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 چکیده
 دهد یمران نشان منظور سنجش دینداری در ای به شده یطراحی ها هیگوو  ها مدلمروری بر همة 

ی خاص مذهب تشیع، ها یژگیومنظم و روشمند،  صورت به ها مدلاز این  کدام چیهکه در 
منظور رفع این نقیصه، با  مذهب غالب در جامعة ایران دیده نشده است. در این مقاله، به عنوان به

تگی و معاصر، یکی از وجوه خاص شیعه، یعنی پیوس شناس عهیشتکیه به آرای هانری کربن، 
واسطة امامان و اولیای الهی برجسته شده است. همچنین با  استمرار رابطة انسان با خدا به

مفهوم کلیدی خاص دینداری در تشیع، تعریفی عملیات  عنوان بهیی جو توسلاستخراج مفهوم 
ی سنجش ها شیمایپآن در سه بعد اعتقادی، مناسکی )عملی( و تجربی برای استفاده در 

ایران ارائه شده و در بخش تجربی پژوهش نیز، این مفهوم در جامعة آماری شهر دینداری در 
یی در جامعة مورد مطالعه جو توسلسطح  دهد یمیزد سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان 

یی در میان زنان بیشتر از جو توسلی میدانی پژوهش نیز میزان ها افتهنسبتاً باالست. براساس ی
بیشتر از مجردهاست. در این مطالعه، میان طبقة اجتماعی و  ها کرده واجازدمردان و در میان 

یی افراد طبقة جو توسلکه  طوری یی رابطة معنادار و معکوسی وجود دارد؛ بهجو توسلمیزان 
شدن  پایین بیشتر از طبقة باال گزارش شده است. هرچه برخورد گزینشی با دین و خصوصی

ی کمتر است. رابطة معکوس و معنادار میان سبک زندگی و یجو توسلدین بیشتر باشد، میزان 
ی زندگی، سنتی و ها سبکهستند،  دارتر نیدیی بدین معناست که هرچه افراد جو توسلمیزان 

به  ها پاسخدهندة شباهت نسبتاً زیاد الگوی  . هرچند نتایج این پژوهش نشانشود یم تر مدرنغیر
ی دینداری در دیگر تحقیقات این حوزه ها سنجهه ب ها پاسخیی با الگوی جو توسلی ها سنجه

و  ها تفاوتدر سنجش  ها آنو قدرت  ها سنجهدربارة نوآوربودن این  توان ینماست، هنوز 
 ظرایف نهفته در نوع دینداری شیعیان قضاوت دقیقی کرد.

 هانری کربن. یی، سنجش دینداری، شهر یزد،جو توسلتشیع،  :های کلیدی واژه
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 سئلهممقدمه و طرح 
بحث دربارة وضعیت دین در جوامع مدرن و دینداری افراد در این جوامع یکی از موضوعات 

دین، با  شناسان جامعهبسیاری از  که یدرحالی دین است. شناس جامعهدر حوزة  زیبرانگ چالش

تأثیرپذیری از غلبة الگوی سکوالریزاسیون در یک سدة اخیر، با تکیه بر برخی شواهد تجربی از 

ی اخیر ها دههبسیاری نیز در  شناسان جامعه، ندیگو یمد روزافزون سکوالرشدن جوامع سخن رون

با اتکا به مبانی نظری و شواهد تجربی متفاوت، از ادامه و حتی تجدید حیات دین در جوامع 

؛ دانیل ارویو و 1387؛ اینگلهارت و نوریس، 1380)برگر و همکاران،  ندیگو یمامروزی سخن 

 شناسان جامعه(. در تبیین فرایند سکوالرشدن جوامع معموالً 1392، پور ییجال؛ 1396همکاران، 

: گروه نخست، سرنوشت همة ادیان را در دوران جدید متأثر از شوند یمبه دو گروه تقسیم 

شدن، شهرنشینی، تفکیک نهادی، افزایش رفاه  یی، صنعتیگرا علمی، مانند نید برونعوامل 

و درنتیجه سکوالرشدن را سرنوشتی واحد در انتظار همة ادیان و  ننددا یماقتصادی و غیره 

ی از جمله نید درونی، عوامل نید برونبر عوامل  گیرند. گروه دیگر، عالوه مذاهب درنظر می

ساخت درونی و الهیاتی هر دین و تجربیات تاریخی آن دین را در تعیین سرنوشت و سکوالر 

در تبیین فرایند  شناسان جامعهاساس برخی  . براینددانن یمشدن یا نشدن آن دین مؤثر 

از پرورش بذرهای سکوالرشدن در مسیحیت سخن  ،نیزم مغربسکوالرشدن دین مسیحیت در 

 (.167: 1397)برگر،  ندیگو یم

ی اخیر دربارة وضع کنونی و آیندة دین و دینداری در جامعه ها دههدر ایران نیز در 

؛ 1384ایرانی وجود داشته است )مرشدی،  شناسان امعهجی در میان دار دامنهی ها بحث

؛ طالبان و 1388؛ طالبان، 1388؛ فرجی و کاظمی، 1386؛ محدثی، 1391و  1385، زند یشجاع

عواملی  شناسان جامعه(. در اینجا نیز گروهی از 1396؛ شریعتی، 1396، 1390رفیعی بهابادی، 

 دانند یم کننده نییتعتفکیک نهادی و غیره را ، گسترش شهرنشینی، شدن یصنعتیی، گرا علممانند 

رشد مدرنیزاسیون در ایران، سرنوشت دین در ایران را همان سرنوشت  و با توجه به روند روبه

؛ وحدت، 1389؛ حجاریان، 1377)محمدی،  کنند یمدین مسیحیت در جوامع غربی ارزیابی 

ی درونی و ها یژگیودلیل  ا به(. از سوی دیگر، برخی پژوهشگران ایرانی دین اسالم ر1382

های تاریخی متفاوت آن، دارای سرنوشتی متفاوت با سرنوشت دین مسیحیت ارزیابی  تجربه

(. در این باره، برخی بر ماهیت 1384؛ کچوییان، 1391، 1385، 1381، زند یشجاع) کنند یم
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اعتقاد به  ژهیو بهخاص مذهب شیعه تأکید دارند و بر این باورند که الهیات خاص این مذهب و 

حضور امام حی و حاضر در همة اعصار )از جمله عصر حاضر( و پیوستگی و استمرار رابطة 

حامل اصلی  عنوان بهکه مذهب تشیع و جامعة ایران  شود یمانسان با خدا در این مذهب، سبب 

دین که در  گونه آنآن، راهی متفاوت از جوامع غربی را بپیمایند و فرایند سکوالریزاسیون 

، 1382مذهب پروتستان رخ داده است، در اینجا فرصت بروز نیابد )کربن،  ژهیو بهمسیحیت و 

 (.1392؛ شریعتی، 1379؛ عشقی، 1391، 1388

ی زیادی برای سنجش ها تالشدربارة وضعیت دین در جامعة ایران،  بحثبا  زمان هم

صورت گرفته است ی بومی برای سنجش آن در ایران ها شاخصوضعیت دینداری و طراحی 

؛ 1388و همکاران،  فرد یاریخدا؛ 1388؛ کاظمی و فرجی، 1393، 1390، 1384، زند یشجاع)

بدون مناقشه نبوده است  ها تالش(. البته این 1388، 1386و پویافر،  زاده سراج؛ 1384گلزاری، 

ات در مطالع تنها نه(، اما نکتة مهم این است که 1392، 1384؛ طالبان، 1392)محدثی، 

ی خاص تشیع )از جمله غیبت و انتظار( کمتر ها یژگیوی دین در ایران برخی شناخت جامعه

(، بلکه در طراحی 695: 1396؛ شریعتی و همکاران، 1392مدنظر قرار گرفته است )شریعتی، 

ی عام صرف شده و به ها سنجهبرای طراحی  ها تالشی دینداری در ایران نیز عمدة ها سنجه

اساس، در این  دینداری خاص مذهب تشیع، کمتر توجه شده است. براین یها مؤلفهبرخی 

ی سنجش ها مدلی خاص تشیع، پیشنهادی برای تکمیل ها جنبهپژوهش، ضمن مرور برخی 

 دینداری در ایران ارائه شده است.

 پیشینة پژوهش

بدیل از نیمة قرن بیستم میالدی که سنجش دینداری افراد به دغدغة پژوهشگران حوزة دین ت

یی استاندارد برای این موضوع ها سنجهو  ها مدلمنظور طراحی  ی بسیاری در دنیا بهها تالششد، 

اند تا مدل و  (. در این میان، برخی پژوهشگران تالش کرده1998صورت گرفت )هیل و هود، 

برای سنجش دینداری در همة ادیان و مذاهب طراحی کنند )لنسکی،  میتعم قابلی عام و ها سنجه

( و در 1986، کورنوال و همکاران، 1976 ،جانگ ید، فالکنر و 1966 ،، گالک و استار1961

ی ویژه برای سنجش دینداری در پیروان ها سنجهو  ها مدلمقابل، تالش خود را برای طراحی 

از مدل کالدستاد و استیفوس هانسن  توان یمند؛ برای نمونه  ا ادیان و مذاهب خاص صرف کرده
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( برای سنجش دینداری 1997سنجش دینداری مسیحیان در نروژ و مدل البلیخی ) ( برای1993)

 مسلمانان سخن گفت.

