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Introduction 

Development includes various dimensions such as economic, cultural, social, and 

human. Political development is also one of the aspects of development and it may be 

said that in order to achieve all-round development in most societies, first of all, the 

existence of political development is necessary. Among the various factors influencing 

political development, this research emphasizes the factor of religion and its smaller 

behavioral level, i.e., religiosity - due to the religiousness of the Iranian society and 

government, and of course, the contradictory results in the effect of religiosity on 
political culture. The current research has dealt with the relationship between religiosity 

and political culture at a smaller level in the field of religion and politics. Political 

culture can be influenced by several factors such as: economic-social development 

(Inglehart, 1994 and 2010), transformation in the power structure (Bashiriyeh, 2001 and 

2002), economic, cultural and social development Rostow, 1960); Saree al-Qalam, 2001 

and 2007), religion (Lipset, 1964 and Inglehart, 2008) and… 

This article seeks to answer the question that how can the relationship between the 

type and amount of religiosity and political culture be explained. And what effect 

does the type of understanding and reading of religion and political culture have on 

determining the relationship between religiosity and political culture? And what 

effect does religiosity have on determining political culture? 

The research hypotheses are formulated as follows: 
- The type of religiosity has an effect in determining the type of political culture. In 

such a way that the type of strict religiosity leads to a strict political culture, and 

conversely, the type of tolerant religiosity leads to a tolerant political culture and 

moderate religiosity also leads to a moderate political culture. 

- The level of religiosity has an effect in determining the type of political culture. In 

such a way that with the increase in religiosity, the type of political culture of people 

moderates. 
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Methodology 

The method used in this research is survey. The statistical population of this research 

is 8154051 people of Tehran according to the census of 2010. The sample size was 
determined based on Cochran's formula of 384 people who were selected by 

stratified sampling method. Data analysis was done using Amos software and 

structural equation model and path analysis. To check the validity of the items, two 

methods have been used: referring to previous researches and face validity and 

construct (experimental) validity. Cronbach's alpha for items of type of religiosity, 

degree of religiosity and type of political culture is 0.72, 0.79 and 0.75 respectively, 

which indicates the appropriate reliability of these items. 

Results and Discussion 

The majority (62.9 percent) of people has a moderate political culture, and the total 

average score also shows a moderate political culture. 

The overwhelming majority (96.3 percent) of people has a high or medium level of 

religiosity in an almost equal proportion - with a difference of less than one percent - 

and the average of the total religiosity also shows a high level of religiosity. 

The overwhelming majority (85.2 percent) of people has moderate religiosity, and 

the average of the total type of religiosity (1.9) also shows moderate religiosity. 

The statistics of the model which can be seen in the table below show the appropriate 

fit of the model. Regarding the significance level of the chi-square test (P), it should 

be said that since this statistic is affected by the sample size, provided that the 

RMSEA statistic is significant, the chi-square statistic is not significant (with a P 
value less than 0.05), especially in the sample size. The above values are not so 

worrying. The independent variables have been able to explain 65% of the variance 

of the dependent variable (political culture). The elimination of the direct relationship 

between the level of religiosity and the type of political culture has been mentioned 

due to the weak and non-significant relationship between the two variables, which 

indicates the disconfirmation of the relationship between the level of religiosity and 

the type of political culture in this research. 

Coefficients related to Amos models 

RMSEA < 0/08 P > 0/05 CFI > 0/9  X2/DF < 3 R2 
model 

Coefficients 

064/0  000/0  940/0  069/2  65/0  Total 

Conclusion 

The basic result of this article is that political culture as one of the main dimensions of 
political development in different societies that is affected by religion - and especially in 

Iran where a religious system is in power and the importance of religion is much more 

important - at the intellectual level is very much affected by It is the style or type of 

religiosity of people. Therefore, for the development of political culture, in order to 

achieve political development, there is an essential need to pay attention to readings and 

interpretations or religious readings, and until the duty of reading and understanding is 

not determined from religion and moderate readings do not result from religiosity, 

political culture will also move towards Moderation will not progress, and therefore 
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political development will progress slowly, if not impossible. 

Keywords: Political Development, Degree of Religiosity, Type of Religiosity, Type 

of Political Culture, Reading and Understanding. 
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داری آزمونی تجربی در تبیین رابطۀ دین :توسعۀ سیاسی در ایران امروز
 با فرهنگ سیاسی؛ مطالعۀ موردی شهر تهران

در این مقاله، یکی از ابعاد اصلی توسعۀ سیاسی، یعنی فرهنگ سیاسی مووردنرر 
بوده و از بین عوامل گوناگون و تأثیرگذار بر توسعۀ سیاسی بر عامل دیون و سو   

دلیل دینی بودن جامعه و حکومت ایوران و بهداری ورفتاری و خردتر آن، یعنی دین
کیود  داری بر فرهنگ سیاسیآمده دربارۀ تأثیر دیندستالبته نتایج متناقض به و تأ

داری بور فرهنوگ نوع دیون»های پژوهش به این شرح است که شده است. فرضیه
گیری فرهنوگ سیاسوی داری سوب  شوکلدیون میزان»و « گذاردسیاسی تأثیر می

صووورم محوواحبه بووا ایوون پووژوهش بووه روی پیمووایش و به«. شووودیمعتوودم م
ای انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش، مردم شهر های چندگزینهنامهپرسش

گیری احتمالی من قۀ تهران به روی نمونه 22نفر از  384اند که تعداد تهران بوده
افزار آموس، از الگووی ها با استفاده از نرمتحلیل دادهواند. در تجزیهانتخاب شده

معادالم ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد. برپایۀ نتایج پژوهش، نوع و میزان 
طور مستقیم و غیرمستقیم بر فرهنگ سیاسوی توأثیر زیوادی ترتی  بهداری، بهدین

دارند. از بین دو فرضیۀ پژوهش، فرضیۀ نخست تأیید شد؛ نوع قرائت و فهم از دین 
داری با نوع فرهنگ ای در تعیین راب ۀ نوع دینکنندهقش تعیینو فرهنگ سیاسی، ن

یافته و سورانجام، سیاسی دارد؛ بنابراین، برای رسیدن بوه فرهنوگ سیاسوی توسوعه
 داری معتدم شکل گیرد. توسعۀ سیاسی در ایران، الزم است که نوعی دین
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 مقدمه

فرهنگوی، اجتمواعی، و انسوانی اسوت.   توسعه، دربردارندۀ ابعاد گوناگونی ازجملوه اقتحوادی،
سوت و شواید بتووان گفوت، بورای دسوتیابی بوه توسوعۀ توسعۀ سیاسی نیز یکی از وجوه توسعه ا

جانبه در بسیاری از جوامع، در درجۀ نخست، ایجاد توسعۀ سیاسی، الزم و ضروری است.  همه
نرر بسیاری از اندیشمندان، توسعۀ سیاسی، دارای دو بعد سخت و نورم اسوت. بعود سوخت،  به

