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:چکیده

جامعهآنجاییكهاز.استدین،شناسیبهجامعهدرشدهمطرحموضوعاتازدینداریسنجش•
وهاگروهدعملكروهـاباورداشتاهمیتبهنیزوبشریجامعةدرعاممعنایبهدیناهمیتونقشمسئلةبهدین،شناسی
بهنداریدیازسخنكـههنگامیدین،شناسیجامعهدر.كندمیپیدااهمیتآندردینداریسنجشمیپردازد،خاصجوامع

آنهااریدیندسنجشكههستندكنشـگرانیدینـداران،.دیندارودین:داشتخواهیمسروكارمقولهدوباماآید،میان
وكارسرموضوعدوبامادینداریسنجشدر.استبـودهاجتمـاعیعلـومپژوهشـگراناساسیدغدغههایازیكیهمواره

تعیـینهتجمناسبسنجهبهنیازدینداری،سطحسنجشدر.دیندارینوعسنجشدیگریودینداریسطحسنجش.داریم
تحقیـقاین.استجامعهدردینداریموجودهایگونهشناختبهنیازدینداری،نوعسنجشدرودینـداراندینـداریمیـزان

.پردازدمیدیندارینوعسنجشجهتشدهگرفتهكاربههایمقولهومفاهیمبررسـیبـه
الئیسیتهشدن،سكوالردینداری،انواعدینداری،سنجش:كلیدیهایواژه•



دینداری

در جامعة ی دیندار. تحـوالت گسترده می شوددینداری یكی از متغیرهای اجتماعی است كه دستخوش •
.نیستاین تحول مستثنی هم از ایران 



دینداری یا التزام دینی

مطالعه،عالقهشانحـوزهكـهاجتماعیعلومپژوهشگرانكهاستمفاهیمیازدینیالتزامیادینداری•
مطالعاتدرموضوعیهیچ19601970ودهةدوطولدر.كردهاندتوجهزیادآنبهاست،دینتجربی
استنگرفتهقرارتوجهمورددینداریمفهـومیمشخصـاتتعیـینانـدازهبـهدیـنتجربی

•



دینداری یا التزام دینی

دهـدمینشان(1380)جواهریوسراجزادهپژوهش•
عـادی،مسلمانراخوددانشجویاندرصد43/3

مسـلماندرصد16نوانـدیش،مسـلماندرصـد28
.انـدشناسـنامهمسـلماندرصـد5/9ووالئـیانقالبـی



دینداری یا التزام دینی

ن،دیـ،دانشـگاه»نـامباپژوهشینیز(1379)زادهرجب•
شگـرایافـزایشبـاكـهاسـتدادهنشـان«سیاسـت

بـاوروسـنتیدیـنبهآنهاگرایشعلم،بهدانشجویان
كاهشدینیمناسكوروحانیـتمرجعیـتبـهآنهـا

فتگمیتوانتحقیقاتاینبنابر(1385،توسلی)مییابد
دیگریكبادینداریسطحنظرازتنهانهجامعهافرادكه،

قرائتی.ندمتفاوتدینـدارینـوعنظـرازبلكـهمتفاوتند،
.باشدمیگوناگونومتنوعنیز،دارنددینازكه

•



مباني نظري

روانی، تواناییها و ظرفیتهای افراد یك عامـل دارای حـائز اهمیـت اسـتدینـداری، حالتهای او معتقد اسـت در گونـه شناسـی •
.اسـتكـردهانبیـرانـوعهرویژگیهایومطرحافرادمشـاغلبـهتوجـهبـارادینداریمختلفانواعكهاستنظریهپردازانیجملهازوبر•

دهدمیارائهاجتماعیقشربندیبراساسرادینداری:كندانـواعذیـلتقسـیمبنـدیدراو
.دهقانـان،دینـداری.•
.،وشنفكرانردینـداری•
.تاجران،دینداری•
.وبوروكراتدینداری•
نظامیاندینداری•

•



ميلتون يينگر. انواع دينداري از نظر جي

دلازنـداریدیاینكـهمبنـایبـرمـیتـوانیممـاكـهاسـتباوراینبریینگر
رقـهفهمـهاینكهبراساسومیكنندظهورخوداعضایخواستهایونیازهـا
آنهاد،هستنخواستهاونیازهااینبرآوردنپیدرگوناگونروشبـاهـاهـای