در ایران نیز در دو دهة اخیر، سنجش دینداری توجه بسیاری از پژوهشگران حوزة دین را 

و  نژاد رحیمیی جلب کرده است )شناس جامعهی و هم در حوزة شناس روانهم در حوزة 

یی که سنجش ها دگاهید(. اگر 1396؛ معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسالمی، 1384همکاران، 

ی پژوهشگران ایرانی با باور (، برخ1392کنار بگذاریم )محدثی،  دانند یمدینداری را امری ممتنع 

 اند دهیکوش انیادی عام و جهانی برای سنجش دینداری در همة ها مدلی از ریگ بهرهبه امکان 

منظور  ی آن برای دین اسالم، بهها هیگوی برخی ساز متناسبرا، ضمن  ها مدلبرخی از این 

 (.1386و پویافر،  زاده سراج؛ 1383، 1998، زاده سراجسنجش دینداری در ایران استفاده کنند )

، مدل سنجش دینداری را براساس سه بعد اعتقادی )اصول و انهیگرا عامبرخی دیگر نیز با نگاهی 

فروع(، عاطفی )تجربة دینی، علقة دینی، هویت دینی( و رفتاری )اخالقیات، شرعیات و عبادات( 

خی پژوهشگران با تأکید بر در مقابل گروه باال، بر(. 1382 همکاران،و  طالبان) اند طراحی کرده

ی بومی متناسب با آن دین ضرورت ها سنجهاینکه برای سنجش دینداری در هر دین، مدل و 

مدلی خاص را برای سنجش دینداری در اسالم ارائه کنند. در حوزة  اند دهیکوشدارد، 

 ندز یشجاعی، شناس جامعه( و در حوزة 1388) فرد یاریخدا( و 1384ی، گلزاری )شناس روان

( با این استدالل که 1384) یگلزار. اند داشته( بیشترین و مؤثرترین تالش را در این راستا 1384)

، تنها دهند یمهای تجربی واریانس کمی را در میزان اعتقادات مردم نشان  در ایران همة پژوهش

بر سنجش عمل و رفتار دینی متمرکز شده و مدلی را براساس شش زمینة عمل به واجبات، 

ی مذهبی و ها تیفعالدوری از محرمات، عمل به مستحبات، دوری از مکروهات، انجام 

( نیز به طراحی 1388فرد ) یاریخدای مبتنی بر دین طراحی کرده است. ها انتخابو  ها میتصم

مدل سنجش دینداری، مبتنی بر سه بعد شناخت و باور دینی، عالیق و عواطف دینی و التزام و 

( با مبنا قرار دادن سه بعد 1384زند ) یشجاعی پرداخته است. همچنین عمل به وظایف دین

وجودی انسان )ذهن، روان و تن( و با درنظرگرفتن پنج بعد دین اسالم )عقیده، ایمان، عبادت، 

بودن، اهل عبادت بودن )فردی و جمعی(، اخالقی  اخالق و شریعت(، پنج بعد معتقدبودن، مؤمن

مل به تکالیف فردی و جمعی( را برای سنجش دینداری مطرح عبودن ) عمل کردن و متشرع

اند. از  های تجربی در ایران استفاده شده تاکنون در بسیاری از پژوهش ها مدلکرده است. این 

https://www.gisoom.com/search/book/author-440443/پدیدآورنده-عباس-رحیمی-نژاد/
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سنجش دینداری در  ی مختلفها مدل( که با هدف مقایسة 1386) پویافرو  زاده سراججمله 

( فرد یاریخداو مدل  زند یشجاعایران، سه مدل سنجش دینداری )مدل گالک و استارک، مدل 

ضمن اینکه از اعتبار و  ها مدلرا در یک جمعیت واحد دانشجویی آزمودند و نشان دادند که این 

. دهند یمنشان پایایی باالیی برخوردارند، تقریباً میزان دینداری جمعیت نمونه را در یک سطح 

برای هر سه سنجه تقریباً  آمده دست بهی ها رابطههمچنین از نظر رابطة دینداری با سایر متغیرها، 

 (.1388، پویافرو  زاده سراجیکسان است )

ینداری در ایران نشان برای سنجش د شده ارائهی ها هیگوو  ها مدلمروری بر همة این 

ی خود بافت دینی جامعة ایران را درنظر ها یطراحدر  اند دهیکوش ها آنهمة  هرچند، دهد یم

ی دین اسالم توجه کنند، شناس جهانی و شناس انسانخداشناسی،  گانة سهبگیرند و حتی به مبانی 

برخی  هرچنددیگر، . به تعبیر اند داشتهکمتر به وجوه خاص مذهب تشیع توجه  رسد یمنظر  به

ی خاص ها یژگیوی مختلف سنجش دینداری در ایران به ها مدلشده در  ی استفادهها هیگو

ی ها هیگومنظم و روشمند، مجموعة  صورت بهها  از آن کدام چیهمذهب تشیع ناظر است، در 

ی خاص این مذهب ناظر باشد، گنجانده نشده است. برای رفع این ها یژگیوخاصی که به 

معاصر، ضمن  شناس عهیشو  شناس اسالمدر این پژوهش با اتکا به آرای هانری کربن،  نقیصه،

ترسیم یکی از وجوه خاص شیعه و استخراج مفهوم کلیدی متناسب با وجه، تعریفی عملیاتی از 

 ی سنجش دینداری در ایران باشد.ها شیمایپآن ارائه شده است تا مکمل 

 مبانی نظری پژوهش
در ترسیم نوع سرنوشت ادیان در مواجهه با عصر جدید و میزان  شناسان جامعهبرخی 

ی ساخت درونی ادیان و نظم الهیاتی براتأثیرپذیری از فرایند سکوالریزاسیون، نقش مهمی را 

ی هستند که چنین نگاهی دارند. شناسان جامعه نیتر برجسته. وبر و برگر از رندیگ یمدرنظر  ها آن

ة مثاب بهدارند(  ها آنی در ساخته و پرداخته شدن ا برجستهان نقش وبر تصاویر جهان را )که ادی

حرکت اقتصاد جامعه را به مسیر خاصی سوق  تواند یمکه در مقاطعی  دانست یمی بان سوزن

مصادیق این دعوی را تأثیر مذهب پروتستانتیسم بر ظهور نظام  نیتر برجستهدهد. وی یکی از 

( که به 1382) یدار هیسرما روح و پروتستان اخالقکتاب  . وبر درداند یمی جدید دار هیسرما

که چگونه ساخت  دهد یمقصد تشریح این دعوی خویش به نگارش درآورده است، نشان 

خاص مذهب کالونیسم، راه را  طور بهی الهیاتی مسیحیت پروتستان و ها آموزهدرونی و برخی 

http://ensani.ir/fa/article/author/70703
http://ensani.ir/fa/article/author/70703
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، باز کرد. به نامد یمیی از جهان زدا افسونیافتن فرایند سکوالریزاسیون، یا آنچه وی  برای جریان

ی عمیق میان انسان و خداوند ایجاد کرد و سبب شد ا فاصلهباور او آموزة تقدیر در این مذهب 

 سابقه یبخداوند به موجودی با تعالی مطلق تبدیل شود و انسان به حالت احساس تنهایی 

ی پیوریتانیسم در مقایسه با همة عناصر این آموزه به همراه رویکرد مطلقاً منف درواقعدرافتد. 

 هرگونهو خالی از  شده یعقالنحسی و عاطفی، زندگی مؤمنان در این جهان را به دنیایی یکسره 

کرد )وبر، ملغی  کامل طور بهی تبدیل و امکان آمرزش از طریق کلیسا و شعایر دینی را ا واسطه

1382 :116-143.) 

که در آن میان جهان غیب و جهان مادی ارتباط  کرد یمانی زندگی در جه یک کاتولیک

، معجزات و قدیسان شعائر دینی کلیسا، شفاعت -ی مختلفها گونهبه  برقرار بود و امر قدسی

را حذف کرد و بند ناف میان  ها واسطهاغلب این  با افراد ارتباط داشت. پروتستانتیسم -غیره

به خودش واگذار کرد.  سابقه یبی ا گونه بهزمین و آسمان را برید و با این کار، انسان را 

که پیوسته موجودات و نیروهای  کرد ینماساس، مؤمن پروتستان دیگر در جهانی زندگی  براین

در مقایسه با غنای جهان  پروتستانتیسم رسد یمر نظ در آن حضور دارند. به بیان برگر، به قدسی

ی شدید و تقلیل به مبانی به بهای از دست دادن گنجینة شدگ مثلهعبارت باشد از  کاتولیکی

ایسه نگاه کنیم، پروتستانتیسم در مق تر قیدقوسیعی از مضامین دینی. اگر به این دو منظومة دینی 

در واقعیت همراه است. در  با رقیب کاتولیک خود، با انقباض شدید در گسترة امر قدسی

پروتستانتیسم اسباب و لوازم مربوط به شعایر دینی به حداقل کاهش یافت و حتی در موارد 

 خود تهی شد. تر یروحانی ها تیفیکنیز از  مانده یباق

 تعداد کم معجزات اگرچه. بربستی رخت طورکل به یبانردر این میان، معجزة عشای 

ی رد نشد، همة اهمیت واقعی برای زندگی مذهبی را از دست داد. همچنین طورکل بهمعمولی 

و درحقیقت با همة ارواح  با قدیسان ی که فرد کاتولیک را در این دنیاشبکة گستردة شفاعت

گفت  توان یماز دعا برای مرده دست کشید.  ، ناپدید شد. پروتستانتیسمکند یمدرگذشته متصل 

و قدرتمندترین مالزمان  نیتر یمیقدپروتستانتیسم تا جایی که ممکن بود خود را از سه مورد از 

در عبارت   ماهرانهشکلی  محروم کرد. این فرایند به و جادو ی راز، معجزه، یعنامر مقدس

(. در ادامة دیدگاه وبر، برگر نیز از 170-168: 1397بیان شده است )برگر،  یی از جهانزدا افسون

یی از زدا افسونی ها شهیر)همان( و  دیگو یمپرورش بذرهای سکوالرشدن در مسیحیت سخن 
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شدن،  خاص در سه درونمایة فراگیر آن، یعنی متعالی طور بهجهان را در یهودیت باستان و 