اد و رقوابتی بووده و بعود نورم توسوعۀ دربردارندۀ ساختارها و نهادهای دموکراتیک و انتخابام آز
یافته است. مقالۀ حاضر بر آن است که توسوعۀ سیاسوی را  سیاسی، شامل فرهنگ سیاسی توسعه

در بعد فرهنگ سیاسی تبیین کند. این پژوهش از بوین عوامول گونواگون و تأثیرگوذار بور توسوعۀ 
دلیل دینی بودن جامعوه و  به و داری  سیاسی، بر عامل دین و س   رفتاری و خردتر آن، یعنی دین

  و داری بر فرهنگ سیاسی تأثیر دینموضوع  بارۀدرتحقیقام حکومت ایران و البته نتایج متناقض 
برانگیز در حووزۀ اندیشوۀ  های مناقشوه تأکید دارد. راب ۀ بین دیون و سیاسوت، یکوی از موضووع

مشواهده  و آثارشوان قابلسیاسی و دینی است که آشکارا در مجامع علمی و در بین اندیشمندان 
ای دارد   ویژه در کشوورهای غربوی، رواگ گسوترده باره در س   جهان، بوه است و پژوهش دراین

؛ 2006؛ ایزنشوتاین، 1999؛ ویچسالو کارپوو، 1999؛ وود، 1998؛ بوی، 1996)ویلیامز، 
جواموع ای که پیشینۀ پوژوهش دانشوگاهی دربوارۀ آن، در مقایسوه بوا  گونه (؛ به2007پوزتیک، 

ای چون ایران که از قضا بر پیوند این دو مقوله تأکید فراوانی دارند، بسیار بیشوتر اسوت؛  مذهبی
وجوی اندکی در تارنماهای علمی و پژوهشی و بوا مراجعوه  ای که این م ل  را با جست گونه به

کوه در ایون توان دریافت؛ این درحالی اسوت   های پژوهشی می  ها، و طرح نامه  ها، پایان به کتاب
های حاکم، غیردینی هستند. در ایران نیز پوژوهش   کم دولت جوامع، اگر نگوییم همۀ آن، دست

هوای پژوهشوی ملوی،   اسوت و طرح   باره پس از پیوروزی انقوالب اسوالمی افوزایش یافتوه دراین
های علموی و پژوهشوی، و...، خوود تأییودگر ایون م لو  اسوت  ها، مجلوه ها، مقالوه نامه  پایان

؛ 1387؛ احموووووودی، 1386؛ شووووووایگان، 1385خووووووواه،   ؛ حق1379ریزی،   یووووووام)ب
 (.1391؛ جهانگیری و ابوترابی، 1390آبادی،  عیسی رئیسی 

تووان اسوتقرار  سیاست در ایوران را می شده در حوزۀ دین و  های انجام دلیل افزایش پژوهش
ما عوین سیاسوت دیانت »حکومت دینی دانست. نرام جمهوری اسالمی با شعارهایی همچون 

، پیونود محکموی بوین دیون و سیاسوت برقورار کورد و «ماست و سیاست ما عین دیانت ماسوت
اساس، راب ۀ دین و سیاست، موضوعیت بسیار باالیی بافت. این پژوهش، در پوی بررسوی  براین
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داری بور فرهنوگ سیاسوی  توسعۀ سیاسی در قال  تأثیرگذاری متغیرهای خردتر نوع و میزان دین
هوای گونواگونی از  ین درحالی است که پژوهشوگران و دانشومندان ایون حووزه، تعری است. ا

نرر پوای،  (. بوه1965؛ پوای و وربوا 1965؛ آلموند، 1370اند )پای،  فرهنگ سیاسی ارائه داده
هوای مسول   هوا، احساسوام، و فهم فرهنگ سیاسوی، مجموعوۀ سوازگار و متناسوبی از نگری

کنند. وی بر این نرر است که  است که یکدیگر را تقویت میای  های سیاسی در هر جامعه کنش
هوایی کوه  معنا که هر فرد برپایۀ زمینۀ تواریخی و آموزی این مند است؛ به فرهنگ سیاسی، تاریخ

بیند، احساسام و معرفت مربوط به سیاست جامعۀ خود را درونوی  در طوم دوران رشد خود می
 کند. کرده و براساس آن اقدام می

توان به عامل موذه ،  ها می گوناگونی بر فرهنگ سیاسی تأثیرگذارند که ازجمله آنعوامل 
؛ 1389و 1،1373سوواخت قوودرم، و توسووعۀ اقتحووادی، فرهنگووی و اجتموواعی )اینگلهووارم

؛ 1386و  1380القلم،  ؛ سوریع1960 ،2؛ روسوتو1381و  1380؛ بشیریه، 1387اینگلهارم، 
تووان عوامول  امل تأثیرگذار بر فرهنگ سیاسوی را میبندی دیگری، عو (. در دسته1964لیپست، 

( عبارتنود از: خوانواده، 1381( و کوئن )1384پذیری دانست. این عوامل از نرر گیدنز ) جامعه
های مذهبی و  ها، گروه های همساالن، و محی  آموزشی. افراد با حضور در انجمن رسانه، گروه

ها، قوانین و مقررام نوشته و نانوشوتۀ  ها، ارزیها، تحت تأثیر هنجار سیاسی، احزاب، و باشگاه
گیرند و شخحویت و ادراکشوان دربوارۀ محوی ، هموواره درحوام تغییور، تولیود، و  ها قرار می آن

گیری  پوذیری سیاسوی بور شوکل دهندۀ تأثیرگذاری عوامل جامعه بازتولید است. این روند، نشان
راد اسوت؛ بنوابراین، فرهنوگ سیاسوی نیوز طورکلی، فرهنگ اف ها، رفتارها، و به ها، ارزی نگری

(، آلمونود و وربوا 1391نرر رای ) پوذیری باشود. بوه تواند تحت تأثیر همین عوامول جامعه می
هوای همواالن،  پوذیری )خوانواده، نروام آموزشوی، گوروه ( نیز بسیاری از عوامل جامعه1963)

پذیری سیاسی  عوامل جامعه توان های کار، فراغت و مذهبی( در هر جامعه را می ها، گروه رسانه
عنوان عواملی تأثیرگوذار  شمار آورد. در این پژوهش از بین عوامل گوناگون، عامل دین، بوه نیز به

سب  موضوعیت دارد که حکومت و جامعوۀ  این بر فرهنگ سیاسی، موردنرر است. عامل دین به
تنها بوه  ست، دیون را نوهسام اخیر تالی کرده ا 43ویژه حکومت، در طوم  ایران، دینی بوده و به

های گونواگون اجتمواعی، فرهنگوی،  عرصۀ سیاسوی مووردنرر ایون پوژوهش، بلکوه بوه عرصوه
                                                             

1. Inglehart 

2. Rostow 
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اقتحادی، و انسانی وارد کرده و هموۀ ابعواد زنودگی موردم را برپایوۀ دیون، ترسویم، هودایت، و 
 سازی کند. درونی

