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 مقدمه .1

بججه  منججد.نهادهای اجتماعی ایفا می یرییشک دین نقش مهمی در ،  در بیشتر جوامع

ضججباب بصشججی ان ی وتی بصشجج خوشججبص  ،یبصشجج اتیح  باعثاعتقاد امی  دورمیم دین  

 منججدیت مانسجام و همبستگی اجتماعی را تقوی    از این طریقشود و  افراد جامعه می

 بصشتیمشججروعدین همچنججین موجججظ حفججا نمججم اجتمججاعی و  .  (1392دورمیم،)

 یهججاارزشسرچشمه اصلی هنجارها و  دین  عالوه بر این    قواعد جمعی است.اخالق و  

 مردنیزنججدی  دارانججهنیدهمججواره بججا    ی اجتمججاعیدیزنجج بدین ترتیججظ    اجتماعی است.

 یایاعتقادات ماوریافت مه بدون    انتوای را میممتر جامعه.  همراه بوده است  هاانسان

بججر    ییمججاورانیروهججای    ریتأثول تاریخ به  در ط  هاانسانهمواره    د.نو زندیی دینی باش

در جوامججع   دارانججهنیدمنجججر بججه زنججدیی  ،  داشتند و این باور جمعججی  خودباورزندیی  

 ملججیبه بیان  یا زندیی دینی    یدارنید.  (223:  1388،ینیاالم)روح  انسانی شده است

 متججأثرفججردی را    یهججامنشیش و  ایججر  ،نگججرش  مهینحوبهشتن اهتمام دینی  نی دایع

و تجلججی مججم   ریتأث  زندیی دینی یعنی  گریدعبارتبه(  606:  1977ب،هیم  فار)  سازد

دیججن از طریججق  .(53:1384شجاعی زنججد،) ن و رفتار فرد استوایا زیاد دین در ذهن ر

بججرای سججعادت و ی خاصججی را  نججدیک زسججب  ،به زندیی فججردی و اجتمججاعی  دادنشک 

و   یرییجهججتنججوعی    مردنیزنججدی  دارانججهنید  نی؛ بنابرادهدخوشبصتی پیشنهاد می

او   بججرایرا    ورد و چارچوب معینی از زندییآمی  سبک زندیی خاصی را در افراد پدید

اجتمججاعی ایرانیججان  حیججاتدر جامعه ایران نیز دین نقش مهمی در   .سازدمشص  می

 یهاآموزهفرهنگی و تربیتی بر اساس    سیاسی،  ،ساختارهای خویشاوندی  د.منایفا می

زندیی دینججی توسججا نهادهججای فرهنگججی و اجتمججاعی همچججون   .اندیرفتهشک دینی  

یکججی از   بججه همججراه خججانواده  شججود.یتشججویق م  تبلیججو و  تیوتربمیتعل  خانواده و نمام

و هنجارهججای دینججی بججه    هاارزشرسمی انتقال    وپرورشآموزش  نهاد  وظایف  نیترمهم

ان و فراییججر  آمججوزاندانشو هنجارهججا در    هججاارزشاین    یسازیدرونو    آینده  یهانس 

 انعنوبججهیان معلمان  در این م  (20:  1386)شار  پور،  رسمی است  تیوتربمیتعلنمام  

نقججش مهمججی را ایفججا   دینججی  فرهنگججی وو هنجارهججای    هججاارزشاین    انتقال دهندیان

و هنجارهججای   هججاارزشنماینججدیان    عنوانبججهمعلمان مدرسججه    گریدرتعبابه  منند.می

 1376دورمججیم،) شوندمحسوب می تیوتربمیتعلدر نهاد  فرهنگی و اجتماعیمشترک  
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صججورت   یدرسججتبه  تیجج وتربمیتعلدر نمججام  نگججی  نکه انتقال فرهبرای آ  نی؛ بنابرا(  24:

بت بججه دیگججر نسجج مه  ند  پذیرد الزم است مه معلمان یک جامعه از افرادی انتصاب شو

و هنجارهججای اجتمججاعی و   یهججاارزشبیشتری نسبت بججه    افراد جامعه از تعلق و تعهد

و  دینججیمشترک و عم  به هنجارهججای   یهاارزشاعتقاد به    فرهنگی برخوردار باشند.

لمججی درونججی شججده باشججد تججا انتقججال و بایستی در متقاضیان شجج   مع  آنهاباور به    نیز

در همججه جوامججع   .با موفقیت انجام شود  آینده  یهانس به    ینگفرهراثیماین    موزشآ

باورهججا و   ،نججان بججه اعتقججاداتنش معلمان به میزان تعلق و تعهد آنیز در انتصاب و یزی

دانشججگاه   نیججز  در جامعججه ایججران  مننججد.میتوجججه    و دینججی  اعمال مشججترک اجتمججاعی

نججی دی  بیججت، بججر یججزینش و ترشججودمحسججوب می  معلمتیجج تربمتججولی  مججه    فرهنگیان

در ماده یک اساسنامه دانشگاه فرهنگیججان .  دارد  یاوهیو  دیتأممتقاضیان ش   معلمی  

هججدف دانشججگاه فرهنگیججان   شود:بیان می  نیچننیادانشگاه    سیتأس  ف ازیکی از اهدا

و متعهججد   مججنمنمارمنججان و پووهشججگرانی  ،  مربیججان  ،مدیران  ،و تربیت معلمان  نیتأم

القججی و اسججالمی و انقالبججی دارای فضججای  اخ یهججاارزشمعتقججد بججه مبججانی دینججی و 

 اسججت  مد و توانمنججد در طججراز جمهججوری اسججالمی ایججرانواالی انسانی مارآ  یهاارزش

 .(1390شورای عالی انقالب فرهنگی،)
 ینجج ید  تیجج ترب  شججودیمالحمججه م  انیاه  فرهنگدر اساسنامه دانشگطور مه  همان     

 یو فرهنگجج  ینجج ید یا و هنجارهججاهجج شارزبججه دانشجو معلمان و آمججوزش آنهججا باتوجه

