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 تحول هویت در بافت فرهنگی: کالن روایات ایران
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 14/11/97تاریخ پذیرش:  11/08/97تاریخ وصول: 

 چکیده 
باشند و قابل  های مشترک اجتماعی فرهنگی هستند که دارای مضامین مشترک می کالن روایات داستان

ی بافت برای  های کالن در اصل به منزله های فردی افراد هستند. این داستان دل روایتاستخراج از 
 روایات فرهنگی،آورند.  های فردی محسوب شده و مفاد مورد قبول را برای روایات فردی فراهم می داستان

رهنگی در طول معانی ف. کنند بلکه مطابق با تاریخ و دوران تغییر می ،منجمد و ثابت شده در زمان نیستند
اند الهام بخش افراد در  ای که در طول تاریخ جایگزین شده هرو این روایات چی ،ها تغییر کرده است نسل

. در پژوهش حاضر تالش شد تا با دو روش شان هستند مشروح زندگی ی شکل دادن به روایاتِ نحوه
های پرتکرار و مفاد مشترک آنها  یههای فردی افراد به درونما متفاوت کمی و کیفی از طریق تحلیل داستان

ی باز  بزرگسال با کمک مصاحبه 30بدین منظور روایات یعنی شکل نخستین کالن روایات دست یابیم. 
گیری دینی چرخشی نیز اجرا  آوری و دو پرسشنامه شخصیت هگزاکو و جهت حول محوری متعارض جمع

( تجزیه و تحلیل 1999آدامز) کدگذاری پایای مکی  نامه در سطح کمی، روایات با استفاده ازنظام گردید.
به بررسی روایات پرداخته ( 2015لین و سید) گیری از مدل کالن روایت مک شد؛ در سطح کیفی، با بهره

ها به عنوان  های فردی افراد است که این ویژگی های مشترک در داستان . نتایج حاکی از وجود درونمایهشد
در بافت کالن اجتماعی فرهنگی ، کالن روایت دینی سنتی شوند.  مداد میهای مشترک فرهنگی قل داستان

است و این تعارض عظیم در ساختار هویت افراد در سطح خرد، منعکس   در تقابل با روایت جایگزین مدرن
سنتی و گفتگو با روایت جایگزین، دینی اندازی مفاد این کالن روایت  شده است. گویی افراد درحین درون

سنت به عنوان عاملی مستقل از دین در کالن روایت حاکم اعمال کنند.  عارض موجود را نیز درونی میاین ت
  کند. نفوذ می
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    .، تحقیق کمی کیفیگیری دینی : کالن روایت، رهایش، هبوط، شخصیت، جهتواژگان کلیدی

 مقدمه
ی  دهههای جدید و مورد توجه در جهان است. در طول  شناسی روایی از حوزه روان

های  شناختی بر اشکال متفاوت پژوهش گذشته، رویکردهای روایی در جستارهای روان
شناسی شناختی، تحول، شخصیت، اجتماعی،  شناسی تاثیر گذاشته است از جمله روان روان

ای  شناسی را با گنجینه فرهنگی، بالینی و مشاوره. مطالعات روایت زندگی، دانش روان
ها و فرضیات جدید غنی نموده و  ها برای زایش و تولید نظریه گرانبها از مفاد و داده

ی فرآیندهای کدگذاری پایا و روا برای پژوهش و آزمایش فرضیات،  همچنین با عرضه
های کیفی یعنی روایات چه در سطح  امکانات مهمی برپا کرده است. در اصل این داده
صول اطالعات بسیار ارزشمندی ساز ح فردی و چه در سطح کالن و ساختار اجتماع، زمینه

 هستند. 
ی هویت در  امروزه کمبود توجه تجربی نسبت به بافت فرهنگی دور افتاده از مطالعه

لین،  آدامز و مک ؛ مک2017لین و دیگران،  شناسی مطرح است)برای مثال مک روان
 (. بخشی از این کمبود به دلیل چالش موجود بر سر تعریف فرهنگ و هویت در یک2013

هایی کامالً متفاوت عملیاتی  معیار و کمیت است زیرا هنگامی که دو سازه در قالب روش
نماید. از تبعات این امر  شوند، آزمودن روابط بین آن دو به طور اختصاصی دشوار می می

شود)به عنوان متغیر  های ایستا و راکد تعریف می این است که فرهنگ اغلب با روش
لین و سید،  شوند)مک ی نخست در درون افراد آزموده می درجهها در  مستقل( و پویایی

(. روایت سازوکاری است که قادر است هم فرهنگ را تعریف کند و هم چگونگی 2015
ساخت معانی فرهنگی و نمونه شدن آنها در زندگی مردم را تبیین نماید. با این روش، 

درونی شده است. پژوهش فرهنگ دیگر تنها امری بیرونی نیست بلکه در هویت افراد 
 باشد. ی هویت می حاضر در پی دستیابی به این بافت فرهنگی در چارچوب مطالعه
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شناسی شخصیت است. از  هویت از مباحث مطرح در روان: ها مرور پیشینه
نماید:  هویت را چنین تعریف می 1ی این مبحث اریک اریکسون پردازان برجسته نظریه

(. همچنین 1968)اریکسون، "نی فردی و پیوستگی تاریخیبخش همسا احساس انرژی"
ای روان اجتماعی است؛ پیکربندی فردی هویت و  کند هویت پدیده اریکسون ادعا می

ی فرد باید توسط جامعه تکمیل شده و به رسمیت شناخته شود. شکست در این  خودانگاره
های فرهنگی و تکلیف، منجر به هویت گسسته خواهد شد. تحول هویت مستلزم فشار

کنند که فرد در این تکلیف شرکت جوید و درگیر  اجتماعی بسیار است. دیگران تأکید می
های فردی و  فرد را به رسمیت بشناسند و این خود بتواند در ارتباط "خودِ"شود تا دیگران، 

فرهنگی به طور کامل درگیر شده و شرکت جوید تا فرد شهروند یک اجتماع محسوب 
(. در دوران نوجوانی هنگامی که فرد درگیر این 2015لین،  ؛ مک1968ون، گردد)اریکس

های دوران  مفاهیم است و هنگامی که افراد در صددند تا بفهمند که چطور با همانندسازی
کم در  گیری و پدیداری بزرگسالی، دست کودکی خود شبیه و یا متفاوت هستند، شکل

زمانی است که تمامی این سه فشار یعنی (، درست 200 0جوامع صنعتی و غربی)آرنت،
آیند تا این دوره از زندگی را زمانی  شناختی، فردی، و اجتماعی فرهنگی، گرد هم می

 مناسب برای ساخت هویت، نمایند.  
کند که هویت مترادف است با داستان زندگی رو به  ادعا می 2آدامز از دیگر سو، مک

های زندگی در قالب  یت خود را در داستانی افراد؛ و پیکربندی هو رشد خود ساخته
نماید  آشکار می "مایه پیکربندی طرح، شخصیت، تنظیمات، صحنه و درون"

(. در اصل او بر آن است که تالش فرد در راستای رشد هویت، 29ص. 1988آدامز، )مک
شود؛ داستان زندگی به عنوان  های وی برای ساختن داستان زندگی نمایان می در کوشش

تواند برای آشکارسازی  هشیار فرآیند هویت که همچنین بنیانی ناهشیار هم دارد، می نمود
چگونگی شکل گرفتن هویت و اشکال ممکن پیکربندی آن، مورد استفاده باشد. در واقع 

ی شخصیت پس از سطوح اول یعنی بررسی  ی روایت زندگی سطح سوم مطالعه مطالعه
ها  گونه که داستان درست همان های  افراد است. ها و دغدغه صفات و دوم بررسی نگرانی

شان  شخصیت هم که محصول مشترک افراد و اجتماع اجتماعی هستند،-هایی روان ساخت

                                                           
1. Erik Erikson  

2. Dan P. McAdams 
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 ،شان را نه به دنبال حقیقتی عینی اول زندگی ی مردم در درجه اجتماعی است.-روان است،
اند  ا بودهجک ،کسی هستندبلکه به منظور ساختن معنایی ذهنی و میان ذهنی برای اینکه چه 

 (.2009)ثورن و نام،  کنند روند روایت می و به کجا می
افراد با ساخت و بیان داستان در باب زندگی خود در اصل در پی معنا دادن به زندگی 

خود   های فردی در مورد زندگی و ساخت هویت خود هستند. در اصل انسان با بیان داستان
از سویی دیگر این روایات فردی حاوی اطالعات پرباری دهد و  به هویت خود شکل می

ها خود  باشند. از این دید، گویی داستان گیری آن می ی شکل در باب هویت افراد و نحوه
هویت هستند. اهمیت این امر در پژوهش روایی تا به جایی است که متخصصان این حوزه 

ست از داستان زندگی درونی اصطالح هویت روایی را بنا نهادند. هویت روایی عبارت ا
ی متصور او را یکپارچه نموده تا  ی بازسازی شده و آینده شده و رو به رشد فرد که گذشته

(. رویکردهای 2013لین،  آدامز و مک برای زندگی وحدت و هدف فراهم آورد)مک
ی ها بازساز کند، این داستان های زندگی افراد تمرکز می روایی به هویت بر ساختن داستان

لین،  باشد)مک ی فردی است که در خدمت تعریف خود می از گذشته منتخب و ذهنی
 (.   2016شوکارد و سید، 

شاخص و  روان اجتماعیِاز آنجایی که تحول هویت فردی به عنوان یک تکلیف 
های انجام  شود و با نظر به اینکه بیشتر پژوهش حیاتی در طول دوران زندگی محسوب می

های  اند، بررسی بافت تحول هویت، عامل بافت و فرهنگ را نادیده گرفتهی  شده در زمینه
اجتماعی تحول هویت در چارچوب پژوهش در باب ساختار هویت فردی، الزامی است؛ 

انگاری به دلیل تأکید بسیار بر بررسی فرآیندهای فردی هویت  بخشی از این حذف و نادیده
پژوهشِ هویتِ روایی بیشترین تمرکز در  مانند تعهد و کاوش است. همچنین در ادبیات

ای است. هرچند این تحقیقات نتایج پربار  نامه ی تحول هویت بر استدالل خودزندگی مطالعه
گیری هویت حاصل آوردند اما تمرکز بیشتر  ی فرآیندهای شکل و پراهمیتی را در زمینه

 ی تحول هویت از بافت است.  آنها بر تفکیک و جدا نمودن مطالعه
مک لین و  کالن روایته منظور بررسی تحول هویت با تصریح بافت، از چارچوب ب
ی فرد و نیز ساختارهای  این مدل به مطالعه ( استفاده گردید.2015لین و سید،  )مک 1سید