ایتمالیاحپاسخسهبراساسراكاراین:میگویداو.كنـیمسـنخشناسـیرا
اینخیبر:دادانجامتوانمی،كنندمیارایـهنامطلوبوضعیتبرایآنهاكه

میمخالفتآنباشدتبهبرخـی-2.پـذیرش؛-1مـیپذیرنـدراوضـعیت
دورآنازكـههسـتندراهیپیدرایعده-3كنند
.باشند



از نظر اینگر فورستدینداری انواع 

انواعبهكهاستمعاصرشناسانازیكیجامعهفورست،اینگر•
پـردازد.اومـیدینداری

ی،خصوصـوعمـومیحـوزةدوبـهجامعـهتقسـیمبنـدیازپس•
:دهدمیقرارنظرمدرادیـنازشـكلپـنج



:فورستانواع دینداری از نظر اینگر 
official religion of))رسمی دولت دین   the state

official))دولترسمیدین• religion of the stateكلیساروابطازمـواردیمعاصـرجهـاندر
بهتی،دولرسمیدینیككـهكـردخـواهیمتمركزوضعیتیبرمابخشایندر.داردوجوددولت/

لیسـاییكاقتـداریمسلط،دین،اعترافیدولـتدر.داردوجـوددولتیدینیاواعترافیدولتشكل
طـرحازانتفسیرهایشـمطابقراجهانتاهستنددرصدددینـیرهبـرانوداردسـكوالرقـدرتمـافوق

دهنـدشـكلخـدا



:فورستانواع دینداری از نظر اینگر 
(civil religion)دین مدنی 

civil)):مـدنیدیـن.• religionدیـنمفهـوم
روسـوژاكژانبـاراولـینرامـدنی

هجدهمقرندرفرانسوی،فیلسوف(1778-1712)
.كـردمطـرح



:انواع دینداری از نظر اینگر فورست
(civil religion)دین مدنی

)1967)رابـرت بـال
ازـتقلمسمشـتركدینیعنصریكیاآمریكاییمدنیدینیككهكرداشاره

كـهـودبكسـینخسـتیناو.اسـتداشـتهوجـودمتحدهایاالتدرودولتكلیسـا
كـهنچنـاـاونظـربـه.كـردارائـهمـدنیدیـنمـورددرنظریـةجامعهشـناختییـك

تحـتـردیگفرهنگـیواجتماعیبخشهایمیدهندـنشانفرآینـدهایمدرنیزاسیون
جوامـعتااستدهشپدیدارجایگزینیكعنوانبهمدنیدیننیستند،دیـنسنتیسـلطة
.یابنـددسـتمعنـاوهویـتبـهآنوسیلة:كنـدبـهمـدرن

ومادهاناعتقادات،ازایمجموعه:كندمـیتعریـفچنـینرامـدنیدیـنبالرابرت
شدهتفسیرمتعالیامراستباكهامریكاییتاریخیتجربةازبرآمدهدینیمناسك

.است

رابرت بال



:انواع دینداری از نظر اینگر فورست
(religious nationalism)ملی گرایی دینی

راآنبال،نهمچنـیوبخشـیدمـیمشروعیتملتبهوبودملتمتعالیوجهانشمولدیـنكـهبالمدنیدینمقابلدر
بتآنازرفته،گملیشود.قـرارسـتایشموردملتآندركهمیدهدارائهراجهانبینیایدینیگراییمیكرد،ملینقـد

گرفـتنظردرای1983:27قبیلهدینشبیهراآنبتـوانشـایدبلكهنیست،جهانیدینیگراییمیساخته

:نكته

امـاباشـندسمناسیونالیتقویتبرایابزاریمیتوانندادیانگرچهفورست،نظربراساس
.آیندشماربهنیزناسیونالیسمبادشمنیمنشأمیتوانندهمچنین



:انواع دینداری از نظر اینگر فورست
(public religion)دین عامه

مفهومت،اساز«پایینبهباال»حكـومتیظهوربیانگرمدنیدینمفهومكهحالیدر•
.استمطرححكومتی«بـاالبهپایینازشكل«عنوانبهعامهدین

یماناازشكلینخست:داردوجودمفهوماینازمتفاوتمعنایدواصوالًموجود،آثار•
civic)مـدنی faith)دیـنتجلـیدومو)(expressions of religion)حـوزةدر

.عمـومی

سطحدرعامـهادیـانكـهدهـدمینشانایمقایسهوتجربیتحقیقیكدركاسانوا•
هكحالیرسـازگارندمـدرندموكراتیـكجوامـعبـاندارنـد،نفوذیمدنیجامعه
كارقوتدارد،وجودجامعههردرعامهدینمورددركـههـاییپـژوهشازبرخـی

.میگذاردتفاوتگوناگونمراتبدرمختلفعامهادیـانبـینكهاستایندركاسانوا



:انواع دینداری از نظر اینگر فورست
دین عامه

 civic)نخست شكلی از ایمان مـدنی : آثار موجود، اصوالً دو معنای متفاوت از این مفهوم وجود دارد•

faith ) و دوم تجلـی دیـن(expressions of  religion )در حـوزة عمـومی.

