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

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

 
  8114-6481شاپا  

  آزاد است. نویسندگا: / دستاسی ب  متن کام  مقال  بااساس قوانین کایتیو کامانز ( ) 

 :دانشگاه تهران های دانشجویی های ذهنی تشکل مطالعه انگاره
 *های شخصی انجمن اسالمی و خویشتن بسیج دانشجویی انگاره

 
 2، منصوره حجاری1سعیدرضا عاملیسید

 76/60/7031پذیرش:        60/60/7031دریافت: 
 چکیده

هها دارد.  ت میا: آ:تعامال یگیا با شل  یثیا مستقیمأت ،های اجتماعی ذهنی موجود میا: گاوه های انگاره
ههایی که  در  کننهد و بااسهاس انگهاره یدرک مه یک گاوه اجتمهاعی یعنوا: اعضا گاا: را ب یمادم اغلب د

توانهد در  هها مهی  انگاره یدهند. مطالع  و شناسای از دیگای وجود دارد، تعامالت خود را شل  می ذهنشا:
ذهنهی شخصهی  یهها انگهاره ۀن مقال  ب  مطالعهیاثیاگذار باشد. أارتباط درست، ت باقااری یا عدم باقااری

ن منظهور یهپادازد. به  ا  های ذهنی خویشتن اعضای بسیج دانشجویی می اسالمی و انگاره انجمن اعضای
 یا وعه م، مجیانگاره ذهن ، ین نظایاستفاده شود. بااساس ا «یذهن یها انگاره»  یاز نظااست شده  یسع

ما  یرفتارها ییراهنما یاند و باا شده یبند ماتبط دست  یدانش یها وهگذشت  هستند ک  در گا های  از تجاب
ههای  (، انگهاره6341( و تانا )6333دا )یشین های ایفروند. با توج  ب  تع یکار م آشنا ب  یها تیموقع در

لهاد یپهووه  حاضها، رو یلاد روشیرو .هستند های ذهنی  از انگاره عدو نو ،شخصی و خویشتن ذهنی
. ه اسهتافت  انجام شهدی ساخت م یها، مصاحب  ن فعال تشل  ینفا از اعضا 81درمجموع با  است و یفیک

های شخصی اعضای انجمن اسالمی ک   انگاره ؛  مضمو: انجام شده استیصورت تحل ها ب    دادهیتحل
تن ههای خویشه  در مقاب  انگاره هستند یگاایی اخالق و نسبی ،گاایی ، سنتیگاای  مضمو: مطلق شام  س 

 و بارسی شدهمطالع   ،هستندشتن از منظا دیگای و از منظا خود یخوی ها بسیج ک  شام  انگاره اعضای
 ند. ا هشناسایی شد ،های متضاد و مشاب  بین این دو تشل  دانشجویی و در ادام  انگاره

صهی، ههای شخ دانشهجویی، انگهاره ههای های ذهنی، تشل  فاهنگی، انگاره ارتباطات بینها: کلیدواژه
 های خویشتن انگاره

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 «دانشهجویی ههای تشهل  بهین ذهنهی ههای انگاره کیفی مطالع » عنوا: با ارشد کارشناسی  نام  پایا:  از بخشی مقال  این *
 است. شده دفاع تهاا: دانشگاه اجتماعی علوم دانشلده در ک  است

  ایاا:. تهاا:، تهاا:، دانشگاه جها:، مطالعات دانشلده  و اجتماعی علوم دانشلده آمایلا، طالعاتم و اطاتارتب استاد .1
 

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

http://jicr.ir/article_372.html
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 مقدمه
 ای یاجتمهاع یها کنند. ما مقول  یما را فااهم م یاجتماع یها مقول  ی، محتوایذهن یها  انگاره

افااد آ:  ،ندیگو هستند ک  ب  ما می یذهن یها م و انگارهیده یقاار م ها آ:و: م ک  افااد را دریدار
ک جامعه ، یه (. اینله  در668، 6949، 1لانستی)گاد هم هستندب    یشب یزیچ  چ مقول  در

و در تعام  با هم چگون   کادهدرک  گا رایلدیگون  چ یارزش یها از گاوه کیمتعلق ب  ها افااد
 حاضا است. پووه  یایگ شل  یاست ک  مبنا یمهمپاس   ،کنند یعم  م

 گون چ»ک   هستند پاس گویی ب  این  درصدد پاسخ، 2فاهنگی  ارتباطات بین مطالعات حوزه
« ؟ی ندارنهدک  تجابه  فاهنگهی مشهتاک ویوه زمانی ب  فهمند، کنند یا می دیگای را درک می، مادم

« من» مانندمفاهیمی  گیای  شل  در ذهنی های  انگاره فاهنگی، بین ارتباطات در (.6341، 3)بنت
رفتهاری و سازی الگوههای  ساده دلی  ب  ذهنی های انگاره، دارند. درواقع ینق  بسزای «دیگای»و 

کهار را آسها:  بها اینله  امها ،باخوردارنهد   پهذیای تعمهیم قدرت از شدت ب  ،ها آ:کاد:  مند قاعده
 (.816 ،6914د )گیدنز، نسوق دهی سوی نادرست و را ب  سمت گیای مملن است نتیج  ،دکنن می

 که هها  تیشخصه از ن باداشهتینخسهت  »که  با این نظا اسهت( 818، 8118) 4کولپپا
گهاا: را یاغلب د، است ک  مادمباآمده از این واقعیت  ،ندکن یت میهداآ: را  یذهن یاه انگاره

 یایهگ . در شهل «یعنوا: فاد مشخصه کنند تا ب  یدرک م یک گاوه اجتماعی یاعضا عنوا: ب 
ده گافت. با نسهبت داد: یها را ناد ا انگارهیها  ش یتوا: نق  کل ینم زیاا: نیدر جامع  ا یدوقطب

 ین معهانیهگا، ایلف  مقاب  آ: ب  گاوه دؤو نسبت داد: م یارزش ک گاوهیب   یخاص یها لف ؤم
  شوند. ید میسطح جامع  بازتول در

شود ک   یب  آنا: نسبت داده م ییها یوگیو ها معمولا  ا گاوهیاشخاص  یباا یساز ش یدر کل
 یبهاا یا ل یوسه ن اسهت که یهشه  اینقه  کل ار متنوع باشد.یبس ،تیانتها و درنها یب تواند یم
ت یهبها واقع  یمبتنه ،شه یدهد، هاچند مملن اسهت کل ار ما قااریگاا: دراختیرفتار دی نیب  یپ

قهاار  نیهز شهده شه یاز رفتار را در باابا شهخ  کل یا وهیها ش ش ین کلیگا، اید یاز سو نباشد؛
 (.849 ،6913 گوها، کید )ننده یم

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 ییهها تیهجهاد موقعیا سهبب ،یذهنه یهها انگاره نیاز ا یناش یو رفتار یعاطفپیامدهای 
دگاه یهن دیدارد. با ادر پی را  یگاوه نیرقابت بدرنتیج ، ها و  ا: گاوهیم یاعتماد یب ک  شود یم

د نهتوان یهها چگونه  مه یو هملهار یگاوهه درو: یهها تماسک  د ید دیبا یاجتماع یبند طبق 
د نهموار کن یمنف یذهن یها انگاره د:ن بایاز ب یرا باا د و راهنا دهییرا تغ یشناختی بازنمودها

نشهوند، تعهامالت  طور کامه  روشهن (. ازآنجاک  مسائ  مملن است ب 816 ،6331ور، ی)با
(.889 ،8119کنند )هما و هملارا:،  یدا نمیا درست خود را پیمس، یاجتماع

 شناسهان  یها فاهنگهی شهل  عنوا: یک عینیهت زیسهت در ذهن، خود یا دیگای ب  گون اینل  چ
ناپهذیای  پذیا و وصف های وصف تجاب  ۀدهند توضیح، . ذهنیتدهد می بازتابذهنیت را  گیاد، می

تواند در تعام  معلوس با عینیت قاار گیهاد؛  می خود و دیگای دارند. ذهنیت در مورداست ک  افااد 
   (.61 ،6941)عاملی،  را بسازد« واقعیت»غیا از « واقعیتی»خود  یعنی فاد در آیین  ذهن

 یین دو تشهل  دانشهجویها: ایهاست ک  در م یمختلف یذهن یها کشف انگاره در پیمقال  ن یا
 شها  داده ،های ذهنهی اسهت انگاره ۀنظای با مبتنی ک  ،ادبیات نظای ابتدااین راستا، وجود دارد. در 

ش و بها رو هسهتندسهاختاریافت   ههای نیمه  مقال  ک  محصول مصهاحب  های داده ،ادام  شود و در می
. در ایهن شهوند ارائه  می، اند شده یبند ها دست  مضمو: ها و خاده مضمو:، در قالب مضمو: تحلی 

بارسهی شهده دیگها  های خویشتن گهاوه شخصی یک گاوه در مقاب  انگاره های ذهنی انگاره ،مقال 
 ستند.هنام (  )پایا: تا بزرگ پووه از یک  بخشی ی مقال  حاضا،ها دادهلزم ب  ذکا است ک  . است
 

 پژوهشپیشینه 
. ازجمله  انجهام شهده اسهت یفاهنگه نیبه در حهوزه مطالعهات های انهدکی پووه  اا:یا در

  توا: ب  موارد زیا اشاره کاد می شده در این زمین  های انجام پووه 
اهه   یفاهنگ ا:یروابط م یمطالع  مورد ؛یفاهنگ نیب یها تیحساس شد: و یجهان»مقال  

ک  روابط بین اه  تسنن و تشیع را در استا: گلسهتا: بارسهی « گلستا: ع در استا:یتسنن و تش
 (.6944)عاملی و مولیی،  کاده است

های ایاانی و فاانسوی عضو  فاهنگی زوج میا: بارسی آثار ارتباطات» ای با عنوا: نام  پایا:
فاهنگی  ذهنی و کاه  حساسیت بین های انگاره با ،و فاانس  ساکن تهاا: ایاا: دوستی انجمن