های  تر پویایی کنند می پردازد، و از همه مهم فرهنگی اجتماعی که افراد در آن رشد می

                                                           
1. Kate c. McLean, Moin Syed  
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یابد. دراصل، چارچوب کالن روایت برای درک تحول  ا در میی میان فرد و جامعه ر رابطه
شود. بدین ترتیب عالوه  هویت، فرد، فرهنگ و فرآیندهای مذاکره میان این دو را شامل می

های اجتماعی و فرهنگی ایران  بر درک فصلِ مشترک فرد و جامعه، در باب کالن روایت
 گردد.  حاصل میکه در روایات فردی افراد پنهان هستند، اطالعاتی 
ی احتمالی ساختار هویت افراد و بافت  در اصل پژوهش حاضر در صدد تبیین رابطه

پذیری در درونِ ساختار هویت افراد  کالن اجتماعی فرهنگی که در جریان رشد و جامعه
فردی  تعارضاتی  باشد.  این مهم با توجه به رشد هویت در زمینه شود، می اندازی می درون

گیرد؛ چرا که  تر جای دارد، انجام می بافت متعارض اجتماعی فرهنگی بزرگ که شاید در
قادر است به صورت بالقوه در ساخت هویت منسجم، دشواری ایجاد نماید؛ لذا  تعارض

کند.  تمرکز بر تعارض، توانایی محقق را در بذل توجه به فرآیندِ ساخت هویت تقویت می
نظر گرفتن بافت روان اجتماعی قابل بررسی است  از آنجایی که چنین مسایلی تنها با در

(، به بررسی فرآیند ساخت هویت در جوانان با توجه به 1979، میشلر 1968)اریکسون 
پرداختیم. موضوع  ی ایران  تعارض پدید آمده در مباحث رشد دینی و جنسی در جامعه

ی و آزاد مدرن، اندازهای سنتی دین هایی است که در آن چشم مسایل جنسی یکی از حوزه
به شکلی بالقوه در تضاد با یکدیگرند. این موضوع به عنوان سوال برانگیزان، برای دسترسی 

های بسیار دیگری دارای توان  به مفاد متعارض هویت انتخاب گردیده، هرچند حوزه
های سنتی و مدرن هستند مانند شکل هنر، نیاز علمی،و روابط  تعارض میان همانندسازی

 خانواده.
ای فردی  هرچند داستان زندگی پدیدههوم روایت کالن و روایت جایگزین: مف

هایی متفاوت از تصاویر،  های مختلف فهرست رسد که فرهنگ نماید اما چنین به نظر می می
دارند و افرادِ  های متفاوت را برای ساخت هویت روایی عرضه می ها، و طرح درونمایه

های خود تغییر و تحول  ی روایی را در قالب داستانها ها این شکل هریک از این فرهنگ
هایی داستانی که  گران حتی از دوران کودکی از میان این فهرست، شکل دهند. روایت می

کشند.  گیرد، انتخاب کرده و بیرون می ی شخصی آنان را در برمی به خوبی تجربه
؛ 2013لین،  امز و مکآد نامند)برای مثال مک گران این فهرست را کالن روایت می پژوهش

 (.  2015لین و سید،  مک
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ها و رفتار  های مشترک فرهنگی هستند که افکار، باورها، ارزش کالن روایات داستان
( کالن 2003لین،  ؛ ثورن و مک2011، 2008؛ همک، 2004کنند )بمبرگ،  را هدایت می

های وسیع  که داستانافراد نیستند )منظور روایات فردی(، بل  های زندگی ها داستان روایت
گیرند تا به طور بالقوه، هم هشیار  اند که در دسترس افراد جامعه قرار می مختص به فرهنگ

ی فرهنگ خود  و هم ناهشیار درونی و حفظشان نمایند؛ در اصل کالن روایات به ما درباره
 دهند؛ آنها بخشی از ساختار و اینکه چگونه یک عضو خوب آن فرهنگ باشیم توضیح می

ها  سازند، با این کالن روایت طور که افراد روایات فردی خود را می جامعه هستند. همان
کنند؛ این روایات موادی هستند که افراد  شان می اندازی و درون 1گو و مذاکره کرده و گفت

لین و  جامعه باید برای فهم چگونگی یک زندگی خوب با آنها سروکار داشته باشند)مک
  (.2015سید، 

سازند، با کالن روایات مواجه شده و آنها  انطور که افراد روایات فردی خود را میهم
کنند. این کالن روایات برای افرادی که مطابق با ساختارهای اجتماعی  را درونی می

آزارند. این در حالی است که دیگران مجبور به ساخت یا  کنند، کاربردی و بی زندگی می
ند که در بهترین حالت از کالن روایت متمایز شده و در هست 2اتخاذ روایتی جایگزین

روایات جایگزین ساختارهای داستانی هستند که کند.  شدیدترین حالت با آن مخالفت می
از پژوهشگران مانند اندروز و   (. برخی2002اند)بتی،  در مقابل کالن روایات ایجاد شده

ی  کنند؛ هرچند، واژه یز استفاده میلین برای این مفهوم، از اصطالح روایت متقابل ن مک
تر است که  دهد، و روایت جایگزین چارچوبی وسیع متقابل آشکارا مخالف و ضد معنا می

توانند کالن روایت را به طور  ی روایات متقابل را دارد. روایات جایگزین می توانایی احاطه
هوم کالن روایت دیری الزم به ذکر است که مف (.2015لین و سید،  بالقوه تغییر دهند)مک

است در قالب کاربردها و نمودهای تجربی مختلف در ادبیات به کار رفته است) برای مثال 
لین و  ؛ مک2003؛ هره و مقدم، 2009؛ همک و کهلر، 2008؛ همک، 2004بمبرگ، 

(. مفهوم کالن روایت با مفهوم گفتمان 2010لین،  ؛ وست استریت و مک2003ثورن، 
نمایند  طور که افراد اقدام به ساخت روایات فردی هویت می . همانغالب همسان است

 (.  2008شوند)همک،  مجذوب کالن روایات هویت می

                                                           
1. negotiate  

2. alternative narrative  
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لین  دو فرآیند روانشناختی در مرکز چارچوب کالن روایت مکمدل کالن روایت: 
ه میان فرد و جامعه که حاکی از نیاز روانشناختی فرد ب 1مذاکره( قرار دارد. 2015و سید)

احساس تعلق به گروهی بزرگتر یا فرهنگ است در حین حفظ احساس داشتن خودی 
ی آنها  پردازد که افراد به واسطه جوی آزمون فرآیندهایی می و متمایز. این مدل به جست

احساس اتصال به فرهنگ خود و در عین حال تمایز از آنها را دارند. دیگر فرآیند مرکزی 
فرهنگی وجود دارند و در -ها در سطح اجتماعی کالن روایتاست.  سازی درونیاین مدل، 

ی  دهنده روایات فردی به خودی خود نیستند. کالن روایات فراهم آورنده نتیجه نشان
ی  چارچوب و مواد برای شکل دادن به روایتِ هویت هر فرد هستند و به عنوان گزینه

ا درون جامعه خدمت ی ساختن یک زندگی معنادار و زای حاضر و آماده برای نحوه
های  های اجتماعی، درون روایت (. طبق مدل حاضر، کالن روایت2007کنند)هابرماس،  می

فردی افراد آشکار و قابل رویت خواهند بود یعنی به واسطه فرآیند درونی شدن، کالن 
؛ وی و 2016لین، شوکارد و سید،  توانند بخشی از هویت افراد شوند)مک ها می روایت

گیرد  سازی عموماً به صورت ناهشیار انجام می (. فرآیند درونی2006؛ همک، 2015راجرز، 
زیرا افراد در بیشتر شرایط از میزان اتکا و وابستگی خود به کالن روایت در تعریف خود 

 (.  2009ناآگاهند)همک و کوهلر، 
های  ( روایت2015لین و سید) در مدل مک شود مشاهده می. 1طور که در شکل همان

های جایگزین به طور بالقوه به یکدیگر متصل  ردی با توازن میان کالن روایات و روایتف
شوند. به این معنی که روایت فردی هر شخص تا حد زیادی از میزان مطابقت فرد با  می

نمایش داده شده  2و1گیرد که توسط پیکان  کالن روایت یا روایت جایگزین الهام می
توانند توسط مسیرهای  شکل پیداست زیرا این روایات میاست. قدرت کالن روایات در 

(، 1کنند)پیکان باقی بمانند. کسانی که با کالن روایت مطابقت می 3و1های  پیکان
نمایند. ساختن روایت جایگزین به طرزی  ساختارهای موجود را عینی و آشکارتر می

(. این 3ت است)پیکان طنزآمیز به معنای شناسایی و تصدیق و شاید حتی تایید کالن روای
ای به روایت غالب کند،  کم اشاره آنکه دست تواند بی بدین معنی است که فرد نمی

(. در نتیجه، کالن روایت به دو روش تحکیم و 2015لین،  جایگزینی ایجاد نماید)مک
سازی ناهشیار و غیرمستقیم از طریق مخالفت  گردد: به طور مستقیم از راه درونی تقویت می

                                                           
1. negotiation  
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ی هشیار. در پایان، با گذشت زمان و شاید تالش فراوان روایات جایگزین  کرهو مذا
 (.3توانند کالن روایات را به طور بالقوه تغییر دهند)نمایش یا پیکان  می

 (2015) لین و سید . مدل کالن روایت مک1شکل 

بط و همبسته را ( برای تعریف دقیق کالن روایت، پنج اصل مرت2015لین وسید) مک
شمارند:  ی تشخیص و درک عملکرد این روایات برمی به عنوان نشانگان بارز و شالوده

. این پنج اصل 5و خشکی 4، طبیعت اجباری3، نامرئی بودن2، حضورهمیشگی1کارایی
ی تشخیص کالن روایت است، هرچند قوت و شدت آنها در کالن روایات خاص  الزمه

ای از افراد  آنها فراگیرترند و یا برخی از آنها برای دسته متفاوت است مثالً برخی از
. کالن 1کنند:  آشکارترند. همچنین آنها سه نوع کالن روایت شناسایی شده را معرفی می

. 7. روایات متمرکز بر ساختار یا توالی6.2های زندگی نامه یا دوره روایات متمرکز بر زندگی
 .8خاص هایی در باب بخش یا رویدادی . روایت3

 
  