نفوذینیمدجامعهسطحدرعامـهادیـانكـهدهـدمینشانایمقایسهوتجربیتحقیقیكدركاسانوا•
وردمدركـههـاییپـژوهشازبرخـیكهحالیرسـازگارندمـدرندموكراتیـكجوامـعبـاندارنـد،

درمختلفعامهادیـانبـینكهاستایندركاسانواكارقوتدارد،وجودجامعههردرعامهدین
.میگذاردتفاوتگوناگونمراتب



:انواع دینداری از نظر اینگر فورست
و قدرت سیاسـیدین 

religiousسیاسـیقدرتودین• legitimation of political power)(دینقدرتكهحالیدر
بخشد،مشروعیت،شداشارهبـدانبـاالدركـهشكلهاییبهضمنییامستقیمطوربهمیتواندبیشوكم

سازازیدهنـدآشكاروصریحمشروعیتهایرسـمی،دینـینهادهایآندركهداردوجودنیزشرایطی
.دهندمـیدسـتبـهسیاسـیقـدرتبـرگو



چهارچوب نظری

ـیونسكوالریزاسنظریـاتدر،بـارهایـندربرگـرپیتـراندیشـة•
(secularization)سكوالرزداییوdesecularizationمیمطرح

،قدسمسایبانكتابدرخود،علمیزندگیاولدورةدربرگر.گردد
ستاایـننظریـهآنمضمون.میدهدارائهراسكوالریزاسیوننظریة

دارد،ـودوجذاتیپیوندیسكوالریزاسیونومدرنیزاسیونبینكه
او.شـودمـیدومـیبـهمنجرلزوماًاولیكـهمعنـابـدین

ازجامعههایحوزهجـداییكلـیمفهـومبـهراسكوالریزاسـیون
ـدنشخـارجفراینـدسكوالریزاسـیون:میكنـدتعریفدینحوزه

.استدینینمادهایونهادهاقلمروازفرهنگوجامعهبخشهای



اندیشه پیتر برگر: چهارچوب نظری

ومـدرنـاداقتصافراد،شدنسكوالراصلیعاملبرگر.الپیترنظراز•
وزةحسكوالریزاسیوناولیةجایگاه:استصنعتیداریسـرمایه
رمایهداریسفرآیندهایكهاستاقتصـادازبخـشهـاییخاصهاقتصاد

نعتیصجامعةدیگـر،عبـارتبـه.اسـتدادهشـكلشدنصنعتیو
آزادقلمـرویدیـنبهنسبتكهآوردهپدیدمركزیبخشیمدرن
تسریجامعهبخشهایسایربهبخشاینازسكوالریزاسیون.اسـت

.استیافته



چهارچوب نظری

میجایخصوصیزنـدگیقلمرودردینمدرنیتههایآموزهاساسبرجدیدعصردر:دیگرعبارتبه•
استنممكگرچهشده،خصوصیدیـننـوعایـن.شـودمیمطرح«فردگرایی»وشدنفردیوگیرد
پیشیننقشتنیسقادردیگراماباشد،داشتهواقعیایجنبـه،كننـدمـیانتخـابراآنكهافرادیبرای
.استدنشدینیغیروگراییكثرتچرخش،ایننتیجة.كندایفارا(مشـتركجهـانسـاختن)خود
وفـتنربـینازوشـدندینـیغیرازكهدینشدنقطبی:نامد«شدنقطبی»راآنبرگـركـهامری

غیـرهكگرددتوصیفگونهبدینمیتواندنیزشده،ناشیآنبودنواقعییاوآنجنبیحیـث
.مـیگـرددمنجـرگراییكثرتبهنفسهفیشدندینی