 (.6931 ،مهدی آبادی پاداخت  است )حلیمی« ها آ:
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فاهنگهی و گفتمها: حقهوقی،  ارتباطهات بهین»بها عنهوا:  ای عاملی و محمدخانی در مقال 
ب  این نلت  اشاره می کنند ک  قانو: اساسي ب  عنهوا: تلیه  گهاه « های ایاانی و رسان  ،آموزشی

ي( می تواند مورد توج  قاار گیاد، همچنین دو حقوقي جایگاه اقلیت هاي فاهنگي )دیني و قوم
مهورد در این مقال  و رسان ،  نهاد فاهنگي جهت دهنده ب  ارتباطات بین فاهنگي، یعني آموزش

 .(6941و محمدخانی،  ی)عامل تحلی  قاار گافت  است
 ؛یفاهنگه نیت بهیحساسه یشناخت ن جامع ییتب» با عنوا: ای نام  ا:یپازاده در  خالد عبدالل 

ن یدر به یفاهنگه نیت بهیحساسه یبه  بارسه« در شها قهاوه یاجتماعات قوم یمطالع  مورد
 (.6943زاده،  پاداخت  است )عبدالل ساکن در شها قاوه  اجتماعات قومی

ههای ذهنهی و هویهت فاهنگهی  مطالع  رابط  انگاره»خود با عنوا:  ۀنام پایا:ایمان  عاملی نیز در 
از  ههای متماکهز گاوههی از مصاحب  با استفاده «ها( آمایلایی ه )ایاانی نس  دوم ایاانیا: مقیم آمایلا

 (.6931 )عاملی، هویت فاهنگی این نس  پاداخت  است بارسیها ب   آمایلایی ه نس  دوم ایاانی
 یفاهنگه نیبه یهها انگاره»با عنوا:  اش نام  ا:ی( در پا6939) یقاسم احسا: شاههمچنین، 

 ،اا:یهاز مهادم ا هها ییلایآما یذهنه یهها  مطالعه  انگهاره ضهمن ،«اا:یها: از مهادم اییلایآما
منهابع  و ییشناسهارا ا: یهاانیا در مهوردن افااد یا ایخنث و ،یمنف مثبت، یفاهنگ نیب یها انگاره
6939، یقاسم )شاه کاده استا: یبرا ها  ن انگارهیا یایگ شل 

 بارسی شهدهبت ب  گاوه دیگا گاوه نس ذهنی یک های انگاره، بیشتا پیشین های پووه  در
ذهنهی شخصهی و خویشهتن دو گهاوه دانشهجویی بها  ههای انگهاره ،مقال  حاضا اما در ،است

است های منفی یا مثبت، سعی شده  انگاره های وا:شود و فارغ از اطالق عن مقایس  می یلدیگا
 د.شوها، توج   میا: انگاره تشاب تقاب  یا ب  

 
 یذهن یها انگاره

هها ازجمله    از حهوزه یاریگسهتاده در بسه طور اسهت که  به  یمیاز مفهاه یه ذهنمفهوم انگار
؛ 6311 ،4نههورمن و روملهههارت، 3لفتههوس؛ 6311، 2نههورمن و بههاباو) 1یشههناخت یروانشناسهه

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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کار  به گها ید یهها حهوزه گهاا:( ویو د 2بی)آربی مصنوع (، هوش6344، 1اسچنک و آبلسو:
ت یهدر مهورد ماه شهده دگاه درنظاگافته یهد به  شهدت ب  ی،انگهاره ذهنه قیدق فی. تعارود می

 های  از تجابه یا مجموعه ، یذهنه ۀانگهار است.وابست   ،و شناخت انسا: یذهن یبازنمودها
مها در  یرفتارها هدایت یاند و باا شده یبند دست  ،ماتبطی دانش یها گاوه ک  در استگذشت  

 .(111 ،6333دا، یشیروند )ن یکار م آشنا ب  یها تیموقع
ن نهوع یب  چند یتعامالت اجتماع یذهن یها انگارهپادازا: مختلف،  ااساس دیدگاه نظای ب
انهد که   اشهاره کهاده یذهنه یها از انگاره ی( ب  موارد6346) 3تایلور و کااکا. شوند یم میتقس

 یهها یوگهیانهده ویاسهت که  درباگ یدانش معنای ب  ک  4یشخص یذهن یها  انگارهعبارتند از  
گهاه معنای ک  ب  5شتنیخو یذهن یها انگاره، د استافاا یتیشخص در مهورد خهود  یدان  و آ

 ،اسهت یاجتماع یها در مورد نق  موجوددان   معنای ب ک   6یانگاره ذهنی نقش ،افااد است
 یهها انگهاره اسهت، ومشتاک  یها تیدادها در موقعیرو یتوال معنای ب  ،7دادیرو یانگاره ذهن

 9ن و واکهایآگوسهت .اسهت پهادازش نیدان  در مهورد قهوان معنای  ک  ب 8از محتوا یخال یذهن
یی انواع ابتهدا داد،یو رو ،شتن، نق ی، خویشخص یذهن یها  انگاره با این نظاند ک  (6334)

ب انهواع یهتات نیها (. به 111 ،6333دا، یشهین  نقه  از هستند )به  یتعام  اجتماع یها انگاره
  بندی کاد  زیا دست شل  توا: ب  یها را م انگاره
ههایی  واقعیهت بهارهدر دانه  کلهی از ههایی بخ : 10و مفهوم ذهنی واقعیت هایانگاره .1

 ک  دو چاخ و یک ای است وسیل  نقلی  ،دوچاخ »و مفاهیمی مانند « توکیو، پایتخت ژاپن است»
 ؛(111 ،6333نیشیدا،   نق  از ب  ،6348 ،12هامپتو: ؛6346، 11)چیهستند « ی داردصندل

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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شهود  یمهای از افهااد  ههای شخصهیتی عهده ویوگیشهام  های ذهنی شخصی: انگاره .2
 ؛(111 ،6333دا، یشی)ن

 یافااد خاص یدرک و فهم مادم از روانشناسمعنای  ، ب مابوط ب  اشخاص یذهن یها انگاره
 افااداز  یصفات باخ یبند طبق  یها مانند نمون  د دارد،یکأاهداف افااد ت و ها تاست و با صف

های ذهنی مابوط ب  اشهخاص،  بااین، انگاره عالوه. یا فعال: اجتماعیمعتقد و متعهد  یمذهب
های  ههای مختلهف در رمزگشهایی، یهادآوری، و اسهتنباط د ک  در موقعیتکن ب  افااد کمک می

ز یهافهااد ن یزنهدگ اهداف ایثأت تحتیادشده،  یها انگاره خود، مشلالت کمتای داشت  باشند.
در ذههن خهود را افااد  اهداف مورد در یشتایما اطالعات ب ک  معمولا معنا نیا اند، ب یگ یقاار م

 (.13 ،6949ا:، یو باقا یاوانیم )ایکن یم ینگهدار
ک  افااد از خود دارند  ای است یذهن یها انگاره دربادارندۀ خویشتن:ی های ذهنانگاره .3

 .نند(یب یمچگون  را ها  آ: گاا:ینند و دبی    یم چگون  خود را ها )آ:
های ذهنهی خویشهتن )بااسهاس  کم س  سطح از انگاره دست(، 6341) 1نظا تانا بااساس

ن یک  ااست مشتاک  یها یوگیک انسا: با ویشام   ،ن سطحیبالتا. میزا: اهمیت( وجود دارد
 یهگاو درو: یسازمانده، یانیم سطح اشتااک گذاشت  است.   ب اننوع هم سایا با را ها یوگیو
ههای  گاوهو نه   یک گاوه خاص اجتماعیعنوا: عضو  ک فاد را ب یک  است  ای یگاوه باو: و

 شهام  ،ن سهطحیتها ک ز:( و نهازلیها یه ییلهایآما کیه  مثهال ی)باا کند یف میتعادیگا، 
 (.114 ،6333 دا،یشین  ک فاد خاص )ب  نق  ازیعنوا:  ب  فاد یسازمانده

« خودانگهاره»م یهنها: داریاطم یروشهن هها در خهود به  آ: داشهتن ازک  مها را  هایی ویوگی
 مهثالا  ؛دارنهدی خهود ها یوگیواز  یدر مورد باخ یتصورات روشن ،مادم بسیاری ازند. یگو می

« یخجهالت» یستند که  فهادیمطمئن ن کامالا  یول ،هستند« پاکار» یلیدانند ک  خ یم یروشن ب 
و  یاوانهی)ا اسهتفهاد « خودانگهاره» یاصلاز ابعاد  یلی ،بود:« پاکار» ،ن مثالیهستند. در ا

 ؛(13 ،6949 ا:،یباقا
یی مجموعه  رفتارهها، یعنی  یاجتماعی ها نق  بارۀدان  در شام  ذهنی نقش: انگاره .3

 یهها نقه  و دربادارنهدۀرود  مهی انتظهار خهاص یاجتمهاعی ها تیمادم در موقع است ک  از
، مابوط به  نقه  یذهن یها انگاره، نیاابناب؛ (114 ،6333دا، یشی)نی است و انتساب یاکتساب

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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مناسههب و موردانتظههار  یدانهه  فههاد را دربههاره رفتارههها کهه  هسههتند یشههناخت سههاختارنههوعی 
اسهت.  تأثیاگهذارز در درک و فههم مهادم یهن یذهنه یها  ن انگارهیا کند. کارباد یم یسازمانده

ا از طهاف جامعه  به  مها ی ،میآور می دست مابوط ب  نق  را با تالش خود ب  یذهن یها انگاره
 ؛(11 ،6949 ا:،یو باقا یاوانی)ا دشون می واگذار
 انجهام بهاای مناسهب ۀنهیزم و تیموقع بارۀدر اطالعات شام  :1ای نهیزم ذهنی انگاره .5

گاهی (6338) تانا نظا اساسبا خاص. رفتاری  و ینهیب  یپ ب  ی،ا ن یزم یذهن یها  انگاره از آ
 کند. می کمک مسئل  ح  یهاراهباد و هدف ب  یابیدست اایب مناسب اقدام تشخی 

ن ین قهوانی. ااشاره داردمشاب   یها تیدر موقع دادهایرو یتوال ب  :2ای انگاره ذهنی رویه .6
 .داشت  باشند یلسانیرفتار  ،مشاب  یها تیموقع افااد درک  د نشو می باعث، یرفتار

 ی. شواهداستح  مسئل   یها راهباددان  در مورد معنای  ب : 3انگاره ذهنی استراتژی .1
 است. یدر فاد، مهارت شخص راهبادعام  انتخاب  ،دهد می انسا: وجود دارد ک  نشا: در

حافظه   ، دریابیها و ارزیثأتهۀ است ک  دربار یشام  اطالعات :4احساسی انگاره ذهنی .8
گها فعهال ید یذهن یها انگاره د ک نایگ یم دردستاس قاار یزمان و اند اه شدهیمدت ذخ یطولن

 دا،یشهیانهد )ن افته یفاد سهاختار  یتعامالت اجتماع در طول یذهن یها انگاره نیشده باشند. ا
6333، 113.) 