                                                           
1. utility 

2. ubiquity  

3. invisibility  

4. compulsory nature 

5. rigidity  

6. biographical master narratives 

7. structural master narratives 

8. episodic master narratives 

 

 روایت فردی

جایگزین روایت روایت کالن    

3پیکان   

2پیکان  1پیکان    

ن روایتکال روایت کالن  روایت جایگزین   

 روایت فردی
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آدامز مطالعات بسیاری در باب هویت  مکدر روایات کالن:  2و هبوط 1رهایش
روایی انجام داده و به بررسی ارتباط روایات فردی و کالن در تعامل با یکدیگر بیرون از 

پردازد که روایات کالن  هایی می بافت گفتمان پرداخته است. در اصل وی به بررسی روش
های فردی زندگی بزرگساالنِ  نیان تاریخی خاصش، درون داستانهویت آمریکایی، با ب

های زندگی خود  ها در حین ساخت داستان باال، ریخته شده است. آمریکایی 3دارای زایایی
در ارتباطند؛ یعنی روایتی جمعی که بر رهایی فردی تاکید 4بخش با کالن روایات رهایی

اریخی و هم در دوران معاصر اساسی کند زیرا در گفتمان آمریکایی هم از نظر ت می
نجات و رهایی "آدامز کالن روایتِ رهایش آمریکایی را به عنوان  گردد. مک محسوب می

 (.2006آدامز،  نماید )مک تعریف می "از اذیت و آزار به دنیایی بهتر

توالی رهایش یک شکل یا استراتژی خاص از روایت است که در برخی از گزارشات 
شود. در توالی رهایش یک  های زندگی افراد پدیدار می ی بارز در داستانها روایی صحنه

ی  رویداد آشکارا بد و یا حالت هیجانی و یا شرایط منفی به پایان و رویدادی خوب یا نتیجه
کند  شود. طرح داستان از ظرفیت و ارزشی منفی به مثبت حرکت می هیجانی مثبت بدل می

این روی، حالت منفیِ نخستین با خوبی و خوشیِ پایانی  گردد. از و بد منجر به خوشی می
ی مثبت  گردد. در مقابل، توالی هبوط شامل حرکت از خوبی، صحنه رها شده و بازیابی می

باشد. خوبی با بدی که به دنبالش  ی منفی تأثیرگذار می تأثیرگذار به سوی بدی، صحنه
شود  دهد و نابود می ا از دست میرود و یا تأثیرش ر آید، نابود شده، و از بین می می

 (.  1999آدامز،  )مک

 روش
توان پژوهش حاضر را ترکیبی از تحقیق کمی و کیفی محسوب  شناختی می از منظر روش

ی باز و عمیق به  که با استفاده از مصاحبه 5کرد. از آنجایی که داستان زندگی موضوعی
( و مصاحبه عمیق 2015ید و نلسون، ای کیفی )غیر عددی( است )س آید، ذاتاً داده دست می

شود این پژوهش از نوع  ی کیفی محسوب می آوری داده های اصلی جمع نیز از روش

                                                           
1. redemption  

2. contamination  

3. generativity  

4. redemptive  

5. Thematic life story 
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تحقیق کیفی و از جمله مطالعات موردی است. پژوهشگر در این نوع تحقیق در پی مطالعه 
است رفتارهای قابل مشاهده، انگیزه، احساسات و هیجانات مردم می پردازد، زیرا معتقد 

ی شخصی درک  که حوادث درونی تنها در صورتی قابل درک هستند که از طرق تجربه
(، 1ها )کدگذاری (. اما از آنجایی که روش تجزیه و تحلیل روایت1393شده باشند)دالور، 

ی کیفی را کمی و قابل نمایش در  روشی کمی است زیرا اطالعات موجود در دل داده
گردد. به عالوه استفاده از  ی این مطالعه کمی محسوب مینماید، از  سوی قالب اعداد می

شناسی کمی است. از دیگر سو  و روش 2گرایی ها نیز بیشتر مطابق با سنت اثبات پرسشنامه
ی  های کالن روایت و روایات جایگزین و شناسایی کالن روایات جامعه بررسی سازه

نمونه و تبیین روابط میان ایرانی از طریق تفحص و بررسی روایات فردی افراد گروه 
شناسی کیفی  روایات فردی، کالن و جایگزین در بافت جامعه  نیز مطابق با سنت روش

 است. 

آماری پژوهشِ حاضر عبارت است از کل بزرگساالن ایرانی   جامعهکنندگان:  شرکت
د. ان که یا مجردند و یا به تازگی ازدواج کرده 96ساله و یا بزرگتر در سال  24مسلمان 

ساله و بزرگتر هستند که یا  24نفر از بزرگساالن ایرانی مسلمان  30ی پژوهش،  نمونه
اند و به طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند؛  مجردند و یا به تازگی ازدواج کرده

سال است. الزم به ذکر  57/29نیمی از آنها زن و نیم دیگر مرد بوده و میانگین سن آنان 
های کیفی، نمونه معموالً حجم کوچکی دارد و از لحاظ آماری  وهشاست که در پژ

نشانگر جامعه نیست. چون تحلیل نتایج حاصل از هر فرد نمونه به دلیل عمق و حجم زیاد و 
گیر است، الزم است که تعداد نمونه کم باشد تا دادها عمیقاً و دقیق  ها وقت غنی بودن داده

 (.1392زاده،  بررسی شوند) حسن
ی دین و مسایل جنسی،  کنندگان به فراخوانِ همکاری در پژوهشی در زمینه کتشر

اند  اند. این فراخوان از افراد مسلمان، مجرد یا کسانی که به تازگی ازدواج نموده پاسخ داده
ای در باب تحول دینی،  آورد تا در مطالعه سال سن و یا بیشتر دارند، دعوت به عمل  24و 

ت نمایند. این فراخوان در دانشکده روانشناسی دانشگاه عالمه جنسی و اجتماعی شرک
ی فضای مجازی )تلگرام و اینستاگرام( مطرح شد.  طباطبایی تهران به عالوه

                                                           
1. coding 

2. positivistic  
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دانستند که این مطالعه با دین و رشد جنسی سروکار دارد، اما  کنندگان از ابتدا می شرکت
ان حضوری همگی از استان کنندگ ی هویت به عمل نیامد. شرکت هیچ صحبتی از کلمه

ها و شهرهای دیگر متولد و یا بزرگ شده  تهران بودند هرچند که بسیاری از آنها در استان
مورد بودند که برخی در ایران و برخی خارج  6کنندگان در فضای مجازی  بودند. شرکت

ه عمل مصاحبه تصویری ب 1افزار اسکایپ کردند و با آنها از طریق نرم از ایران زندگی می
 نفر در این میان از استان مازندران و باقی از استان تهران بودند.  1آمد؛ 

به منظور به دست آوردن داستان و روایت : مصاحبه داستان زندگی: ابزار گردآوری
ای باز به عمل آمد؛  کنندگان باتوجه به سوال پژوهش، با افراد مصاحبه زندگی شرکت

ی باز برای مطالعات اکتشافی که اطالعات مفصلی  احبهها با ساخت کم همانند مص مصاحبه
(. تنها 1393در مورد موضوعات پیچیده و پرجزئیات نیاز دارد، بسیار مناسب است )دالور، 

یک سوال پرسیده شد: لطفاً داستان زندگیت را برایم تعریف من. در حین اینکه داستانت را 
دینی و تحول جنسی خود و هر  خواهم خصوصاً به رشد و تحول گویی، می برایم می

شوند تا داستان  کنندگان تشویق می بینی، اشاره کنی. شرکت ای که میان این دو می رابطه
پندارند،  خود را در قالب کلمات خود بیان کنند. از کسانی که پاسخ به سوال را دشوار می

دهند. از  ی تربیت خود را توصیف نموده سپس ادامه درخواست شد نخست والدین و شیوه
های غیرمستقیم  گر تنها محدود  به درخواست ها و مداخالت مصاحبه این نقطه به بعد، پاسخ

سازی یا توضیح بیشتر در مورد اشارات مبهم، یا برای بیرون کشیدن توصیفات  برای شفاف
هایی برای جمالت  ی مبهم، یا درخواست مثال تر در مورد تصمیمات اتخاذ شده مفصل

ها توسط نویسنده اول انجام شد و با توجه به  کنندگان بود. تمامی مصاحبه تانتزاعی شرک
مالحظات اخالقی تحقیق پس از تصریح اصل رازداری و حصول اطمینان از محفوظ بودن 

آوری  ها جمع ها، داده از آنها در خصوص ضبط نمودن مصاحبه  هویت افراد و اخذ اجازه
 چهار ساعت به طول انجامید.ها بین چهل دقیقه تا  گردید. مصاحبه

ی  گانه در پژوهش حاضر برای سنجش ابعاد شش: 2پرسشنامه شخصیت هگزاکو
سوالی پرسشنامه خودگزارشی شخصیت هگزاکو  100ی  شخصیت افراد نمونه از نسخه

های بسیاری با ساختار پنج  استفاده شد. مدل شش عاملی ساختار شخصیت دارای شباهت

                                                           
1. Skype 

2. HEXACO Personality Inventory 
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ت که در مدل شش عاملی شاهد اضافه شدن عامل ششم به نام عاملی است با این تفاو
فروتنی هستیم که با اصطالحاتی چون صداقت، انصاف، خلوص، فروتنی و  -صداقت

شود. لی و اشتون به قصد عملیاتی نمودن شش عامل تکرارشونده  فقدان حرص تعریف می
 1خصیت هگزاکوی ش در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت، اقدام به تدوین پرسشنامه

مقیاس صفت شخصیت در سطح  24(. این پرسشنامه شامل 2004نمودند )لی و اشتون، 
 -نماید؛ این عوامل عبارتند از صداقت است که شش عامل شخصیت را تعریف می 2وجه

 . 8و تجربه پذیری 7، وجدان6، سازگاری5، برون گرایی4، تهییج پذیری3فروتنی
سوالی هگزاکو را در دو  100ی  ی تجدید نظر شده ( ساختار نسخه2016لی و اشتون )

سوالی در سطح عامل  100های هگزاکوی  ی متفاوت سنجیدند؛ پایایی آلفای مقیاس نمونه
/. گزارش شد. 80همگی در حدود  9در موارد خودگزارش شده و دیگری گزارش کرده

شخصیت  ی ی پرسشنامه ( نسخه تجدید نظر شده1388در ایران، پاالهنگ و دیگران)
نفری از پنج دانشگاه کشور هنجاریابی کرد. ثبات  711سوالی را در نمونه ای  192هگزاکو 