چهارچوب نظری

در1974لساازاو.كندمـیمطرحراسكوالرزدایینظریةبرگرپیترنظری،تحولوچرخشیكدر•
:میكندعترافاومیشودتردیددچـار،میكنـدتضعیفرادینمدرنیته،اینكهبرمبنیخوداولنظریة

هـم(خودمجملهاز)دینحوزةنظرانصاحبازبسـیاریكـهامرسـیدهنتیجـهایـنبـهاستچندی
محققانازبرخی.ایمكردهاغراقآنناپذیریبرگشتدربارةهـموسكوالریزاسـیونمیـزاندربـارة
لیبرال،سایكلیافول،متحدهایـاالتدرانجیلـیكلیسایوكاریمحافظهرشدرابرگرتردیددالیل
.دانندمیجهانكشورهایسایردردیـنحیاتوغربیكشورهایدردینبهگرایشتداوم



روش تحقیق

بسـیاریدةعمـمقاصـدازیكـی.میباشدتوصیفیحاضر،تحقیقدرماروش•
قمحق.رویدادهاستوموقعیتهاتوصیفاجتماعیعلومدرمطالعاتاز

روشدر.مـیپـردازدخـودمشـاهداتتوصیفبهومیكنـدمشاهده
بهمستقیماًهكپرسشی،میشوددادهپاسخچیستیازپرسشبـهتوصـیفی

اجتماعیهایپدیدهبرخیدرالگوهاوهاویژگـیتوصیفوكشف
ایرانیهجامعدردینداریانواعمشاهدهوبررسیبهتحقیق.شـودمیمربوط

.پردازدهـرشـاخصهـایارائـهو



تعریف دینداری

موردكهداردنوجوددینازمانعیوجامعتعریفكهآنجاازگفتبایددینداریتعریفدر:دینداریتعریف•
دینی:گفتتوانمیحالاینبا.كردارائهدینداریازمانعوجامعتعریفینمیتوانهمآنتبعبهباشد،جمعیتوافق
میطالقاباشد،متجلیآندردینیهایارزشكهاینشانهوهاپدیدهیافردهربهكـهاستعامیعنوانبودن،

یتـوانماوپنهانوآشـكاركنشهـایوگرایشنگرش،دررافردبودندینیهایارزشتجلیوهانشانه.شود
اهتماموقیدتهمین.داندتوصیهمیدینیهایودسـتوراترعایـتبـهمقیـدراخـوددینـدارفـرد.كـردجسـتجو

فـردتـوانمـیطریـقدوبهاساساینبر.میسازدمتمایزدیگرانسانهایازرااودینـی،دسـتوراتوهاآموزهبهاو
جانوفكرردآنآثـارودینداریپیامددومواشدینیالتزاموپایبندینخست:بازشناختدیگرانازرادینـدار

وگرایشگرش،نكهنحویبهدینیالتـزامداشتنیعنیدینداریكلیتربیانبهپس.اواجتماعیوفردیعملو
.سـازدمتمـایزرافردهایزادكنش



دينداري عاميانه

همان،فرهیختهطبقـاتیـاروشـنفكراندیـنمقابـلدرعامیانـهدین:عامیانهدیندارینظریتعریف
شناسـانكارعقایـدبااستممكنكهپذیردمیرااعمـالیومعتقـداتشـخصكههاستتودهدینداری

مـیواستیدیناعتقاداتومناسكبهبیشتردیندارینوعاینهایدغدغه.باشـندداشـتهمغـایرتدینـی
دینیهایارزشهبـآنكهبیاستدینیهـایدگمیكسریبهدینداراننوعایناعتقادوتمركزگفتتوان

.نمایدتوجه



تعريف عملياتي دينداري عاميانه

بهراندیكهشـودمیكسانیشاملایراندردیندارینوعاین:عاميانهدينداريعملياتيتعريف•
سومروآداببارادینیمناسـك.ندارنـدقـویدینیاعتقاداتوگرفتهخانوادهازموروثیصورت

بالیخی.دهندمیاهمیتآنحقیقتازبـیشدیـنعـاطفیهـایجنبـهبهواندكردهمخلوطمحلی
.شودمیجاریجامعهدرتودهتوسطكهدانندمیچیزیرادینوندارندكاریسیاستودینرابطه

•



تعریف عملیاتی دینداری عامیانه

:زیـر سنجیده می شودنوع دینداری با معـرفهـای این •
ـ اعتقاد به خرافات و امور موهوم؛

