واقعهها وامدار هههیچ گههاوه سیاسههیای نیسههتیم .عمللادهههای بسههیج در انتخابههات
ا
نشا:دهندۀ این موضوع است .ما نمیتوانیم بگوییم کامال طافدار اصولگاایی ب معنهایی
ک ال :در جامع وجود دارد ،هسهتیم (مهاد ،بسهیج دانشهلده علهوم پایه  ،کارشناسهی
شیمی).

اعضای بسیج دانشجویی معتقدند ،با اینل از ارزشهای جمهوری اسالمی دفاع میکننهد
و مدافع آ :هستند ،انتقادهای زیادی نیز ب مسئول :و ساختارهای حاکمیتی دارند.
تشللی ک دارای عق انتقادی است ،ب نظا مهن ،در دانشهلده علهوم اجتمهاعی ،بسهیج
ا
است .من شخصا در بانام های انجمن شهاکت مهیکهادم و وقتهی مهیخواسهتم سهؤال
ا
بپاسم ،ب من میگفتند ،شما حق سؤال پاسهید :نداریهد .مها وقتهی مهثال حلقهۀ کانهت
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گذاشتیم ،آ:هها آمدنهد و اسهتفاده ههم کادنهد (ز ،:بسهیج دانشهلده علهوم اجتمهاعی،
کارشناسی ارشد جامع شناسی).
ا
واقعا عالق مندم ،آ:ها هم بفهمند ک ما هم ب خودما :انتقاد میکنیم ،اینطور نیست ک
مهها فلهها کنههیم از هم ه بهتههایم( ...ز ،:بسههیج دانشههلده علههوم اجتمههاعی ،کارشناسههی
ارتباطات).
ا
اتفاقا خط قامز ما ،انتقاد از مسهئولین اسهت در هها دولتهی؛ چه دولهت آقهای  ،...چه

ا
دیگاا .:بزرگتاین انتقادات ب سپاه و ب دولت دوم آقای  ...از سمت ما بوده است؛ مهثال

در مورد همین کسای سابازیهای بسیج ،تنها جاییک تاب حال اقدام کاده و بیانیه داده
بسههیج دانشههجویی بههوده اسههت ،ولههی در انتخابههات  44و انتخابههات  38انجمههن وارد
مصداقها میشود (ماد ،بسیج دانشلده حقوق ،کارشناسی ارشد حقوق).

مصاحب شوندگا ،:خود را افااد منطقیای میدانند ک در رویارویی با پدیدهها با استدلل و
منطق رفتار میکنند.

ا
من آدمی هستم ک با دلی و استدلل قانع میشوم ،ولی آ:ها اصهال ایهنطهور نیسهتند.
دست ب دامن روزنام نگارا :و ...هستند (ماد ،بسیج دانشلده فنی ،مهندسی شیمی).

من حتی خودم خباهای ها دو طیف را رصد میکنم .ماهواره نداریم ،ولی بها سهازد :و

مطالعۀ کانالها و شبل های اجتماعی ،سعی میکنم حافهای ها دو طهاف را بشهنوم.
ا
شاید قبال ب خباهای خباگزاریها اعتماد میکادم ،ولی در حال حاضها سهعی مهیکهنم
محتاطان تا باخورد کنم (ز ،:بسیج دانشلده علوم پای  ،کارشناسی علوم کامپیوتا).
بحث و نتیجهگیری

انگارههای ذهنی شخصیای ک اعضای انجمن اسالمی در مورد اعضای بسیج دانشهجویی دارنهد،
دربادارندۀ س مضمو :اصلی «مطلقگاایی»« ،سنتگاایی» ،و «نسبیگاایی اخالقی» است.
نخستین مضمو ،:یعنی «مطلقگاایی» ،در انگارهههای ذهنهی انجمهن اسهالمی در مهورد
بسیج ،شام خادهمضمو:های «شخ محوری»« ،جهزماندیشهی»« ،یلدسهتی در تفلها»،
«خودمحوری»« ،خودباتابینی»« ،انحصارطلبی»« ،نداشتن رویلهاد انتقهادی» ،و «سهاختار
غیادموکااتیک» است.
انگارههای ذهنیای ک اعضای بسیج در معافی خود ب کار میباند و در پاسخهای بسیاری
از مصاحب شوندگا :وجود دارد ،مضمو:های «تشهل دانشهجو یی»« ،منطقهی» ،و «منتقهد»
است .آ:ها خود را افااد منطقی ،اه استدلل و تفلا ،دارای رویلادهای انتقادی به مسهائ
ا
اجتماعی ،و یک تشل کامال دانشجویی میدانند .هما:گون ک در شل شماره ( )6مشخ
شده است ،انگارههای ذهنی شخصی «جزماندیشی»« ،نداشتن رویلاد انتقادی» ،و «ساختار
غیادموکااتیک» در مقاب انگارههای خویشتن تشل دانشجویی ،یعنی «منطقهی» و «منتقهد»
قاار میگیاند و انگارههای متضادی را شل میدهند.
اعضای انجمن اسالمی ،اعضهای بسهیج را افهاادی «دیهندار»« ،دارای پوشه