 88/0، 92/0، 92/0، 91/0، 85/0، 93/0ها)ضرایب آلفا( به ترتیب برابر با  درونی عامل
سوالی هگزاکو را به کار برد  60ی  ای دیگر، نسخه ( در مطالعه1391گزارش شد. آقابابایی)

به دست آورد.  75/0و  60/0ی درونی این شش عامل را با روش آلفای کرونباخ بین و پایای
سوالی هگزاکو را اعتباریابی و تایید نمود. نتایج  100ی  ( ساختار فارسی نسخه1389بشیری)

گزارش  76/0، 71/0، 73/0، 81/0، 74/0، 80/0این پژوهش پایایی شش عامل را به ترتیب 
پذیری  (، تهییج=646/0aفروتنی )-ب آلفای عامل صداقتکرد. در تحقیق حاضر ضری

(816/0a=( برونگرایی ،)874/0a=( سازگاری ،)781/0a=( وجدان ،)732/0a= و ،)
 (  به دست آمد.=616/0aپذیری ) تجربه

                                                           
1. HEXACO-PI 

2. facet 

3  . honesty- Humility (H) 

4. emotionality (E) 

5. extraversion (X) 

6. agreeableness (A) 

7. conscientiousness (C) 

8. openness to the experience (O) 

9. self report and observer report  
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ی  ی فارسی نسخه در این پژوهش از ترجمه :1گیری دینی چرخشی ی جهت رسشنامهپ
( 2013گیری دینی چرخشی کراس و هود) ه جهتی پرسشنام سوالی تجدید نظر شده 63

را در پاسخ به نیاز به  2تأمل چرخشی-( مدل تعهد2013استفاده شده است.کراس و هود)
گیری دینی و به منظور درک پیچیدگی چندبعدی این  تر در مبحث جهت هایی غنی پژوهش

و پرسشنامه  ریزی نمودند گیری در این حوزه پایه مفهوم و نیز نظم بخشیدن به اندازه
گیری و سنجش این مدل طراحی کردند. این  گیری دینی چرخشی را به منظور اندازه جهت

گیری دینی اساساً بر مبنای میزان تعهد و  های جهت نماید که مقیاس مدل چنین فرض می
در اصل دو بعد   CROI شوند. ده مقیاس گیرند، از یکدیگر متمایز می تأملی که اندازه می

سنجند: تعهد یا عدم تعهد دینی یا معنوی)باور و تعهد به ایمان دینی یا  می متفاوت را
تأمل یا عدم تأمل دینی یا معنوی)تحلیل و انتقادپذیری نظام باورها(. در نتیجه معنوی(، و 

که  3گر گیری در یکی از این چهار ربع جای گیرد: متعهد و تأمل ممکن است یک جهت
، 5شامل چهار بعد فردیت 4گر نام عالقه؛ متعهد و غیر تأملتنها دارای یک مقیاس است به 

گیری فرعی شک و  گرشامل سه جهت ؛ غیر متعهد و تأمل8و مجازات 7، سود6مرکزیت
که دو بعد اجتماعی و  12گر ؛ غیرمتعهد و غیرتأمل11، و گفتگو10، عدم قطعیت9شبهه

 دهد.  التزامات را در خود جای می
ی  ی ابزار خود را بر مبنای میانگین چهار گروه نمونه( ثبات درون2013) کراس و هود

( در 2017) )مرکزیت( سنجیدند. ایساک و دیگران 91/0)سود( و  /.72آمریکایی بین 
( سنجیدند که حاکی a=85/0را ) CROIپژوهشی دیگر، میانگین ضرایب آلفای کرونباخِ 

)سود( و  76/0اس بین ی ضرایب آلفای ده مقی از ثبات و پایایی کلی خوبی است. دامنه

                                                           
1.The Circumplex Religious Orientation Inventory (CROI) 

2. Commitment Reflectivity Circumplex (CRC) 

3. committed and Reflective   

4. committed and Unreflective  

5. personal 

6. centrality  

7. gain 

8. punishment  

9. doubt  

10. tentativeness 

11. dialog  

12. uncommitted and Unreflective  
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و پایایی و CRC  ( به بررسی مدل2018)مرکزیت( گزارش شد. آقابابایی و دیگران)95/0
ی ضرایب آلفا از  در جمعیت مسلمان ایران پرداخت؛ دامنه CROIی فارسی  روایی نسخه

)غیر قطعیت( گزارش شد و هفت مقیاس از ده مقیاس پایایی  64/0)مرکزیت( تا 94/0
ها و  دارای روایی واگرا و همگرای خوبی با دیگرمقیاس CROI همچنین  .خوبی داشتند

گیری دینی و دینداری مسلمانان است. در پژوهش حاضر ضرایب  ی جهت ابزار تایید شده
(، مجازات =824/0a(، سود )=809/0a(، فردیت )=876/0aآلفا برای مقیاس مرکزیت )

(783/0a=( اجتماعی ،)850/0a=( التزامات ،)828/0a=( شک ،)746/0a= عدم قطعیت ،)
(634/0a=( گفتگو ،)781/0a=( عالقه ،)870/0a= محاسبه شد. مقیاس مرکزیت دارای )

ترین ضریب  ( پایین=634/0a( و مقیاس عدم قطعیت )=876/0aباالترین ضریب آلفا )
 کند. ( مطابقت می2018است که این موارد با پژوهش آقابابایی)

ی باز انجام شد.  با تمامی داوطلبان در محیطی آرام مصاحبه: فرآیند اجرای پژوهش
ها، پس از کسب اجازه، ضبط گردید و به نوشتار درآورده شد و با کمک  تمامی مصاحبه

با   ها کدگذاری شد. پرسشنامه 1نرم افزار تحلیل داده کیفی مکس کیودا 10ی  نسخه
آنالین درآورده شد و به آدرس افزار آنالین کافه پردازش به صورت  گیری از نرم بهره

ها پس از اتمام توسط  کنندگان ارسال گردید. پاسخنامه ی تلفن شرکت ایمیل یا شماره
داوطلبان، برای نویسنده ارسال و در نرم افزار به صورت آنالین ذخیره گردید. سپس از 

افزار های ذخیره شده خروجی گرفته شد و اطالعات برای تجزیه و تحلیل وارد نرم  پاسخ
SPSS گردید.  21ی  نسخه ، 

ی روایی که  به طور کلی در ادبیات تحقیق روایی، تجزیه و تحلیل دادهتحلیل روایات: 
های  ترین روش   گیرد. از مهم خود ذاتاً کیفی است به دو روش کمی و یا کیفی صورت می

است  ی کیفی تجزیه و تحلیل کمیِ روایت، کدگذاری است که در صدد کمی کردن داده
ها با  . به منظور تجزیه و تحلیل روایات به دست آمده در مصاحبه(2015)سید و نلسون، 

(، دو دسته کد رهایش و 1999، 2013آدامز) گیری از نظام کدگذاری پایای مک بهره
های روایی اعمال گردید. در اصل به منظور بررسی  هبوط موجود در این نظام را بر داده

روش و سبک روایی در افراد نمونه در بافت فرهنگی کالن به  چگونگی کاربرد این دو
کدگذاری روایات بر اساس این دو متغیر پرداخته شد. هدف دیگر از این بررسی، 

                                                           
1. MAXQDA 10 
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های داستان زندگی، رهایش و هبوط، با  ی احتمالی میان سازه کندوکاو هر نوع رابطه
ط قابل بررسی در گیری دینی است. تصاویر رهایش و هبو متغیرهای شخصیت و جهت

کم درکی  تمامی گزارشات روایی است و هدف اصلی پژوهش ما دستیابی و تبیین دست
ی ایران است؛ در این راستا، به بررسی این مفاهیم در قابل  ابتدایی از کالن روایات جامعه

کننده در تحقیق پرداخته شد. در راستای  های زندگی افراد شرکت کد و زیر کد در داستان
ی روایی، کدگذار نخست باید واحد تحلیل را در متن  اص کدِ توالی رهایش در دادهاختص

 1تعیین نماید. واحد کدگذاری در توالی رهایش، گزارشات روایت شده در یک صحنه
منظور از صحنه رویداد یا بخشی محدود و مشخص در داستان زندگی است، که در "است. 

 "های به خصوصی است ها و کنش یتدل زمان و مکان واقع شده، و شامل شخص
(. کدگذار باید تمامی صحنه را بخواند و تعیین نماید آیا گزارش دارای 1999آدامز،  )مک

باشد. به عبارت دیگر تعیین نماید آیا تصویر رهایش در صحنه  تصویر رهایش یا هبوط می
کت از حضور دارد یا صحنه فاقد چنین تصویری است. ویژگی اصلی تصویر رهایش، حر

وضعیتی آشکارا منفی به سوی وضعیتی آشکارا مثبت در داستان است. وضعیت منفی 
تواند حاالت هیجانی منفی، درد، جراحت، مریضی جسمانی، یاحادثه و رویدادی منفی  می

گردد. این حرکت ممکن است در قالب  های فراوانی ابراز می باشد. حرکت رهایی به شکل
ی  ح، آزادی، بهبودی، باال رفتن جایگاه اجتماعی، یا تجربهقربانی کردن، جبران و اصال

رشد یا کمال باشد. چه بسا حرکت رهایی خود منجر به نتایجی دیگر شود مثالً قدرت 
فردی یا خودکارآمدی شخصیت اصلی را افزایش دهد )ظرفیت فردی بهبود یافته(، یا منجر 

ود یافته(، و یا اینکه حرکت رهایی فردی وی گردد )صمیمیت بهب تر شدن روابط بین به غنی
ی غایی(.  اگر صحنه  درک دینی یا معنوی فرد و یا بهزیستی وی را بهبود بخشد )عالقه

دهد و کدگذار در ادامه  + را به خود اختصاص می1ی  شامل تصویر رهایش باشد، پس نمره
ردی بهبود ی ظرفیت و استعداد ف به دنبال تعیین حضور یا فقدان هریک از سه زیرطبقه

در صحنه است. اما اگر صحنه دارای  4ی غایی عالقه و رابطه، 3صمیمیت بهبود یافته، 2یافته
ای برای آن  گذاری زیر طبقه گیرد و دیگر هیچ نمره می 0ی  تصویر رهایش نباشد، نمره