ـ موروثی بودن پذیرش دین؛
ـ توجه ویژه به مراسم و شعائر پسند؛ عامه

علمیعدم توجه به مسائل (ـ دوری از عقالنیت 
ـ استخراج عقاید دینی از میان رفتار و اندیشه تودهها و عدم توجه به كارشناسـان و

.متون دینی



شريعتمدارانهدينداري -2

اگریعنی.اسـتمبناشریعتودیندینداری،نوعایندرمدارانهشریعتدیندارینظریتعریف
دینیحكاماوشریعتنفعبـهدینـدارانآیـد،وجودبهاجتماعیپدیدههایودینیاحكامبینتضادهایی

گوراتگهوارهازاجتماعوانسانادارةكاملوواقعـیتئـوری«فقـهدینداری،نوعایندر.میكنندحكم
فقـهدرامـلكوعادالنـهزنـدگییكقوانینتمامیواستعقبیودنیـاسـعادتقـوانینجـامعفقه.»است

اقتصـادی،،سیاسـیمسـئلههـیچ.فقهـیاحكـامحكومتیعنیدینی،حكومت،قرائتایـندر.داردوجـود
نباشدروشنفقهدرآن«حكم»كهنداردوجود...ونظامیفرهنگی،اجتماعی،



همدارانتعریف عملیاتی دینداری شریعت 

نوعاینهمدارانشریعتدینداریعملیاتیتعریف•
هایچنبهتمامدربایـداسـالمكهمعتقدنددینداران
ودباشجاریوساریافراد،خصوصیواجتماعیزندگی

ماحكاودینبشری،امورتماموجامعهادارةبرایاسالم
ابعادبرایافـرادایـن.داردكارآمدیودقیقبرنامةشرعی

ـوریحضوقائلندفراواناهمیتدین،مناسكیواعتقادی
.دارنداجتماعیعرصـهدرمـؤثر



:ودزیر مشخص می شویژگیهای این نوع دینداری با شاخص 

شریعتنفعبهد،آیوجودبهعلمینظریاتودینیاحكامبینتضادیاگریعنی)زندگیهایعرصهتمامدرشریعتبودنمبناـ
اعتباریوـوندشگذاشـتهكنـاربایـدنباشـدسـازگاروحیانیایعقالنیوبشریهاییافته(كشندمـیكناردینیاحكامو

؛ندارند
فقهی؛احكامحكومتیعنیاسالمی،حكومتـ•
استسنتوابكتدلازحقایقاستخراجوكشـفجهـتدرفقطباشند،قائلارزشیوحجیتاستداللگرعقلبرایاگرـ•

اینازودانندنمیسنتوكتابمنبعدوكناردرمنبعیعمالًاند،قائلآنبرایكـهابـزارینقـشایـنازگذشتهرا،عقلو
نیستند؛تعبدگریزوآزاداندیشگراعقلوهستندگرا،نصشدیداحیث،

ـ؛(دارنداعتقاد5شمولگرایییـا4انحصـارگراییبـهبلكـه)مخـالفانـددینـی(پلورالیسـم)تكثرگـرویبـا•
هستند؛(روحانیت)باواسطهدینداریبهمعتقد•
بینندمعنوینیازهایبرآورندةفقطرادینـ•



دينداري رسمي ـ حكومتي

طرفازدهشارائهدیـنپایـةبـركـهاسـتدینـدارینـوعی:حكومتیـرسمیدیندارینظریتعریف•
وگهبـاننشـورایاسالمی،شورایمجلسمثـلاسـالمیحكومـتنهادهـایكـهدینـی.باشدمیدینیحاكمیت

دیـنیاویائتالفدولتشكلبهحكومتیـرسمیدین.اندگذاردهصـحهآنبـرمصـلحتتشـخیصمجلـس
وداردوالرسـكقدرتوكلیساییاقتدارمسلط،دینیكائتالفیدولتدر.داردوجود(حـاكمیتی)دولتـی
نوعاین.دهندشكلخـدااندیشـةوتـدبیرازتفسـیرهایشبامطابقراجهانتاهستنددرصدددینیرهبران

كهتاسهمگانیفرهنگیودینیوخویخلقهماناآنازمنظـوروباشدمینیزمدنیدینپایةبردینداری
نآعكـسوحاكمیـت)دولتبهوفاداریآن،براساسوآورندمیپدیدراآنحاكمطبقاتیانخبگان

وسیاسیامنظدینداری،نوعایندر.شودمیتعریفوتعیینعقیدتیواخالقیهنجارهایطریقاز(بـیوفـایی
دارد؛فـراواناهمیـتاسـالمیحكومت