سهنتی»،

«ارتباطات محدود» ،و «قائ ب گفتما :اسالم سیاسی» میدانند و همهۀ ایهن ویوگهیهها را در
قالب گاای های سنتی معنا مهیکننهد .به همهین دلیه  ،ایهن خهادهمضهمو:ها در مضهمو:
«سنتگاایی» جای میگیاند .عالوهبا این ،اعضهای بسهیج دارای انگهاره ذهنهی واپهسگهاا و
متحجا از منظا دیگای هستند .دراینباره میتوا :گفت ،انگارههای شخصی انجمهن و انگهاره
خو یشتن بسیج (از منظا دیگای) در کنار یلدیگا ،انگارههای مشابهی را شل میدهند.
انگاره دیگا ،در قالهب مضهمو« :نسهبیگاایهی اخالقهی» مطها مهیشهود و شهام سه
خادهمضمو« :تناقض»« ،قضاوت» ،و«منفعتگاایی» است؛ ب این معنا ک اعضهای انجمهن
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اسالمی با این نظاند ک افااد عضو تشل مقاب  ،دچار تناقض هستند و نشان ههایی از وجهود
تناقض را ب عنوا :شواهد خود مطا مهیکننهد .همچنهین معتقدنهد ،تشهل مقابه به دنبهال
منفعتهای شخصی است .مضمو :دیگا ک قضاوت است ،ب این دلی مطا مهیشهود که
معتقدند ،افااد در تشل مقاب  ،همواره درحال قضاوت کاد :آ:ها هستند.
با توج ب دادههای ب دستآمده ب نظا میرسد ک یلی از مهمتهاین چهال ههای جامعه
ایاا ،:وجود انگارههای منفی در میا :گاوههای اجتماعی است ک بسیاری از آ:ها منشأ واقعی
ندارند و تنها باآمده از فضای گفتمانی غالب هستند .این موضوع به سهو تفاهمهات بیشهتای
دامن میزند و مانع اساسی ایجاد تعام میا :گاوهها و باقااری یک گفتوگوی واقعی اسهت؛
درحالیک با تعام بیشتا میتهوا :از حجهم سهو تفاهمهات کاسهت و به تصهویا شهفافی از
گاوههای اجتماعی دست یافت .وجود انگارههای ذهنی منفی ناشهی از تجابه ههای گذشهت ،
مانع باقااری یک تعام سازنده میشود .این نلت که «توسهعۀ ارتباطهات بها ههدف تفهاهم و
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شناخت ،سبب کاه اختاللهای ارتباطی میشود» ،یک اص ارتباطی اسهت؛ بنهابااین ،در
همین موضوع موردمطالع « ،ارتباطهات معطهوف به تفهاهم» بهین انجمهن اسهالمی و بسهیج
میتواند باعث شود ک دو گاوه ب اصطال متضاد هو در بعضی از موارد متخاصهمهه تصهویای
طبیعی از یلدیگا پیدا کنند و مانع ایجاد تلقی «دیگای پلید» میشود و درنهایت« ،تفاوت در
ا
باورها و نگاشها» نشا :میدهد ک وجود تفاوت ،امای قاب فهم است و لزومها سهبب ایجهاد
تصور «دیگای پلید» یا تلقی «دشمن بود :دیگای» نمیشود.
تایاندیس با این نظا است ک هنگام مشاهده فاهنگهای دیگا ،سودمند خواهد بهود اگها
ب خاطا داشت باشیم ک ما جها :را کمتا «آ:گون ک هست» و بیشتا «آ:گون ک مها هسهتیم»
میبینیم .ب عبارت بهتا ،ما جایا:ها را بااساس تجاب ای ک داشت ایم ،یا عادتهایی ک کسب
کادهایم ،ب گون ای متفاوت میبینیم .تجاب ما در مورد حوادث گذشت  ،با نحوۀ قضاوت مها در
مورد مسائ مابوط ب حال ،تأثیا میگذارد .این موضوع باای درک اختالفهات فاهنگهی بسهیار
اهمیت دارد .قضاوت ما در مورد یک پدیده ،از یک نقطۀ خنثی شاوع میشود و تجاب آ :را ب
طافین منحاف میکند (تایاندیس.)61-64 ،6914 ،
در این مقال  ،انگارههای ذهنی میا :این دو تشل دانشجویی شناسایی شد .پووه ههای
بیشتای لزم است تا رهیافتههای جدیهدی بهاای گهذر از انگهارهههای منفهی به دسهت آیهد.

شل گیای انگارههای واقعی در میا :گاوههای اجتماعی ،در جامع ایاا :یک ضاورت حیاتی
است .در سایۀ شناخت درست و واقعی گاوههای اجتماعی از یلدیگا است ک ارتباط و تعام
سازنده میا :آ:ها شل میگیاد.
در پووه های آتی میتوا :گاوههای اجتماعی بزرگتای را ب عنوا :نمون پووه بارسی
کاد .همچنین ،لزم است پووهشی ب منظور بارسی عله مختلهف شهل گیهای انگهارهههای
غیاواقعی انجام شود .شل گیای مصاحب های کانونی با حضور افاادی از گاوهههای مختلهف
میتواند محدودیت گفتوگوهای یکسوی را باطاف کند.
شخ
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