 یو ارزشه یعهاطف یها ک  موجب باوز پاسخ یذهن یها انگاره یبند ن نوع طبق یتا یاساس
مها از گهاوه  یهتذهنادراک و  ۀاز نحهو یاست ک  ناشه« ها آ:»در مقاب  « ما»مسئل   ،شود یم

ها  آ:» (6 اد یگ می شل  یما س  نوع انگاره ذهنذهنیت است. در ادراک و  یاخودیو غ یخود
 «.ها از ما بدتا هستند آ:»( 9و  ؛«ها با ما فاق دارند آ:»( 8 ؛«هم مث  ما هستند

 یبنهد از هها گهاوه بهتها« مها»بااسهاس ای  یبنهد ها گهاوه، طیشاا در اغلب، بیتات نیا ب 
 (.11 ،6949، یاوانیا  نق  از ، ب 6313، 5وریاست )با« ها آ:»س بااسا

 تهایلور و کااکها(، 6333نیشهیدا ) ههای نظایه بها تاکیهب اسهت در این مقال  سعی شهده 
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 چنهین،های ذهنی خویشتن )از منظها خهود و دیگهای( و هم  انگاره (،6341) و تانا ،(6346)
 شوند. مطالع  ،ذهنی شخصی های انگاره

اند، دو تشل  دانشجویی، یعنهی  عنوا: نمونۀ پووه  حاضا انتخاب شده ک  ب  دو گاوهی
های  کنند. این گاوه انجمن اسالمی و بسیج دانشجویی هستند ک  در دانشگاه تهاا: فعالیت می

عنوا: نمونههۀ  دلی  وجههود تعارضههات و اختالفههات فاهنگههی، سیاسههی، و... بهه  دانشههجویی بهه 
 اند. مطالعاتی انتخاب شده

در خهارج وجهود ندارنهد، « عینی و روشهن»ای  گون  اید توج  داشت ک  معانی، لزوماا ب ب»
شهوند، و  گیاند، نمایندگی می در یک فاهنگ ریش  می« نمادها»و « ها عالمت»بلل  از طایق 

(. ایهن دو تشهل  3، 6941)عهاملی، « کننهد در یک ذهنیت و عینیت جمعی ظههور پیهدا می
 ده مستثنا نیستند.نیز از این قاعدانشجویی 

ههای دانشهجویی اساسهاا پدیهده خهاص  های اجتماعی، جنب  همانند بسیاری از جنب »
منظور پیشباد نهوعی  یافتۀ دانشجویا: ب  معنای کوش  جمعی کمتاسازما: جوامع اماوزی و ب 

دگاگونی و تغییا در جامع  یا تداوم وضعیت خاصهی هسهتند. جنهب  دانشهجویی از مجمهوع 
نحوی در راستای تغییا یا تداوم وضع موجود در جامع ، اعتااض، انتقاد، یها  ک  ب  دانشجویانی
 (.16، 6946)کایمیا:،    «گیاد کنند، شل  می حمایتی می

 
 پژوهشروش 

منظور شناخت موجودات انسانی و نحهوۀ  معنای انجام مطالع  منظم ب  پووه  کیفی درواقع ب 
 ،1ت و ههانگلایهنگها اسهت )پل ک روش که یک   استها با خود و محیط اطاافشا:  تعام  آ:

6338، 881.)
 یفهیآ: اسهت که  پووهشهگا ک یمعنا ایف و تفسیو توص تجاب  کیستن یق زیطا از تنها

(. 91 ،6944، 2لهوریو ت نهدلفید )لکنهاسهتفاده  مخهاطب  قابه  یآ: تجاب  را بهاا تواند می
 ها است. داده یآور کیفی جمع یاه رویلاد در استفاده ی قاب ها کیاز تلنی یل ،مصاحب 

 پهی مصهاحب  از  های پاسه اسهت که  در آ:،  یا مصهاحب  ،افت یسهاختار م ین ۀمصاحب
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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هها  امها آ: ،شهود مهی دهیپاسه یمشابه یها دهندگا:، پاس  شود و از تمام پاسخ می مشخ 
(161-461 ،6941دهند )دلور،  پاسخ تمای  دارند،ک   شللیآزادند ک  ب  ها 

کهار  بها مصهاحب  به  یمبتن یها بافی ک  در پووه  گلول روش نیز با استفاده از ی گیا نمون 
داننهد  یکه  مه یکسهانتوسط  یق معافیطا از ها نمون  ،روش در این .انجام شده است ،رود یم

به   ید تنها راه دستاسیشا ک آید  یگاد م ،است ییها یوگیبا چ  و یدنبال چ  افااد ب  پووهشگا
 (.616 ،6944 ندلف و تیلور،یحساس باشد )ل یا در کارهایا افااد درگیاب یاید یها گاوه

 و( 6) شهماره ههای هها در جهدول آ: های ویوگیک   ه استنفا مصاحب  شد 81با  ،درمجموع
 ،نفا 4ماد و  ،نفا 68اند،  ک  از انجمن اسالمی شاکت کاده یگویان از میا: پاسخ آمده است (8)

حجهم زیهاد  دلی  مهاد هسهتند. به  ،نفا 3ز: و  ،نفا 61بسیج،  گویا:  اسخز: هستند و در میا: پ
 ها آمده است. از اعضای انجمن یافت  ها در قسمت تحلی  تنها یک یا دو مورد از مصاحب  ها، داده

 ال پاسهیدهؤهای خویشتن س انگاره بارۀدر ،جیشخصی و از اعضای بس های انگاره بارۀاسالمی در
 است  شا  زیا ب  ،گویا: پاسیده شد  ک  در مصاحب  از پاسخ اییه پاس شد. محورهای 

 ،ج دانشجویییشخصی اعضای انجمن اسالمی نسبت ب  اعضای بس یذهن یها انگاره (6
 ،بسهیج دانشهجویی خویشهتن اعضهای یذهنه یها انگاره (8؛ هایی است؟ شام  چ  مضمو:
ن یها یایهگ   منجا ب  شهل ک  در هادو تشلهایی   تجاب (9؛ هایی است؟ شام  چ  مضمو:

؟هستند ییها ، چ  تجاب اند شده یذهن یها انگاره
 یمحورهها ،یذهنه یهها انگهاره ۀیبااساس نظا ،ا: شدیب یچارچوب نظا ک  در گون  هما:

تحلیه  در ایهن پهووه ،  شل  گافت. یذهن یها  انگاره ۀیباپا، مصاحب های  ی پاس اساس
شناخت،  یباا یروش ،  مضمو:یتحلم شده است. ها بااساس روش تحلی  مضمو: انجا داده
  یهتحل یبهاا ینهدیافا ،ن روشیاست. ا یفیک یها موجود در داده یو گزارش الگوها ، یتحل
کنهد   ی  مهیتبهد یلیو تفصه یغن یها پااکنده و متنوع را ب  داده یها است و داده یمتن یها داده

(8111 ،1)بااو: و کالرک
 یهها امیهد: پکاب  آشلار  حد املا:، در ک است  درصدد  ، پووهشگایتحل ن روشیا در

 2لههامیگ ۀیتوصه بااسهاس(. 846 ،6948مصاحب  بپهادازد )فاخهزاد،  ینوشتار در متن نهفت 
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

771 
 3،  شماره 11دوره

 1331پاییز 
 33پیاپی 

 
 
 
 

ات یهطهور کامه  و بها شها  جزئ د ب یهدف، متن مصاحب  با نیا ب  یابیدست یباا ،(8111)
 آغهاز یگهذار کد ینداها، فا احب ات مصیجزئ از نوشتن پس (.19، 8111 لهام،یشود )گ نوشت 

 .دنشو های کلی استخااج می ها، مضمو: مضمو: خاده یبند از دست  پسشود و  می
 

 شوندگان عضو انجمن اسالمی های مصاحبه (. ویژگی1جدول شماره )
 

 سمت در تشکل رشته تحصیلی جنس

 کارشناسی ارشد فلسف  ماد
 31-38دبیا سیاسی 

 38تهاا:  دبیا انجمن اسالمی دانشگاه

 کارشناسی ارشد فلسف  ماد
 عضو سابق شورای ماکزی انجمن اسالمی دانشگاه

 دو دوره دبیا انجمن اسالمی دانشلده ادبیات

 شناسی و فلسف  کارشناسی ارشد زبا: ماد
 دبیا آموزش شورای ماکزی انجمن دانشگاه

 31دبیا فاهنگی انجمن اسالمی دانشلده ادبیات 
 دبیا سیاسی انجمن اسالمی دانشلده ادبیات کارشناسی تاریخ ماد
 دبیا انجمن اسالمی دانشلده ادبیات کارشناسی فلسف  ز:

 دبیا انجمن اسالمی دانشلده علوم اجتماعی شناسی کارشناسی ارشد جامع  ماد
 عضو فعال شناسی کارشناسی جامع  ماد
 شگاه تهاا:عضو سابق شورای ماکزی انجمن دان کارشناسی ارشد جامع  شناسی ز:
 عضو شورای ماکزی انجمن اسالمی دانشلده علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ارتباطات ز:

 دبیا انجمن اسالمی دانشلده حقوق و علوم سیاسی کارشناسی ارشد جامع  شناسی سیاسی ماد
 عضو فعال کارشناسی حقوق ماد
 عضو فعال کارشناسی حقوق ماد
 عضو فعال کارشناسی حقوق ز:

 عضو فعال کارشناسی ارشد عماا: ماد
 سمت در تشل  رشت  تحصیلی جنسیت

 دبیا انجمن اسالمی دانشلده علوم پای  کارشناسی زیست شناسی ز:
 عضو فعال کارشناسی ارشد زیست شناسی ز:

 دبیا سابق انجمن اسالمی دانشلده علوم پای  کارشناسی ارشد علوم کامپیوتا ماد
 عضو فعال یوتاکارشناسی علوم کامپ ماد
 عضو فعال کارشناسی ارشد شیمی ماد
 عضو فعال کارشناسی ارشد شیمی ماد
 عضو فعال کارشناسی زیست شناسی ز:
 عضو فعال کارشناسی شیمی ز:
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 یشوندگان عضو بسیج دانشجوی های مصاحبه (. ویژگی2جدول شماره )
 

 سمت در تشکلرشته تحصیلی جنس

یی دانشگاه تهاا:مسئ کارشناسی ارشد حقوق ماد  ول بسیج دانشجو

 کارشناسی ارشد علوم سیاسی ماد
 معاو: سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه

 جانشین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه

 ای کارشناسی ارشد مطالعات منطق  ماد
 معاو: سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه

 مسئول بسیج دانشلده حقوق و علوم سیاسی
 مسئول بسیج خواهاا: دانشلده حقوق و علوم سیاسی یاسیکارشناسی علوم س ز:

عضو فعالکارشناسی حقوق ماد

 مسئول سابق بسیج دانشلده حقوق و علوم سیاسی کارشناسی علوم سیاسی ز:

 عضو فعالکارشناسی حقوق ز:

 عضو فعال کارشناسی علوم سیاسی ز:

 عضو فعالکارشناسی حقوق ز:

 فعال عضو کارشناسی ارتباطات ز:

عضو فعالکارشناسی ارتباطات ز:

 معاونت سابق سیاسی بسیج دانشگاه شناسی کارشناسی ارشد جامع  ز:

عضو فعال شناسی کارشناسی ارشد جامع  ز:

 مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشلده علوم اجتماعی شناسی کارشناسی ارشد جامع  ماد

 شجویی دانشلده علوم اجتماعیمسئول سابق بسیج دان شناسی دکتاای جامع  ز:

 عضو فعال شناسی کارشناسی جامع  ماد

 مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشلده ادبیاتکارشناسی فلسف  ز:

 مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشلده ادبیاتکارشناسی ارشد فلسف  غاب ز:

 عضو فعال کارشناسی مهندسی ملانیک ماد

 فعالعضو  کارشناسی مهندسی شیمی ماد

عضو فعال شناسی کارشناسی زیست ز:

یی دانشلده علومکارشناسی شیمی ز:  مسئول بسیج دانشجو

 عضو فعال کارشناسی علوم کامپیوتا ز:

عضو فعالکارشناسی شیمیماد
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 ی پژوهشهایافته
و سهوم مصهاحب ، کدگهذاری و  نخسهت پاسه شوندگا: به   های مصاحب  پاسخ ،بخ  این در

 های واره ها یا طا  انگاره شد، این گفت ات نظای یادب ک  در بخ  گون  . هما:اند دهبندی ش میتقس
 (.111 ،6333د )نیشیدا، نشو تی افااد دیگا مییشخص های شام  ویوگی ،شخصی

 های شخصی اعضای انجمن اسالمی در مورد اعضای بسیج انگاره. 1
شام  س  مضهمو: کلهی  ،جاسالمی در مورد اعضای بسی اعضای انجمنی شخص های انگاره
به   ها مو:مضه . هایهک از ایهنشهود میاخالقهی  گاایهی  و نسهبی ،گاایهی گاایی، سهنت مطلق
 شوند. می تقسیم یمختلف های مو:مض خاده
 گرایی مطلق الف(

 هها بیهانگا انگهاره شده است ک  هم  آ: مضمو: استخااج هشت خاده مضمو: از مجموع این
اعضهای بسهیج  در مهوردضای تشهل  انجمهن اسهالمی را هستند ک  تصور ذهنی اع ای ذهنی

 کند. می دانشجویی بیا:
یلدستی » ،«اندیشی جزم»، «خودمحوری»، «یمحور شخ »شام   ها مو:مض خاده این

سههاختار »و « رویلههاد انتقههادی نداشههتن»، «یانحصههارطلب» ،«خههودباتابینی»، «در تفلهها
 .شوند می« غیادموکااتیک

شهود که   مطها  مهی ، زمهانیذهنهی ۀایهن انگهار .اسهت محوری ن انگاره، شخ نخستی
موردپهذیاش  مقاب  را تابع یک شخ  یها اشهخاص ب  جایا: فلای متعلق ا:، افاادیگو پاسخ

 دانند.  گاوه می
به   ؛است  پاست هستند. اعتقاداتشا: حول یک شخ ، شل  گافت  شخ  ،ب  نظا من

 ییهد نلنهد، غلهط اسهت.أ  تدرست است و هاچیزی را ک ،این شل  ک  هاچ  او بگوید
انجمهن اسهالمی دانشهلده  ،همهین اسهت )ز: ،آیهد می چیزی ک  در درج  اول ب  ذهنم

 حقوق، کارشناسی حقوق(.
انجمهن یهک  ،یعنی اصول و تاریخچ  انجمن اسالمی ک  بااسهاس آ: ،مانیفست، ببینید

است. یک اصولی ک  مشخ  اسهت و خهط قامهز انجمهن محسهوب  پیدا کاده هویتی
محور هستند ک  درواقهع اشهخاص،  های دیگا ک  شخ  یعنی باخالف تشل  ،شود می

طور که  خودشها: ههم ابهایی ندارنهد از  خط قامز هستند، نیست. در تشل  مقاب  ما آ:
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انجمهن اسهالمی  ،)مهاد شهوند خهط قامهز محسهوب مهی گفتن ، بعضی از اشخاص،
 شناسی سیاسی(. دانشلده حقوق، کارشناسی ارشد جامع 

از باخهی  در، عضهو بسهیج دانشهجویی افااد با این نظاند ک شوندگا:  ی از مصاحب تعداد
 و... ،سیاسهی، فاهنگهی ههای اجتمهاعی، پدیهدهاز با بعضهی  رویاروییهای زمانی و در  باه 

انگهاره  اسهاس، ؛ بااینصایح رهبای اسهت های دیدگاه باخالفدهند ک   می را باوز یرفتارهای
 شود.  است ک  مطا  میانگاره دیگای  خودمحوری،

 مثالا  ؛کنند حتی در جاهایی جلوتا از رهبای حاکت می ،کنم دوستا: بسیج فلا می ولی»
کننهد یها خهود رهبهای  مخالفت مهی ها همچنا: کند و آ: ای حمایت می از تیم هست  آقا

شا: ب  افااد حتی جلوتا از رهبای  حب و بغض شخصی. انتقاد کنید و... گوید از من می
 شناسی(. انجمن اسالمی دانشلده علوم اجتماعی، کارشناسی جامع  ،)ماد« ندز می

 ،است. درواقهع : اشاره شدهآها ب   مضمو: دیگای است ک  در مصاحب  خاده ،اندیشی جزم
اند و حاضا به    هایی را پذیافت  دیدگاه ،اعضای تشل  مقاب  با این نظاند ک شوندگا:  مصاحب 

 ها نیستند. در مورد آ: شید:ها یا حتی اندی آ: تغییا
کنهار بگهذارد و ایهن احسهاس را که  مالهک  اندیشی را طاف مقابه  جزم اگا ،نظا من ب 

تهازه راه تعامه  بهاز  ،اقناع کند را کنار بگهذارد حقیقت است و طاف مقاب  را باید لزوماا 
 انجمن اسالمی دانشلده حقوق، کارشناسی حقوق(. ،شود )ماد می

سای اصول کلی فلای را قبول دارند و حاضها  بینم این است ک  یک من آ: چیزی ک  می
این حلومهت  ،ندتاین گاوه خوب هس ،گاوه بد هستند اینل  این مثالا  ؛تغییا آ: نیستند ب 

 ،کنند )ز: می و...متهم ،بود:، باانداز ب  نفوذیرا افااد غیاخودشا:  است. و دائماا  بهتاین
 رشناسی فلسف (.انجمن اسالمی دانشلده ادبیات، کا

که  در سهاختار یهک  زمهانی ،بیانگا این نلت  است که  افهااد ،طلبی مضمو: انحصار خاده
ههای بهالتا سهاختار  رده ۀطلبانه ثیا تصمیمات انحصهارأتحت ت گیاند، می یا گاوه قاار تشل 

 کند. می  مواضع خود را مطا ،طلبان  انحصار ای گون  هستند و این ساختار است ک  ب 
دموکااتیک نیست، چو: بسیج هم یهک نههاد نظهامی  یک ساختار کامالا  ،جیر بسساختا

 یارییعنی شهاید بسه ،، شاخ  دانشجویی این نهاد نظامی استییدانشجو است و بسیج
در دانشلده ادبیات باشند ک  تفلهاات متفهاوتی داشهت   ،ک  دوستا: من هستند یاز افااد
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شاید در روش بخواهند  ،ی تشل  بسیج هستندبا اعضا فلا ک  هم یباشند، یا اینل  کسان
معتقهد  ،طهور مثهال ب  ؛ها وجود ندارد را پی  بگیاند و این املا: باای آ: یروش متفاوت

ای باید اجماع کنیم بها انجمهن اسهالمی یها بها هها تشهل   باشند ک  در مورد یک مسئل 
می دانشهلده انجمهن اسهال ،دههد )مهاد اجازه ایهن کهار را نمهی ،ساختار اما آ: ،دیگای

 ادبیات، کارشناسی تاریخ(.
و  یهماهنگ ،در افلار و باورهای تشل  مقاب  ک معتقدند شوندگا: نیز  از مصاحب  یتعداد

ای اسهت  کنند. یلدستی در تفلا، نام انگاره ها مانند هم فلا می آ: ۀوجود دارد و هم ییلدست
 کند. را بازنمایی می ها ویوگیک  این 