 یعنوان متججولبه   انیدانشگاه قرار دارد. دانشگاه فرهنگ  نیا  یذاراناستیموردتوجه س

 یدر تججراز جمهججور  لممعتیجج ترب  فججهیوظ  رانیا  یاسالم  یدر جمهور  معلمتیترب  یاصل

 یرانجج یجامعججه ا  انیجج و بن  هیجج پا  نیتراسالم مهم  نیمه د   نیبه ارا دارد. باتوجه  یاسالم

دانشججگاه   یاصججل   ییهججاتیاز اولو  یکجج ی  نیو متججد  دارنیجج د  معلمتیجج ترب  شودیم  یتلق 

بججه   یفرهنگجج   یهججاو آموزش  ینجج ید  تیجج ترب  ظیترت  نی. بددیآیحساب مبه  انیفرهنگ

. بججر دیجج آیبججه شججمار م  انیمهم دانشگاه فرهنگ  یهاتیاز اولو  یش   معلم  انیمتقاض

عججالوه   انیجج لمان دانشگاه فرهنگمع  شجودان  نشیاساس است مه هرساله در یز  نیهم

از نمججر   یدر امتحججان منکججور، داوطلبججان شجج   معلمجج   یبر مسظ حداق  رتبججه علمجج 

 یهججاییویو و ینجج یاعتقججادات د  زیو ن  یتیترب  یهاتیو صالح  یشناخت، روانیتصصص

بججه نمججر   انیجج م  نیجج . در ارنججدیییقججرار م  یابیمورد مصاحبه و ارز  یو اجتماع  یاخالق 
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و مهججم در  یاصججل یارهججایها و معاز  شججاخ  یو اخالقجج   ینید  یاهتیصالح  رسدیم

 .دیآیبه شمار م  انیدانشجو معلمان دانشگاه فرهنگ  نشیانتصاب و یز

شججگاه فرهنگیججان ان دانو معلمجج دانشججج  یدارنیدرصد و شناخت وضعیت  این  بنابر    

مججر ه نه اسججت مججه بجج اصلی ایججن دانشججگا یهاضرورتیکی از   ،آیندهمعلمان   عنوانبه

فرهنگججی و  یزیربرنامججهو  ییذاراسججتیس ن پرداخته شججده اسججت.رسد ممتر به آمی

 یدارنیجج ددقیق و عمیججق از وضججعیت    تربیتی در دانشگاه فرهنگیان مستلزم شناخت

فرهنگی دانشگاه شججناخت   یذاراناستیستا زمانی مه  گاه است.  دانشجویان این دانش

خججود نداشججته باشججند  دانشجججویانی دیندقیق و عمیقی از وضعیت فرهنگی   یآیاهو  

هزینه منجر شود و بججه  و تواند به اتالف وقتدر این زمینه می  ییذاراستیس  هریونه

مقاله پاسججصی   اینهدف  نیازهای فرهنگی واقعی دانشجو معلمان پاسصی داده نشود.  

با بررسی تجربیات دینججی دانشجججویان   ندمتالش می  مقاله    این  به این ضرورت است.

بررسی تجججارب زیسججته رهنگیان برخی از این تجربیات دینی را نشان دهد.  ه ف شگادان

نججان را در اختیججار  آ  یدارنیجج دتوصیف عمیق و دقیقججی از    دانشجویان از زندیی دینی

و مججدیران و مججاریزاران فرهنگججی و   معلمتیجج ترببججه    مندانقه، عالپووهشگران تربیتی

فرهنگججی و   یهایزیربرنامججهدر    اولدم  قجج   دهججد.یتی دانشگاه فرهنگیججان قججرار میترب

یذاری بججرای رسججیدن بججه وضججعیت م لججوب تربیتی شناخت وضعیت موجود و هدف

تجججارب زیسججته تحلیجج  وهش تالشججی اسججت مججه  از طریججق بررسججی و این پججو  است.

دانشجججویان دانشججگاه فرهنگیججان ارا ججه   یدارنیدوضعیت  ی از  علمان توصیف مشجودان

له ایججن اسججت مججه تجججارب زیسججته دانشجججویان ین مقااصلی ا  سنال  اساسنیبرا  دهد.

 دانشگاه فرهنگیان از زندیی دینی چگونه است؟

مججه   یطوربججه  ،پووهشگران دینی  قرار داشته است  موردتوجهدینی همواره    یزندی   

 ییهاهیجج یوهججا و  ، طیفهاشججاخ ،  هامججدلنمری بسیاری برای ساختن    یهاشپووه

اسججتارک )  جامعه انجام شده استمصتلف  افراد    یردانید  یرییاندازهبرای سنجش و  

شجججاعی ، 1380زاده سججراج  ؛1967بریججر  ،1975هیمجج  فججارب، ،1965و یججالک:،

تججالش   هججاشوهپوبرخی تحقیقات تجربی و عملی نیججز بججر اسججاس ایججن    .(1384زند،

 ؛1383میرسندسججی،)  جامعججه بدردازنججد.  از  ییهججایروه  یدارنیجج داند به سنجش  مرده

؛ 1395،صججومعه حضججرتی؛ 1386،پویججافر  ؛1388میرزایججی،  ؛1385ی،  و مرشدتوسلی  
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انجام شده است   یدارنید. اغلظ تحقیقات تجربی مه در حوزه  (1392دهقان عفیفی،

بدردازند و یا به سججنجش میججزان   هایروه  یدارنیدبر    منثربه عوام     اندمردهیا تالش  

توان بر ایججن نقدی مه می نیترمهما ام.  اندپرداختهی مصتلف  یهایروه  در بین  یدارید

وارد ساخت این است مه بر اساس یججک مججدل و مفججاهیم از پججیش تعیججین   هاپووهش

ز پججیش و مفججاهیم ا هاشججاخ یعنی بر اسججاس   .اندپرداخته  یدارنیدشده به بررسی  

ایججن  جامعججه را بسججنجند. مشصصی از افراد یدارنیدابعاد  اندمردهشده تالش    تعیین