داری و  نهوای موجوود در نتوایج بررسوی راب وۀ دیو مسئلۀ این پژوهش، ریشوه در تناقض
داری بور فرهنوگ  هوا، حواکی از اثور م بوت دیون فرهنگ سیاسی دارد. نتایج بعضوی از پژوهش

؛ جهانگیری و ابوترابی، 1390آبادی،  ؛ عیسی1999؛ کارپوو، 1998سیاسی بوده است )بوی، 
داری  های دیگری از اثر منفی دیون ( و درمقابل، پژوهش1395؛ رهبر قاضی و همکاران، 1391

؛ رهبور 1385خوواه،  ؛ حق1387؛ احمودی، 1380سیاسی حکایت دارند )افشانی، بر فرهنگ 
شوده دربوارۀ  هوای انجام (. شاید بتوان گفت، نتایج متنواقض پژوهش1395قاضی و همکاران، 

تووجهی بوه نووع فهوم و قرائوت از  توانود ناشوی از بی داری و فرهنوگ سیاسوی می راب ۀ بین دین
توانود توأثیر  گیرانه از دیون می عنوان م وام، قرائوت سوخت هداری و فرهنگ سیاسی باشد؛ بو دین

گیرانه از دیون، سوب  اثرگوذاری  ای بر فرهنگ سیاسی داشته باشد و قرائت معتدم یا سوهل منفی
شود. این پژوهش، در پی آن است که تأثیر نوع فهم از دین بر فرهنگ سیاسوی را بوا  م بت آن می

های محووری پوژوهش عبارتنود از  د؛ بنابراین، پرسوشسنجش راب ۀ بین این دو متغیر نشان ده
آیوا نووع فهوم از »و « گوذارد  داری بر فرهنگ سیاسوی توأثیر می چگونه نوع و میزان دین»اینکه 

 «دو مفهوم تأثیرگذار است  داری و فرهنگ سیاسی، بر تعیین راب ۀ بین این  دین

 . پیشینۀ پژوهش1

مرزهوای تسواهل و مودارا در اندیشوۀ »با عنوان  (1382) حسین قریبهای پژوهش  برپایۀ یافته
تسام  و مدارا در اندیشۀ سیاسی غورب، بوا تسوام  و مودارا در اندیشوۀ دینوی ، «سیاسی اسالم

که در تفکر اسالمی، وسیله  متفاوم است. مدارا در اندیشۀ سیاسی غرب، هدف است؛ درحالی
 آید. شمار می و ابزاری برای رسیدن به حقیقت به

میوزان دموکراتیزاسویون فرهنوگ سیاسوی در »با عنووان ( در پژوهش خود 1387) احمدی
این نتیجه رسویده اسوت کوه فرهنوگ سیاسوی به « ثر بر آنؤمیان شهروندان سنندجی و عوامل م
دموکراسی است و بین متغیرهای رویکرد دینوی سوکوالر و  موجود در بین مردم سنندگ، مستعد
یاسی، فرهنگی، و اجتماعی با فرهنگ سیاسی دموکراتیوک، رویکرد متساهالنۀ قومی در ابعاد س

 راب ۀ م بتی وجود دارد.
داری بر فرهنوگ  بررسی تأثیر دین»با عنوان ( در پژوهش خود 1390) آبادی رئیسی عیسی
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داری بر فرهنوگ  به این نتیجه رسیده است که دین« سیاسی )م العه موردی: مردم شهر فارسان(
ای یکسان بور  گونه داری به های این پژوهش، همۀ ابعاد دین برپایۀ یافته سیاسی تأثیر م بتی دارد؛

اند و ابعاد اعتقادی و عاطفی، در مقایسوه بوا ابعواد دیگور، توأثیر  فرهنگ سیاسی تأثیرگذار نبوده
 اند. بسیار کمی بر فرهنگ سیاسی داشته

داری بوا دو  نبررسی راب ۀ دیو»با عنوان خود ( در پژوهش 1395و همکاران ) رهبر قاضی
داری، سوب   اند که افزایش دیون به این نتیجه رسیده« نوع فرهنگ سیاسی مشارکتی و دموکراتیک

فرهنوگ سیاسوی تقویوت  هوای غربوی( و فرهنگ سیاسوی دموکراتیوک )برپایوۀ ارزیتضعی  
 شود.  های اسالمی( می مشارکتی )برپایۀ ارزی

واکواویی نقوش هویوت دینوی در »ن بوا عنووا( در پژوهش خوود 1399و همکاران ) زاده حسن
های  کاری سیاسی، اقتحادی و فرهنگی )مورد م العوه: دانشوجویان دانشوگاه گرایش افراد به محافره

کاری اقتحادی، راب وۀ معنواداری نودارد،  اند که هویت دینی با محافره به این نتیجه رسیده« اصفهان(
 م بت قوی و متوس ی دارد. ترتی ، راب ۀ کاری فرهنگی و سیاسی، به اما با محافره

توأثیر پایگواه، »در پوژوهش خوود بوا عنووان ( 1399) موحدیو  صمیمیهای  برپایۀ یافته
اجتماعی پوایین،  و پایگاه اقتحادی «گرایی داری و رسانه بر گرایش افراد به ایدئولوژی اصوم دین

زان اسوتفاده از شود و همچنوین، افوزایش میو گرایی می سب  افزایش گرایش به ایدئولوژی اصوم
گرایی را افوزایش و کواهش  ترتی  گرایش بوه ایودئولوژی اصووم های داخلی و خارجی، به رسانه

 شود. گرایی می داری بیشتر نیز سب  گرایش بیشتر به ایدئولوژی اصوم دهد و دین می
داری  بررسی راب وۀ دیون»براساس پژوهش خود با عنوان ( 1400و همکاران ) رهبر قاضی

عواطفی و  اند کوه ابعواد به ایون نتیجوه رسویده« فرهنگ سیاسی مشارکتی و دموکراتیک با دو نوع
مندی سیاسوی، راب وۀ  داری و دو بعد اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی با رضایت مناسکی دین

درصد از واریانس متغیر سیاسوی  35طورکلی، متغیرهای پژوهش،  م بت و معناداری دارند و به
 کنند. را مشخص می

داری و  فراتحلیول م العوام دیون«بوا عنووان  (1400و همکواران ) ملتفتایج پژوهش نت
داری، راب وۀ معنواداری وجوود  دهد که بین مشارکت سیاسی و دیون نشان می« مشارکت سیاسی
ترتی ، بیشوترین توا  داری عاطفی، مناسکی، پیامدی، شوناختی، و تجربوی، بوه دارد و ابعاد دین

 ت سیاسی دارند.کمترین تأثیر را بر مشارک
بررسی نقش اعتماد سیاسوی »با عنوان ( 1401و همکاران ) مالحهای پژوهش  برپایۀ یافته



ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

 ...فرهنگ سیاسی؛با  داریآزمونی تجربی در تبیین رابطۀ دین توسعۀ سیاسی در ایران امروز: مهدی میرزائی و همکار/ 238

 227-260، صص 68، پیاپی 4، شماره 1401 پاییز

داری و  متغیرهوای دیون «و باورهای دینی در توسعۀ سیاسی )مورد م العه شهرستان بنودر گوز(
ند، ا ترتی ، کمترین و بیشترین توأثیر را بور توسوعۀ سیاسوی داشوته و توانسوته اعتماد سیاسی، به

 درصد از تغییرام توسعۀ سیاسی را تبیین کنند. 9/33
فرهنووگ سیاسووی و دموکراسووی در »بووا عنوووان  خووود( در پووژوهش 1994) الری دیاموندد

هوا، و   ، در پی کش  ارتباطام پیچیوده و متقابول بوین باورهوا، ارزی«توسعه حام کشورهای در
هوایی از   است. وی با بررسوی داده ها دربارۀ سیاست و ماهیت نرام سیاسی مربوطه بوده  گرایش

کشورهای گوناگون، مانند ایتالیوا، اسوپانیا، پرتغوام، فرانسوه، انگلویس، آلموان، هلنود، تایلنود، 
اروگوئه، کاستاریکا، روسیه، کشورهای اروپای شرقی، و...، بوین آمووزی و یوادگیری سیاسوی، 

د و کالن با احسواس کوارایی اجتماعی در س   خر و پذیری، و عوامل اقتحادی  الگوهای جامعه
سیاسی فرد، باور به مشروعیت دموکراتیک، حمایت از دموکراسوی، اعتمواد بوه دیگوران و نروام 

 دست آورده است. سیاسی، و ارزیابی عملکرد نرام سیاسی، راب ۀ مستقیمی را به
ایمان، حقیقوت و مودارا: دیون و مودارای »با عنوان  (، در رسالۀ دکتری خود1998) بوش

لحاظ دینی معتقود و  که به ، این فرضیه را بررسی کرده است که کسانی«سی در ایالت متحدهسیا
های  پایبند هستند، در مقایسه با افراد دیگر، مدارای سیاسی بسیار کمتری دارند. اما برپایۀ یافتوه

گوذارد،  ای بور مودارای سیاسوی افوراد می پژوهش، این فرضیه تأیید نشد، بلکه آنچوه اثور منفوی
 داری قوی. های شخحیتی افراد است، نه دین یژگیو

بوه « داری و مدارای سیاسوی در لهسوتان دین»با عنوان پژوهش خود (، در 1999) کارپوو
داری مانعی برای تحکیم دموکراسوی نیسوت و سوب   طورکلی، دین این نتیجه رسیده است که به

و عدم مودارای سیاسوی  ساز تعح  شود، بلکه خداساالری است که زمینه تعح  سیاسی نمی
 است.

های یادشوده،  یک از پژوهش توان وارد کرد این است که در هیچ نقدی که به ادبیام پژوهش می
 به نقش نوع قرائت از دین و فرهنگ سیاسی در تعیین راب ۀ این دو متغیر، توجه نشده است.

 . چارچوب نظری پژوهش2

پذیری سیاسی و دیون و دموکراسوی  معههای جا بر نرریه چارچوب نرری پژوهش حاضر، مبتنی
پذیری سیاسی، عوامل مؤثر بر انگیزه، نگری، ارزی، و رفتار عبارتند  است. برپایۀ نرریۀ جامعه

ها، احوزاب سیاسوی، طبقوۀ اجتمواعی،  هوای دینوی، رسوانه از: محی  آموزشی، نهادهوا و گروه
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اموول بووه سووه روی هووای دوسووتان و هموواالن. ایوون عو هووای شووغلی، خووانواده، و گروه محی 
تر،  بیان روشون گذارنود و بوه بخشی، آموزی، و تقلید، بر نگری و رفتارهای افراد تأثیر می انگیزه
پوذیری  ها، عقاید، اندیشه، و رفتار افراد، تا حد بسیار زیادی، تحوت توأثیر عوامول جامعه ارزی

داوم )اگرچه نه لزوموا  کوشد، اجتماعی شدن را فرایندی پویا و م  هرروی، این الگو می هستند. به
های معینی و همچنوین، بوه  ها و نگری پیوسته( تعری  کند که ممکن است به پایبندی به ارزی

ها کمک کند؛ بنابراین، اجتماعی شدن ممکن است هم متضومن بازاجتمواعی  تعدیل و تغییر آن
یت فرد، ها باشد. دو متغیر مستقل تجربه و شخح ها و نگری شدن و هم مستلزم تقویت ارزی

راب ۀ نزدیکی با فرایند اجتماعی شدن دارند و با متغیرهای دیگر نیز دارای کنش متقابل هستند و 
هوای سیاسوی  ها و انگیوزه آورند که فرد از طریق آن، در برابر پدیده  وجود می سرندی ادراکی را به

، 1391)رای،  پوردازد  دهد و در شرای  مناس ، به فعالیت سیاسی می  خارجی واکنش نشان می
 (.24-27، 1375؛ آلموند و پاوم، 108-107

شود و این  ، موج  انتقام و دگورگونی فورهنگ سیاسی یک ملت می پذیری سیاسی جامعه
  فورایندی کوه  و باورهای سیاسی یک نسل به نوسل بوعد؛ همان  هااندیشه  راهی است برای انتقام

دگرگوونی فرهنوگ   سیاسوی درصوورتی موجو پوذیری  شوود. جامعه انتقام فرهنگ خوانوده می
متفواوتی از برداشوت یوا   سووی نووع شود که همۀ شهروندان یوا بوورخی از آنوان را به سیاسی می

( 25، 1375نرر آلموند و پاوم ) (. به23، 1375سازد )آلموند و پاوم،   تجربۀ سیاست رهنمون
گونوه اسوت کوه  هنوگ سیاسوی، اینپذیری سیاسی بر فر عنوان یکی از عوامل جامعه تأثیر دین به

ای دارنود،  هوای فرهنگوی و اخالقوی هوا و ارزی دلیل اینکه درون خود آموزه ادیان و مذاه ، به
های عموومی را  خود بر عرصۀ سیاست نیز تأثیرگذار بوده و مسائل سیاسی و همۀ سیاست به خود

جامعوه دانسوته و دهنود. رهبوران موذهبی بوزرو، خوود را معلموان  الشعاع خوود قورار می تحت
هوای مدرسوه،  های گونواگونی همچوون آموزی کنند تا به شیوه رهروانشان نیز معموال  تالی می

پذیر کرده و از طریق نحای  و اعمام و رسوم موذهبی، نوکیشوان را  فرزندان و نونهاالن را جامعه
، عامل دیون توان نتیجه گرفت که نرریۀ اجتماعی شدن سیاسی پذیر کنند. می در هر سنی جامعه