تیتعریف عملیاتی دینداری رسمی ـ حكوم

هایجنبهتمامدردبایاسـالمكـهمعتقدنددینداراننوعاین:حكومتیـرسمیدینداریعملیاتیتعریف•
وششـیكهیچازنبایدجامعهدراسالمكردنپیـادهبـرایوباشـدجـاریافـرادخصوصیواجتماعیزندگی

حضوربارانیدیمناسكوهستندفعالبسیاردینیاعمالبعدومذهبیاعتقـاداتنظـرازافـرادایـن.كـرددریـغ
:قرارندبدیندیندارینوعاینهایشاخص.آورندمیجابهشكوهو

مخالف اندتكثرگروی دینی با -
تسامح نیستند؛و ـ در مسائل اعتقادی و دینی اهل تساهل 

دگی دخالت های زنتمـام حیطه ها و جنبه ـ معتقدند كه امر سیاسی و امر دینی از هـم جـداییناپذیرنـد و دیـن بایـد در 
كند؛

ـ اعتقاد به اصل والیت فقیه در جامعه؛
( است، روزه و حج حتـی نمازمقدم بـر تمـام احكـام شـرعی حكومت )ـ اعتقاد فراوان به حكومت اسالمی 



(نواندیشی دینی)دینداری متجددانه 

آنهابهلحاظبدینورندمینگتجددگرایانهدیـدبـاسـنتوكتـاببـهكـههسـتندكسانیتجددگرادیندارانكهگفتمیتوان•
میگیرد؛ورتصمـذهبیودینـیمقدسمتوندرونازحقیقت،كشفدینی،نواندیشیدرگفـتدینـینوانـدیشمـیتـوان

عقلوكنندمیاستفادهبشریهاییافتهوعقلازحقیقتكشفراهدرمتجـدددینداران.تجددگرایانهرویكردباهمآن
میسنتوكتاببـعمندوكناردرمنبعیبلكه،دانندمیسنتوكتابحقایقاستخراجوكشفابزارفقطنـهرااستداللگر

ایناز.نندكاستمدادعقلازنیزسنتوكتابواقـعوحجیتاثباتاینمـاییبركهدرصددندمهمتر،ایناز.انگارند
تعبدسلفاززنیراآنهابهالتزاممذهبیودینیتعالیمواحكامغایاتواغراضیـافتنبـاكـهخواهنـدمـیحتیگذشته،
عقلییهایافتهباروایاتوآیـاتظـواهرمیانتعارضیاندكاینكهمحضبهودهندجلوهعقالییامریوكنندخـارج

كـهنجـاآتـاوعقـلگـراجهت،اینازومییازنددستتأویلشانبهومـیعدولظاهرشانازراروایاتوآیاتكننداحساس
.تعبدگریزندواسـت،آزاداندیشمقـدور



تعريف عملياتي دينـداري متجددانـه

رادینازچیزینییعمیكند،عقالنیبرخوردهـمدیـنبـاوعقلگراسـتشدتبهکهاستکسیتجددگرا،دیندار•
آنوکندنمیدخالتسیاستدرولیمیتواند،اگرچهدینکهاستمعتقد.باشـدداشـتهعقالنیتوجیهکهمیپذیرد

اقتداروداستقچـونمـیداننـددینضرربهراسیاستدردیندخالتوکندمیواگذاربشریتجربهوعقـلبهرا
میپذیرنداراصولیمناسكیواعتقادیبعدازآنها.استغربازالگوگیریخواهان.دهدمیدستازراخودمعنوی

بهیاکنندعقالنیتوجیهراآنبتوانندکه
.هستندآنعلمیتأییددنبال

:شودمیسنجیدهذیلهایشاخصباتجددگرادینداری•

عقلباکهدینیایباورهوآموزههاتأویـلوتفسـیر)دینـداریودینتوجیهدربشرییافتههایوعقالنیتبهتوجهـ•
؛(نیستسازگارامروزیانسان

دیندرتسـاهلومـدارابـهاعتقـادودیـندراجباروقهرودینیخشونتازبیزاریـ•

است؛کردهواگذاربشریتجربهوعقلبهراجامعهادارهدیناینكهبهباور•

آنظواهربرنهاسالم،پیامروحبرتأکیدـ•

دررافرهنگوتمدناینومـیكننـددفاعنیزآنفرهنگازمواضع،ازبسیاریدرو،متجددغربتمدنازـ•
.بینندنیسـت،آنهـامتكفـلدیـنکهمادیدنیوینیازهایبرآوردن