  ممی بوده و تالش شده است بر اسججاس یججک مججدل از پججیش از نو  بیشتر  هاپووهش

 یدارنیدبسته و مشص  به بررسی    سناالتبا    یانامهپرسشتعیین شده و  در قالظ  

توانججد می ایرچججه یدارنیجج دو پیمایشججی از   ممیم العات  .  افراد جامعه پرداخته شود

شناخت عمیججق و درک در  ؛ اما  منداطالعات یسترده و وسیعی با قابلیت تعمیم ارا ه  

میفججی و   یهججاروشاسججتفاده از    نی؛ بنججابراافراد جامعه نججاتوان اسججت  یدارنیددقیق  

از   یرتقیجج عمیججاهی و درک  آ  توانججدیم  موردم العهبا افراد    مواجه نزدیک و مستقیم

 .به ما ارا ه مند  موردم العهموضو  

 ی بررس و بحث .2

 ،تجربیججات ،ه زیسججتاز شججیوشججنایی آ ت و اطججال  از جامعججه مصاطججظ بججدونشججناخ

  از جامعه مسظ اطال  یهاروشیکی از    .نان  ممکن نیستآ   یهانگرشاسات و  احس

ث حججواد ینیبشیپمحقق میفی به دنبال   نان است.زیسته آ  مصاطظ بررسی تجربیات

 اسججت بججرای او ارزشججمند هاسججو هفهججم جهججان از سججوی  یبلکه چگونگ  ست؛ین  آینده

مججه مصججاطبین از شججیوه  ییهججاتیرواات زیسججته و  تجربیجج بیان  .   (31:1395ع اران،)

 پووهشججگرانتواند اطالعات ارزشججمندی بججرای منند میزندیی و زیست خود بیان می

برخی از مند به بازنمایی ه تالش میاین مقال  اساسنیبرا  موزشی قرار دهد.تربیتی و آ

 .دردازدی دینی باز زندیتجربیات زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان  
دانشججگاه فرهنگیججان البججرز   جامعه آماری مورد پووهش در این مقاله دانشجججویان     

علججوم اجتمججاعی پججردیس  از دانشجججویان هدفججداربججر اسججاس  یریینمونججهبوده است. 

میفججی   یهججاروشدر    یریینمونججهانتصججاب شججدند.    فرهنگیان البرز  شگاهدان  امیرمبیر

تناظر بججا ها بر حسظ معیاری مبوده و لذا نمونه  دارهدف  یریینمونهبر اساس    معموالً

چنججان متجججانس   هانمونججه  شوند. این بدان معنا است مججهپووهشی بریزیده می  النس
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ص و حادثه یا وضججعیت دارنججد مرتبا و مشترمی از شرایا خا  نسبتاًاست مه تجارب  

ران میفججی بججه پووهشججگ  یهججاروشدر  (  1989)  پلکینگهورن  (.174:1396حمدی،)م

را تجربججه   موردم العججهنفر از افرادی مه همگی پدیده     25تا    5مه با    شودیمه  توصی

 (.83:1391مرسول  به نق  از )  مصاحبه منند  اندمرده

اسججت و در سجج     1تحقیق میفججی  هایروش تحقیق در این پووهش از نو  روش     

 پججردازد.لبرز میدانشجویان دانشگاه فرهنگیان ا  2توصیف و تحلی  به تجربیات زیسته

 ان رشته آموزش علوم اجتمججاعیدانشجوی  29تالش شد تجربیات زیسته    اساسنیبرا

 یهامصججاحبهشججود. دانشجججویان در    یآورجمججعاز زندیی دینججی    دانشگاه فرهنگیان  

 زنججدییخججود از  یهادیاهیجج دنمرات و   حساسات و تجربیاتخاطرات، ابه بیان  روایی

سججال بججوده و همججه دانشجججویان از   22تا    18یان بین  . سن پاسصگواندپرداخته  دینی

علججوم انتصججاب شججده در رشججته آمججوزش    یهانمونججهانتصاب شدند. همه    مننثجنس  

 نمودند.  تحصی  می  اجتماعی

اسججت و روش تحلیجج ، روش    3روایججیبه  اطالعججات روش مصججاح  یآورجمعروش      

 روایججی  یهامصججاحبه  از طریق  هاداده  یآورجمعاست. پس از    4یدارشناسیپدتحلی   

روش   نیترمناسججظمورد تحلی  و تفسیر قرار ییرند.  پدیدارشناسججی     هادادهبایستی  

(. در واقججع 81:1391مرسججول،) شججودیمبررسججی تجربیججات زیسججته افججراد محسججوب 

از مججردم و بججر  یاعججدهتوصیف معانی یک مفهوم یا پدیده از دیدیاه ه  ب  یدارشناسیپد

در این شججیوه (.  21:1398بودالیی،)  پردازدیممورد    آندر    نانحسظ تجارب زیسته آ

و  هامصججاحبهپججووهش، پووهشججگر از طریججق مصججاحبه بججا افججراد و مراجعججه بججه مججتن 

نان بججه آ  یهاتجربهفراد و  مراح  زندیی ا  الزم را درباره  یهادادهمربوطه    یهایزارش

ی عنجج م  آنهججاز  را بازنمججایی مججرده و ا  هاتجربهو همچنین نق ه ع ف این    آوردهدست  

مججه پووهشججگر   رودیماین روش تحقیق وقتی به مار    نی؛ بنابراشودیمبیرون مشیده  

مسظ شده یک فرد یا افرادی را در یججک حی ججه معججین بازنمججایی   یهاتجربهبصواهد  

پججس از  . بججدین ترتیججظ(68:1395بدججردازد )بازریججان، یسججازیمعنه بجج  آنهججامند و از 

 
1 .Qualitative Research    

2 .Lived experiences 

3. Narrative interview 

4. Phenomenological Analysis 
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مهججم دانشجججویان از   یهججایزارهاظهججارت و      ،آنها  یسازادهیپو    هامصاحبه  یآورجمع