های مذهبی، سوب   های گروه را یکی از عوامل اجتماعی شدن دانسته است که از طریق فعالیت
پذیری سیاسی آلموند و پاوم، و   ( نرریۀ جامعه1شود. شکل شمارۀ ) اجتماعی شدن سیاسی می

 دهد:  ای مختحر نشان می گونه رای را به
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 اسی آلموند، پاول، و راشپذیری سی (. نمایی از نظریۀ جامعه1شکل شمارۀ )

 

انود؛  دربارۀ سوازگاری اسوالم و دموکراسوی دو نرور متفواوم را م ورح کرده ولزلو  اینگلهارت
ها، اسووالم و  سووو، برخووی اندیشوومندان همچووون هووانتینگتون در نرریووۀ برخووورد تموودن ازیک
جوود در مووگ های مو دیگر، یافتوه سووی اند و از های آن را با دموکراسی ناسوازگار دانسوته ارزی

هووای جهووانی، حوواکی از ایوون اسووت کووه مسوولمانان   ( پیمووایش ارزی1999-2001نخسووت )
: 1389)اینگلهوارم و ولوزم،  اند. انگیز و گسترده از دموکراسی حمایت کرده ای شگفت گونه به

(، سازگاری دین با دموکراسی، بستگی به تفسیر و فهم از دین دارد. 2002) 1تسلرنرر  (. به347
ویژه اندیشمندان غربی، اسالم با دموکراسی سازگاری ندارد. آنان  برخی از اندیشمندان، به نرر به

که دموکراسی با مواردی همچوون رقابوت، آزادی، تک رگرایوی، و مودارا  بر این نررند که درحالی
کنود؛  قیدوشرط اقتودار را تورویج می سازگار است، اسالم، تشابه و یکسانی اندیشه و پذیری بی

گیرند که اسالم، ضد دموکراسی است؛ زیرا، حق حاکمیوت را بورای خداونود  راین، نتیجه میبناب
داند و قوانین دینی، تنها قووانینی  شناسد و تنها خداوند را صاح  و منبع اقتدار می رسمیت می به

نرر برخوی از اندیشومندان،  اسواس، بوه هستند که باید بر جامعۀ مسلمانان حاکم باشوند. براین
نرر دانشمندان و پژوهشوگران،  کند. به ایت، اسالم در قال  یک حکومت توتالیتر بروز میدرنه

ها و قوانین دینی توس  دانشومندان مسولمان ارائوه شوده  ها و تفسیرهای گوناگونی از آموزه قرائت
کننده از دموکراسی و سازگار بوا آن نیوز  است که در میان این تفسیرها، برخی تفسیرهای حمایت

کننود، ادیووان  هایی نیووز وجوود دارنوود کوه تأکیوود می خووورد. اموا درمقابوول، دیودگاه شوم میچ به
ها و مفاهیمی همچون آزادی، تحمل مخال ، و نوآوری هستند  طورکلی(، دربردارندۀ ارزی )به

 دهندۀ سازگاری با دموکراسی است. که نشان

دهود کوه در اسوالم،  میهای متفاوم و متضاد دربارۀ راب ۀ دین و دموکراسی نشان  دیدگاه
مفاهیم سازگار و ناسازگار با دموکراسی وجود دارد؛ بنابراین، اثرگذاری، سازگاری، یا ناسازگاری 

هوا، و مفواهیم  ها، آموزه اسالم با دموکراسی تا حد بسیار زیادی به این نکته بستگی دارد که گزاره
برپایوۀ نووع  زند شدااعیمونوه، عنوان ن دینی توس  چه کسانی و چگونه فهم و تفسیر شووند؛ بوه

قرائت و فهم از دین و دموکراسی، نخست، دموکراسی و لیبرالیسم را از هم متمایز دانسته، و دوم 
                                                             

1. Tessler 

 یند
 

های ها، ارزشآموزه
 پذیری سیاسیجامعه اخالقی، فرهنگی و دینی

 
 فرهنگ سیاسی
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؛ 1387؛ 1381زند ) های موردنرر شجاعی داند. آموزه اینکه اسالم را با دموکراسی سازگارتر می
ترند عبارتند از: توصیه بوه شوورا،  ( در اسالم که از لیبرالیسم به دموکراسی نزدیک1394؛ 1391

های حاکموان و  اجماع، تشخیص عقال، مالحرۀ عرف و محلحت، حکومت قانون، صالحیت
 بینی به انسان، اختیار و اکتساب، برادری و برابری، دگرخواهی، و.... تفکیک قوا، خوی

از اسوالم ( سازگاری یا ناسازگاری اسالم با دموکراسی را با نووع قرائوت 1385) کدیوراما 
( تغییورام 3( حق نروارم همگوانی؛ 2( برابری؛ 1مرتب  دانسته است. وی سه شاخص اصلی 

هوای فرهنوگ گیری عمومی، را از اصوم دموکراسی دانسته اسوت کوه بوا مؤلفوه قوانین با تحمیم
تاریخی و نواندیشوانه از اسوالم را  و سیاسی دموکراتیوک کوامال  سوازگارند. وی دو قرائوت سنتی

هوای فرازموانی، ثابوت و  تاریخی از اسالم بوا ویژگی و نرر او، قرائت یا فهم سنتی مارد. بهش برمی
نامتغیر بودن احکام دینی؛ ناتوانی عقول انسوان از دره هموۀ مقاصود عوالی احکوام شوریعت؛ 

تغییور   )و بردگی(؛ مجاز نبودن بوه  لحاظ جنسیت، دین و حریت تفاوم شرعی و حقوقی افراد به
به رضایت خداونود   منکر؛ انوجام آنچه از معروف و نهی آزادی دینی در موضوع امربهدین یا عدم 

است؛ کس  رضوایت موردم الزم نیست و دست یازیودن بوه   بر آن یقین داریم و شورعا  واجو 
اقدامام فیزیکی مانعی نودارد؛ بوا سوه اصول دموکراسوی سوازگار نیسوت و درمقابول، متوون و 

هوای آن، مخوال   ای نواندیشوانه نیوز فهوم کورد کوه ویژگی گونوه وان بهت های دینی را می روایت
تووان  اسواس می تاریخی است و البته سازگار با اصوم دموکراسی. براین و های اسالم سنتی ویژگی

داری  ترتی ، سوب  عمول یوا دیون تاریخی یا قرائت نواندیشوانه بوه و نتیجه گرفت که قرائت سنتی
توانند فرهنگ سیاسوی مقتضوی و متناسو  بوا  شوند که خود می ه میتاریخی و نواندیشان و سنتی

 خود را در پی داشته باشد.