دينداري سكوالر

وحیبرمبتنیوداردطبیعیاخالقدرریشهكهاستایدئولوژینوعیسكوالریسم•
دریـوكهـول.جـی.اچجـورجباراولینرافلسفینظاماین.نیستفراطبیعیامورو

.كردمطرحانگلستاندررسمیطوربهم1846سالحدود
بـهاعتقـادصـورواشكالهمهآگاهانه،طوربهسكوالریسم،یاعرفگراییمدافعان•

اخـالقبنیـادرادینـیضـدیـاودینـیغیراصولوكنندمیردراطبیعیماورایامور
كـهمعتقدنـدسكوالرها.دهندمیقراراجتماعدهیِسازمانوشخصی

ارجهـانمـیتـوانبشرزبانباتنهاوكرداستفادهدینیزبانازنبایدجهانتفسیربرای
.اسـتنیكـوترزنـدگیوبهترجهانگشایراهبشردانشوعلمونمودتبیینوكشف



دينداري سكوالر

سكوالر،هستندعمـومیزنـدگیهـایحـوزهدیگـروسیاستازدینتفكیكپیدركهمسلمانانی•
است؛كردهتقسیمبندیدستهسهدرراسـكوالرمسـلمانانشپرد.میشوندخوانده

میكنند،جدازندگیخصوصیوعمومیعرصـههـایتمـامازرااسالمكهافراطیسكوالرهای•

مـذهبیاعمالاستممكنولیمیپردازندعمومیزندگیازدینتفكیكبهفقطكهمعتدلسكوالرهای•
دهنـدانجـامهـمزیـادی

ترلكنتحترادینولینمیدانند،جداحكومتوعمومیحیاتازرادینكهاسالمیسكوالرهای•
.كندخودهدفبهرسیدنبرایابزاریعنوانبهدینازدولتومیداننددولت



تعریف عملیاتی دینـداری سـكوالر

براساس . باشنده عمومی حـوزدینداری كسانی كه در پی تفكیك دین از سیاست و دیگر : زنـدگی سكوالردینـداری هـای عملیـاتی ایـن تحقیـق از تعریـف •
: با معرفهای زیر سنجیده شودنـوع دینداری ویژگیهایی كه بـرای دینـدار سـكوالر شـمرده شـد، ایـن 

اعتقاد به تفكیك دین از سیاست؛ـ •
ـ تركیب دین با ایده های لیبرالی؛ های جدید مدرنیته و اندیشه

ـ عقل استداللگر را ابـزار مسـتقل شـناخت مـی گـرا، داننـد، و از ایـن حیـث، عقـل
آزاداندیش و تعبدگریزند؛

دیـن بـر همـة اجـزای(ـ در حوزة عمومی احكام شریعت را قابل اجرا نمـیداننـد 
؛)زندگی حاكم نیست

حكومت امـری عرفـی اسـت كـه از طریـق قـرارداد(ـ اعتقاد به حكومت غیر دینی 
اجتماعی برقرار میشود و جامعه با خرد و دانش و تجارب بشـری ـ و نـه دیـن ـ اداره

؛ می)شود



تعریف عملیاتی دینـداری سـكوالر

ـ اعتقاد به تكثرگرایی دینی؛•
ـ از تمدن غرب متجدد و، در بسیاری از مواضع، از فرهنگ كننـد و آن نیز دفاع مـی

این تمدن و فرهنگ را در برآوردن نیازهای دنیوی مادی كه دیـن متكفـل آنهـا نیسـت،
بینند؛ موفق می

اند؛ ـ اهل تساهل و تسامح دینی
ـ تدین را بـیش و پـیش از هـر چیـز در اخالقـی زیسـتن دیـدن، آن هـم اخالقـی

انسان جهانی، این گرایانه و احساساتی؛
ـ اعتراض به اقتدار روحانیت بر دین و دینداری، و خواهانِ ارائه تفسـیرهای مطـابق

نظر و رأی خود از دین 



دينداري الئيك 

در1871دراربنخستینبرایكهاستایواژهالئیسیته:(الئیسیته(الئیكدیندارینظریتعریف•
سالچهاروالروسدانشنامه1873سالدرواستشدهبردهكاربهمیهننامبهفرانسویروزنامهیك
درو«الئیكصلتخ»كهاستچیزیالئیسیته:شـودمـیواردمشابهیتعاریفبالیتیرهفرهنگدربعد