یعنی اختیهار را از خودشها:  ،بینم خاصی را می ییلدست ،کنم نگاه میمن وقتی از بیاو: 
 د خاصهی توافهق زیهادیرشا: در یک مهوا ند. هم تهم هس رو اند و هم  دنبال  کاده سلب
 انجمن اسالمی دانشلده فنی، کارشناسی ارشد مهندسی عماا:(. ،)ماد دارند

تبهدی  به   ،دارد ر جامع  وجهودک  د یهای زدگی خاطا سیاست ها ب  بچ  این ،نظا من ب »
اند، اما خهب در یهک فضهای دانشهجویی فعالیتشها: را   یک تفلا خاص شده یسخنگو

، کارشناسههی یدانشههلده علههوم اجتمههاع یاسههالم انجمههن ،)مههاد« دهنههد انجههام مههی
 شناسی(. جامع 

نوعی حهس  کنند،   می افاادی ک  در تشل  بسیج فعالیت ک  شوندگا: اعتقاد دارند مصاحب 
 این موضوع است. ۀدهند بینی نشا: باتا باتای نسبت ب  افااد دیگا دارند. انگاره خود

 کننهد ک  مخالف ما هستند، دارند اشتباه می ها این است ک  کسانی زمین  ذهنی آ: ،ببینید
کنند  این افااد و فلا می ،فاض تلثاپذیای ندارند چو: پی  ،روند می مسیا ناصوابی را و

مخالفها:  بها ایهن .هاست اند و در مشت آ: ها فهمیده یزی است ک  آ:قت فقط آ: چیحق
خوبی هسهتند که   های ها بچ  این ند سمت ما.یبیا هم با مالطفت باخورد کنیم ک  بعداا 

انجمن اسالمی دانشلده حقوق،  ،ک  حق با ماست! )ماد درصورتی ،اند دچار اشتباه شده
 سیاسی(.ی شناس کارشناسی ارشد جامع 

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

 هستند.
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 ،هها کهاری انجهام دهنهد و از نظها آ: ،ها با هدف اصال  کنم ک  آ: گما: نمی اصالا  من
انجمهن اسهالمی دانشهلده ادبیهات، کارشناسهی  ،)ز: عهالی اسهت ،حلومت چیز هم 

 فلسف (.
دارد. بسیج ههم مهدافع وضهع موجهود  سای مدافعانی یک ،بالخاه ها وضع مشخصی»

نم و یهب   را سهاختاری مهییچو: قضه ،ها ندارم یاست. قضاوت شخصی در مورد بسیج
بهدی اسهت یها  آدم ک  مهثالا  ؛فهمم اجتماعی را با نقب اخالقی افااد نمی خیلی تحولت

گاه است. این انجمهن اسهالمی  ،)مهاد «اسهت های سطحی نظام قضاوت ها ب  فالنی ناآ
 شناسی(. دانشلده ادبیات، کارشناسی ارشد زبا:

 ۀی و اندیشهأبه  ر یاعتنهای سالری و بهی عدم اعتقاد ب  مادم ک معتقدند شوندگا:  مصاحب 
 بسهیج توسهط سهاختارهای نظهامی ۀادارآ: را  ۀنشهان درو: ساختار بسهیج وجهود دارد و ،افااد
ک  این تشل  ب  یک تشل  غیادانشجویی تبدی  است این اما باعث شده  ،دانند و معتقدند می

 باشد.داشت  شود و یک ساختار غیادموکااتیک 
نیست. یک سازما: سپاهی است. یک عافهی  تشل  دانشجویی بسیج عافاا  ،نظا من ب »

ید دانشجویی باشد. یک واقعیتی وجود دارد و آ: ایهن وجود دارد ک  تشل  دانشجویی با
 ت کنند. معمولا یتمای  دارند ک  در بسیج فعال از دانشجویا: یتوجه است ک  بخ  قاب 

وارد  ،تها اسهت کیگاا نزد ک  یک تفلا سیاسی دارند ک  ب  جنا  اصول های مذهبی بچ 
شد. باید کار فاهنگهی انجهام شوند. بسیج نباید در کنار یک نهاد نظامی با می این تشل 

 شناسی(. انجمن اسالمی دانشلده علوم اجتماعی، کارشناسی جامع  ،)ماد« دهد
مدافعانی دارد و این مهدافعا:  گویم ساختار کشور ما وضع مشخصی دارد و طبیعتاا  من می»

توانند در دانشگاه هم باشند و با توج  ب  اینل  تیپ خاصی نیستند و قشهای هسهتند که   می
لئیک ههم در  ببینید اگا یک جمهوری کامالا  کنند. می مدتی در دانشگاه را دنبال منافع کوتاه

ج در دانشگاه وجود خواههد داشهت. یباز هم بس ،دنشاطی ک  ساکوب نل ب  ،ایاا: باپا شود
دموکااتیک ههم بهاز ههم  در یک نظام لیباال بسا ما هم باویم عضو آ: بسیج شویم. قطعاا  چ 

 ی مانند بسیج وجود خواهد داشت. یک تفلا اسالمی با این مختصهات قطعهاا یک تشلیالت
 ،)مهاد« ش با انجمن مملن اسهت خیلهی مهبهم باشهدزما ،ولی در آ: شاایط ،وجود دارد

 انجمن اسالمی دانشلده ادبیات، کارشناسی ارشد فلسف (.
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 گرایی سنت ب(

بسهیج وجهود دارد،  ر مهورداسهالمی د اعضای انجمن یذهنی ها ک  در انگاره یدیگا مضمو:
 است. گاایی سنت

م و یایهدرنظها بگ ،معنای هاآنچ  متعلق ب  جها: جدید نیست را ب « ییگاا سنت» ۀواژ اگا
 های مو:مضه توا: خاده می های متفاوتی از باور تا رفتار باای آ: قائ  باشیم، ساحت، نیهمچن

و پوش  ظهاهای را در  ،خالفم داری، گفتما: اسالم سیاسی، ارتباطات محدود با جنس دین
 قاار داد. یبند  ن دست یا

گویها:  حوزه دین اسهت. پاسهخ انگا اعتقاد و باور افااد تشل  مقاب  دریب ،داری دین ۀانگار
ای  داری، انگاره محلمی دارند. انگاره دین ۀدیهستند و عق داری افااد، افااد دین این ک  معتقدند

 شود. است ک  در اینجا مطا  می
کنم عقیده داشتن است. احسهاس  ها قائ  هستم ک  من فلا می آ: ویوگی مثبت باای یک
یک آدم  و خنثایی و اینل  مثالا  ییرو کنم عقیده داشتن این است ک  آدم را از حالت دو می

عقیهده داشهتن را مثبهت  ،کنهد. از ایهن نظها می تللیف  با خودش مشخ  نیست، دور
نم. دلهم یهام بب های فلای فیط دارم در خیلی از همای است ک  دوست  دانم و دغدغ  می
سهخت نبهود: را پیهدا کهنم  و قدر سهفت های خودم دلی  این طیفی خواهد در میا: هم می

 شناسی(. انجمن اسالمی دانشلده علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد جامع  ،)ز:
فلها  ولهی اینجها ایهن اصه  ،دین است ،جیهای بس کنم اص  موردقبول بچ  من فلا می

و بعهد  ،ههای اخالقهی اسهت شزار ،انسهانی اسهت یها  ارزش کنم باشد. اول مثالا  نمی
 شناسی(. دانشلده علوم، کارشناسی زیست یاسالم انجمن ،چیزهای دیگا )ز:

ههای اینجها بیشهتا  فشا: مشخ  است. بچ یبسیج در مسائ  دینی تلل یها بچ  منظا ب 
 )ماد، انجمن دانشلده علوم، کارشناسی ارشد علوم کامپیوتا(. تناقض هستند دچار

بیهانگا اعتقهاد به   ،گیهاد قهاار مهی یاسالم سیاسی ک  در مقاب  گفتما: روشنفلا گفتما:
انگاره دیگهای  ،اجتماعی است. انگاره گفتما: اسالم سیاسی زندگیدین در تمام ابعاد  حضور

 .شود می گاایی مطا  است ک  ذی  سنت
گوینهد بایهد  کنند. مهی  می یگذار ها ارزش ک  وجود دارد این است ک  آ: یک چیزی مثالا 

خواهند هاطور شده  می جدید کاد. دنبال علوم اجتماعی حلومتی هستند. یپاداز نظای 
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انجمهن اسهالمی دانشهلده علهوم اجتمهاعی، کارشناسهی  ،دین را حلومتی کننهد )مهاد
 شناسی(. جامع 

مبنهای فعالیهت سیاسهی و  سیاسی وجود دارد و آ: اینل ، اساساا د اما رک  در مو ای یتلق
کننهد که   های بسیج فلا می دو تا مسیا متفاوت است. بچ  ،گیای فعالیت سیاسی جهت

در قالب یهک گفتمها:  ،ل  دینی. درواقعئنام مس فعالیت سیاسی در راستای کلیتی است ب 
نگهاه  ،ی انجمهن اسهالمی دارنهدهها کند و یک نگاهی هم ک  بچه  تا معنا پیدا می بزرگ
لحها   به  ،شود گفهت می ندارد. لعاب دینی و رنگ ل  سیاسی،ئیعنی مس ،تای است عافی

کهنم در  اما فلها مهی، گذاری  فارغ از ارزش ؛تاریخی، یک نگاه مدر: و پیشامدر: است
سهازوکارش را عقهالی هها  ،است ک  باید درواقهع فضای مدر:، سیاست یک اما عافی

ههای قدسهی و دینهی دارد.  جور دللت یک ،ولی در گفتما: سنتی ،تعیین کنند ای جامع 
 سهتهای سطحی نی تفاوت دو پارادایم وجود دارد و اصالا  نظام این لحا  سیاسی ب  این ب 
 انجمن اسالمی دانشلده ادبیات، کارشناسی ارشد فلسف (. ،)ماد

« گاایهی  سنت»  در ذی  مضمو: دیگای است ک خاده ،ارتباطات محدود با جنس مخالف
جهنس مخهالف در  بات در باقااری ارتباط یبیانگا محدود ،مضمو: شود. این خاده می تعایف