                                                           
1. scene 

2. enhanced agency 

3. enhanced communion 

4. ultimate concern 
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 0تواند به طور منطقی از  ی روایت زندگی می شود. در نتیجه، یک صحنه صحنه انجام نمی
)دارای تصویر رهایش + تمامی نمرات زیرطبقه( امتیاز بگیرد. اما  4تصویر رهایش( تا )فاقد 

ای  گیرد که در آنها واقعه هایی اختصاص می کد هبوط بر خالف کد رهایش، به صحنه
شود به طوری که اثر منفی، تاثیرات مثبت  خوب یا مثبت به رویدادی بد و منفی تبدیل می

ای برای این کد درنظر گرفته نشده است  برد. هیچ زیر طبقه بین میاولیه را زایل کرده و از 
های  ی تمامی صحنه ی هبوط بگیرد. در پایان، نمره تواند یک نمره و هر صحنه فقط می

ی کلی هبوط برای هر  گذاری شده در طول مصاحبه جمع شده و در نهایت یک نمره نمره
شده در کنار دیگر متغیرها قابل بررسی آید که به عنوان یک متغیر کمی  فرد به دست می

 (.1999آدامز،  است)مک

 ها یافته
ها و حصول اطمینان از ثبات فرآیند کدگذاری، فردی که  به منظور برقراری پایایی ارزیاب

کنندگان بی اطالع بود، به عنوان کدگذار  با ادبیات تحقیق آشنا و از هویت تمامی شرکت
پرداخت. دو کدگذار، نویسنده و کدگذار دوم، به طور  ها دوم، به کدگذاری تمامی داده

ی ضریب پایایی،  ها پرداخته و پس از محاسبه مستقل از یکدیگر به کدگذاری داده
نظرها از راه توافق و بحث رفع گردید و در نهایت کدهای توافق شده برای دو  اختالف

کد  38دگذاران متغیر رهایش و هبوط در نظر گرفته شد. در کد رهایش و هبوط، ک
باشد.  کد می 74کد هبوط را در نظر گرفتند که جمعاً  36هایش( و  رهایش )و زیر طبقه

مورد است.  به عالوه دو  10نظرها  مورد و اختالف 64میزان کل توافقات در این دو کد 
ی  ی رهایش یا هبوطی را شناسایی نکردند یعنی نمره کدگذار در چهارده مورد هیچ صحنه

کنندگان در نظر گرفته شد. برای اطمینان از  کد رهایش و هبوط برای این شرکتبرای  0
و ضریب کاپای  1حصول ضریب پایایی دقیق از دو شاخص سنجش پایایی، درصد توافق

 (، استفاده کردیم؛ نتایج حاکی از وجود توافق خوب میان دو کدگذار بودk) 2کوهن
754/0k=5/86، وPA= (مقدار کاپ1981. فلیس )را  60/0-75/0را منصفانه، 40/0- 60/0ا

 61/0(، مقدار 2005داند. همچنین ویرا و گرت) را عالی می 75/0خوب، و مقادیر بیش از 
 دانند. کاپا را قابل توجه و قوی می 80/0تا 

                                                           
1. percentage agreement 

2. Cohen’s Kappa 
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نمرات کل افراد در کد رهایش و هبوط به طور جداگانه محاسبه گردید و نتایج به 
ای به منظور تجزیه و تحلیل با سایر متغیرها )شخصیت  اصلهی ف عنوان یک متغیر کمی شده

های مرکزی و  آمار توصیفی و شاخص 1گیری دینی(ضبط گردید. جدول و جهت
دهد. طبق جدول متغیر رهایش  پراکندگی دو متغیر رهایش و هبوط را نشان می

(6667/0M=(دارای میانگین باالتری از متغیر هبوط )4667/0M=است که این ام ) ر حاکی
باشد. الزم به ذکر است که هیچ تفاوت  کنندگان در این متغیر می از نمرات باالتر شرکت

 =405/0pو هبوط  729/0p= 350/0(=28)tمعناداری بین زن و مرد در متغیر رهایش 
845/0(=28)t  .وجود ندارد 

 . آمار توصیفی متغیرهای رهایش و هبوط1جدول 
 واریانس انحراف استاندارد ینمیانگ بیشینه کمینه تعداد متغیر

 057/1 02833/1 6667/0 4 0 30 رهایش
 740/0 86037/0 4667/0 3 0 30 هبوط

 . نتایج آزمون تی مستقل برای تفاوت میانگین زن و مرد در متغیر رهایش و هبوط2جدول 
 متغیر F سطح معناداری تفاوت میانگین درجه آزادی T سطح معناداری

729/0  350/0  28 1333/0  941/0  006/0  رهایش 

405/0  845/0  28 2666/0  476/0  521/0  هبوط 

رسد که تصاویر رهایش و هبوط و میزان استفاده از آنها در گزارشات  چنین به نظر می
تر در تعیین آنچه  های معنایی فرهنگی بزرگ نقش نظامروایی افراد، امری است فرهنگی. 

ای در تحقیقات روایی  ود به طور فزایندهش یک روایت زندگی خوب و سالم محسوب می
که بر موضوعاتی چون کفاره، از فقربه  رهایش،های  داستان ،برای مثال .مطالعه شده است

مریکایی بسیار ارزشمند آکند، در فرهنگ  ثروت رسیدن، بهبودی و اصالح تاکید می
محسوب  ی رهایش به عنوان کالن روایت مسلط آمریکا به طوری که درونمایه هستند

، دهند )میلر نفس را افزایش می هایی که عزت به مانند داستان ،(2006دامز آ ) مکشود می
بیشتر تمرکزی و شرقی های ژاپنی  داستان ،از سوی دیگر (.1997ویلی، فانگ و لیانگ 

هرچند بیشتر  .(1999یاما  تا )هیمن، لهمن، مارکوس و کی دارند )هبوط( گرایانه انتقاد خود
روایی در کشورهای غربی انجام گرفته است اما از همین مطالعات محدود روایی مطالعات 

توان چنین برداشت کرد که درونمایه رهایش با فراوانی بیشتری  های شرقی می در فرهنگ
شود و اما درونمایه هبوط در  های افراد دیده می های غربی در داستان در فرهنگ
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های مورد بررسی پژوهش حاضر، کد  در داده های شرقی فراوانی بیشتری دارد. فرهنگ
رهایش فراوانی بیشتری نسبت به کد هبوط دارد. همچنین میانگین نمرات افراد در رهایش 

ی بیشتر افراد از تصاویر رهایش در  باالتر از هبوط است که این امر نیز حاکی از استفاده
 3است که کد رهایش دارای  مقایسه با تصویر هبوط است. هرچند توجه به این نکته الزامی

ی  توانند یک نمره به نمره زیر طبقه است که هرکدام در صورت حضور در داستان فرد، می
 4تا 0ی رهایش از  ی یک صحنه ای ندارد؛ نمره رهایش بیفزایند اما کد هبوط هیچ زیر طبقه

در  است بنابراین ممکن است که نمرات افراد 1تا  0ی هبوط از  ی یک صحنه و نمره
رهایش از نمرات افراد در هبوط باالتر باشد. هرچند که تعداد کدهای رهایش در مقایسه با 
هبوط باالتر است و میانگین نمرات افراد در متغیر رهایش نیز باالتر از هبوط است اما این 

توان با اطمینان از برتری و حضور بیشتر  تفاوت خیلی چشمگیر و حائز اهمیت نیست و نمی
ی رهایش در فرهنگ ایران صحبت کرد زیرا کد هبوط هم به کرات  درونمایه صحنه و

های بزرگتر دارد. اما آنچه مسلم  دیده شد. این امر نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر در نمونه
ی داستانی در روایات و ساختار هویت افراد  است حضور این دو سبک روایتی و درونمایه

 کننده است.  شرکت

به منظور بررسی هر نوع گیری دینی:  با ابعاد شخصیت و جهت وط و رهایشی هب رابطه
و  CROIی  گیری دینی پرسشنامه رابطه بین دو متغیر رهایش و هبوط با ده مقیاس جهت

ابعاد شخصیت در پرسشنامه هگزاکو، به بررسی همبستگی بین نمرات افراد در این متغیرها 
شد. طبق نتایج، بین متغیر هبوط با مقیاس با کمک ضریب همبستگی پیرسون پرداخته 

(. مقیاس  =383/0rوجود دارد) 05/0گیری دینی همبستگی مثبت در سطح  جهت مرکزیت
دهد و در اصل نشان  ی اهمیت و محوریت دین در زندگی افراد را نشان می مرکزیت درجه

ین مقیاس ی انگیزش و محرک اصلی زندگی است. سواالت ا ی اهمیت دین به منزله دهنده
تری را در مقایسه با افراد  به طوری طراحی شده است که افراد غیر مذهبی نمرات پایین

(. کسانی که در متغیر هبوط نمرات باالتری 2013تر کسب کنند)کراس و هود،  مذهبی
گیری دینی نیز نمرات باالتری دارند و برعکس؛ افراد با  دارند در مقیاس مرکزیت جهت

گیرند، در روایات خود  گر قرار می کزیت که در ربع متعهد، غیر تأملگیری دینی مر جهت
های هبوط بیشتری را  کنند و افرادی که صحنه های هبوط بیشتری را روایت می صحنه

گیری مرکزیت دارند و دین در محور و مرکز زندگی  کنند نسبت به دین جهت روایت می
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گیری دینی دارای  متغیر رهایش با مقیاس گفتگوی جهتآنان قرار دارد. از دیگر سو، 
گیری گفتگو  (. جهت =363/0rباشد ) می 05/0همبستگی مثبت در سطح معناداری 

ی دین در گفتگو با تجربیاتش است؛ به عبارت دیگر  ای است که باورهای فرد درباره درجه
های زندگی است. افراد  گفتگو میزان آگاهی فرد از تاثیرپذیری دین از تناقضات و تراژدی

گیرند. افرادی که نسبت به دین  گر قرار می گیری در ربع غیر متعهد و تأمل دارای این جهت
کنند و  های رهایش بیشتری را در روایات خود نقل می گیری گفتگو دارند صحنه جهت

برعکس کسانی که سبک روایتشان از رویدادها بیشتر متضمن مفهوم رهایش است، با 
گیری گفتگو دارند. همچنین، بین متغیر رهایش و  ل بیشتری نسبت به دین جهتاحتما

 01/0ی همبستگی منفی قوی در سطح معناداری  گیری دینی رابطه ی جهت مقیاس عالقه
است.  514/0( که مقدار این همبستگی منفی برابر با 004/0< 01/0 وجود دارد )