 (.179-173)همان:  کند یمشدن اصول اخالقی دنبال  شدن و عقالنی تاریخی

هب بر یک دین/ مذ اتیو الهاگر به پیروی از وبر و برگر بپذیریم که ساخت درونی باورها 

است و همچنین  مؤثری عصر جدید نید برونسرنوشت آن دین و نوع مواجهة آن با عوامل 

پذیرای این موضوع باشیم که نظریة مرکزی تشیع بر اصل پیوستگی و رابطة انسان و خدا استوار 

گفت تشیع مسیری متفاوت از پروتستانتیسم را طی کرده  توان یم(، 30: 1392است )شریعتی، 

و  شناسان اسالم(، یکی از م 1978-1903کند. این دیدگاه هانری کربن ) آینده طی می است و در

برجستة معاصر است. وی که متأثر از بحران معنا در غرب درصدد بسط پروژة  شناسان عهیش

یی مجدد جهان بود، به وجوه معناگرایانه و باطنی تشیع و به تعبیر وی گرا افسونیی و گرا تیمعنو

( توجه کرد و مجذوب این مذهب شد. از نظر کربن، تشیع یک 1391)کربن، « نیاسالم ایرا»

و به هستة درونی و باطنی کالم و  کرد ینمی نص اکتفا اللفظ تحتاسالم تمام بود؛ زیرا به معنای 

ی خاص خود، در شناس امامدلیل پیامبرشناسی و  . به باور او، شیعه بهداد یموحی الهی اهمیت 

 داشتن  نگهرابطة انسان و خدا درنیفتاده است و الهیات خاص این مذهب با باز  شدن مسیر تعطیل

ی جهان غیب و جهان مادی، مانند سدی در برابر فرایند ها واسطهراه آسمان و زمین و حفظ 

: در اسالم همگان به اتفاق برآنند که دایرة نبوت با محمد خاتم کند یمسکوالریزاسیون عمل 

شدن دایرة نبوت، دایرة والیت، یعنی دایرة تعلیم  است، اما در تشیع، با بستهپیامبران بسته شده 

، آنچه به نظر نویسندگان شیعی بسته شده است نبوت تشریعی درواقعمعنوی آغاز شده است. 

است، اما خود نبوت به معنای وضعیت معنوی کسانی است که پیش از اسالم انبیا نامیده 

. در این میان، واژه تغییر کرده، اما واقعیت همان شوند یما نامیده ، اما از آن پس اولیشوند یم

ی که اسالم شیعی ا ندهیآصورت در آن، انتظار  نیبداست. این بینش ویژة اسالم شیعی است که 

(. وی با اشاره به اصل غیبت در تشیع، 67الف: 1388)کربن، « ردیگ یمناظر به آن است، جان 

آن ]غیبت[، امر الهی را از تبدیل به یک : »کند یمتبیین  گونه نیارا  تفاوت این مذهب با مسیحیت

ی با مرجعیت کلیسا طورکل به. اقتدار امام کند یمشدن حفظ  عین خارجی و از هرگونه اجتماعی

وارثان، ارث  عنوان بهتفاوت دارد. معنای باطنی وحی به امامان تعلیم داده شده است و خود آنان 

که توانایی دریافت آن را دارند. یکی از مفاهیم بنیادین  اند گذاشتهکسانی خود را در اختیار 

عرفان، مفهوم علم ارثی است و به همین دلیل تشیع همان چیزی نیست که بنا به عادت و به 
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امامان وظیفة زمینی خود را به  درواقعمعنای کلیسایی کلمة دیانت مرجعیت نامیده شده است. 

لحاظ جسمانی در این جهان حضور ندارند. حضور آنان حضوری ماورای  و به اند رساندهپایان 

حسی است و این حضور به معنای دقیق کلمه مبین اقتداری معنوی است. تعلیمات آنان باقی 

 (.72: 1388)کربن، « رود یمتأویل کتاب آسمانی به شمار  هرگونهاست و اساس 

ی شناس اماممکن نیست، تشیع نیز بدون که مسیحیت بدون مسیح م گونه همانبه باور کربن، 

ی شیعی با همان مسائلی مواجه شد که مسیحیت در مقابل شناس امامنیست. همچنین  تصور قابل

خود یافت، اما شیعه این مسائل را به نحوی حل کرد که کامالً با طریق رسمی کلیساها مخالف 

که آن را  -ر واقعة تاریخیتماس با خداوند را د نیزم مغرببود. به بیان وی، همة مردم 

در اسالم شیعه، این تماس در تجلی  که یدرحالاند؛  وجو کرده جست -فهمند یمحلول  صورت به

شود. اگر مردم  ی رسمی است، طلب میها حلول طلبو ظهور و مظهر حق که مخالف با تصور 

به این دلیل یا  استی آنان شناس حیمسمسیحیت را رها کردند، یا تقصیر از روش  نیزم مغرب

است که راه اشخاصی را طی نکردند که در قرون متمادی به حلول معنوی که به تجلی بسیار 

به باور کربن، در شیعه  درواقع(. 175-174: ب1388)کربن  اند بودهنزدیک است، معتقد 

ی نیست؛ زیرا امامان و اولیای شدن قطعارتباط آسمان و زمین  گاه چیهمذهب پروتستان،  برخالف

با  توانند یمو شیعیان  کنند یمالهی همواره نقش واسط و رابط میان آسمان و زمین را بازی 

توسل به آنان خود را به آسمان نزدیک کنند و میان جهان غیب و جهان مادی پل بزنند. حتی در 

عصر غیبت نیز امام غایب وجودی حی و حاضر دارد و پلی میان این دو جهان است. براساس 

فت از تشیع، کربن معتقد است با تعمق جدیدی در این تصور اساسی ]امام غایب[ این دریا

به دنیای امروز غذای جدید روحی برای احیای فلسفه و مبدأ نیرویی برای  تواند یممذهب تشیع 

 (.59: ب1388ی ببخشد )کربن، و اخالقزندگی معنوی 

 ییجو توسلی در تشیع: ورز نیدویژگی خاص 
ویکردی پدیدارشناسانه و مبتنی بر مبانی الهیاتی و باطنی تشیع به تحلیل این با ر اصوالًکربن 

. کند یمی خود را دنبال ها لیتحلو در سطح فراتاریخ و فرازمان یا تاریخ قدسی  پردازد یممذهب 

تشیع را در متون عرفانی و فلسفی  ژهیو بهگفت وی اصوالً اسالم و  توان یماساس  براین

وی اسالم مکتوب  مدنظرنه در متن زندگی مردم. به تعبیر دیگر اسالم ، کند یموجو  جست
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(. همچنین وی ضمن اینکه 37: 1392نخبگان است و نه اسالم شفاهی و آیینی مردم )شریعتی، 

باطنی تقلیل داده است، برخی  -ی و امامت را به یک گرایش عرفانیشناس امامتشیع را به یک 

ز وجوه اجتماعی و سیاسی تاریخ تشیع را هم نادیده انگاشته ارکان تشیع از جمله عدالت و نی

علوم  ژهیو به(. با همة این نقدها و پرهیزی که کربن از علوم جدید و 23: 1392است )شریعتی، 

یی را به ها چهیدر تواند یم(، مباحث او دربارة تشیع 60-57: 1392اجتماعی جدید دارد )کربن، 

ی از تشیع و جامعة شیعی بگشاید. اگر تحلیل کربن از شناخت هجامع تر قیعمروی شناخت بهتر و 

وجوه الهیاتی خاص تشیع را بپذیریم، بدیهی است این وجوه در متن زندگی مردم و دین عامه 

 شناسان جامعهاساس از  ی عموم مردم تأثیر گذاشته است. براینورز نیدتجلی یافته و بر نوع 

خاص دینداری عامه در جامعة شیعی را رصد و ابعاد آن را  و بروزهای ها یتجلرود که  انتظار می

کنکاش کنند. البته با توجه به تأکیدی که کربن بر وجوه باطنی و معنوی تشیع دارد، بخش زیادی از 

 گونه همانو  ردیگ یمی باطنی و کیفی و درونی ها صورتاین وجوه حتی در دینداری عامة مردم 

ی شناس جامعهاین وجوه دینداری کمتر در دام ابزارهای  دارند، ظرن اتفاق شناسان جامعهکه بیشتر 

گریزی از  حال(. به هر 1392؛ محدثی، 1384، زند یشجاع؛ 38: 1392شود )شریعتی،  گرفتار می

ی دینی و خصوصیات خاص یک دین و مذهب در جامعه نیز نیست )طالبان، ها دهیپدشناخت 

اطنی دین ظهوراتی بیرونی دارند که با ابزارهای گفت حتی وجوه کیفی و ب توان یم( و 1392

 رصد است. ی قابلشناخت جامعه

نتیجه گرفت که پیوستگی و استمرار رابطة انسان با خدا  توان یماز مجموع مباحث کربن 

واسطة امامان و اولیای الهی یکی از وجوهی است که در تشیع برجستگی و اهمیت خاصی  به

. براساس این خصلت خاص، در رود یمشمار  با مذهب تسنن به دارد و از تمایزات این مذهب

و ضمن  میکن یمویژگی خاص دینداری در تشیع طراحی  عنوان بهیی را جو توسلاینجا مفهوم 

سنجیم و رابطة آن را با  ارائة تعریفی عملیاتی از آن، در پژوهشی تجربی در شهر یزد آن را می

 .میکن یمی برخی متغیرهای مؤثر بر دینداری واکاو
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 ی پژوهششناس روش

سال در  64تا  15و جامعة آماری آن همة زنان و مردان  استاین مطالعه از نوع کمی و پیمایشی 

براساس فرمول کوکران،  هستند.نفر  365.298شامل ، 1395که براساس سرشماری  استشهر یزد 

ی این پژوهش و با توجه به روش نمونه تعیین شدند که با توجه به تعداد متغیرها عنوان بهنفر  384