 تشل  مقاب  است.
سهای  ها اسهت. اینله  یهک تا آدم نوع ارتباط دختا و پسا، اعتقادات شخصی ،نظا من ب 

هها از   و آ:تعایهف مها  ،تا است و در حوزه عمومی وجود ندارد. درواقهع مسائ  شخصی
انجمههن اسههالمی دانشههلده ادبیههات،  ،داری در جامعهه  امههاوز متفههاوت اسههت )ز: دیههن

 کارشناسی فلسف (.
ارتبهاط بها نهامحام خیلهی  سای از مسائ  اسهالم، مهثالا  هستند و یک ای های مذهبی  آدم

گویند باید با نامحام حاف بزنهی.  مهم است. اینل  فقط درصورت ضاورت می باایشا:
انجمن اسالمی دانشلده علهوم  ،دهد )ز: می و تا اتاق جدا دارند، هم این را نشا:اینل  د

 ارشد ارتباطات(. اجتماعی، کارشناسی
 است.« ییگاا سنت»، بیانگا بعد دیگای از اشاره داردپوش  ب  مسئل  ک   یدین ظاها

د یهسهم... بگذارا گاایان  دارند. ببینید من در مورد تشل  دیگای ب  بالخاه عقاید بنیاد بل 
شلوار لی  های بسیج نیستند. لحا  تیپیلال مث  بچ  ها ب  آ: مثالا  ؛تا حاف بزنم یمصداق
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وارد کارههای هنهای  حتهی ،کشهند مهی سیگار ،پوشند می کوتاه پیااهن آستین ،پوشند می
انجمن اسهالمی دانشهلده حقهوق، کارشناسهی  ،روابطشا: آزادتا است )ماد و شوند می

 حقوق(.
نقدر در قیدوبند آتا است.  ل  دینی ما کمی خوانشما: متساه ئدر موضوع بحث مس مثالا 

خودم ایهن اسهت  تا است. احساس باای ما اخالق دینی از ظاها دینی مهم مثالا  ؛نیستیم
ولی به  بهانه   ،تا است. ن  اینل  مهم نباشد  ظاها دینی از اخالق دینی مهم ،جیک  در بس

که  انهد  دهیحدی رس های ما در انجمن ب  گذاشت  شده. بچ  چیزها کنار ظاها دینی خیلی
د که  یهکن  فلها نمهی ،دیهنیولهی شهما ظاهاشها: را بب ،ا کنندید قاآ: را تفسنتوان یمحتی 

  حجهاب ولی مهثالا  ،دهد  شاعیات  را انجام می خواند، ولی نمازش را می طور باشد! این
انجمهن  ،ئ  دینهی دارنهد )مهادنی در مسهایهای بسیج نیست. نگهاه ظهاهاب  مطلوب بچ 

 اسالمی دانشلده ادبیات، کارشناسی ارشد فلسف (.
 گرایی اخالقی نسبی ج(

شوندگا: است ک  مواردی از  های مصاحب  بیانگا بخشی از پاسخ ،اخالقی گاایی مضمو: نسبی
جها اخهالق من در یگاای یها ب  نسب نظا آ: کنند ک  ب  رفتارهای اعضای تشل  مقاب  را بیا: می

 شود.  می
 ،افهااد درعمه  ،کنهد اسهت که  بیها: مهی یمضهمون )عقیده نمایشی( عنوا: خاده تناقض

 ند ا هبیا: کاد این موردهایی را در  مثال، کنند و هاکدام خود رفتار می اعتقادیی باخالف باورها
ج حتی اگا ادعای  یبس یها ک  وجود دارد این است ک  بچ  یهم چیزی مسئل  سیاس در

، یاینله  ادعهای دموکااسه مثالا  ؛کنند   یگون  رفتار نم این ،حداق  درعم  ،ت  باشندرا داش
ولی درعمه   ،ما: را دارند ادعای اینل  تالش کنیم باای بهبود وضع جامع  ادعای آزادی،

 انجمن اسالمی دانشلده ادبیات، کارشناسی فلسف (. ،گون  نیست )ز: این
تها بودنهد،   نظا من بسیار باایمها: افاادی ک  بودند ب بسیج شل  گافت  و  ،ای  باه  یک در

 .و: توما: پول داشت  باشهدیلیم 611 ،مثال، انجمن اسالمی عنوا: شما فلا کنید ب  حال
بیایند و عضو شهوند. وقتهی  ،ای هم ب  طمع این پول شاید عده یول ،هستند یافااد باایمان

دههد که  آ:  مهی هایی و ب  شما فاصت شود، خارج می یداوطلبان  و انتفاع کار از حالت
موقع  آ: ،گون  نظارتی هم نیست ها هیچ جامع  ندارند و روی این فاصت ۀها را بقی فاصت
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رنهگ شهود  آ: وج  ایمها:، کهم منجا شود و اساساا  ییها روی املا: این هست ک  ب  کج
 انجمن اسالمی دانشلده ادبیات، کارشناسی تاریخ(. ،)ماد

هها  ک  آ: امعن گاایی وجود دارد، ب  این ج، منفعتیا:، در میا: اعضای بسگوی  از نظا پاسخ
 اند.یگ می فاصل  شا:های آل از ایده ،نندییا حزبی خود را درخطا بب یشخص منافع هاجا ک 

بسیج یک تشل  سیاسهی اسهت.  .ج هم یک تشل  اسالمی نیستیحتی بس ،نظا من ب 
سلولریسم  ،نظا من ولی ب  ،معتقدی هستندهای  بچ  ،بسیج یها دارم ک  بچ  من قبول

، از افهااد انجمنهی یها ...مهدیا  یچو: وقت ،تا است شدت شایع ها ب   از آ: در بین بعضی
ی معنا ب  ،کند می نقدر کارکاد سیاسی پیداآشود.  می سیاسیی آ: نهاد خیل ،بسیجی باشد

 ،استستی ماکیاولی این های سیاسی را باید بپذیاید. تیشما واقع یعنی ،اسییرئالیسم س
 ،گیهاد )مهاد بااساس قاعده اخالقی یا تللیف دینهی صهورت نمهی مستقیماا  ،یعنی عم 

 شناسی(. انجمن اسالمی دانشلده ادبیات، کارشناسی ارشد زبا:
 ،داننهد طیهف خاصهی مهی ۀدنخودشا: را نمای ،شود یا اینل  افااد کاری می یوقتی سیاس

 ۀایقی شده از عمللهاد خودشها: دفهاع کننهد و روحیهدانند ب  ها ط می خودشا:ۀ وظیف
 ،شها: خهاطا منهافع سیاسهی  شهوند به می گذارند و حاضا می گاای خود را کنار قتیحق
 انجمن اسالمی دانشلده حقوق، کارشناسی حقوق(. ،قت را کتما: کنند )مادیحق

د. از نظا درحال قضاوت کاد: افااد دیگا هستن همواره ،گویا:، اعضای بسیج پاسخ از نظا
 و حلم صادر کنند. ادهدهند در مورد دیگاا: قضاوت ک می ها، این افااد ب  خود اجازه آ:

خودشا: فقهط مسهلما:  هستند. دار کنند خودشا: فقط دین  ها فلا می کنم آ: فلا می من
انجمهن  ،کننهد )ز: ظاهامها: قضهاوت مهی داننهد. بااسهاس اعتقاد می هستند و ما را بی
 حقوق، کارشناسی حقوق(. اسالمی دانشلده
بحث قضاوت است. مهن خهودم را فهاد  ،آفتی ک  خیلی وجود دارد ی،کال در قشا مذهب

خهواهیم  همیش  این قضهاوت وجهود دارد و مهی یولی در قشا مذهب ،دانم  یمای  مذهبی
 ،که  نسهبت به  دیهن دارم یم یا جهنم. مهن خهودم دیهدگاهیبهشت بفاست ها را یا در آدم

 ،کنم ک  گناهلار است در موردش قضاوتی نمی کنم. حتی کسی کار را نمیوقت این  هیچ
انجمن اسالمی دانشلده علوم،  ،مذهبی وجود دارد )ماد ولی این قضاوت خیلی در قشا

 کارشناسی ارشد شیمی(. 
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هها  شخصی داشتم ک  مورد این قضهاوت قهاار گهافتم. آ: ۀل  اینجاست ک  من تجابئمس
دهیم مناسلی هست ک  مورد پهذیاش آ: امها  می لی ک  ما انجامآیا این مناس گویند، می

انجمهن اسهالمی دانشهلده ادبیهات، کارشناسهی ارشهد  ،قدسی قاار بگیاد یا خیا )مهاد
 فلسف (.

 های خویشتن اعضای بسیج دانشجویی انگاره. 2
بنهدی  میگذاری و تقس دوم و سوم کد های پاس ب   :شوندگا مصاحب  یها پاسخ ،بخ  در این

 .اند شده
دو حالهت  ،خود افااد است دربارۀک   هایی انگاره مورد در( 6333بااساس تعایف نیشیدا )

شند، بیها: یاند می ها هایی است ک  افااد در مورد آنچ  دیگاا: درباره آ: انگاره یلی ؛وجود دارد
 خودشا: دارند. در موردها  هایی است ک  آ: انگاره ،و حالت دوم ،کنند می

 گرا )متحجر( نظر دیگری: دفاع از وضع موجود، واپساز م الف(

 از وضع موجود و فقدا: رویلاد انتقادی، انگاره ذهنی اعضای بسیج دانشجویی در مهورد دفاع
داند  می یها را مدافعان کنند ک  تشل  مقاب ، آ:  ها بیا: می است. آ: ،از منظا دیگای ،خودشا:

 : ندارند.گون  انتقادی ب  حاکمیت و مسئول چیک  ه
های بسیج از صفا تا صد جمهوری  کنند بچ  ای ک  وجود دارد این است ک  فلا می نلت 

ههای  بچه  ،جوره پشت سا جمههوری اسهالمی هسهتند هم  مثالا  ؛اسالمی را قبول دارند
طهور هسهتند و ههیچ انتقهادی ندارنهد  های بسیج این انجمن تصورشا: این است ک  بچ 