و اظهججارات مهججم تججالش شججد   هایزارهاستصراج شدند. پس از استصراج    زندیی دینی

 ،مضججمون.  شججوند  یبنججدطبقهمشججص     مضججموناظهارات و یزارهای مشابه در یججک  

 تججوانیماز مفججاهیم و اظهججارات مهججم اسججت مججه  تریسججتردهمفهومی با س   انتزا   

در نهایت   .مرد  یبنددسته  هامضمونات مهم مشابه و مشترک را  در  ارظهو ا  هایزاره

 .یزارشی روایی بر اساس مضامین اصلی ارا ه شده است

استفاده شججد.   رواییمصاحبه  ها از روش  داده  یآورجمعمه بیان شد در    طورهمان    

شججان  احساسات  و  هججانگرشاز دانشجویان خواسته شد مه تجربیات،    هامصاحبهدر این  

. در طججول مصججاحبه تججالش نوشتاری بیان دارنججد  یهامتنزندیی دینی را در قالظ  از  

منند داشته باشد و مه پاسصگویان ارا ه می  ییهاتیرواشد محقق دخالت ممتری در  

ملی درباره تجربه دینججی بججه   یهاییراهنماپاسخ دهد و    آنهااحتمالی    التسناتنها به  

و   هججانگرشزمججانی مشصصججی تجربیججات،  یججک مججدت    جویان دردانشجج   ارا ه منججد.  آنها

 نوشججتاری  بیججان نمودنججد.   یهججامتناحساسات خودشان از  زندیی دینی را در قالظ  

و اسججتصراج   هججاتیروا  یاریذشججماره  و  هججامتنپججاالیش    به،  هاداده  یآورجمعپس از  

و   هججاتعباراصجج الحات و    مهججم اقججدام شججد. اظهججارات مهججم،    یهججایزارهاظهارات و  

 زنججدیی دینججیبودند مه دانشجویان برای بیان تجربیات و احساساتشججان از    میفاهیم

مشص  شدند اظهارات   هامتنمهم     یهایزارهاظهارات و    ازآنکه. پس  اندداشتهبیان  

 .شججدند  یبنددسججتهدند در یک مضمون   مشابه و هم معنی بو  ی مهمهم  یهایزارهو  

م بججا معججانی مشججابه و متججرادف و مفاهی اظهارات  هدف ادغام  تعیین مضامین اصلیدر  

 و مضامین   اظهارات مهم :1شماره   جدول                         بود. 

 هاتیرواشماره   اظهارات مهم مضامین

احسججججججاس 

حضجججججججور 

خداونجججد در 

 زندیی

 م  و توس  به خدا در هر تصمیموت -1
1-5-13-14-

16-18-28 

در دل خود ایمان به خدا و دلبستگی بججه  -2

 خدا

2-10-2-12-

5 

 7-5-3 خدا زدیکی بهحس ن -3

 21-19-3 هامکانو   هازمانحضور خدا در همه  -4
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احسججججججاس 

و  آرامجججججش

 امنیت

 و امنیت  آرامشداشتن احساس و  -1

5-6-9-10-

12-14-16-

17-18-19-

21-23-24-

27-28 

و  هایسججصتبججودن بججه خججدا در  دواریجج ام -2

 هاییتنهامشکالت و 

7-9-15-18-

20-26 

راب یاد خدا موجظ دوری از ترس و اضجج  -3

 ترسو اس
10-16-28 

 ورسجججججمراه

 زندیی

 معنادار ساختن زندیی -1

1-4-6-10-

21-24-26-

27-29 

 الزمه زندییدین   -2
3-8-22-27-

28 

 26-16-14-13 آن  یهاتیمسئولانتصاب دین و  -3

 24-18-16 بار یناهان خاطربهترس از آخرت  -4

مسیر درست زندیی و تشصی  درست و  -5

 نادرست

12-22-27-

13 

 24-13-12-4 الشاهد اعمناظر و  خداوند -6

 شیعه و مسلمان بودن -7
14-17-18-

23-24-3-11 

عمججج  بجججه 

قواعججججججد و 

 دین قوانین

 7-24-13-5 انجام واجبات و ترک محرمات -1

 خواندن نماز -2

1-2-3-5-7-

1513-14-

17-18-20-

20-24-26 

-15-13-4 یرفتن روزه -3
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19-21- 

 نشرمت در جلسات قرآ -4
3-7-11-17-

26 

 ابرعایت حج -5

1-7-12-13-

18-21-24-

26-28 

 یهججایعزادارشرمت در روزهای اعیججاد و   -6

 دینی

11-17-20-

21-23-26-

27 

 رعایت همه قوانین و قواعد دینی -7
4-18-19-

29-9 

 نزیارت رفت -8
15-17-20-

23-24-26 

رعایجججججججت 

 اخالق

 14 دروغ نگفتن -1

 18 هاانسانبرابری  -2

 7 ممک به همنوعان -3

 24 غیبت نکردن -4

 16-24 رانوق دیگبه حق   اماحتر -5

 24-18 از خودیذشتگی -6

 28 درستکاری -7

 28-14 ظلم نکردن -8

 16 محبت مردن  -9       
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 حساس حضور خداوند در زندگیا .1-2

اغلججظ دانشجججویان در مججه    دهججدیمشجججو معلمججان نشججان  ات دینی دانبررسی تجربی

ررسججی ن مورد بدانشجویا. اندمردهاشاره  شانیزندیتجربیاتشان به حضور خداوند در 

، نزدیکی بججه خججدا، خدا  با  انهمچون انس  اظهاراتیرا با    شانیزندیحضور خداوند در  

د، درد و دل با ر بودن خداونبا خدا، ناظ  زدنحرف،  بودن  همراه همیشگی، یاد خداوند

 18روایججت شججماره  برای نمونه    .اندداشتهبیان  ،  خدا، حمایت خداوند، رضایت خداوند

 خججود  دل  در  نکججهیا  یعنجج ی  ینجج ید  یزنججدی»منججد:  تعریف می  یونهنیانی را  زندیی دی