ای و ضرورت دسترسی به نمونة بیشتر، حجم نمونه تا  ی چندمرحلها خوشهی تصادفی ریگ نمونه

 ها دادهنفر افزایش یافت و زنان و مردان به تعداد مساوی انتخاب شدند. ابزار گردآوری  400

ی انتخابی در شهر ها نمونهبه ی پژوهش با مراجعة مستقیم پژوهشگر ها دادهپرسشنامه بوده است و 

منظور  ی شد. بهآور جمع 1395در تابستان  ماهه سه، در دورة ها پرسشنامهیزد و مصاحبه و تکمیل 

های  استفاده شد. همچنین در سطح توصیفی از جدول SPSS افزار نرماز  ها دادهتجزیه و تحلیل 

ها از  نباطی برای آزمون فرضیهی، فراوانی، درصد ستونی، انحراف معیار و در سطح استبعد کی

 استفاده شد. tبستگی پیرسون، اسپیرمن و  ی ضریب همها آزمون

به واسطه قرار دادن اولیای الهی و خاصان درگاه الهی  معموالًیی در منابع شیعی جو توسل

ی از خداوند گفته ا خواستهطلب حاجت و  منظور به)پیامبران، امامان، شهدا و غیره( نزد خداوند 

یی، به تبعیت از ابعاد مختلف دینداری )گالک و جو توسل. برای تعریف عملیاتی شود یم

پنج بعد اعتقادی، مناسکی، تجربی، شناختی  توان یم( 1386و پویافر،  زاده سراج؛ 1965استارک، 

بستگی  دهندة هم و پیامدی را برای آن درنظر گرفت، اما از آنجا که مطالعات تجربی زیادی نشان

شدن کار، برای  ساده منظور به( و همچنین 1383، زاده سراجباالی ابعاد دینداری است ) نسبتاً

یی در اینجا سه بعد اعتقادی، مناسکی )عملی( و تجربی درنظر گرفته شد. برای جو توسلمفهوم 

(. برای 1گویه طراحی شد )جدول  9گویه و بعد سوم  13گویه، بعد دوم  10سنجش بعد اول، 

، از روش صوری که نوعی اعتبار محتوایی است استفاده شد؛ شده یطراحی ها هیگو 1رتعیین اعتبا

ی اولیه طراحی و به ها هیگویی در میان عموم شیعیان، جو توسلیعنی پس از بررسی مصادیق 

ی مورد ها یژگیوبا  ها هیگوبودن محتوای  منطبق  تعدادی از خبرگان ارائه شد و نظر آنان دربارة

در قالب یک پرسشنامه طراحی و  ها هیگودریافت شد. همچنین این  ها هیگویح انتظار و تصح

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Validity 
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ابعاد  1ی نامرتبط و مبهم حذف شدند. برای سنجش پایاییها هیگوشدند و  آزمون شیپ

 (.1یی نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد )جدول جو توسل

 آن ییایپا یبو ضرا ییجو توسل یرمتغ های یه. ابعاد و گو1جدول 
 کرونباخی آلفا ها هیگو ابعاد شاخص

 ییجو توسل
 

 بعد
 یاعتقاد

 (هیگو 10)

قرآن را کالم  .2جود دارد. وخدا  کهمطمئنم . 1
توسل به چهارده معصوم  ریبه تأث .3. دانم یخداوند م

 .4 اعتقاد دارم. یو معنو یج مادی)ع( در رفع حوا
رآورده حاجات ما را ب توانند یامامزادگان م که معتقدم
 یبرا راهی تواند یواسطه قراردادن شهدا م. 5 .کنند

 یها معتقدم پس از مرگ انسان .6استجابت دعا باشد. 
 یباق زندگان یبرا  آن ریو تأث یصالح، قدرت روح

 .8 .ندار د علما و عرفا کرامت یمعتقدم برخ .7است. 
 حضور. من به 9 .کند یصدقه بال را از انسان دور م

ائمه  نکهیمن به ا .10دارم.  یج( باور قلبزمان )ع امام
 اعتقاد دارم. ندیآ یها م به خواب انسان

88/0 

 یعمل بعد
 (ی)مناسک

 (هیگو 13)

 ارتیز به مشکالتم رفع یبرا یدیناام طیشرا در .1
 به حاجاتم شدن برآورده یبرا. 2. روم یم امامان از یکی

 تمشکال هنگام بروز .3. روم یها م امامزاده ارتیز
 یازهاین شدن برآورده یبرا .5 .کنم یمپهن  ینذر ةسفر

 در جشن و یسوگوار مراسم در ام یمعنو ای یماد
دعاها  در .6 .کنم یم شرکت ها هینیحس و مساجد
 در .7. کنم یم شرکتو غیره(  لیکم ندبه،)توسل، 

 یبرا .8. دهم یم صدقه بالها دفع یبرا روزمره یزندگ
 مواقع در .9 .روم یم شهدا قبر ارتیز به مشکالتم حل
 .10. خوانم یم قرآن حاجاتم شدن برآورده یبرا یسخت

 .11. کنم یم استخاره ام یزندگ مهم های  گیری میتصم در
. شوم یم متوسل یاله یایاول و علما به یماریب رفع یبرا

 ساخت نذر را ییایهدا حاجاتم شدن برآورده یبرا .12
. کنم ی( مغیره و حرم ه،ینیحس)مسجد،  متبرکه اماکن

 .باشم داشته یقربان کنم یم یسع قربان، دیع در. 13
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1. Reliability 
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 آن یاییپا یبو ضرا ییجو توسل یرمتغ های یه. ابعاد و گو1دول ادامه ج
 کرونباخی آلفا ها هیگو ابعاد شاخص

 
 یتجرب بعد
 (هیگو 9)

 

 .2. کنم یم احساس خود کنار در را خدا شهیهم. 1
ی و نید عبادات قرآن، ائمه، به شدن متوسل با یگاه
 یکی حرم به هرگاه .3. ام دهیرس خود حاجتبه  غیره
)مسجد،  مقدس اماکن ایها  امامزاده ای امامان از

 تیمعنو احساس روم ی( مغیره و هیتک ه،ینیحس
 که آمده شیپ کانمینزد ای من یبرا تاکنون .4. کنم یم
 که آمده شیپ میبرا .5. میباش افتهی شفا دعا ای توسل با
 و ائمه به توسل .6. باشم گرفته را حاجتم نذرکردن، با

 شهیهم .7. است کرده کمک ما یماریب درمان به ایاول
 احساس ام یزندگ در را)عج(  زمان امام حضور

 شده دور من از بال ،صدقه دادن با یگاه .8. کنم یم
 به شهدا به شدن متوسل با که افتاده اتفاق .9. است

 .ام دهیسر خود حاجت
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در مطالعات مربوط به سنجش دینداری نشان داده شده است که دینداری افراد با متغیرهای 

مرتبط است. در این پژوهش، رابطة برخی  ها آنی از جمله سن، جنسیت و طبقة اجتماعی ا نهیزم

برخورد  یی سنجیده شده است. همچنین تأثیر نوع سبک زندگی،جو توسلاز این متغیرها بر 

، نحوة سنجش و 2بررسی شده است. در جدول  گزینشی با دین و تمایل به دین خصوصی نیز

 ضرایب پایایی متغیرهای مستقل پژوهش آمده است.

 پژوهش متغیرهای پایایی ضرایبو  ها یه. ابعاد، گو2جدول 

 کرونباخ یآلفا ها هیگو ابعاد شاخص

 - تأهل تیوضع ت،یجنس سن، یتیجمع یها مشخصه

 یاجتماع طبقه

 زانیم و التیسطح تحص ،نوع شغل یرهایمتغ بیترک از

 ةطبق شاخص ،یمنزل مسکون تیمالک و فرد ةانیدرآمد ماه

 در) شد جادیا باال و متوسط ن،ییپا ةطبق سه در یاجتماع

 فردبارة در فوق یرهایمتغ تیوضع ،بودن متأهل صورت

 فرد تیوضع از مجردبودندرصورت  و شپاسخگو و همسر

 سؤال شد(. نشیوالد و پاسخگو

- 
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 پژوهش متغیرهای پایایی ضرایبو  ها یه. ابعاد، گو2دول ادامه ج
 کرونباخ یآلفا ها هیگو ابعاد شاخص

 با ینشیگز برخورد
 نید

 (هیگو 5)
 (5 تا 1 نمرات فی)ط

 عقل با که ینید یباورها وها  آموزه ازهرکدام  معتقدم. 1
 .2 .شود گذاشته کنار دیبا ،ندارد یسازگار یامروز انسان
 عمل کدام که دهد صیتشخ تواند یم هرکس کنم یم فکر
 یها یریگ میتصم در .3 .ستین گناه عمل کدام و است گناه
 یها هیتوص به نه کنم یم مراجعه عقل به تنها یزندگ در خود
 میبرا آن انجام که را یشرع احکام از بخش آن .4 .ینید

. 5. دهم ینم انجام دانم، ینم را آن انجام لیدل و ستین موجه
 و سخت یماریب فرزند،)فوت  ناگوار حوادث و شامدهایپ

 .میگو یم کفر که کند یم ناراحت مراقدر  ( آنغیره
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 نید به شیگرا
 یخصوص

 (هیگو 4)
 (5 تا 1 نمرات فی)ط

. نداردنیاز  یمتول به و است یشخص امر کی نید نظرم به. 1
 معتقدم .3. کند دخالت یعموم ةعرص رد دینبا نید معتقدم .2
 ةهم و نکرده ارائه جامعه ةادار یبرا را یقانون و اصل چیه نید