 شناسی(. اجتماعی، کارشناسی جامع  بسیج دانشلده علوم ،)ماد
چ یایهن اسهت که  مها هه ،نظا من ناحق اسهت وجود دارد و ب ک  خیلی قوی  یک نگاش

م ک  یما جایا: تندرویی هست ،اینل  نظام ها مدلی ک  جلو باود ب  نظام نداریم. انتقادی
داده یها رخ  44کنهیم. چه  اتفاقهاتی که  در  مهی هم  کارهای نظام را قبول داریم و توجی 

 بسیج دانشلده حقوق، کارشناسی علوم سیاسی(. ،تا )ز: اتفاقات قب 
اسهالمی را قبهول دارد.  شود این است ک  جمهوری اص  اساسی ک  کسی وارد بسیج می

باای  .کنند، آسیب ب  اص  نظام باسد این افااد حس کنند اگا خیلی مخالفت علنی شاید
فلا کند مها  ،شود ک  جایا: مقاب  باعث می این ولی ،دهند این کار را انجام نمی، همین

 کننهد. صحبت مهی ،ها هاطور ک  دوست دارند ولی آ: ،چیز نداریم چیب  ه یهیچ انتقاد
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هها  که  آ: شهود مها آنقهدر یمه وجود دارد ک  باعهثیی ها شییاند سای مصلحت بل  یک
م که  یمهن بگهو م. البت  این را همیما مخالفت نلن باز است، در مخالفت کاد: دستشا:
 مها یییعنهی یهک جاهها، کهادیم یکار کادیم یا کم ک  ما در اینجا اشتباه هست این نلت 

انتقاد کنیم و این کار را انجهام  یموارد یک را بلند کنیم و ما ب  مخالفت لمع   میتوانست می
 یآشهلار و علنه، مثه  انجمهن ولهی ،درها وجهود دا این مخالفت از ندادیم. البت  بعضی

 (.یشناس ، کارشناسی ارشد جامع یاجتماع بسیج دانشلده علوم ،مادنیست )
اسهت که  ی مضهمون خهادهبود:،  یو سهنت متعّصهب یعبهارت به  ا( یهاج)متحیی گاا واپس
هها  انگاره ذهنی اعضای انجمهن اسهالمی در مهورد آ:، معتقدندعضو بسیج  شوندگا: مصاحب 

 ست.ا
تصوراتشها:  ،کنم م صحبت میا اتاقی هم های انجمنی ها ک  با بچ  خیلی وقت دلواپسا:،

م!!! آمهدیم یمانند داع  هست ایم، کنند ک  ما از پشت کوه آمده فلا می مثالا  ؛است جالب
 بسیج دانشلده فنی، کارشناسی مهندسی ملانیک(. ،قمع کنیم )ماد و سای را قلع یک

 ،کننهد )ز: را میها هم همین فلا  بچ  و بنیادگاا. یداعش ،استاد سا کالس ما ب  ما گفت
 دانشلده حقوق، کارشناسی علوم سیاسی(. بسیج

بسهیج  ،ها نسهبت به  مها دارنهد )مهاد شاید نگاهی باشد ک  آ: ،و خشک متصلبان  نگاه
 ای(. دانشلده حقوق، کارشناسی ارشد مطالعات منطق 

 ، منطقی، منتقدییدانشجو تشکل خود: منظر از ب(

گونه   هسهتند و ههیچیی دانشهجو یک تشل  کهامالا   با این نظاند ک ییج دانشجویبسی اعضا
 ب  خارج از دانشگاه ندارند.ای  یوابستگ

 مها در انتخابهات به  اسهم بسهیج از کسهی حمایهت م.ینداشهتی اسهیس ظهور و باوز ما
ت از فهاد خاصهی یهو وارد حما یکنهیم یها سهخناان یمه باگهزار یها منهاظاه کنیم. ما ینم

بسهیج دانشهلده حقهوق،  ،شهوند )مهاد می مصداقیها وارد حمایت  ولی آ: ،شویم نمی
 کارشناسی ارشد حقوق(.

 یهیگاا ا: اصهولیبا جا ینقاط است ک  در این نم،یب یم جیهای بس ن بچ یک  من بی چیز
سیاسهی  ا:یک جایوابستگی ب   کامالا  ،ولی چیزی ک  آ: طاف وجود دارد ،دارند مشل 

ههای  بچه  ۀهمه ،دعوت شده بودنهد های انجمن از طاف بچ  ...آقای  یولی وقت ،است
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و  یکهار کادنهد. سیاسهی مهی حمایهت انجمن از کاندیداتوری ایشا: و لیستشا: کهامالا 
 بسیج دانشلده فنی، کارشناسی مهندسی شیمی(. ،)ماد« است منظورم همین ی،جوزدگ

در انتخابههات  بسههیج ینیسههتیم. عمللادهههاای  هههیچ گههاوه سیاسههی دار وام مهها واقعههاا »
معنهایی  گاایی ب  طافدار اصول م بگوییم کامالا یتوان یموضوع است. ما نم این ۀدهند نشا:

بسهیج دانشهلده علهوم پایه ، کارشناسهی  ،م )مهادیهسهت ک  ال: در جامع  وجود دارد،
 شیمی(.

کننهد  های جمهوری اسالمی دفاع می ارزش از اینل با  ،دانشجویی معتقدند بسیج اعضای
 حاکمیتی دارند. : و ساختارهایزیادی نیز ب  مسئول هایانتقاد ،آ: هستند و مدافع

در دانشهلده علهوم اجتمهاعی، بسهیج  ،نظا مهن ب  ،ک  دارای عق  انتقادی استی تشلل
ال ؤخواسهتم سه کهادم و وقتهی مهی های انجمن شهاکت مهی در بانام  است. من شخصاا 

کانهت  ۀلقهح نداریهد. مها وقتهی مهثالا  د:یال پاسهؤشما حق س ،گفتند می ب  من ،بپاسم
بسهیج دانشهلده علهوم اجتمهاعی،  ،هها آمدنهد و اسهتفاده ههم کادنهد )ز: آ: ،میگذاشت

 شناسی(. کارشناسی ارشد جامع 
طور نیست ک   کنیم، این ها هم بفهمند ک  ما هم ب  خودما: انتقاد می آ: مندم،  عالق واقعاا 

کارشناسههی بسههیج دانشههلده علههوم اجتمههاعی،  ،م... )ز:یمهها فلهها کنههیم از همهه  بهتهها
 ارتباطات(.

چه   ،...چه  دولهت آقهای  ؛انتقاد از مسهئولین اسهت در هها دولتهی ،خط قامز ما اتفاقاا 
 مهثالا  ؛از سمت ما بوده است ...ب  دولت دوم آقای و تاین انتقادات ب  سپاه  بزرگ .دیگاا:

داده  حال اقدام کاده و بیانیه  ک  تاب  ج، تنها جایییهای بس ن کسای سابازییمورد هم در
انجمههن وارد  38و انتخابههات  44ولههی در انتخابههات  ،بسههیج دانشههجویی بههوده اسههت

 بسیج دانشلده حقوق، کارشناسی ارشد حقوق(. ،شود )ماد ها می مصداق
ها با استدلل و  با پدیده رویاروییدانند ک  در  می ای خود را افااد منطقی ،شوندگا: مصاحب 

 کنند. می رفتارمنطق 
سهتند. یطهور ن ایهن ها اصهالا  ولی آ: ،شوم  ک  با دلی  و استدلل قانع میهستم  یمن آدم

 بسیج دانشلده فنی، مهندسی شیمی(. ،هستند )ماد نگارا: و... دست ب  دامن روزنام 
ولی بها سهازد: و  ،کنم. ماهواره نداریم حتی خودم خباهای ها دو طیف را رصد می من
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ها دو طهاف را بشهنوم.  یها کنم حاف می عیهای اجتماعی، س  لها و شب کانال ۀمطالع
کهنم  ولی در حال حاضها سهعی مهی ،کادم یم ها اعتماد یخباگزار یخباها ب  شاید قبالا 
 بسیج دانشلده علوم پای ، کارشناسی علوم کامپیوتا(. ،تا باخورد کنم )ز: محتاطان 

 
 گیری بحث و نتیجه

 ،اعضای بسیج دانشهجویی دارنهد ر مورددانجمن اسالمی  ک  اعضای ای شخصی ذهنی های انگاره
 است.« گاایی اخالقی نسبی»و  ،«ییگاا سنت» ،«گاایی مطلق»س  مضمو: اصلی  دربادارندۀ
 در مهوردههای ذهنهی انجمهن اسهالمی  انگاره در ،«ییگاا مطلق»، یعنی ن مضمو:نخستی

 ،«یلدسهتی در تفلها»، «اندیشهی جهزم»، «محوری شخ » های مو:مض شام  خاده، بسیج
 سهاختار»و  ،«رویلهاد انتقهادی نداشتن»، «طلبی انحصار»، «خودباتابینی»، «یمحور خود»

 است.« غیادموکااتیک 
بسیاری های  باند و در پاسخ کار می ک  اعضای بسیج در معافی خود ب  ای های ذهنی انگاره

« منتقهد»و  ،«منطقهی»، «ییدانشهجو تشهل » های مو:شوندگا: وجود دارد، مض مصاحب  از
به  مسهائ   یانتقاد یرویلادها یاه  استدلل و تفلا، دارا ها خود را افااد منطقی، است. آ:
مشخ   (6)ک  در شل  شماره  گون  دانند. هما: می دانشجویی و یک تشل  کامالا  ،اجتماعی

ساختار »و  ،«رویلاد انتقادی نداشتن»، «اندیشی  جزم» های ذهنی شخصی انگارهاست، شده 
 «منتقهد»و  «منطقهی»، یعنی های خویشتن تشل  دانشجویی مقاب  انگاره در «کدموکااتی غیا

 دهند. را شل  می یهای متضاد گیاند و انگاره قاار می
، «یدارای پوشه  سهنت»، «دار دیهن»انجمن اسالمی، اعضهای بسهیج را افهاادی  اعضای

هها را در  ویوگهی ایهن ۀدانند و همه می «قائ  ب  گفتما: اسالم سیاسی»و  ،«محدود ارتباطات»
در مضهمو:  ها مو:مضه ایهن خهاده ،کننهد. به  همهین دلیه  مهی سنتی معنا های گاای  قالب

گهاا و   اعضهای بسهیج دارای انگهاره ذهنهی واپهس با این، عالوه .گیاند می جای« گاایی سنت»
شخصی انجمهن و انگهاره  های انگاره ،توا: گفت   می باره دراین متحجا از منظا دیگای هستند.