 هججر در. منججدیم نمارت ما  اعمال  و  ما  بر  و  هست  شهیهم  خدا  مه  میباش  داشته  مانیا

 و آرامججش حججس خججدا، بججه یدلبسججتگ یعنی  ینید  یزندی.  رساندیم  یاری  ما  به  یمار

 «.زندیم  رقم  ما یبرا را  هانیبهتر خدا  نکهیا به  اعتماد

 ،زننججدیممه در برخی از مواقع با خججدا حججرف    اندمردهاذعان    معلماندانشجو  لظاغ   

نیججز   21روایججت شججماره    .منندخداوند را احساس می  به  نزدیکیمنند و  درد و دل می

 یبججرا بججودن بنججده حججس»منججد: و درد و دل مردن با خدا بیججان می  زدنحرفدرباره  

 شججهیهم مججه یمسجج  .دارد  را  یمسجج   ایجج دن  نیا  در  فرد  انگار  مه  است  یحس  قادر  یخدا

 بنججده یبججرا خججدا مند،ینم  یمش  مه  یمس،  دارد  دوستش  مند  مار  هر،  اوست  مراقظ

 اشراب هنیز درباره      7ایت شماره  ورو    «تر  مهربان  یحت  مودک  یبرا  است  مادر  مث 

 ازچون خججدا  مند؛ینم  ییتنها  احساس  وقتچیه  خداباورانسان  »:  مندیمبیان  با خدا  

 و تبا مسی حرفججا  بدون ترس و استرس  یتونیمو    است  ترک ینزد  انسان  به  یردن  رگ

بیججان   یونججهنیا  اشیزنججدینیججز وجججود خججدا و دیججن را در    16روایت شججماره  بزنی«.  

 اسججت  یو ضججرور  مهم  یلیخ  من  یزندی  یبرا  نید  یعبارت  به  ای  بودن  باخدا  »ردادیم

 بهججم  حواسش،  دارد  هوامو  مه  است  ییاخد  مه  دانمیم  و  شومیم  دواریام  نید  باوجود

نیز حضور خداوند در   3روایت شماره    .«مندینم  غلبه  برمن  ییو تنها  یدیو ناام  است

 مججه یزمججان منکججور سججال در»: داردیمجج ار اظه یونهنیارا  اشیزندی یهادورهیکی از  

 تججنم  از  را  یخسججتگ  نیجج ا  خججدا  بججا  مناجات  و  عبادت  با  مردمیم  یسع  شدمیم  خسته

 دادم؛یمجج  ادامه دوباره و  یرفتمیم  هیروح  خدا  به  مارها  جهینت  سدردن  با  و  منم  ونریب

بججدین ترتیججظ   «.  داد  خواهججد  را  میهججاتالش  جججواب  مه  هست  یمس  دانستمیچون م

مججه حضججور خداونججد در زنججدیی   اندداشججتهلظ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بیان  اغ
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زنججدیی   دارانهنیدت مه  ظ شده اسو این حضور موج  منندیمرا احساس    شانروزمره

 منند.

 و امنیت  آرامشاحساس . 2-2

مججه    دهججدیمیی دینججی نشججان  بررسی تجربیات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از زند

منند. برای مثججال ک تجربه احساسی و عاطفی از زندیی دینی ارا ه میی  آنهاامثریت  

 احساس  یمل  خدا  و  ینید  یزندی  به  فکرمردن  با»:  مه  داردیمبیان    26روایت شماره  

 دسججتبججه مججن    تیرضججا،  یشججاد،  یپججام،  آرامججش،  بصشججش،  دیجج ام،  عشق  مث   خوب

همججراه بججا   انآنجج مججه زنججدیی دینججی بججرای    اندداشتهاغلظ دانشجویان بیان    «.دهدیم

و امنیت روحی و روانججی اسججت. زنججدیی دینججی بججرای دانشجججویان همججراه بججا   آرامش

، و سججعادت احسججاس خوشججبصتی ،دنمیدوار بججوااحساسی مثبتی چون با    یهایوییو

، امنیججت  تحمجج ،  بججاالبردن  ،هایسججصتو    یججذار از مشججکالت  ،احساس خوشی و نشاب

شججیرین، ،  سججترس و فشججار روانججیدوری از ا  تومجج ،  ، اعتمججاد،و بندیی  احساس پامی

 رضججایت،  ممججال،  ،نفساعتمادبه  ،مثبت به افراد، عدم احساس تنهایی  ، دیدبصشلذت

نججان امنیججت روانججی در آ روحججی و ت مثبججت موجججظ آرامججشاین احساسججا  ،بوده است

 و آرامججش از  یحس  ینید  یزندی»  :داردیمبیان    5.  برای نمونه روایت شماره  شودیم

 وجججود  یزنججدی  نیا  از  ریغ  من  یبرا  آرامش  نیا  مه  وردهآ  وجود  به  من  یبرا  را  تیامن

زندیی دینی را حاص  از   شاز امنیت و آرام  اشتجربهنیز    19اره  روایت شم  «.هتنداش

 عبججادت انجام. هست  و  بود  ریذاریتأث  من  یزندی  م   بر  نید»:  مندبیان می  نیچننیا

 مججن  بججه  خدا  وجود  و  نید  .شودیم  من  در  خوب  احساس  و  آرامش  موجظ  ازین  رازو  و

 اعمججال بججر و  هسججت  ییخدا  دانمیم  نکهیا.  دهدیم  آرامش  و  اعتماد  و  تیامن  احساس

 باعججث  مججه  دهججدیم  اضجج راب  و  تججرس  با  توأم  خاطر  تیامن  حساسا  دارد  نمارت  من

 بججا مججه یبه نفسجج  اعتماد و لذت احساس. منم توجه رفتارم و اعمال  به  شتریب  شودیم

 یصججدا  دنیشججن  بججار  هججر  با  مه  یآرامش  احساس  ای  دهدیم  دست  من  به  یرفتن  روزه