 به تنها انسان یپاک .4. است کرده واگذار انسان عقل به را آن
 .ینید اعمال انجام به نه گردد یبرم او ةزیانگ و تین
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 سبک
 یزندگ

(20 
 (هیگو

 
 فی)ط

 نمرات
 (5 تا 1

 

گذراندن 
اوقات 
 7فراغت )

 (هیگو

به  رفتن .2 ،و دوستان شاوندانیوآمد با خورفت .1
و  یاحتیس یها به مسافرت رفتن. 3 ی،ارتیز یها مسافرت

 و یرو ادهیشنا، پ مانند) یورزش یها تیفعال. 4 ی،حیتفر
 ی،مجاز یاجتماع یها و شبکه نترنتیاز ا استفاده .5 غیره(،

و گذار در  گشت .7 غیره،و تئاتر، کنسرت  نما،یبه س رفتن .6
 سرزدن به پاساژها. و ها ابانیخ
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 یالگو
 مصرف

 6) غذا
 (هیگو

 در غذا صرف .3 ،یچا. 2 ی،خانگ یغذا مصرف .1
 تزایپ چ،ی)ساندو فود فست .5 ی،رانیا یها نوشابه .4 رستوران،

 .یالکل های نوشیدنی. 6 غیره(، و
73/0 

 شیرایپ
 تیوضع
 3) یظاهر
 (هیگو

 ،یاسپر مام، ،اودکلن عطر،) یشیآرا لوازم از اندازه چه ات .1
 لیتما چقدر .2 د؟یکن یم استفاده غیره( و کرم رژ، الک،

 لیتما اندازه چه تا .3 د؟یبپوش لباس روز مد مطابق دیدار
 د؟یده انجام ییبایز یجراح عمل دیدار
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 یالگو
 مصرف

 یفرهنگ
 (هیگو 4)

 .2 .کنم یم ضیتعو را نزلم لیوسا بار کی وقت هرچند .1
 یدست عیصنا یها شگاهینما از باشد داشته امکان که ییجا تا
. 4 .دارم دوست را کنسرت و نمایس به رفتن .3. کنم یم دیخر

 .هستند جذاب ماهواره یها برنامه نظرم به
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 ی پژوهشها افتهی
درصد  50ها را زنان و  آندرصد  50که  اند بودهنفر  400تعداد کل پاسخگویان در این پژوهش 

، 5/31باز سنجیده شده  سؤال صورت به. میانگین سن پاسخگویان اند دادهدیگر را مردان تشکیل 

سال است. در  68و حداکثر  سال 15است. حداقل سن پاسخگویان  969/9با انحراف معیار 

انی در که بیشترین فراو شود یمجنسیت مشاهده  برحسب تأهلبررسی توزیع درصدی وضعیت 

درصد کل( و پس از آن مجردها  54) ها کرده ازدواج بار کهر دو جنس )زن و مرد( را حداقل ی
پاسخگویان زن تحصیالت کارشناسی داشتند.  درصد 33. اند دادهدرصد( به خود اختصاص  46)

درصد  5/25. اند کردهدر مقابل بیشترین درصد مردان تحصیالت خود را متوسطه و دیپلم اعالم 

درصد  5/74. اند بودهدرصد از مردان دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر  5/9ان و زن

. اند کردهی اعالم ا اجارهدرصد رهن و  5/25پاسخگویان وضعیت مسکونی خود را شخصی و 

طبقة اجتماعی که از ترکیب متغیرهای تحصیالت، شغل، درآمد و مالکیت منزل مسکونی فرد 
بودن و در صورت مجردبودن تحصیالت، شغل، درآمد و  رت متأهلپاسخگو و همسر او در صو

دارد. میانگین  18تا  7مالکیت منزل پاسخگو و والدین او ساخته شده است، دامنة تغییری بین 
کل پاسخگویان در طبقة  درصد 31آمد.  دست به 33/2با انحراف معیار  11نمرة شاخص نیز 

 درصد در طبقة باال قرار گرفتند. 5/14درصد در طبقة متوسط و  5/54پایین، 

 تیجنسبرحسب  انیپاسخگو یاجتماع یاقتصاد تیوضع یدرصد عیتوز. 3 جدول

 کل مرد زن ها مشخصه
 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان

 75/45 183 0/40 80 5/51 103 همسر بدون تأهل تیوضع
 25/54 217 0/60 120 5/48 97 کرده ازدواج

 سطح
 تالیتحص

 0/3 12 5/1 3 5/4 9 ییابتدا
 25/5 21 5/5 11 0/5 10 ییراهنما

 25/29 117 0/41 82 5/17 35 پلمید و متوسطه
 25/16 65 0/18 36 5/14 29 پلمید فوق

 75/28 115 5/24 49 0/33 86 یکارشناس
 5/17 70 5/9 19 5/25 51 باالتر وارشد  یکارشناس

 تیضعو 
 مسکن

 5/74 298 0/72 144 0/77 154 یشخص
 5/25 102 0/28 56 0/23 46 یا اجاره و رهن

 طبقه
 یاجتماع

 31 124 5/28 57 5/33 67 نییپا
 5/54 218 61 122 48 96 متوسط

 5/14 58 5/10 21 5/18 37 باال
 100 400 100 200 100 200 کل جمع
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درصد  5یی و جدول جو توسل، آمارة توصیفی پاسخگویان برحسب شاخص میزان 4جدول 

. میانگین بعد اعتقادی دنده یمیی نشان جو توسلی مختلف ها هیگوپاسخگویان را با  موافقت

مربوط به اعتقاد  سؤاالتاست. در میان  70/5 اریمعحراف با ان 99/42جویی پاسخگویان  توسل

من مطمئن هستم خدا »یی، باالترین میانگین به گویة جو توسلیکی از ابعاد  عنوان به ها واسطهبه 

( مربوط بوده است. در مقابل، میانگین نمرة 5تا  1ة دامن) 87/4با میانگین « وجود دارد.

آن برای  ریتأثی صالح، قدرت روحی و ها انسانز مرگ من معتقدم پس ا»برای گویة  شده کسب

ست. ها واسطهة پایینی در اعتقاد به نمربوده است که  5از  73/3« ی دنیوی باقی استها انسان

گفت بین زنان  توان یم. اند بودهموافق و خیلی موافق  کامالًدرصد پاسخگویان با این گویه  3/59

 دارد. و مردان در دو گویة باال تفاوت وجود

 ییجوتوسل زانیم شاخص برحسب انیپاسخگو یفیتوص ةآمار. 4 جدول

 حداکثر حداقل اریمع انحراف نیانگیم انیپاسخگو شاخص ابعاد

 ییجو توسل یاعتقاد بعد

 50 26 23/4 93/43 زنان

 50 18 7/6 06/42 مردان

 50 18 70/5 99/42 کل

 یعمل بعد

 (ی)مناسک

 ییجو توسل

 61 21 32/6 97/46 زنان

 61 17 022/8 75/44 مردان

 61 17 29/7 86/45 کل

 یتجرب بعد

 ییجو توسل

 45 22 2/4 70/36 زنان

 45 16 65/5 82/35 مردان

 45 16 00/5 26/36 کل

 یکل شاخص

 ییجو توسل

 (باال بعد سه جمع)

 156 69 11/13 59/127 زنان

 156 56 65/18 63/122 مردان

 156 56 29/16 11/125 کل

است.  29/7با انحراف معیار  86/45جویی  میانگین نمرة پاسخگویان در بعد عملی توسل

از  30/4با میانگین « دهم یمها صدقه در زندگی روزمره برای دفع بال»باالترین میانگین به گویة 

درصد از  82درصد زنان در مقایسه با  84حاکی از آن است که  ها افتهمربوط بوده است. ی 5
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. بیش از دو سوم پاسخگویان اظهار دهند یممردان در زندگی روزمره برای دفع بالها صدقه 

. همچنین درصد زیادی از درون یمکه در شرایط ناامیدی به زیارت یکی از امامان  اند کرده

درصد از زنان در مواقعی که  53. خوانند یمقرآن  شانیآرزوهاشدن  پاسخگویان برای برآورده

، اما اند بودهدرصد مردان با این گویه موافق  36اند و  ، سفره نذر کردهدیآ یممشکل برایشان پیش 

. با این توضیح که بیشتر متفاوت است ها واسطهشدن به  به متوسل ها آن دگاهیدی طورکل به

 .شوند یمکمتر متوسل  ها واسطهپاسخگویان به علما و عرفا از دیگر 

 تیجنس کیتفک به ییجو توسل یها هیگو به انیپاسخگو موافقت درصد. 5 جدول

 ییجو توسل یاعتقاد بعد
 زن

 )درصد(
 مرد

 )درصد(
 کل

 )درصد(

 نیانگیم
 تا 1)

5) 

 نیانگیم
 کل

 87/4 8/97 5/96 99 .دارد دجوو خدا هستممطمئن  من

3/4 

 86/4 7/97 97 5/98 .خداست کالم قرآن دارم اعتقاد من
 رفع در معصوم چهارده به توسل ریتأث به من

 .دارم اعتقاد یمعنو و یماد جیحوا
97 89 93 63/4 

 برآورده را ما حاجات امامزادگان نکهیا به من
 .دارم اعتقاد کنند یم

83 71 77 11/4 

 یبرا یا واسطه تواند یم شهدا قراردادن اسطهو
 .باشد دعا استجابت

5/69 58 8/63 80/3 

 

 و یروح قدرت ،صالح یها انسان مرگ از پس
 .است یباق ایدن درها  انسان یبرا   آن ریتأث

58 5/60 3/59 73/3 

 77/3 3/62 5/59 65 .دارند کرامت عرفا و علما یبرخ معتقدم من
 کند یم دور انسان از را بال صدقه نکهیا به من