عضیب.شودمیتعریفدینیغیریا«مذهبیغیر»الئیكجاهماندرودارد؛الئیـكخصلتجاهمان
دولتازیندجداییالئیسـیتهكـهحالیدر،دانندمیسیاستازدینجداییراالئیسیتهمحققیناز
مرادااینجدر)شودنمیاجراییقدرتیـاحكومـتبـهمحـدوددولتوسیاستنهواست(حاكمیت)

(دولـتهیئتنهاستحاكمیتهماندولتاز

•



(ئیكدینداری ال)تعریف عملیاتی الئیسیته

دینداری : ئیك عبارت است ازاین تحقیق از دینداری التعریـف عملیاتی ویژگـیهـای فـوق، براسـاس ( دینداری الئیك)الئیسیتهعملیاتی تعریف •
یچ دینی خارج شود و دولت از هسیاسی ان آننـد كـه دیـن از حاكمیـت( حاكمیت)و خواهـ جدایی جامعة مدنی و دولت بـه هستند كسـانی كـه معتقـد 

.  دین نیستعیت مرجو بخـش عمـومی از قیمومیـت ( حاكمیت)چیزی جز رهایش دولت "الئیسیزاسیون"و "الئیسـیته"، "الئیـك"موضوع . پیروی نكند
از همة ـوردار یعنـی جامعـه برخ. اجتماعی افراد براساس ایدة جامعة مدنی عمل كندجنبـه زندگی این نوع دینداران معتقدند كه حاكمیـت بایـد در تمـام 

.نكنـددر عرصـة عمـومی اعمـال سیاسـی ای آزادیها بوده و دیـن، هـیچ قـدرت 
:  با معرفهـای زیر سنجیده می شودویژگیهایی كه برای دیندار الئیك شمرده شد، این نوع دینداری براساس •

هم دولت كامالً مستقل از دین(از دین و كلیسا ( حاكمیت)ـ اعتقاد به جدایی دولت 
دولت؛است و هم دین از 

؛(نكندعمومی از هیچ دینی پیروی حوزة )ـ اعتقاد به جدایی حوزه عمومی از دین 
ـ متمایل به تحقق اصول و بنیادهای مدرنیته در جامعه؛

؛(مذهب، نه دین ضد اما)كلی دین ساالری مخالف كلیساساالری و به ـ 
آزادانـههمزیسـتی )و رواداری ( ادیـانآزادی تضـمین )ـ اعتقاد به تكثرگرایی دینی 

)اعتقادات



جمع بندی و نتیجه گیری

نوعسنجشایبـرمناسـبیتئـوریكیپشـتوانهمـیتواننـدكـهشـداشارههایینظریهبهمقالهایندر•
دیندارینوعافراد،دینداریسطحدرتفاوتبرعالوهكهاستآمدهنظریتحقیقاتدر.باشنددینداری

ازوبـرمكـردیمشاهدهچنانچه.داردوجوددینـداریانـواعنتیجهدر.استمتفاوتوگوناگوننیزآنها
ردهكبیانرانوعهرویژگیهایومطرحرادینداریمختلفانواعكهاستپردازانـینظریـهجملـه
مـیكنـدارائـهاجتمـاعیقشـربندیبراسـاسرادینداریانواعخودتقسیمبندیدراو.اسـت

نود،دهةاواخردر)desecularizatio)سـكوالرزدایینظریةارائهباكهبوددیگریمتفكربرگرپیتر•
وپنجاهدهةدركهدیگرانیومـناشـتباهتـرینبـزرگ:پـردازدمیسكوالریزاسیوننظریةردبه

(میانجامددینلافوبهلزوماًمدرنیتهتصـورمیكردیمكـهبـودایـنمـیكردنـدكـارزمینهایندرشصت



جمع بندی و نتیجه گیری

: عبارتنـد از1با توجه به جامعه ایرانی و با تلفیق نظریات صاحبنظران، شش نوع دینداری مطـرح گردیـد، كـه •
.عامیانــه، دینــداری -1•
.شــریعتمدارانه، دینــداری -2•
رســمی دینـداری 3•
.دینداری متجددانه، . ، حكومتی4ـ•
سكوالر، دینداری 5•
.  الئیكدینداری 6.•
دینداری نیز در تعریف عملیاتی مفاهیم آمده است شاخصهای هر نوع •