ری، مطالعه و بحث در باب دین و مفاهیم گیری عالقه، میزانی است که فرد از یادگی جهت
گیری شامل لذت بردن از مطالعه و تحلیل مفاهیم و  برد. به عالوه، این جهت دینی لذت می

گیری  گیرد. یعنی افراد با جهت گر قرار می نظریات دینی نیز است و در ربع متعهد و تأمل
کنند و کسانی که  یهای رهایش کمتری را در روایات خود بیان م دینی عالقه، صحنه

کنند به احتمال بیشتری نسبت به  های خود نقل می های رهایش کمتری را در روایت صحنه
 به نمایش درآمده است.  3گیری عالقه دارند. نتایج این همبستگی در جدول  دین جهت

 گیری دینی مقیاس جهت ه. ماتریس همبستگی متغیرهای رهایش و هبوط با د3جدول 
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ی معناداری بین متغیرهای هبوط و رهایش با شش  به ذکر است که هیچ رابطه مالز
یک مانع ی شخصیت هگزاکو یافت نشد.  ی پرسشنامه عامل و یا وجوه بیست و چهارگانه

این است که صفات  ی داستان زندگی و صفات شخصیت، ی رابطه مطالعه مهم بر سر راه
های زندگی  حال آنکه داستان ،شوند زادی درک می زیستهایی  ی ماهیت شخصیتی به مثابه
که بیشتر در فرهنگ و  ،شوند هایی در اصل روان اجتماعی درک می به عنوان پدیده

 نماید و به شکلی پویا در طول عمر رشد ونمو می ،های زندگی جای داده شده است تجربه
  .(2006آدامز و پالز  )مک

در دگی فردی بر اساس مدل کالن روایت: نهای ز های مشترک داستان درونمایه
کنندگان روایاتی مشترک را نقل کردند. از جمله اینکه  خصوص رشد جنسی، شرکت

ها در مورد مسائل و بلوغ جنسی دریافت  ی مستقیمی از خانواده گونه آموزش و اشاره هیچ
از همساالن و اند و مسائل جنسی مانند تفاوت دو جنس، بلوغ، و روابط را در مدرسه  نکرده

دوستان خود آموختند. هیچ اشاره و آموزشی در باب این مسائل توسط پدر و مادر در خانه 
کنندگان مرد روایت کرد که پدرش در سنین  شود. تنها یک مورد از شرکت مطرح نمی

داده است. حتی دختران آموزشی در مورد   نوجوانی به او در مورد امور جنسی آموزش
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کردند. نه تنها هیچ آموزشی  ت ماهیانه از سوی مادران خود دریافت نمیبلوغ جنسی و عاد
شد. خودداری  مطرح نبود بلکه حتی حرف زدن در مورد این مسائل بد و منفی قلمداد می

های جنسی و پنهان نگاه داشتن این امور و حرف نزدن در این موارد یکی از  از آموزش
های )به اسنثنای یک مورد(  رشد جنسی افراد  استانهای بسیار پرتکرار در تمامی د درونمایه

بیشتر از  دانست که 1ای نامه توان آن را یکی از محتویات کالن روایات زندگی است که می
 تراز است. اصطالح نمایشنامه فرهنگی زندگی دیگر انواع کالن روایت با تحول هویت هم

؛ 2007)هابرماس،  نامه گی زندگیی مفهوم فرهن (، و همچنین سازه2009)رابین و برنتسن، 
ی بنیانی مشترک در  ( بسیار شبیه به این کالن روایت هستند. اندیشه2015هابرماس و ریس، 

این مفاهیم این است که برخی وقایع رایج در زمانی خاص و مطابق نظم و ترتیب مشخصی 
نعتی شده های معاصر ص رود در داستان زندگی افراد فرهنگ دهند که انتظار می رخ می

های مختلف تقویتشان  رویت شوند. اکثریت جامعه این وقایع را بازشناخته و با روش
های متفاوت در مورد این وقایع وجود دارد  هایی میان فرهنگ کنند. هرچند شباهت می

ها، اما ترتیب و توالی این  های رسمی در باب امور جنسی در بیشتر فرهنگ مانند آموزش
های غربی این  ی مختلف، متفاوت است. برای مثال در فرهنگها وقایع در فرهنگ

شود اما در فرهنگ ایران در دوران دانشگاه و به  ها در دبستان به کودکان داده می آموزش
بزرگساالن. همچنین، این روایت دارای خشکی است زیرا هر انحرافی از اصول آن با 

تر  ه و نظام آموزشی و در سطح کالنمخالفت افراد یا مراجع قدرتمند مثل خانواده، مدرس
شود و در فرد احساس فشار روانیِ عدم تبعیت از هنجارها  فرهنگ و مردم جامعه، مواجه می

زنند و یا در  کند به طوری که افراد تنها با همساالن خود در این باب حرف می را ایجاد می
 کنند.  جو می و های خودر را جست اینترنت پاسخِ پرسش

هایی است که در  ی دیگری که در این روایات بسیار تکرار شد محدودیت درونمایه
جامعه برای روابط زن و مرد مطرح است. به طور سنتی، روابط زن و مرد در ایران محدود 

ی جنسی میان زنان و مردان  به ازدواج است. طبق دستورات و تعالیم دینی نیز، داشتن رابطه
و محرمیت. البته این امر تنها در دین اسالم منع نشده حرام است مگر در چارچوب ازدواج 

هایی از مسیحیت نیز این محدودیت و التزام وجود دارد.  است و در ادیان یهودیت و شاخه
بینند اما مکرراً به طور مستقیم یا غیر  با وجودی که افراد از کودکی آموزش جنسی نمی

                                                           
1. biographical master narratives 
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ای با جنس مخالف خارج از  نوع رابطه ی جنسی و هر های منع رابطه مستقیم در معرض پیام
شوند. شاید مستقیماً و آشکارا تعیلم و یا منعی در این  چارچوب انتظارت جامعه، واقع می

)ویژگی نامرئی بودن کالن روایت( و در  مورد آموزش داده نشود اما همه از آن باخبرند
حضور همه جایی یا  ها، فیلم، کتاب و ...) ویژگی های مختلف فرهنگ مانند رسانه جنبه

ی زندگی مناسب برای افراد را از  فراگیری( حضور دارد. در اصل این کالن روایت شیوه
کند. مطابق آن  دید جامعه و فرهنگ مشخص نموده و به افراد برای درونی کردن ارائه می

ی  ی جنسی با جنس مخالف خودداری کرده و تنها شکل پذیرفته شده افراد باید از رابطه
های دینی موجود در  کنندگان زن تاثیر ارزش روابط ازدواج است. یکی از شرکت این

با اینکه به داشتن رابطه تمایل داشتم اما تمایالت خود  " کند: کالن روایات را چنین نقل می
کنم  ی من دین بود...فکر می توانم بگویم که عامل بازدارنده کردم؛ می را سرکوب می

 درباره اما کنم، فکر تر آزادانه روابط درباره شایدواج گناه است... داشتن رابطه قبل از ازد
 مرزهای. قائلم روابطم برای مرزهایی هنوز. نشده تعدیل احساساتم هنوز نه؛ جنسی رابطه
 ".کند می تعیین ترس و انزجار حس و اعتقاداتم من را جنسی هرابط

)ویژگی طبیعت اجباری کالن روایت( و  این کالن روایت دارای بار ارزشی است
پیروی از آن، امتیاز خوب بودن را در خانواده وجامعه به همراه دارد؛ کالن روایات از نظر 

بینی هستند که در  می مربوط به جهانارزشی خنثی نیستند بلکه دارای عنصری اخالقی، پیا
؛ فی وش و زمان، 2004،2010وش،  )فی گویند مورد چگونگی رفتار و احساس سخن می

(.در اصل برخی از خشکی کالن روایات به دلیل داشتن بار 2011، 2008؛ همک، 2015
تنها کند. پیروی از این روایت نه  ارزشی آنها و امتیازهایی است که به پیروانش اهدا می

نماید بلکه سرباز زدن از پیروی و سرپیچی از آن  امتیاز خوب بودن را از آنِ افراد می
اند، این رفتار  خطراتی را در پی دارد به طوری که بسیاری از افراد که طبق آن عمل نکرده

کنند تا از دردسرها و خطرات در امان باشند. همراه شدن با کالن  را از دیگران پنهان می
، امتیاز و مزیت خوب بودن را به همراه دارد و فرد بی هیچ انتقادی زندگی خود را روایات

گذراند بی آنکه از این امتیاز باخبر باشد)طبق اصل ناپیدایی(. این طبیعت اجباری کالن  می
روایت به معنی تبعیت و پیروی همه از آنها نیست بلکه انحراف از آنها در چنین بافت 

(. این کالن روایت داستان زندگی نیز 2015لین و سید، است )مکاجباری، متضمن خطر 
همانند دیگر انواع آن طبیعتی خشک و اجباری دارد. خشکی آن به خصوص زمانی آشکار 

file:///C:/Users/student/Downloads/شاید%20درباره%20روابط%20آزادانه%20تر%20فکر%20کنم،%20اما%20درباره%20رابطه%20جنسی%20نه؛%20هنوز%20احساساتم%20تعدیل%20نشده.%20هنوز%20مرزهایی%20برای%20روابطم%20قائلم%20نه%20این%20که%20اصلا%20رابطه%20ای%20نداشته%20باشم.%20مرزهای%20رابطه%20جنسی%20منو%20اعتقاداتم%20و%20اون%20حس%20انزجار%20و%20ترس%20تعیین%20می%20کنه
file:///C:/Users/student/Downloads/شاید%20درباره%20روابط%20آزادانه%20تر%20فکر%20کنم،%20اما%20درباره%20رابطه%20جنسی%20نه؛%20هنوز%20احساساتم%20تعدیل%20نشده.%20هنوز%20مرزهایی%20برای%20روابطم%20قائلم%20نه%20این%20که%20اصلا%20رابطه%20ای%20نداشته%20باشم.%20مرزهای%20رابطه%20جنسی%20منو%20اعتقاداتم%20و%20اون%20حس%20انزجار%20و%20ترس%20تعیین%20می%20کنه
file:///C:/Users/student/Downloads/شاید%20درباره%20روابط%20آزادانه%20تر%20فکر%20کنم،%20اما%20درباره%20رابطه%20جنسی%20نه؛%20هنوز%20احساساتم%20تعدیل%20نشده.%20هنوز%20مرزهایی%20برای%20روابطم%20قائلم%20نه%20این%20که%20اصلا%20رابطه%20ای%20نداشته%20باشم.%20مرزهای%20رابطه%20جنسی%20منو%20اعتقاداتم%20و%20اون%20حس%20انزجار%20و%20ترس%20تعیین%20می%20کنه
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شود که انحرافی از اصول رخ دهد. انحراف از انتظارات در سطح فردی به صورت فشار  می
زیرا در اصل وقایع مثبتی که به عنوان گردد  روانی انحراف از فرهنگ و هنجارها تجربه می