 «.است  من  ینید  بصشلذت  اتیتجرب از  دهدیم  دست من به  اذان

 گیزند ورسمه را .3-2

دهججد مججه امثریججت دانشجججویان زنججدیی تجربیات زیسته دانشجویان نشان می  بررسی

بهتججر زنججدیی و مجموعججه از قواعججد و قججوانین بججرای زنججدیی   ورسججمراهدینی را نوعی  
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درست برای رسیدن بججه . دانشجویان زندیی دینی را یک مسیر و راه  اندمردهتوصیف  

و  هادسججتورالعم ن یججک سججری دیججن بججا تعیججی  بدین ترتیججظمنند.  هدف توصیف می

، دهججد. دانشجججویان در تجربیاتشججانمیبه زندیی انسججان معنججا و جهججت    دهایدونبایبا

اصججول زنججدیی، تفکیججک  »مننججد:صیف میزندیی دینی را  با این مفاهیم تو  ورسمراه

درست و غلا، چارچوب، قواعد خاص، مسیر درسججت، تشججصی  درسججت و نادرسججت، 

، مردنیزنججدیخججوب    ورسمراهیر، ترس در برابر یناه،  مس  دامردنیپ  تشصی  مسا  ،

ز قیامججت، هدفمنججدی، حساب و متججاب، رو،  و تعادل  یروانهیمهدف و معنای زندیی،  

درباره زندیی دینی بیان   14برای نمونه روایت شماره    «سودمند.  زندیی،  یزیربرنامه

 و  دهاینبا  و  دهایبا  ینید  هر  و  تاس  هاانسان  یزندی  وةیش  منندةنییتع  نید»:  داردیم

 د.مننجج یم  یرویجج پ  دسججتورات  نیجج ا  از  آن  روانیپ  مه  داراست  را  ییهاارزش  و  هنجارها

 و  نیجج د  است؛  ییایدن  نیا  یزندی  به  معنابصش  و  هاانسان  یزندی  به  دهندهجهت  نید

 سججصت  لحمججات  در  هاانسججان  ادرسیجج فر  و  هاانسججان  به  دهنده  آرامش  ینید  اعتقادات

از دانشجویان زندیی دینججی عمجج  بججه یکسججری قواعججد و    برای برخی«  .است  یزندی

خواهد شد. بججرای نمونججه در روایججت   آنهاقوانینی است مه باعث سعادت و خوشبصتی  

 راه ک یجج  وجججود، اسججت دلچسظ و نیریش اریبس  ینید  یزندی»  است:  آمده  23شماره  

. آمججوزدیم انسان به را هاینیریش و تلخ و دهدیم  نشان  انسان  به  را  غلا  و  درست  مه

 هججر،  اسججت  یضججرور  و  الزم  اریبسجج   مندیم  مشص   یزندی  یبرا  برنامه  ک ی  یطرف   از

 در را او  مججه  اردد  راهنما  ک ی  به  ازین  تیهدا  و  شدن  سعادتمند  یبرای  زندی  در  یانسان

نیز درباره قواعد و قوانین دینی بیان   9روایت شماره    «.مند  تیهدای  خوشبصت  ریمس

 یسججصت قواعد نید  معتقدند  و  دانندیم  تیمحدود  را  ینید  یزندی  اهیبعض: »داردیم

 یزنججدی  مججن  نمججر  بججه  امججا.  است  مرده  وضع  یاجتماع  روابا  و  روزمره  یزندی  یبرا  را

 بججر  یمصرب  یاجتماع  اثرات  و  بود  خواهد  ترنام لوب  و  ترسصت  اریبس  قواعد  نیا  بدون

، نججیودن زنججدیی دیدر مججورد هدفمنججد بجج   19روایججت شججماره    «.منججدیم  وارد  جامعه

 دارد  یزیربرنامججه  خود  یبرا  انسان  هم   است  ینید  یزندیدر  »:  مندبیان می  یونهنیا

 و دهججد انجججام دیجج با یمججار  چججه  یزنججدی  از   لحمه  هر  در  نداند  هم  ستین  بندوباریب  و

 ندیبیم  تو رو  اعمال  تمام  هم  دارد  وجود  ییخدا   یمن  حس  نکهیا  و،  ندارد  یسردریم

 ریمسجج  در  همججواره  و  ینرو  مج  راه  و  یناه  سمت  ودشیم  باعث  سته  تو  به  حواسش  و
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 یخوشججبصت  و  سعادت  به  ریمس  نیا  هم  یباش  م مئن  و  یبردار  قدم  درست  و  سعادت

 تججو  بججه  همججه  از  منججدیم  تیهججدا  ریمس  نیا  به  رو  تو  هم  یچون مس  شود؛یم  ختم  تو

موجججظ   بنابراین در تجربیججات امثریججت دانشجججویان زنججدیی دینججی«  .است  ترمهربان

 .بصشدیمجهت    هاانسانو به زندیی    شودیمشدن زندیی آدمی    هدفمند

 قواعد و قوانین دین عمل به . 4-2

ه معنججای عبججادت مججردن و برخی از دانشجویان در تجربیاتشان، زندیی دینججی را بجج   

دانشجججویان انجججام  ایججن عججده از بججدین ترتیججظ دانند.انجام اعمال و تکالیف دینی می

روزه یرفتن و یا شرمت در جلسات قرآن و قرآن خوانججدن مازخواندن،  نعباداتی چون  

 27. برای نمونه روایت شماره  دانندیم  یدارنیدانجام فرا ض دینی را     یطورملبهو   

 آن بججه  و  دارم  دوسججت  یلجج یخ  مججه  یزیجج چ  »:مندبیان می  یونهنیا  ازخواندننمدرباره  

 ایجج  نمججاز مججه یمججانز دهیم  من  هب  آرامش  حس  یلیخ  نماز  خواندن،  نماز  هستم  بندیپا

 گججهید زمججان هججر از شججتریب و کمینججزد خدا به یلیخ مه منمیم حس  خونم  یم  قرآن

هر   و  خواندن  قرآن  و  اندننمازخو  و  بودن  خدا  با  .ندارم  یاسترس  و  ترس  چیه  و  وممآر