 دهند. را شل  می یهای مشابه انگاره ،بسیج )از منظا دیگای( در کنار یلدیگا نشتیخو
شهود و شهام  سه   مهی مطها « اخالقهی یهی گاا  نسهبی»مضهمو: قالهب  در، انگاره دیگا

انجمهن  یاعضها ک  ن معنایا ب  ؛است «گاایی منفعت»و ،«قضاوت» ،«تناقض»مضمو:  خاده
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ههایی از وجهود  هستند و نشان  تناقض چارد، تشل  مقاب  وعضافااد با این نظاند ک   اسالمی
دنبهال  تشهل  مقابه  به  ،کننهد. همچنهین معتقدنهد خود مطا  مهی شواهدعنوا:  تناقض را ب 

شهود که   ب  این دلی  مطا  مهی ،دیگا ک  قضاوت است مضمو: .های شخصی است منفعت
 ها هستند. آ:درحال قضاوت کاد:  هموارهافااد در تشل  مقاب ،  معتقدند،

ههای جامعه   چهال  ینتها یلی از مهمک  رسد  نظا می آمده ب  دست های ب  داده با توج  ب 
واقعی  أمنش ها های اجتماعی است ک  بسیاری از آ: منفی در میا: گاوه های وجود انگاره ایاا:،

شهتای بی تفاهمهات . این موضوع به  سهو هستندفضای گفتمانی غالب  باآمده از تنها و دنندار
 ؛واقعی اسهت یگو و    یک گفت باقااری ها و تعام  میا: گاوه ایجاد زند و مانع اساسی می دامن

شهفافی از  کاسهت و به  تصهویا تفاهمهات تهوا: از حجهم سهو  با تعام  بیشتا می ک  درحالی
 ،گذشهت  ههای از تجابه  منفی ناشهی ذهنی های انگاره دست یافت. وجود یاجتماع های گاوه
توسهعۀ ارتباطهات بها ههدف تفهاهم و »نلت  که  شود. این  یک تعام  سازنده می اریباقامانع 

در  بنهابااین، ؛اسهت یک اص  ارتباطی، «شود های ارتباطی می شناخت، سبب کاه  اختالل
 بهین انجمهن اسهالمی و بسهیج« ارتباطهات معطهوف به  تفهاهم»، موضوع موردمطالع  همین

تصهویای هه  و در بعضی از موارد متخاصهم ه طال  متضاد اص ب  دو گاوه  ک  تواند باعث شود  می
در  تفاوت»، شود و درنهایت می «دیگای پلید» یلدیگا پیدا کنند و مانع ایجاد تلقی طبیعی از

سهبب ایجهاد  و لزومهاا  استفهم  امای قاب  ، تفاوتوجود ک   دهد نشا: می« ها باورها و نگاش
 .شود مین «گایدشمن بود: دی»یا تلقی  «دیگای پلید» تصور

، سودمند خواهد بهود اگها ی دیگاها هنگام مشاهده فاهنگ با این نظا است ک  تایاندیس
 «گون  ک  مها هسهتیم آ:»و بیشتا « گون  ک  هست آ:»خاطا داشت  باشیم ک  ما جها: را کمتا  ب 

ک  کسب  هایی تیا عاد ،ایم   داشت  ای ک  تجاب  بااساسرا  ها ما جایا: ،عبارت بهتا م. ب ینیب می
قضاوت مها در  ۀنحوبا حوادث گذشت ،  تجاب  ما در مورد بینیم. می متفاوت ای گون  ایم، ب  کاده

این موضوع باای درک اختالفهات فاهنگهی بسهیار  .گذارد میثیا أت ،مورد مسائ  مابوط ب  حال
  آ: را ب  شود و تجاب می خنثی شاوع ۀدر مورد یک پدیده، از یک نقط اهمیت دارد. قضاوت ما

 (.61-64 ،6914 کند )تایاندیس، طافین منحاف می
ههای  های ذهنی میا: این دو تشل  دانشجویی شناسایی شد. پووه  انگاره ،در این مقال 

دسهت آیهد.  ههای منفهی به   دی بهاای گهذر از انگهارهیهجد ههای لزم است تا رهیافت بیشتای
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در جامع  ایاا: یک ضاورت حیاتی  ماعی،های اجت های واقعی در میا: گاوه انگاره گیای شل 
های اجتماعی از یلدیگا است ک  ارتباط و تعام   شناخت درست و واقعی گاوه ۀدر سای .است

 .گیاد می ها شل  سازنده میا: آ:
بارسی پووه   عنوا: نمون  تای را ب  بزرگ یاجتماع های توا: گاوه آتی می های پووه در 

ههای  گیهای انگهاره عله  مختلهف شهل  منظور بارسی ب  شیپووهلزم است  چنین،هم کاد.
 ههای مختلهف از گاوه یبا حضور افااد های کانونی گیای مصاحب  . شل انجام شودغیاواقعی 

 را باطاف کند.سوی   گوهای یک و ت گفتیمحدود تواند می

 های شخصی و خویشتن (. رابطه میان انگاره1شکل شماره )

انگاره های شخصی انجمن

مطلق گاایی

سنت گاایی

نسبی گاایی 
اخالقی

منفعت گاایی

قضاوت

تناقض

گفتما: اسالم 
سیاسی

دینداری

خود محوری

خود باتا بینی
جزم اندیشی

ساختار غیا 
دموکااتیک

عدم رویلاد 
انتقادی

از منظا خود

از منظا دیگای

یج
بس

ن 
شت

خوی
ی 

 ها
اره

انگ

مدافعا: وضع موجود

انگاره های متضاد

منطقی

تشل  دانشجویی

منتقد

ارتباطات محدود

پوش  ظاهای

شخ  محوری

یلدستی در تفلا

انحصار طلبی

انگاره های مشابه

واپس گاا و متحجا
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 منابع 
 .تهاا:  نشا ساوال:شناخت اجتماع  )روانشناس  اجتماع (. (. 6949ایاوانی، محمود؛ و باقایا:، فاطم  )

) متاجم  نصات فتی(. تهاا:  نشا رسهان .  فرهنگ و رفتار اجتماع  (6914چارالمبوس ) تایاندیس، های
 (6338اریخ اص  اثا )ت

هاا  ایرانا  و فرانیاع  ع اع زوج هنگ فر بررس  آثار ارتباطا  میاا (. 6931آبادی، شیما ) مهدی حلیمی
 هاافرهنگا  آ  هاا  ههنا  و کااهس سیاسایت بیننیه ساکن تهرا  بر انگاار انجمن دوست  ایرا  و فرا

 نام  کارشناسی ارشد(. دانشگاه آزاد اسالمی، تهاا:، ایاا:. )پایا:

 تهاا:  انتشارات رشد..عمل  پژوهس در علعم انیان  و اجتماع مبان  نظر  و (.6941دلور، علی )

(. دانشهگاه اینامه  دکته )پایها: فرهنگ  آمریکائیا  از مردم ایارا  ها  بینانگار (. 6939قاسمی، احسا: ) شاه
  تهاا:، تهاا:، ایاا:.

مهدر: و  -گشایی تمدنی و معماری سنتی های فاهنگی قدیم و جدید  رمز(. هویت6941عاملی، سعیدرضا )
 .1-81، 91، نامه صادقفااملی مهستا:.  -ملی 

فاهنگهی و گفتمها: حقهوقی، آموزشهی و  (. ارتباطهات بین6941عاملی، سعیدرضها؛ و محمهدخانی، نجمه  )
 . 86-11(،  8)6، تحقیقا  فرهنگ  ایرا ای ایاانی.  رسان 

فاهنگی مطالع  مهوردی  های بین ها و حساسیت شد: (. دوجهانی6944عاملی، سعیدرضا؛ و مولیی، حمیده )
. 6-83(، 8)8، تحقیقاا  فرهنگا  ایارا فاهنگی اه  تسنن و تشیع در استا: گلسهتا:.   روابط بین

 

- ها  ههن  و هعیت فرهنگ  نیل دوم ایرانیا  مقیم آمریکا )ایران مطالعه رابطه انگار  (.6931عاملی، ایمان  )
 شناسی ارشد(. دانشگاه تهاا:، تهاا:، ایاا:.نام  کار )پایا: ها(آمریکای 

مطالعه معرد  اجتماعا  قعم  در »فرهنگ :  شناخت  سیاسیت بین تبیین جامعه(. 6943زاده، خالد )عبدالل 
 .کادستا:، سنندج، ایاا: نام  کارشناسی ارشد(. دانشگاه )پایا: «شهر قرو 

 .تهاا:  انتشارات طهوری .(ا  کتابخانه)راهنما  پژوهش  تاریخ  (. 6948فاخزاد، پاویز )

. تههاا:  سیس دانشگا  تا پیروز  انقالب اساالم أت جنبس دانشجعی  در ایرا  از(. 6946کایمیا:، علیاضا )
 انتشارات ماکز اسناد انقالب اسالمی.

)متهاجم  علهی کایمهی، و  گروه  ها: راهنما  ارتباط کارآمد بینپیعند تفاو (. 6949ویلیام ) گادیلانست، 
  انتشارات تمد: ایاانی. مسعود هاشمی(. تهاا: 

 )متاجم  منوچها صبوری(. تهاا:  انتشارات نی. شناس  جامعه (6914گیدنز، آنتونی )
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)متهاجم  عبدالله   هاا  تحقیاک کیفا  در علاعم ارتباطاا روش(. 6944تامس؛ و تیلور، باایها: ) لیندلف، 
 .گیویا:(. تهاا:  انتشارات همشهای

. تههاا:  شاناخت شناس  و معرف  تحقیقا  کالسای  جامعاهمبان  جامعه(. 6913گوها، عبدالحسین )نیک
انتشارات رایز:.
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