شوند، وقایع منفی را)در اینجا  ی فرهنگی زندگی محسوب می نامه عناصر مرکزی نمایش
 کنند.  روابط آزاد و خارج از چارچوب سنتی دینی( نوعی انحراف تلقی می

های مدرن در  این روایت سنتی اکنون با گذشت زمان و تغییر جامعه در تضاد با ارزش
ها و دنیای  رد روابط آزاد زن و مرد قرار گرفته است که توسط سیل مسافران، رسانهمو

اند. همچنانکه افراد روایت سنتی و دینی و نیز  ی فرهنگ شده مجازی وارد چرخه
کنند و این  اندازی می کنند، تعارض میان این دو را نیز درون های مدرن را درونی می ارزش

کنندگان زن این  نماید. یکی از شرکت د چالش ایجاد میتعارض در ساختار هویت افرا
 در"کشد:  تعارض کالن روایت دینی سنتی و مدرن را در داستان خود چنین به تصویر می

. کردم می ساکتش اما شنیدم می درونم را در دین صدای جنس مخالف رابطه با مورد
 از تر قوی دینی حس. بود گذاشته تاثیر مردها با روابطم روی دینی باورهای و ها آموزه

 عذاب کنم، می مخالفت درونم دین صدای با که هرکاری بابت هم االن. بود حس جنسی
وجدان  عذاب با بعد به جایی از ها آدم که کنم فکر می ولی کنم؛ می احساس را وجدان

 را اشتباه کارهای خیلی که شد می باعث دین. مرحله هستم آن در من. آیند می کنار خود
 این گفتم می خودم با. بخوانم نماز نداشتم دوست رابطه داشتم شریکم با که .. زمانی.نمنک

 گفتم می  بعدا. بخوانم نماز حق ندارم گناهم؛ پا تا سر من. خواندنی است نماز چه
 ولی. خواندن به نماز کردم شروع دوباره بخشد و نمی یا بخشد من را می خدا یا. خوانم می
شریکم  با که زمانی تا هستم طور همین کنم می احساس. همینطور هم االن. چرکین دل

 ".کنیم ازدواج رسمی
های  این تعارض منجر به ایجاد روایت دیگری شده است. روایتی مخالف که با ارزش

کنند و بدین ترتیب  سنتی در تضاد است و بسیاری از افراد جامعه با آن همانندسازی می
ی دیگر انحراف از کالن روایت، در سطح  تیم. حوزهشاهد شکل دیگری از انحراف هس

اند.  های درون یک فرهنگ است که تا حدودی به حاشیه رانده شده گروه فرعی یا اقلیت
های سنتی بر روابط و  این روایت جایگزین در مقابل کالن روایت حاکم، محدودیت

ه است. حال باید دید های آزاد را جایگزین نمود مسائل جنسی را از میان برداشته و ارزش
تواند در طول  که با توجه به پویایی فرهنگ در حین خشکی، آیا این روایت جایگزین می
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ناپذیر را کنار بزند و خود به جای آن بنشیند.  زمان، کالن روایت حاکم، خشک و انعطاف
تالش شده است که این بحث در قالب مدل کالن روایت سید و  2در شکل 

 یش داده شود. ( نما2015لین) مک

 ی روایات فردی با کالن روایت سنتی و روایات مدرن . رابطه2شکل 

های جایگزین به طور  های فردی افراد با توازن میان کالن روایات و روایت روایت
بالقوه به یکدیگر متصل هستند. به این معنی که روایت فردی هر شخص تا حد زیادی از 

گیرد. افراد بیشتر در دروان  د با کالن روایت یا روایت جایگزین الهام میمیزان مطابقت فر
های خانواده و مدرسه، با کالن روایت سنتی و  کودکی و نوجوانی و طی آموزش

اندازی  هایی که برای روابط ایجاد کرده است آشنا شده و این هنجارها را درون محدودیت
سازند. از سوی دیگر در جریان ساخت و  ا میکرده و روایات فردی خود را بر مبنای آنه

های جدید و  های موجود، در اینجا با ارزش دهی به روایت فردی خود با دیگر روایت شکل
شوند. برخی از افراد با کالن روایت سنتی  مدرن در قالب روایت جایگزین آشنا می

کنند و با این کار  یهمانندسازی کرده و مطابق با آن رفتار کرده و زندگی خود را تنظیم م
های جدید و  نمایند. گروهی دیگر با ارزش تر می در اصل این روایت را آشکار و قوی

کنند؛ این گروه نیز در اصل با پذیرش این  روایت جایگزین همانندسازی و مطابقت می
کنند زیرا وقتی به مخالفت با آن  های مدرن به نوعی روایت سنتی را تصدیق می ارزش
ی  نمایند. مقابله ند در اصل به نوعی کنایی به وجود آن اشاره کرده و آشکارش میخیز برمی

لین  های سنتی به معنای تصدیق وجود آنهاست)مک هشیارانه و یافتن جایگزین برای ارزش

 

3پیکان   

2 پیکان 1 پیکان   

 محدودیت روابط 

 روایت فردی 

های آزاد ارزش  روایت سنتی روایت مدرن 
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(. در نهایت باید دید آیا با گذشت زمان و تالش فراوان، روایت جایگزین 2015و سید،
 یر دهد و خود به جای آن بنشیند. تواند روایت کالن را تغی می

ی مسائل جنسی تنها  هایی که کالن روایت دینی سنتی در حوزه یکی از محدودیت
ی بکارت و لزوم حفظ آن پیش از ازدواج است. این  کند مسئله برای دختران اعمال می

مسئله از کودکی به عنوان امری ارزشمند برای دختران تعریف شده است که حفظ و 
ی  ی خود فرد است بلکه خانواده ی خطیری است که نه تنها بر عهده ی از آن وظیفهنگهدار

او نیز در این امر کوشا هستند. طبق تعلیمات سنتی، حفظ بکارت متضمن ازدواجی موفق 
برای دختران و از دست دادن آن به معنای نداشتن مالک الزم و در نتیجه کنار گذاشته 

گردد و فقدان آن ضد ارزش که  یک ارزش محسوب میشدن است. بر این اساس بکارت 
ی وی خطراتی را به همراه دارد. بدیهی  اش وخانواده برای فرد، زندگی زناشویی آینده

است که حفط این ارزش، فرد را از امتیازات بسیاری همچون خوب و پاک بودن، حس 
بکارت امری است  کند. با اینکه اتصال به فرهنگ، و تایید شدن در جامعه برخوردار می

های فرهنگی است و در نتیجه نیاز  فردی اما داشتن آن به معنای مطابقت با ارزش
کند. با درونی  روانشناختی فرد به احساس تعلق به گروهی بزرگتر و جامعه را تامین می

شوند. نیاز به حفظ  ها و روایات، آنها به بخشی از هویت فرد تبدیل می شدن این ارزش
ین ترتیب برخورداری از مزایا و امتیازاتِ مطابقت با کالن روایت و فرهنگ، بکارت و بد

های مدرن است. اما این کالن رویات  یکی از دالیل ایجاد محدودیت بر سر راه ارزش
های  سنتی در مورد بکارت نیز اکنون در تضاد با روایت جایگزینی است که ریشه در ارزش

در روایات خود به تبدیل شدن این امر ارزشمند)مطابق جنسی مدرن دارد. بسیاری از افراد 
کالن روایت سنتی( یعنی بکارت به یک ضد ارزش صحبت کردند که نه تنها داشتنش 
دیگر امتیاز و مزیت نیست بلکه ضد ارزشی است که بر سر راه روابط دنیای مدرن امروزی 

آن دیگر ارزشمند محدودیت ایجاد کرده و باید کنار گذاشته شود. تالش برای حفظ 
تر  کند. مهم گردد بلکه کاری است عبث زیرا از ارضای نیازها جلوگیری می محسوب نمی

های ازدواج حذف  ی مالک اینکه بکارت به عنوان مالک و سمبلی برای پاکی از سیاهه
های کالن روایت دینی و سنتی رفتار  شده است و این امر افرادی را که مطابق ارزش

کنندگان زن در این مورد  ر تعارضی اساسی کرده است. یکی از شرکتکردند، دچا می
ام. پایه فکری من این بود که  کردند که من باکره چنین روایت می کند: دوستانم باور نمی
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اگر دختری در نهایت تصمیم به ازدواج داشته باشد، باید باکره باشد. راستش خودم از 
اگر باکره نباشم، چه طور ازدواج کنم؟ همیشه کردم  ترسیدم. فکر می قضاوت دیگران می

خواستم زندگیم بر این  کردم دخترانی که باکره نیستد چه سرنوشتی دارند. نمی فکر می
آید، من آن  اساس شکل بگیرد. دوست داشتم اگر باکره بودن نقطه قوتی به حساب می

های اطرافم  و بین آدم نقطه قوت را داشته باشم. این به من القا شده بود. وقتی در اجتماع
کردم  آنقدر مسئله مهمی است، خب شاید واقعا باید من هم باکره بمانم. در ذهنم فکر نمی

دختری که باکره نباشد دختر خوبی نیست. باکره بودن یا نبودن چیزی نبود که بشود حتی 
بودن توان در جمع دختران هم از باکره ن در بین دخترها راحت از آن حرف زد. یعنی نمی

کنند. اما به جایی رسیدم که این نقطه مثبت تبدیل به  حرف زد. چون سریع قضاوت می
افراد برای حل و فصل  "نقطه منفی شد. چون بارها به خاطر باکره بودن کنار گذاشته شدم.