های کالموی، فقهوی، و اخالقوی دیون در  توان نتیجه گرفت که فهم و قرائت از گزاره بنابراین، می
تعیین فرهنگ سیاسی جامعۀ دینی تأثیرگذار است و درنتیجه، فرهنگ اقتدارگرایانوۀ مسول  بور جامعوۀ 

دیون را بوا فرهنوگ سیاسوی  ای از مبانی دینی بووده اسوت. آنچوه  بر فهم و تفسیر ویژه مسلمانان مبتنی
گرا  های اسالمی نیست، بلکه تفسیرهای خردباور و عقول کند، نادیده گرفتن آموزه مشارکتی سازگار می

ی افوزایش ها و شریعت اسالم است که میوزان سوازگاری دیون را بوا فرهنوگ سیاسوی مشوارکت از آموزه
 (.110، 1375دهد )میرموسوی،  می

دهندۀ امکوان  های گونواگون دینوی، نشوان های پرشمار و متنوع دربارۀ موضوع نرریه
لحاظ من قوی، هور فهوم و قرائتوی نیوز  های متفاوم از اسالم است که به ها و فهم خوانش
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خوود سوب  هوای گونواگون از دیون،  های خاصی دارد. تفسویرها و ادراه الزامام و پیامد
هوا و  شود و پس از تغییر ذهنیت های افراد می ها، اعتقادام، و ذهنیت وجود آمدن ارزی به

های گوناگون، ازجملوه سیاسوت، تحوت  ها، اعمام، و رفتار فرد در حوزه ها، نگری ارزی
 گیرد. تأثیر قرار می

نوگ سیاسوی داری در تعیوین نووع فره بنابراین، در جامعۀ دینی ایران نیز عامل دین و دیون
بسیار تأثیرگذار است و راب ۀ این دو متغیر نیز بستگی به نوع فهوم و خووانش از دیون و فرهنوگ 

های یکسان یا نزدیک از دین و فرهنگ سیاسی موج  راب وۀ  ای که خوانش گونه سیاسی دارد. به
وع تر، نو بیان روشون های ناهمسان غیرمشابه سب  راب ۀ منفی خواهند شد. بوه م بت، و خوانش

ترتی  منجور بووه  گرایانه برپایوۀ نووع فهوم از دیوون بوه  داری سوختگیرانه، معتودم، و تسوواهل دیون
گرایانه برحس  نوع فهم و شوناخت از   گیری فرهنگ سیاسی سختگیرانه، معتدم، و تساهل شکل

 شود. فرهنگ سیاسی می

 داری و فرهنگ سیاسی برحسب نوع قرائت (. رابطۀ نوع دین1جدول شمارۀ )
 داری دین

 فرهنگ سیاسی
 گرا  تساهل معتدل سختگیرانه

 - - + سختگیرانه
 - + - معتدل
 + - - گرا  تساهل

 ( نشان داد.1توان الگوی نرری پژوهش را در قال  شکل شمارۀ ) شده می های ارائه برپایۀ نرریه

 (. الگوی نظری پژوهش1نمودار شمارۀ )

 

 .شکل زیر ترسیم کرد پژوهش را به توان الگوی عملیاتی برپایۀ الگوی نرری می
 

 اجتماعی شدن
 رفتار 

 

 تقلید
 آموزش
 انگیزش

 

از طریق نهادها و 
های مذهبی و گروه

 وسیلهبه
 معرفت 

 هاارزش
 هانگرش

 ایدئولوژی
 بینیجهان

 

 فرهنگ
ها( نهاد دین )اصول، مبانی و آموزه 

پذیری عنوان یکی از عوامل جامعهبه
 سیاسی(
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 (. الگوی عملیاتی پژوهش2شکل شمارۀ )

 
 های اصلی پژوهش عبارتند از: بنابراین، فرضیه

 داری  ای کوه دیون گونوه داری بر تعیین نوع فرهنگ سیاسوی تأثیرگوذار اسوت؛ به نوع دین
یانه، منجور بوه گرا داری تسواهل سختگیرانه منجر به فرهنگ سیاسی سختگیرانه و بورعکس دیون

 شود. داری معتدم نیز منجر به فرهنگ سیاسی معتدم می گرایانه، و دین فرهنگ سیاسی تساهل

 ای کوه بوا افوزایش  گونوه داری بر تعیین نوع فرهنگ سیاسی تأثیرگذار است؛ به میزان دین
 شود.  داری، فرهنگ سیاسی افراد، معتدم می میزان دین

 . روش پژوهش3

 1390برپایۀ سرشماری سوام  8154051پژوهش، مردم شهر تهران به تعداد جامعۀ آماری این 
نفور بورآورد شود.  384( 383، 1378پوور،   اند و حجم نمونه، برپایۀ فرموم کووکران )رفیع بوده

( و 1378پوور،   ؛ رفیع1385بندی اسوت )دواس،   گیری این پژوهش، احتمالی طبقه روی نمونه
کمک الگووی معوادالم سواختاری و  و به 1افزار آموس فاده از نرمتحلیل اطالعام با است و تجزیه

 تحلیل مسیر انجام شده است.

های پیشین و اعتبار صووری و اعتبوار سوازه  های مراجعه به پژوهش ها با روی اعتبار گویه
داری،  داری، میزان دیون های نوع دین ها برپایۀ آلفای کرونباخ برای گویه بررسی شد. پایایی گویه

 است. 75/0، و 79/0، 72/0ترتی  برابر با  وع فرهنگ سیاسی بهو ن
شوده  ناپذیر، و اثبام هوای موتقن، شوبهه  در روی اعتبار سازه )تجربی(، نتایج پوژوهش بوا داده

هوا و  (. اگر نتایج پژوهش موردنرر با نتوایج پژوهش287، 1383شود )ساروخانی،   مقایسه می
های پژوهش موردنرر دارای اعتبار خواهنود   گاه گویه شد، آنشدۀ پیشین همسو با های اثبام  داده

وسویلۀ پیونود تفواوتی  ایم. به داری و جنسیت استفاده کورده بود. در این پژوهش از راب ۀ بین دین

                                                             

1. AMOS 

 دارینوع دین
 

 داریمیزان دین
 

 نوع فرهنگ سیاسی
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های معتبور  کنیم که آیا همسو با نتایج پژوهش داری، این مسئله را بررسی می بین جنسیت و دین
؛ میلوور و 1997، 2هوواالمی و آرجیوول  ؛ بیت1994، 1اسووواتز)داری  شووده در حوووزۀ دیوون انجام

، میرزائی، و 2006، 6؛ سالینز2006، 5؛ لیزاردو و کولت2004، 4؛ جرمی2002، 3استاره
های   داری زنووان از مووردان بوواالتر اسووت، سوونجه انوود کووه میووزان دیوون ( کووه اثبووام کرده1388

 دهند یا نه  دان نشان میداری زنان و مر موردبررسی، تفاوم محسوسی را میان دین
داری بوین   دهود، تفواوم معنوا  ( نشوان می2در جودوم شومارۀ ) Tنتایج حاصل از آزمون 

داری زنان از مردان باالتر است که این یافته، با  داری زنان و مردان وجود دارد و میانگین دین دین
 باره همسویی دارد. این های معتبر در  نتایج پژوهش

 Tداری زنان و مردان با استفاده از آزمون  مقایسۀ میانگین میزان دین(. 2جدول شمارۀ )