 .دارم اعتقاد
94 84 9/88 56/4 

)عج(  زمان امام نظارت و حضور وجود، به من
 .دارم یقلب باور

5/95 5/91 5/93 68/4 

 ندیآ یها م انسان خواب به ائمه نکهیا به من
 .دارم اعتقاد

5/74 5/67 70 00/4 
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 تیجنس کیتفک به ییجو توسل یها هیگو به انیپاسخگو موافقت درصد. 5 دوله جادام

 ییجو توسل یعمل بعد
 زن

 )درصد(
 مرد

 )درصد(
 کل

 )درصد(

 نیانگیم
 تا 1)

5) 

 نیانگیم
 کل

 به مشکالتم رفع یبرا یدیناام طیدر شرا
 .روم یم امامان از یکی ارتیز

5/62 5/63 63 98/3 

53/3 

ها  امامزاده ارتیز به حاجاتم شدن برآورده یبرا
 .روم یم

59 5/70 8/64 74/3 

 نذر سفره دیآ یم شیپ میبرا یمشکل موقع هر
 .کنم یم

81 5/70 8/75 34/3 

 در یمعنو ای یماد یازهاین شدن برآورده یبرا
 .کنم یم شرکت مساجد مراسم

59 5/70 8/64 55/3 

 شرکتو غیره(  لیکم ندبه،ا )توسل، دعاه در
 .کنم یم

71 5/74 8/72 78/3 

 صدقه بالها دفع یبرا روزمره یزندگ در
 .دهم یم

45 41 43 30/4 

 شهدا قبر ارتیز به مشکالتم حل یبرا یگاه
 .روم یم

8/64 5/60 69 05/3 

 ییجو توسل یاعتقاد بعد
 زن

 )درصد(
 مرد

 )درصد(
 کل

 )درصد(

 نیانگیم
 تا 1)

5) 

 نیانگیم
 کل

 85/3 66 5/65 7/65 ام. نبوده ائمه به توسل به قادر مختلف علل به

 

 میآرزوها شدن برآورده یبرا یسخت مواقع در
 .خوانم یم قرآن

5/53 71 3/62 93/3 

 استخاره ما یزندگ مهم های میتصم در یگاه
 .کنم یم

5/70 5/62 5/66 23/3 

 70/2 53 57 49 .شوم یم متوسل عرفا و علما به یماریب رفع یبرا
 در حاجاتم شدن برآورده یبرا مواقع یگاه

 .کنم یم مشارکت متبرکه اماکن ساخت
5/27 38 7/32 06/3 

 37/3 74 76 72 .باشم داشته یقربان کنم یم یسع قربان، دیدر ع
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 تیجنس کیتفک به ییجو توسل یها هیگو به انیپاسخگو موافقت درصد. 5 دوله جادام

 ییجو توسل یتجرب بعد
 زن

 )درصد(
 مرد

 )درصد(
 کل

 )درصد(

 نیانگیم
 تا 1)

5) 

 نیانگیم
 کل

 56/4 3/95 5/92 98 .کنم یم احساس خود کنار در را خدا شهیهم

03/4 

 قرآن، ائمه، به شدن متوسل با مواقع یگاه
 .ام دهیرس خود حاجتبه  ی و غیرهنید عبادات

5/87 83 8/86 27/4 

 ایها  امامزاده ای امامان از یکی حرم به هرگاه
 .کنم یم تیمعنو احساس ،روم یم مقدس اماکن

5/90 81 7/85 33/4 

 با که آمده شیپ کانمینزد ای من یبرا تاکنون
 .میباش افتهی شفا دعا ای توسل

79 73 76 08/4 

 حل مشکالتم ،نذرکردن با که آمده شیپ میبرا
 .است شده

69 5/65 3/67 81/3 

 درمان به یکمک چیه خدا و هائم به توسل
 .است نکرده ما یماریب

5/82 77 8/79 10/4 

 ام یزندگ در را)عج(  زمان امام حضور شهیهم
 .کنم یم احساس

75 5/82 7/78 02/4 

 29/4 85 84 86 .است شده دور من از بال صدقه دادن با یگاه
 به شهدا به شدن متوسل با که افتاده اتفاق

 .ام دهیرس خود حاجت
5/21 5/25 5/23 82/2 

با انحراف  26/36یی جو توسلمیانگین نمرة پاسخگویان در بعد تجربی  دهد یمنشان  ها افتهی

یکی از ابعاد  عنوان بهیی جو توسلمربوط به بعد تجربی  سؤاالتاست. در میان  00/5معیار 

با میانگین « کنم یم همیشه خدا را در کنار خود احساس»یی، باالترین میانگین به گویة جو توسل

؛ کنند یمدرصد زنان خدا را در کنار خود احساس  0/98( مربوط است. 5تا  1ة دامن) 56/4

. در مقابل، میانگین نمرة اند بودهموافق و موافق  کامالًدرصد مردان با این گویه  5/92 که یدرحال

از  82/2« ام دهیرسخود شدن به شهدا به حاجت  اتفاق افتاده که با متوسل»برای گویة  شده کسب

. به عبارت دیگر پاسخگویان دهد یمبوده است که نمرة پایینی را در این بعد توسل نشان  5

باال با  هیگو. زنان و مردان در دو اند کردهکمتر تجربه  ها واسطهشدن به شهدا را از دیگر  متوسل

 هم تفاوت دارند.
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 یخصوص نیبه د شیگرا و ینشگریقاد به گزاعت شاخص برحسب انیپاسخگو یفیتوص ةآمار. 6 جدول
 حداکثر حداقل اریمع انحراف نیانگیم انیپاسخگو شاخص

 25 5 96/3 96/12 400 ینشگریاعتقاد به گز
 20 4 04/4 36/10 400 یخصوص نید به شیگرا

ی اعتقاد به ها هیگودرصد موافقت پاسخگویان را به  7، آمارة توصیفی و جدول 6جدول 

ی باالترین نشگریگز. دربارة اعتقاد به دهد یمرایش به دین خصوصی نشان ی و گنشگریگز

تشخیص بدهد که کدام عمل گناه است و کدام  تواند یمهرکس  کنم یمفکر »میانگین به گویة 

تشخیص  توانند یمکه  اند کردهبیان  ها آندرصد  6/72 درواقعمربوط است. « عمل گناه نیست

آن »که  اند کردهدرصد از زنان نیز بیان  5/39ام عمل گناه نیست. دهند کدام عمل گناه است و کد

؛ «دهند ینمانجام  دانند ینمموجه نیست و دلیل انجام آن را  ها آنبخش از احکام شرعی که برای 

 شده کسبدرصد از مردان با این گویه موافق هستند. در مقابل میانگین نمرة  5/30 که یدرحال

مرا ناراحت  قدر آنوادث ناگوار )فوت فرزند، بیماری سخت و غیره( پیشامدها و ح»برای گویة 

ة نگرش منفی پاسخگویان به این دهند نشانبوده است که  5از  92/1« میگو یمکه کفر  کند یم

 . به عبارتی برخورد گزینشی مردان از زنان بیشتر است.استگویه 

 نید به شیگرا و ینشگریزگ به اعتقاد یها هیگو به انیپاسخگو موافقت درصد. 7 جدول

 تیجنس کیتفک به یخصوص

 ینشگریگز به اعتقاد یها هیگو
 زن

 )درصد(
 مرد

 )درصد(
 کل

 )درصد(

 نیانگیم
 1)از 
 (5تا 

 نیانگیم
 کل

 عقل با که ینید یباورها وها  آموزه ازهرکدام 
کنار  دیبا ،ندارد یسازگار یامروز انسان

 .شود گذاشته
5/17 24 8/20 67/2 

60/2 

 که دهد صیتشخ تواند یم هرکس کنم یم فکر
 08/3 31 36 26 .ستین گناه عمل کدام و است گناه عمل کدام

 به تنها یزندگ در خود یها یریگ میتصم در
 23/2 5/14 5/21 5/7 .ینید یها هیتوص به نه ،کنم یم مراجعه عقل

 موجه میبرا که را یشرع احکام از بخش آن
 انجام دانم، ینم را آن انجام لیدل و ستین

 .دهم ینم
5/39 5/30 35 06/3 

 و سخت یماریب فرزند،)فوت  ناگوار حوادث
 92/1 3/9 12 5/6 .میگو یم کفر که کند یم ناراحت مراقدر  آن غیره(
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 نید به شیگرا و ینشگریزگ به اعتقاد یها هیگو به انیپاسخگو موافقت درصد. 7 دولجادامه 

 تیجنس کیتفک به یخصوص

 نیانگیم نیانگیم کل مرد زن یخصوص نید به شیگرا یها هیگو
 کل

 یمتول به و است یشخص یامر نید من نظر به
 68/2 5/27 5/33 5/21 .نداردنیاز 

59/2 

 دخالت یعموم ةعرص در دینبا نید معتقدم من
 44/2 21 5/26 5/15 .کند

 هجامع ةادار یبرا را یقانون چیه نید معتقدم
 واگذار انسان عقل به را آنهمه  و نکرده ارائه

 است. کرده
5/7 5/18 13 05/2 

 گردد، یبرم او زهیانگ و تین به تنها انسان یپاک
 19/3 42 5/49 5/34 .ینید اعمال انجام به نه

که  دهد یمی گرایش به دین خصوصی نشان ها هیگودرصد موافقت پاسخگویان با 

نه به انجام اعمال  گردد یبرماو  زهیانگپاکی انسان تنها به نیت و »باالترین میانگین به گویة 

. به تفکیک جنسیت اند بودهدرصد کل پاسخگویان با این گویه موافق  42مربوط است. « دینی

که اگر نیت انسان پاک باشد، کافی  اند کردهدرصد از مردان بیان  5/49درصد از زنان و  5/34

برای گویة  شده کسباست و نیازی به انجام اعمال دینی نیست. در مقابل میانگین نمرة 

به عقل انسان  آن را همهمعتقدم دین هیچ اصل و قانونی را برای ادارة جامعه ارائه نکرده و »

. استة نگرش منفی پاسخگویان به این گویه دهند نشانبوده که  5از  05/2« کرده است واگذار

که دین هیچ اصل و قانونی را برای جامعه ارائه  اند کردهدرصد از پاسخگویان زن اظهار  5/7

ویان مرد درصد از پاسخگ 5/18ة آن را به عقل انسان واگذار کرده است. در مقابل همنکرده و 

 کامالًدرصد از پاسخگویان نیز با این گویه مخالف و  8/74. اند بودهبا این گویه موافق 

معتقدند که دین همة اصل و قانون جامعه را به عقل واگذار  ها آناند. به عبارتی  مخالفت داشته

که دین امری خصوصی است؛  اند بودهدرصد از پاسخگویان زن موافق  5/21نکرده است. 