های روایات سنتی شده  گیرند، برخی پیرو ارزش های مختلفی را به پیش می این تعارض راه
های جدید دست  گذارند و برخی برعکس در مقابل ارزش ن را کنار میهای مدر و ارزش

گزینند و ترکیبی  ای را بر می ای نیز راه میانه کشند و عده های سنتی خود می از همانندسازی
گزینند. به هر روی آنچه مسلم است این است که کالن  ها را بر می از تضادها و ناهمگونی

لزوم حفظ بکارت که توسط مراجع قدرت و قانونی هم  روایت حاکم مبنی بر ارزشمندی و
ی زندگی  شود، در مقابل روایت جایگزینی قرار گرفته است که شیوه حفظ و تقویت می

کند و به سرعت نیز رو به گسترش است. اینکه کدام یک در این  متضادی را پیشنهاد می
 دارد.           شوند نیاز به گذشت زمان و صرف تالش و مبارزه  چرخه پیروز می

دین تنها عامل اعمال محدودیت بر روابط نیست و عامل دیگری که در بسیاری از 
های  ی محدودیت بر سر راه ارزش کننده ترین اعمال روایات فردی از آن به عنوان مهم

دانند و دین در  است. بسیاری از افراد نمونه که خود را مذهبی نمی سنتمدرن اشاره شد، 
مرکزی نیست نیز از تاثیر سنت در تنظیم روابط و زندگی خود صحبت  زندگی آنها

تردید اعمال محدودیت است. به  کند بی کنند. نقشی که عامل سنت در این میان ایفا می می
ی  کننده عبارت دیگر، به غیر از دین، سخن از سنت و عرف جامعه به عنوان عوامل تنظیم

اند حتی در افراد غیر مذهبی هم تاثیرگذار  توانسته امور است که اتفاقاً این دو عامل آخر
ی سنت و عرف به طور کنایی حاکی از قدرت بسزای آنهاست زیرا  باشند. تاثیر گسترده

ی محدودیت باشند. یکی  اند حتی بر افراد غیر مذهبی هم تاثیرگذار و اعمال کننده توانسته
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ی  گاه در خانه مسائل دینی هیچ "دکن کنندگان مرد در این مورد چنین روایت می از شرکت
گاه مذهبی نبودم... شاید  گاه مذهبی نبودند و من هم هیچ ما جایی نداشت. پدر و مادرم هیچ

دین برای فردی مذهبی تاثیرگذار باشد ولی برای من چون اعتقادی ندارم تاثیری بر رشد 
وط به آن محدود جنسیم نداشت و محدودش نکرد؛ شاید به دلیل عرف جامعه و مسائل مرب

کنم بیشترین تاثیر هم مربوط به نظام آموزش و پروش جامعه باشد. در  بودم. فکر می
شود مگر در چارچوب ازدواج.  ی دختر و پسر خوب تلقی نمی ی ما هیچ وقت رابطه جامعه

در اینجا  "کننده دارد. برای من تنها سنتی بودن جامعه که شاید از مذهب باشد تاثیر محدود
نماید زیرا سنت به عنوان عاملی  ی و موشکافی ریشه و آبشخور سنت الزامی میبررس

ی فرهنگ و مفاد کالن روایات حضور دارد. تاثیرپذیری  جداگانه به طور مستقل در چرخه
و فرهنگ از دین امری بدیهی است اما بررسی و تفکیک آنها از یکدیگر نیز خالی از   سنت

 ص پژوهش حاضر خارج است.    فایده نیست که از حوصله و تخص

کننده در تحقیق  های زندگی افراد شرکت هایی که به کرات در داستان از دیگر روایت
های سنتی زن و مرد نامیدش.  دیده شد تفاوت زن و مرد است و شاید بتوان تغییر در نقش

تعارض کالن روایت دینی سنتی در برابر روایت جایگزین مدرن عالوه بر روابط، در 
های زنان و مردان نیز منعکس شده است. زنان اکنون با دو روایت سنتی و متجدد  نقش

داری و  دار شدن و نگه های سنتی بچه مواجهند که یکی از آنها انتظار دارد به نقش
داری بپردازند و دیگری انتظار دارد صاحب شغل و درآمد و جایگاه اجتماعی واال  خانه

تفاوت هنجارهای موجود برای زن و مرد مانند یک چرخه (. 2015لین و سید، باشند)مک
ای که زنان و مردان در دو سوی مخالف آن قرار دارند و در تعامل با  کند؛ چرخه عمل می

گردانند. شاید در ظاهر چنین به نظر برسد که این چرخه در نهایت به نفع  یکدیگر آن را می
ای دیگر به این امر نگریست.  وان از زاویهمردان است اما با کمی تحلیل و موشکافی شاید بت

با توجه به این نکته که زنان نیز در این چرخه حضور دارند پس آنها نیز یک عامل 
شود. مطابق  شوند زیرا چرخه بدون یکی از اعضایش مختل می ی آن محسوب می گرداننده

نمایند در  می نظریه، کالن روایات دارای بار ارزشی هستند و کسانی که از آنها پیروی
نماید که تمامی امتیازهای  کنند. هرچند در ظاهر چنین می مقابلش امتیاز و سود دریافت می

این کالن روایت از آن مردان است اما در اصل چنین نیست. مطابق این کالن روایت سنتی، 
اطاعت مردها در مقابل تأمین تمامی مایحتاج مادی زنان )نفقه(، حق و امتیاز فرمانبرداری و 
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کنند )تمکین(. اما در دیگر سوی این چرخه، زنان نیز در مقابل اعطای این  را از آن خود می
امتیاز به مردان، خود از امتیاز تأمین تمامی مایحتاج مادی که امتیازی اقتصادی است 

شوند. این تأمین اقتصادی امتیاز بزرگی است که زنانِ پیرو کالن روایت سنتی  برخوردار می
ند در مقابل اطاعت از مردان، آن را دریافت کنند و بدین ترتیب این چرخه با حاضر

دهد. الزم به ذکر است که زنان  رود و به حیاتش ادامه می عاملیت هر دو طرف به پیش می
شود بلکه صاحبات  هایی نیستند که در این چرخه امتیاز عایدشان می و مردان تنها گروه

ی مرد و  کنند زیرا بدین ترتیب اساس سنتی رابطه ریافت میقدرت نیز از این چرخه سود د
ی  شود. در مقابل این کالن روایت، روایت جایگزینی قرار دارد که در حاشیه زن حفظ می

ی فرهنگ قرار دارد و با آن به مخالفت برخاسته است. این روایت جایگزین در  چرخه
دگی زنان، امتیاز اطاعت را از مردان مقابل صرف نظر از امتیاز اقتصادی تأمین مایحتاج زن

کنند در مقابل کار و  گیرد. زنانی که با این روایت جایگزین همانندسازی می باز پس می
کنند و بدین ترتیب  تأمین نیازهای زندگی خود، حق و حقوقی مساوی با مردان را طلب می

کنندگان  شرکت گردد. روایت یکی از ی زن و مرد متزلزل می ی سنتی رابطه اساس چرخه
من از کودکی یاد گرفتم که بین من و خواهرم هیچ تفاوتی  مرد در این مورد چین است:

بینم. این  گذاشتند. من خودم چنین فرقی نمی نیست با اینکه پدر و مادرم بین ما فرق می
 کنم که چرا مردم از این فکر و رفتار من مساله در من نهادینه بود و بیشتر از این تعجب می

توانم شروع این چرخه را بیایم ولی چون به نفع مردان است، تا زنان  کنند... نمی تعجب می
این روایت جایگزین در بسیاری از  "شود. این چرخه را نشکنند تغییری حاصل نمی

کشورهای غربی جای کالن روایت سنتی را گرفته و اکنون خود در مرکز فرهنگ حاکم 
 د.                   نمای است و امور را تنظیم می

 گیری  بحث و نتیجه
روایت منبعی غنی برای پاسخ به سواالت مختلف روانشناختی است زیرا حاوی اطالعاتی 

گیری با  پربار در باب بسیاری از متغیرهای کمی و کیفی است که قابل دستیابی و اندازه
توان به  فردی میهای  با کنکاش در روایت آوری اطالعات نیستند. های جمع دیگر روش

ی آنها پی برد و فصل مشترک فرد و جامعه را دریافت. بدین ترتیب،  بافت زیربنایی سازنده
گیری و سنجش است که در آن سطوح فردی و اجتماعی فرهنگی  روایت یک واحد اندازه
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گیرند. از طریق بررسی روایات فردی افراد،  تراز شده و در یک راستا قرار می با یکدیگر هم
توان به کالن روایات حاکم بر جوامع نیر دست یافت. در این تحقیق تالش شد تا با دو  یم

های  کم درونمایه شیوه و مدل متفاوت به این ساختارهای کالنِ فرنگی اجتماعی و دست
پرتکرارش، دست بیابیم. توالی رهایش و هبوط در ساختار و سبک روایی افراد نمونه نشان 

ی  ی در ساختارهای کالن فرهنگی اجتماعی دارد. هرچند نمونهاز حضور این دو ویژگ
حاضر قادر به تعیین برتری یکی از این دو سبک بر دیگری نیست زیرا این امر نیاز به 

های بسیار بزرگ دارد. هدف پژوهش حاضر نیز تعیین فراوانی  های کالن در نمونه بررسی
ای  یست بلکه این مطالعه به عنوان مطالعهها در روایات افراد نمونه ن استفاده از این سبک

های پرتکرار در روایات بزرگساالن ایران  آغازین در صدد بررسی و تعیین درونمایه
 باشد.       می

 ها و پیشنهادها محدودیت
کم در  موضوع تعارض استفاده شده در تحقیق حاضر از منظرفردی و اجتماعی دست

جریان انجام مصاحبه و در بیان روایت رشد جنسی کشور ما، بسیار حساس تلقی شده و در 
هایی را با حذف و دشواری  شدند و بخش افراد گاه دچار احساس اضطراب یا شرم می

 کردند. روایت می
این پژوهش با هدف بررسی شکل نخستین کالن روایات حاکم بر فرهنگ ایران انجام 

دینی سنتی و روایت جایگزین  های بیشتر برای کالن روایت شد و به منظور یافتن نشانه
ی روایات فردی بسیار  مدرن یافت شده در تحقیق حاضر نیاز به بررسی و تحلیل و تجزیه

های جایگزین دیگری نیز در  بیشتری است. چه بسا در این راستا، کالن روایات و روایت
ینه توالی بافت اجتماعی فرهنگی ایران یافت شوند. نظر به اینکه تحقیقات انجام شده در زم

های نتایج متفاوتی داشته است، و با توجه به نزدیکی نمرات  هبوط و رهایش در فرهنگ
های  افراد در توالی هبوط و توالی رهایش در تحقیق، الزم است که این دو متغیر در نمونه

بیشتر بررسی شود تا ببینیم که نتایج با تحقیقات پیشین همسو است یا در تضاد. تحقیقات 
های غربی و مرکزیت توالی هبوط در  فراوانی باالی توالی رهایش در افراد فرهنگقبلی، 

 های شرقی را نشان دادند. روایات افراد فرهنگ
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