 رو  آرامججش  حججس  و  باشججه  پججاک  یلیخ  تونهیم  شهیم  ختم  خدا  با  ارتباب  به  مه  یزیچ

 مه  منمیم  حس  و  مردم  حس  امیزندی  در  خدا رو  حضور  بارها  ارهاوب  من.  منه  جادیا

 «.است  من با  شهیهم  خدا

رت بججودن، زیججا باحجججاببرخی از دانشجویان نیز  انجججام اعمججال دینججی همچججون      

نمججاز جماعججت رفججتن، را بصشججی از ، زمات دادن، اعتکاف رفتن،  مردن، دعا و مناجات

 را  نمیجج د»:  دارداظهججار مججی  10ماره  ثال روایت شبرای ماند.  مردهدینی عنوان    یزندی

 ،چججدیپیم  درموچه  مه  اذان  یصدا  ،نمازخواندن  یبرا  شدن  پا  زود  صب   ،دارم  دوست

 مججه  رمضان  ماه  موقع  ،دییویم  امبراهلل  و  خواندیم  نماز  بلند  یصدا  با  پدربزرگ  یوقت

 نیبهتججر  شججهیهم  مججه  قججدر  یها، شظهستند  اف ار  انتمار  در  ساعت  به  رهیخ  هاچشم

 را ایجج دن آرامججش تمام اییو مه مشهدالرضا مانند مقدس امامناند، بوده عمرم  یهاشظ

بججدین «  دارم  دوستشججان  و  اسججت  ارزشججمند  میبججرا  نهججایا  همۀ  است  دادهیجا  خود  در

عمجج  بججه ،  ترتیظ برخی از دانشجویان زندیی دینی را انجام واجبات و ترک محرمات

تکججالیف و فججرایض دینججی و دوری از   انجام،  دینیدستورات دین و پایبندی به مسا    

منججد » در مججورد زنججدیی دینججی بیججان می  13روایت شججماره    .انددانسته  ایوتفرافراب
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 مججورد  نیجج د  یاساس  یهااص   از  روییپ  مه  رددا  قواعدی  و  اصول  ینید  یزندی  داشتن

 ممکججن نیجج د قواعد و اصول مردن ییاجرا بدون ینید یزندی است، واجظ  ما  رشیپذ

 چهججارچوب در را خججود مارهججای یتمججام بایججد  میجج دار  یدارنید  عایاد  مه  ما  و  ستین

بدین ترتیظ برخججی از «  .میمنیم  یعمل  است  مرده  نییتع  ما  برای  نید  مه  یمشصص

زنججدیی دینججی را عمجج  بججه دسججتورات و رعایججت قواعججد و قججوانین دینججی   دانشجویان

 .دانندیم

 رعایت اخالق. 5-2

 نیترمهم  آنهااز    مه برخی  دهدیم  ینی نشانیان از زندیی ددانشجو  تجربیاتبررسی  

برخی از دانشجججویان زنججدیی .  انددانسته  مردنیزندیاخالقی    ویویی زندیی دینی را

زنججدیی دینججی از نمججر  .انججدمردهدر زندیی روزمره توصیف   رعایت اخالقدینی را به 

از  ت مججردن،مهربججانی و محبجج  یججاری رسججاندن بججه همنوعججان، نججان یعنججی بصشججش،آ

برابججری  دیگججران،احترام بججه حقججوق ، عدم قضاوت ظاهر،  ، ظلم ناپذیریگییذشتخود

هججدف از  8روایججت شججماره بججرای مثججال   غیبت نکردن، دروغ نگفججتن اسججت.،  هاانسان

 یلجج یخ یفرعجج  اعمججال ی،اصججل اعمججال منار در»  مندیمبیان    یونهنیاندیی دینی را  ز

 ماننججد باشججد تججرمهم اریبسجج  توانججدیم مججه رددا وجود عتیشر و نید نهیزم در  یمهم

 نکججردن مسججصره، یزییپججام نکردن،  بتیغ  گران،ید  به  احترام،  ثاریا  ،یفدامار  یذشت،

 نیجج د  بججاوجود  »منججدیمتعریججف    یونججهنیارا    مردنیزندی  نیز  16روایت شماره    «...و

 بججه  یباشجج   انسججان  تمججام  یمعنا  به،  ینکن  ظلم  ،ینصور  را  یمس  حق  مه  است  حواست

 ادیجج   را  مصتلججف  ایشججرا  با  سازش  و  متیمال  راه  ،نید  وجود  با..  .  یمن  محبت  رانگید

 یاتجربه،  دینی  از دانشجویان در منار سایر تجربیات  یاعدهبدین ترتیظ  .«  میریییم

تعداد دانشجویانی مه زندیی دینی را بججا   ایرچه  .منندیم  را ارا ه  یدارنیدقی از  اخال

  سایر تجربیات دینی است.  ممتر از  اندتهدانسهمراه   مردنیزندیاخالقی  

 

 یریگجهینتو   یبندجمع .3

این دانشججگاه   یهاهدف  نیترمهمانشگاه فرهنگیان یکی از  ددینی دانشجویان ِ   تربیتِ

و هنجارهججای   هججاارزشدر انتقال    معلمان نقش مهمی  .شودیمحسوب  م  یراتیمأمور

تعهدی نسبت به معلمان تعلق و    مهیدرصورت  دارند.  برعهده  آینده  یهانس دینی به  
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 آینججده  یهانسجج و دینی نداشته باشند این انتقججال فرهنگججی بججه    یفرهنگراثیماین  

 معلمتیجج ترباصججلی  نهاد    نعنوابهدانشگاه فرهنگیان    صورت نصواهد یرفت.  یدرستبه

اخالقججی و   یهاتیصججالحموزش دانشجویان این دانشگاه بایسججتی بججه  در یزینش و آ

مججدی در تربیججت دینججی نججاتوانی و نامارآ  توجججه نمایججد.شجویان این دانشگاه  دینی دان