ی مردان بیشتر طورکل به. اند بودهدرصد از پاسخگویان مرد با این گویه موافق  5/33 که یحالدر

 ی گرایش به دین خصوصی موافق هستند.ها هیگواز زنان با 
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 ی استنباطیها افتهی

جنسیت، گویای آن است که  برحسب ییجو توسل میزان مقایسة، tتایج آزمون با توجه به ن

یی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند و سطح جو توسلمردان در میزان  میانگین دو گروه زنان و

گفت  توان یم 8ی جدول ها افته. با توجه به یکند یم دییتأی آزمون نیز این اختالف را دار امعن

 tیی در میان زنان کمی بیشتر از مردان است. با توجه به جدول مربوط به آزمون جو توسلمیزان 

و سطح  است 88/121 مجردانو  72/127 ها کرده ازدواجیی برای جو توسلمستقل، میانگین 

کمی بیشتر  ها کرده ازدواجیی جو توسل. به عبارتی میزان کند یممعناداری نیز این اختالف را تأیید 

 از مجردهاست.

 تأهل تیوضع و تیجنس برحسب ییجو توسل زانیم ةسیمقا یبرا مستقل t آزمون. 8 جدول

 آزمون جینتا نمونه تعداد رتبه نینگایم مقوله مشخصه

 تیجنس
 t = -080/3 200 63/122 مرد

002/0 Sig = 200 59/127 زن 

 تأهل تیوضع
 - =t 592/3 183 88/121 مجرد

000/0 Sig= 217 72/127 کرده ازدواج 

سن، طبقة اجتماعی و سبک زندگی  رابطة آزمون اسپیرمن برای بستگی هم ضریب 9جدول 

 181/0یی جو توسلبستگی میان سن و میزان  هم. ضریب دهد یمیی نشان جو توسلزان را با می

یی جو توسل؛ یعنی هرچه سن باالتر باشد، میزان است دار امعن 01/0است که با احتمال خطای 

است که با  -163/0 ییجو توسلبستگی میان طبقة اجتماعی و میزان  . همشود یمنیز بیشتر 

باشد،  تر نییپاترتیب هرچه طبقة اجتماعی اقتصادی فرد  . بدیناست دار امعن 01/0احتمال خطای 

بستگی سبک زندگی و میزان  یی بیشتری داشته باشد، بیشتر است. همجو توسلاحتمال اینکه 

گفت  توان یمترتیب  است. بدین دار امعن 01/0است که با احتمال خطای  -119/0یی جو توسل

و  ینشگریگزاعتقاد به یی کمتری دارند. میان جو توسلمیزان ، تر مدرنافراد با سبک زندگی 

 دست به -478/0و  -509/0بستگی  ترتیب هم یی، بهجو توسلگرایش به دین خصوصی با میزان 

ی و گرایش نشگریگزاست؛ یعنی هرچه اعتقاد به  دار امعن 01/0آمده است که با احتمال خطای 

 یی کمتر است و بالعکس.جو توسلباشد، میزان  شتریببه دین خصوصی 
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 ییجو توسل زانیم با قیتحق یرهایمتغ یبستگ هم. 9 جدول

 یمعنادار سطح یبستگ هم زانیم رهایمتغ

 000/0 -181/0** سن

 یاجتماع ةطبق
**163/0- 001/0 

 یزندگ سبک
**116/0- 001/0 

 000/0 -509/0** نید با ینشیگز برخورد

 000/0 -478/0** یخصوص نید به شیگرا

 یریگ جهینتبحث و 

موضوع وضعیت دین در جوامع امروزی و دینداری افراد در شرایط مدرن یکی از موضوعات 

ی نظر اتفاقایرانی است و در این زمینه  شناسان جامعه، از جمله شناسان جامعهمدنظر بسیاری از 

در مباحث  بخشی از مناقشات یادشده در باال رسد یمنظر  وجود ندارد. به شناسان جامعهمیان 

ی آن ریشه داشته باشد. در بخش شناخت روشنظری مرتبط با موضوع و بخشی نیز در مباحث 

نوع مواجهة یک دین با عصر جدید را تنها به عوامل  شناسان جامعهمبانی نظری، برخی 

و برخی دیگر  دانند یمی )مانند رشد جمعیت، شهرنشینی و غیره( در آن جامعه منوط نید برون

ساخت درونی و الهیات هر دین قائل هستند. در  ژهیو بهی نید درونرا برای عوامل  نقش مهمی

را تشخیص داد؛  شناسان جامعهدو موضع  توان یمی مرتبط با دینداری نیز شناخت روشمباحث 

ی کیفی و ا دهیپدو دینداری را عمدتاً  دانند یمگروهی که دین را از جنس معنا و حال و ایمان 

و  کنند یمی کمی و پیمایشی( ارزیابی ها روشغیرقابل سنجش )حداقل به  جهیدرنتدرونی و 

ی درونی و بیرونی ها جنبهگروهی دیگر که دینداری را مانند هر پدیدة اجتماعی دیگر دارای 

است.  سنجش قابلی کمی و پیمایشی( ها روشی )از جمله شناخت جامعهکه با ابزارهای  دانند یم

یی عام برای سنجش دینداری پیروان ها سنجهاز امکان طراحی  انشناس جامعههمچنین برخی 

ی خاص برای سنجش دینداری ها سنجهو برخی نیز بر ساخت  ندیگو یمهمة ادیان سخن 

 شناسان جامعهی در میان شناخت روشاین منازعات نظری و  اتفاقاًپیروان هر دین تأکید دارند. 

 وجود دارد. تشیع ژهیو بهایرانی و دربارة دین اسالم و 

یکی از نقاط  عنوان بهدر این مقاله، به پیروی از وبر و برگر، ساخت درونی و الهیات هر دین 

برجستة  شناسان عهیشاساس، با تکیه بر آرای یکی از  این تمایزبخش ادیان مدنظر قرار گرفت. بر
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یم کردیم و مذهب غالب مردم ایران را ترس عنوان بهمعاصر، برخی وجوه خاص الهیاتی تشیع، 

نقطة تمایز این  عنوان بهپیوستگی و استمرار رابطة انسان با خدا به واسطة امامان و اولیای الهی را 

مذهب، که نقش تبیینی مهمی در مواجهة این مذهب با عصر مدرن دارد، برجسته کردیم. در این 

ع گروهی که ی دربارة امکان یا امتناع سنجش دینداری، موضشناخت روشمقاله در منازعات 

 سنجش قابلی کمی و پیمایشی( ها روشی )از جمله شناخت جامعهدینداری را با ابزارهای 

ی خاص برای سنجش ها سنجه، مبنای عمل قرار گرفت، اما بر ضرورت ساخت دانند یم

های خاص مذهب تشیع، مفهوم  دینداریِ پیروان هر دین تأکید شد؛ بنابراین براساس ویژگی

ی خاص دینداری پیروان این مذهب طراحی و آن را در سه ها جنبهای سنجش یی را برجو توسل

 بعد اعتقادی، تجربی و عملی عملیاتی کردیم و آن را از نظر تجربی آزمودیم.

باالست  موردمطالعهیی در جامعة جو توسلسطح  دهد یمی تجربی این پژوهش نشان ها افتهی

ی ایرانیان به ها پاسخت فراوانی با الگوی یی شباهجو توسلی ها سنجهبه  ها پاسخو الگوی 

ی ا نهیزمیی با متغیرهای جو توسلی دینداری دارد. همچنین نوع و شدت رابطه میان ها سنجه

ی مطالعة میدانی این ها افتهی است. یا نهیزمشبیه نوع و شدت رابطه میان دینداری و متغیرهای 

. این نتیجه با استبیشتر از مردان  یی در میان زنانجو توسل، میزان دهد یمپژوهش نشان 

دهد زنان در همة ابعاد دینداری از مردان  نشان می های این حوزه که بسیاری از پژوهش

؛ 2008؛ استولز، 1379؛ محسنی، 1383؛ امیری، 1389پور، دیندارترند، همسویی دارد )بحری

سیت )میان زنان و جن برحسبیی جو توسل(. در مقایسة تطبیقی میزان 1988والتر و داوی، 

، اما در استمعنادار  ها واسطهشدن به  و متوسل ها واسطهمردان( این تفاوت در میان ابعاد باور به 

نشان  ها افتهتفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد. ی ها واسطهبه  شدن متوسلبعد تجربة ناشی از 

یی جو توسلمیزان  و و مجرد متفاوت متأهلیی بین دو گروه جو توسلدهد میزان  می

( همسو و با یافتة 1379) یمحسناین یافته با نتایج پژوهش  بیشتر از مجردهاست. ها کرده ازدواج

( که بیان کردند امکان مشارکت دینی برای مردان و زنان 1995پژوهش استلزنبرگ و همکاران )

العه بین طبقة . در این مطاستدر مقایسه با دوران تجردشان افزایش یافته، هماهنگ  متأهل