میانگین  تفاوت داری میانگین دین
 داری دین

آزادی  درجۀ
(df) 

 معناداری سطح tشاخص 
(Sig)  175(مردان (n=   زنان)199 (n= 

19/64 88/67 69/3 372 2/3 001/0 

 . تعریف متغیرها4

ها، احساسووام، و   آم  هووا، ایووده  هووا، ارزی  ز باورهووا، نگریفرهنووگ سیاسووی، عبووارم اسووت ا
، 1994، 7های افراد از نرام سیاسی و نقش خود این افراد در این نرام سیاسی )دیامونود  ارزیابی

( 4( آزادی؛ 3( برابوری؛ 2( مودارا )تسواهل( سیاسوی؛ 1(. فرهنگ سیاسی دربردارندۀ ابعاد: 7
، 11؛ بورری1972، 10؛ سویلز1994، 9؛ دیامونود1363، 8آلمونود و وربوا)اعتماد سیاسی است 

                                                             

1. Swatos 
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 .(1389و 1373و اینگلهارم،  1998، 1؛ گرنت1997

(. فرهنگ سیاسی موردنرر در این پژوهش برپایۀ نوع قرائت و فهم از فرهنگ سیاسی و کیفیوت 
 گرایانه است.  پایبندی به ابعاد آن، دربرگیرندۀ سه نوع سختگیرانه، معتدم، و تساهل

ونوه کووه گفتوه شوود، منرووور از سوه نوووع فرهنووگ سیاسوی سووختگیرانه، معتوودم، و گ همان
معنا کوه  این گرایانه، کیفیت یا چگونگی پایبندی افراد به ابعاد موردنرر فرهنگ اسوت؛ بوه تساهل

کننود، یوا  گیرند یا اعتودام را رعایوت می افراد در رویارویی با ابعاد فرهنگ سیاسی یا سخت می
کنند. در فرهنگ سیاسی سختگیرانه، افراد معموال  در رویارویی با ابعواد  میگرایانه عمل  تساهل

عنوان م وام، دامنوۀ  گیرنود؛ بوه تر، سخت می بیان روشن کنند یا به روی می فرهنگ سیاسی، زیاده
  گرا، دامنوۀ آزادی، دانند و در نق ۀ مقابل، در فرهنگ سیاسوی تسواهل آزادی را بسیار محدود می

ته یووا محوودودیت خیلووی کمووی دارد. در فرهنووگ سیاسووی معتوودم، افووراد در محوودودیتی نداشوو
عنوان عملی  کنند همواره اعتدام را به رو بوده و سعی می رویارویی با ابعاد فرهنگ سیاسی، میانه

گرایانه، برخالف فرهنوگ سیاسوی سوختگیرانه،  عاقالنه رعایت کنند. در فرهنگ سیاسی تساهل
گونه کوه  کنند و همان گیرانه رفتار می بعاد فرهنگ سیاسی، بسیار سهلافراد در رویارویی با همۀ ا
دانند. فرهنوگ سیاسوی  حد را در همۀ ابعاد فرهنگ سیاسی مجاز می گفته شد، معموال  آزادی بی

اند. همچنوین، فرهنوگ  عنوان دو سر یک طی  درنرر گرفته شده گرایانه، به سختگیرانه و تساهل
گرایانه درنرور گرفتوه  وس  فرهنوگ سیاسوی سوختگیرانه و تسواهل عنوان حد سیاسی معتدم، به

کوامال  »ای   درجوه هوای پنج اند. بوه گزینوه ها در طی  لیکرم سنجیده شوده شود. تمام گویه می
شوود.  داده می 1توا  5هوای  نمره« کامال  مخوال »، و «مخال »، «بینابین»، «موافق»، «موافق
دهوی  ای معکووس نمره گونوه دان، مخالفوان و آزادی، بههای مربوط بوه برابوری زنوان و مور گویه

های نوع فرهنگ  گویه است. دامنۀ نمره 10های انواع فرهنگ سیاسی دربردارندۀ  شوند. گویه می
عنوان دو سور  گرایانه، بوه خواهد بود. فرهنگ سیاسی سختگیرانه و تساهل 50تا  10سیاسی بین 

داری  عنوان حود وسو  دیون داری معتودم، بوه اند. همچنوین، دیون یک طی  درنرر گرفته شوده
شود. هرچه نمورۀ فورد بیشوتر شوود، دارای فرهنوگ  گرایانه درنرر گرفته می سختگیرانه و تساهل

تری  گرایانه نمرۀ فرد کمتر شوود، دارای فرهنوگ سیاسوی تسواهل  تر و هرچه گیرانه سیاسی سخت
 عتدم است.دهندۀ فرهنگ سیاسی م های میانی، نشان خواهد بود و نمره

                                                             

1. Grant 
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 (1)های ابعاد نوع فرهنگ سیاسی  (. معرف3جدول شمارۀ )

 هاگویه ها معرف ابعاد

 مدارا
نسبت به آرا و 
 نظرات مخالف

نظر من در انتقاد از آرا و نظرات شخصیت اول مملکت )رهبری( از جانب  . به1
 مخالفان باید محدودیت قائل بود.

ها ایراد های مخالف با رهبری در رسانهیشهنظر من طرح و بیان عقاید و اند . به2
 دارد.

 برابری

 نخبگان سیاسی 
نظر من مقام والیت فقیه )رهبری( در نظام سیاسی ایران، حق امر و نهی به  . به3

 مردم را دارد.

 زنان و مردان 
ها، ازجمله عرصۀ سیاسی، با مردان نظر من زنان حق دارند در همۀ عرصه . به4

 برابر باشند.

 مخالفان 
های  که والیت فقیه را قبول ندارند نیز باید بتوانند پست نظر من کسانی . به5

 دار شوند. سیاسی مهم را عهده

 آزادی

 نشر 
های  نظر من نویسندگان و ناشران حق دارند هر مطلبی را ولو مخالف با ارزش . به6

 نظام سیاسی ایران، نوشته، نشر و ترویج دهند.

 مردم رفتار و عمل
نظر من مردم حق دارند در اعمال و رفتارهای خود آزاد باشند و حکومت، حق  . به7

 ها را ندارد.  نظارت بر اعمال و رفتارهای آن

 اعتماد

 الملل به نظام بین
گرفته از مستکبران، ازجمله  . به نظر من مشکالت اصلی کشور ما نشئت8

 آمریکاست.

های  به سیاست
 نظام

ا... لبنان( به هر  بخش )مثالً حزب ها(ی آزادی ها )جنبش باید از نهضتنظر من  . به9
 قیمتی که شده حمایت کرد.