و  هججاارزشرا در انتقججال  یریناپججذجبرانو  بججارانیزثججار توانججد آدانشجججو معلمججان می

یججام اول در تربیججت دینججی .  در پی داشججته باشججد  آینده  یهانس ه  هنجارهای دینی ب

بک زنججدیی و سجج   یدارنیدز نحوه  دقیق ا  اطال     دانشجویان این دانشگاه شناخت و  

این مقاله تالش مججرده اسججت بججا اسججتفاده از روش میفججی بججه   دانشجویان است.دینی  

طریججق تصججویر و  بدججردازد و از ایججنزیسته دانشجویان از زندیی دینی    تجارب  بررسی

 دانشجویان ارا ه دهد.  و رفتارهای  هاشیها، یرانگرش درک عمیقی از
هنگیججان از زنججدیی دینججی نشججان انشجججویان دانشججگاه فرتجارب زیسججته دبررسی      

بررسججی  مججورد یهانمونججهدر  دانشجویان یا دین زدیی یزییرنیدمه فرض  دهدیم

جویان این پووهش را بججر دانشجج   یهاادهد  توانینم  چهایر  .شودینم  دییتأاین پووهش  

از نحججوه  یق تحلی  این تجارب اطالعات عمی  وجودنیباا  تعمیم داد.  دیگر  یهادانشگاه

بررسججی و .  دهججدیمدانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در اختیار مججا قججرار    یدارنید

مه   دهدیمتحلی  تجربیات دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از زندیی دینی نشان  

دانشجویان بسیار قوی بوده اسججت و امثریججت   میان  در  یدارنیدبعد ایمانی و عاطفی  

بیشججتر  .انججدنمودهاذعججان  شججانیدیزنو حضججور خداونججد در دین    ریتأثدانشجویان به  

منند احساس می  شانیفردمه حضور خداوند را در زندیی    اندمردهدانشجویان بیان  

و  امنیججت، آرامججشاحسججاس  آنججانبججه   آنهای  در زندیی فرد  خداوند  حضور  احساسو  

وجججود   دین،  بهباور  در بعد اعتقادی نیز دانشجویان اعتقاد داشتند مه    .دهدیمنشاب  

شججک  هدفمنججد و   شانیزندیبه  نان شده و  باعث معناداری زندیی آ  آخرتو    خداوند

ینججی به قواعد د  عم معتقد بودند باور به وجود خداوند و    آنها  است.  دادهجهت داری  

در بعد عبججادی نیججز . خواهد شد آخرتدر این دنیا و   آنانموجظ سعادت و رستگاری  

 دیجج تأمدینججی    واجبججات  رعایججتو    یججرفتن روزه،  ن نمججازدانشجویان بججه خوانججدبیشتر  

و از    دانسججته  آرامججشجججظ  انجام فرا ض دینججی را مومه    اندداشتهبیان      آنهاداشتند.  

همچنججین  .مردنججدیمینججاه  احسججاسو  اب وجججدان  عججذاحسججاس      آنهججاانجام نججدادن  
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همچججون دادن   برخججی احکججام دیججندانشجویان در تجربیاتشان بیان مرده بودند مججه  

در بعججد اخالقججی   .دهنججدیمزیارت را انجام  ،  ر جلسات قرانیشرمت د،  اعتکاف،  ماتز

اخالقی همچججون   یهایوییوو    نیز دانشجویان زندیی دینی را همراه با رعایت اخالق

 دروغ نگفتن، از خودیذشججتگی و...،  دن، محبت مردن، ممک به همنوعاندرستکار بو

تعداد ممتججری   اندردهمزندیی دینی روایت    از  دانشجویان  ی مهدر تجربیات  .انددانسته

 .  اندداشتهاشاره    یدارنید  اخالقی بر بعد آنهااز  

دار بیشججتری برخججور  یهاظرافتتربیت دینی در دانشگاه فرهنگیان از حساسیت و     

موجججظ  تنهانججهدینججی دانشجججویان  تربیججتمججدی و نججاتوانی در نامارآمججه    رایجج است؛ ز

 در  آنو پیامججدهای  بلکه اثججرات  شد؛  هد  انشجویان خواد  یزییرنیددینی و    یزدیدل

تعلججق و تعهججد دینججی   داشججت.  تداوم خواهججدنیز    آینده  یهانس   و  تیوتربمیتعلنمام  

تججا   آینججده  یهانس دینی را در    یسازیدرونو    انتقال  تواندیم  معلمتیتربدانشجویان  

ن دانشججگاه دینججی دانشجججو معلمججا  آمججوزشبنابراین توجه بججه    ،حدودی تضمین سازد

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان   یهاتیروااز اهمیت زیادی برخوردار است.  فرهنگیان  

عایججت اعتقادی، عبادی و حتی ر،  از نمر ایمانی  آنهامه    دهدیماز زندیی دینی نشان  

 دهدیماین وضعیت نشان    شرعیات و اخالق در س   خوب و قاب  قبولی قرار دارند.

ر دانشگاه فرهنگیان بججه شججک  قابجج  د  منمنمتعهد و  ،  تقدیزینش دانشجویانِ معمه  

دینی در این دانشگاه   یهاآموزشاست  مه تربیت و  است؛ اما الزم  قبولی انجام شده  

 یهافصجج بججازنگری در سججر  ویان تججداوم یابججد.  در جهت ارتقای زندیی دینی دانشججج

مججاردن اجتمججاعی تربیتججی و ی  یهاضججرورتدروس معارف متناسظ بججا مسججا   روز و  

بیججنش اجتمججاعی و دانججش و  بججا    مججنمنمعتقججد و متصلججق و    ،متعهججد  اساتید تربیتججی

به مسا   و شججبهات دینججی از   گوییمسا   دینی و پاسص  آموزشمه در    یشناختروان

تواند تا حدود زیادی موجظ تججداوم و بازتولیججد و انتقججال رخوردارند میخبریی الزم ب

 شود.     آینده یهانس میراث دینی در  
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