یی جو توسلکه  نحوی یی رابطة معنادار و معکوسی مشاهده شد؛ بهجو توسلاجتماعی و میزان 

های این  افراد طبقة پایین بیشتر از طبقة باال گزارش شده بود. این نتیجه با برخی از پژوهش

(. بین 2009؛ فلروکالنسک، 1383؛ امیری، 1387؛ کاللی، 1389پور،  حوزه همسویی دارد )بحری
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یی رابطة معکوس معناداری در جو توسلشدن آن با میزان  برخورد گزینشی با دین و خصوصی

شدن دین بیشتر  هرچقدر برخورد گزینشی با دین و خصوصی؛ یعنی این پژوهش یافت شد

خوانی دارد. برگر ضمن توصیف  یی کمتر است. نتایج با نظریة برگر همجو توسلباشد، میزان 

 داند یمشدن دین  دن واقعیت اجتماعی، اولین پیامد این وضعیت متکثر را خصوصیش روند متکثر

دائمی عمومی خصلت قطعی خود را از دست  دییتأو معتقد است که باورهای دینی در نبود 

؛ توسلی و مرشدی، 1381)برگر و همکاران،  شوند یمو به موضوعاتی انتخابی بدل  دهند یم

یی رابطة معکوس و جو توسلدهد میان سبک زندگی و میزان  ن میی پژوهش نشاها افته(. ی1385

دهد هرچه افراد  نشان می های این حوزه که معناداری وجود دارد. این یافته با برخی از پژوهش

 تر نییپاو هرچه میزان دینداری  شود یم تر مدرنی زندگی، سنتی و غیرها سبکدیندارتر هستند، 

یی تعامل دارد، همسو گرا مصرفاست و دینداری تا حدی با  تر مدرنی زندگی ها سبکباشد، 

 (.1392؛ نیازی و نصرآبادی، 1391؛ نصرتی و همکاران، 1392بوده است )کرمی قهی و زادسر، 

گرفته در اینجا حاکی از شباهت نسبتاً زیاد الگوی  نتایج پژوهش تجربی صورت هرچند 

های  ی دینداری در دیگر پژوهشها سنجهبه  اه پاسخیی با الگوی جو توسلی ها سنجهبه  ها پاسخ

در سنجش  ها آنو قدرت  ها سنجهدربارة نوآوربودن این  توان ینماین حوزه است، هنوز 

ی ها سنجهو ظرایف نهفته در نوع دینداری شیعیان قضاوت دقیقی کرد. قطعاً  ها تفاوت

اصالح شود، باید در  در اینجا ضمن اینکه باید از سوی پژوهشگران دیگر نقد و شده یطراح

ی آماری متفاوت آزموده شود. همچنین باید به مقایسة ها جامعههای تجربی متعدد، با  پژوهش

 توان یمی دیگر دینداری پرداخت. پس از آن ها سنجهنتایج این تحقیقات با نتایج حاصل از 

های  ی پژوهشمسیری تازه برا اند توانستهی پیشنهادی در اینجا چقدر ها سنجهدربارة اینکه 

 دینداری در ایران ایجاد کنند، قضاوت کرد.
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 منابع

 ( 1397برگر، پیتر ،)ترجمة ابوالفضل مرشدی، تهران: نشر ثالث.سایبان مقدس ، 

 ( 1380برگر، پیتر و همکاران ،)ترجمة افشار افول سکوالریسم؛ دین خیزشگر و سیاست جهانی ،

 امیری، تهران: پنگان.

 ( 1381برگر، پیتر و همکاران ،) ترجمة محمد ساوجی، تهران: ؛ نوسازی و آگاهیخانمان یبذهن ،

 نشر نی.

  ،میان گرایش به سبک زندگی مدرن  هررسی رابطب»، (1394) مقدمداوریمحمدرضا و سعیده پویافر

 .52-29 :4 ةشمار، نامة انقالب تاریخ، «تجربی در ایران پس از انقالب اسالمی ةشدن؛ مطالع و عرفی

 ( 1389تنهایی، ابوالحسن ،) زیمشهد: انتشارات مرند، یشناس جامعهی ها هینظردرآمدی بر مکاتب و 

. 

 دینی  یها شیبررسی سطح دینداری و گرا(. »1385ی )توسلی، غالمعباس و ابوالفضل مرشد

-96: 4، شمارة ی ایرانشناس جامعهمجلة ، «دانشگاه صنعتی امیرکبیر موردی: ةمطالع ؛دانشجویان

118. 

 وگو با الکساندر، هلد، ترنر،  دین و نظریة اجتماعی؛ در گفت(، 1392، محمدرضا )پور ییجال

 ، تهران: کویر.کازانوا، بروس و دیوی

 تهران: شدن در سپهر سیاست از شاهد قدسی تا شاهد بازاری: عرفی(، 1389جاریان، سعید )ح ،

 طرح نو.

 ی مقیاس ساز آمادهگزارش نهایی طرح پژوهشی (، 1388فرد، محمد و همکاران ) خدایاری

شناسی و علوم  ، دانشکدة رواندینداری و ارزیابی سطوح دینداری اقشار مختلف جامعة ایران

 نشگاه تهران.تربیتی دا

 مقیاس  یساز گزارش نهایی طرح پژوهشی: آماده ،(1388همکاران )، محمد و فرد یاریخدا

 یها تهران: با همکاری سازمان، ایران ةدینداری و ارزیابی سطوح دینداری اقشار مختلف جامع

 .حامی

 ( 1396دانیل ارویو لژه و همکاران)، ان: نشر نی.، ترجمة علیرضا خدامی، تهردین در جوامع مدرن 

  مبانی نظری و (، 1384)فر  ساالری محمدرضا و ، مسعودآذربایجانی ،، عباسنژاد رحیمی

 ی.اسالم ارشاد و فرهنگ وزارت اشرن :تهرانی دینی، ها اسیمقشناسی  روان

 جامعه، «سنجش دینداری با رهیافت بومی» (،1388) پویافر محمدرضا و ، سید حسینزاده سراج-

 .18-1: 2ة شمار ،شناسی مسائل اجتماعی ایران )تحقیقات علوم اجتماعی ایران(

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/113561/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/113561/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%b1
https://www.gisoom.com/search/book/author-440443/پدیدآورنده-عباس-رحیمی-نژاد/
https://www.gisoom.com/search/book/author-282425/پدیدآورنده-مسعود-آذربایجانی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-285545/پدیدآورنده-محمدرضا-سالاری-فر/
http://ensani.ir/fa/article/author/70703
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 های های دینداری: داللتتجربی سنجه ةمقایس»(، 1386)محمدرضا پویافر حسین و  ، سیدزاده سراج

 .71-37: 4ة شمار ،شناسی ایران جامعه، «شناسانه کاربرد سه سنجه در یک جمعیتروش

 ( 1394شایگان، داریوش ،)ترجمة باقر پرهام، تهران: هانری کربن؛ آفاق تفکر معنوی در اسالم ،

 فرزان روز.

 مرکز بازشناسی تهرانشدن در تجربة مسیحی و اسالمی،  عرفی(، 1381علیرضا ) ،زند یشجاع :

 اسالم و ایران.

 6، دورة ایران یشناس جامعه ،«ایران در دینداری سنجش برای مدلی» (،1384علیرضا ) ،زند یشجاع ،

 .66-34: 1شمارة 

 ةشمار ،شناسی ایرانجامعه ،«ایران شدن یمسیرهای محتمل در عرف»(، 1385، علیرضا )زند یشجاع 

1: 30-65. 

 و علوم  یشناس ایران اسالمی: بانی موضوع و انگارة جدید در جامعه»(، 1391، علیرضا )زند یشجاع

   .119-102: 2 ةشمار ،مطالعات اجتماعی ایران، «انسانی

 ی بر مواجهه با علوم ا مقدمه، عیتشی شناس جامعهی ها تیمحدود و معنا در(، 1392، سارا )شریعتی

 ی شیعی، نوشتة آرمان ذاکری، تهران: نشر نگاه معاصر.ها سنتاجتماعی در متن 

 ( 1396شریعتی، سارا و همکاران ،)تهران: نشر نگاه ی تشیعشناس جامعهشناسی انتقادی کتاب ،

 معاصر.

  ،جلد ششم، االمالی(، 1376) ر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمیابوجعفصدوق ،

 : نشر کتابچی.تهران

  ،فصلنامة حوزه  ،«افول دینداری و معنویت در ایران؛ توهم یا واقعیت؟»(، 1388) محمدرضاطالبان

 .52-35: 35، شمارة و دانشگاه

  مرکز  مجری: ایسپا، ری در ایرانپیمایش سنجش دیندا(، 1382) همکارانطالبان، محمدرضا و(

افکارسنجی دانشجویان ایران( وابسته به جهاد دانشگاهی با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقالب 

 .فرهنگی تهران

 اینگلهارت در ایران:  ةارزیابی تجربی نظری»(، 1390)رفیعی بهابادی  طالبان، محمدرضا و مهدی

 .244-217: 55 ةشمار ،اجتماعی معلو فصلنامة، «ارتباط توسعه با دینداری

 شدن در  نگر از عرفی تحلیلی بولی و کالن»(، 1396)رفیعی بهابادی  طالبان، محمدرضا و مهدی

 .32-9: 10شمارة  ،نهادهای اجتماعی یشناس جامعه ،«ایران

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/34807/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1391-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-18-
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  چاپ دوم، تهران: دفتر انتشارت پاسخ به شبهات وهابیت(، 1388) حسن دیسی، آباد خرمطاهری ،

 ی.اسالم

 ( 1379عشقی، لیلی ،) تهران: مرکز زاده بینقترجمة احمد  )امام، شیعه، ایران(، ها زمان ریغزمانی ،

 بازشناسی اسالم و ایران.
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