به نخبگان 
 سیاسی

 اعتماد است. نظر من تدابیر رهبری در ادارۀ امور کشور قابل . به10

گانوۀ  عواد پنجداری، میزان تأثیر و تجلی کم یا زیاد دین در ذهن، روان و رفتار فرد است کوه اب میزان دین
گیورد  بوودن را دربور می  کوردن؛ و متشورع    بودن؛ اخالقی عمل  بودن؛ اهل عبادم   بودن؛ مؤمن   معتقد 

دلیل بوومی  ( بوه1384) زند  شدااعیهای داخلوی، الگووی   (. از بین الگو53، 1384زند،   )شجاعی
 اسدتار و  گدال یسه با الگوی مذهبی جامعۀ ایران در مقا و بودن و هماهنگی بیشتر با شرای  فرهنگی

شده است. معرفوی وجووه گونواگون دیون    داری استفاده (، برای تعری  عملی دین(2)1970، 1965)
داری، ازجملوه  طریوق، شناسوایی ابعواد و معرفوی الگووی دیون هوای اسوالمی و از ایون  برپایۀ آموزه

داری پوژوهش حاضور،  یوزان دیونشود. الگوی م  می  زند دیده   هایی است که در الگوی شجاعی محور
گویۀ ویژه دارنود )دو گویوه، ویوژۀ  2میان، هریک از دو جنسیت،  این گویه است که از 20دربردارندۀ 

 خواهد بود. 90تا  18داری بین  های دین مردان و دو گویه نیز ویژۀ زنان(. دامنۀ نمره
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 داری یند زانهای ابعاد میها، و گویه  ها، معرف  (. شاخص4جدول شمارۀ )
ابعاد و 

 ابعاد خرده
 ها سنجه ها معرف

اعتقادات 
)اصول 
 دین(

 توحید
آمده است   حال برای شما هم پیش به . برخی از مردم به وجود خدا شک دارند، آیا تا1

 که به وجود خدا شک کنید؟
 (5(، اصالً )4(، خیلی کم )3(، کم )2(، متوسط )1(، زیاد )1خیلی زیاد )نمره 

اد به حیات و معاد )اعتق
 حسابرسی پس از مرگ(

آمده  حال برای شما هم پیش به . برخی از مردم به معاد و روز قیامت شک دارند، آیا تا2
 ها مشابه پرسش قبلی است.به روز قیامت و معاد شک کنید؟ گزینه

 نبوت
. برخی از مردم به وجود پیامبران یا هدفشان برای هدایت مردم، شک دارند، آیا 3

 ها مشابه پرسش قبلی است.حال برای شما هم این شک پیش آمده است؟ گزینه به تا

عبادات 
)فروع 
 دین(

 فردی

 نماز

 خوانید؟ خوانند، آیا شما نماز می . برخی از مردم نماز نمی4
(، 3(، گاهی اوقات )4اوقات ) (، اغلب 5همیشه و حتی شده بعد از وقت )قضا( )

 (1(، اصالً )4ندرت ) به
شود، چقدر امکان دارد که نماز صبح  آید که نماز صبح افراد قضا می خیلی پیش می .5

 شما قضا شود؟
(، من اصالً نماز 2(، تقریباً هر روز )3(، بیشتر روزها )4(، بعضی از روزها )5ندرت ) به

 (1خوانم ) نمی

 روزه

ا، تشنگی، دالیلی ازجمله گرم . کم نیستند مردمی که با داشتن سالمت جسمی، به6
 گیرید؟ گیرند، آیا شما در ماه رمضان روزه می و... در ماه رمضان روزه نمی

ها )کامل   (، اکثر سال5همیشه و حتی شده بعد ماه رمضان )قضا( یا هر سال ناقص )
(، 2ندرت ) (، به3گیرم( ) ها )کامل یا ناقص می  (، بعضی سال4گیرم( ) یا ناقص می

 (1اصالً )

 جمعی

 عتنماز جما
کنند، شما در صورت وجود موقعیت و  . خیلی از مردم در نماز جماعت شرکت نمی7

 کنید؟  بار در نماز جماعت شرکت می شرایط کافی، هر چند وقت یک
 (1(، هرگز )2ندرت ) (، به3(، گاهی اوقات )4(، اغلب اوقات )5همیشه )

 حج
روند، اما من در   ج نمی. بعضی از مردم حج )تمتع( رفتن را قبول ندارند و به ح8

 کنم. صورت داشتن شرایط حج، در حج شرکت می
 (1(، کامالً مخالف )2(، مخالف )3(، بینابین )4(، موافق )5کامالً موافق )

اخالقی 
عمل 
کردن 

)محرمات
) 

 دروغ
منظور آشتی دادن بین دو نفر( حاضر به دروغ  جز بعضی مواقع خاص )مثالً به . به9

 گفتن نیستم.
 (1(، کامالً مخالف )2(، مخالف )3(، بینابین )4(، موافق )5موافق ) کامالً

 غیبت
ز شنیدن منظور کمک به حل مشکلی( ا جز بعضی مواقع خاص )مثالً به . به10

 ها مشابه پرسش قبلی است.گزینهکنم.  های دیگران پرهیز می بدی

شرعیات 
)فروع 
دین، 

واجبات و 
 محرمات(

تکالیف 
 فردی

 ظاهر

کنند، آیا شما هم در بیرون از خانه  یلی از مردم در بیرون از خانه آرایش می. خ11
 کنید؟ )ویژه زنان( آرایش می

 (1(، هرگز )2ندرت ) (، به3(، گاهی اوقات )2(، اغلب اوقات )1همیشه )
 کنید؟ )ویژه زنان( . چقدر در بیرون از خانه آرایش می12
(، اصالً بیرون از خانه 4(، خیلی کم )3(، کم )2) (، متوسط1(، زیاد )1خیلی زیاد )نمره 

 (5کنم ) آرایش نمی
زنند، آیا شما هم ریش خود را با تیغ  . خیلی از مردم ریش خود را با تیغ می13

 زنید؟ )ویژه مردان( می
 (5(، هرگز )4ندرت ) (، به3(، گاهی اوقات )2(، اغلب اوقات )1همیشه )

کنند، آیا شما هم از دستبند یا انگشتر  اهرات طال استفاده می. برخی از مردها از جو14
 ها مشابه پرسش قبلی است. کنید؟ )ویژۀ مردان( گزینه یا زنجیر طال استفاده می

 ارتباط با نامحرم
 دهید؟ دهند، آیا شما هم با نامحرم دست می . برخی از مردم با نامحرم دست می15

 ها مشابه پرسش قبلی است. گزینه

 تقلید
. برخی از مردم در تشخیص و انجام تکالیف دینی اهل تقلید نیستند، آیا شما اهل 16

 تقلید هستید؟
 ها مشابه پرسش قبلی است. گزینه

تکالیف 
 جمعی

معروف و  به امر
 منکر از نهی

 منکر هستم. از معروف و نهی به . در صورت اقتضای شرایط اهل امر17
 (1(، کامالً مخالف )2(، مخالف )3(، بینابین )4(، موافق )5کامالً موافق )

تعامالت )تولی و 
تبری )فروع 

 دین((

آمد  و دسته از دوستان یا فامیل که پایبندی دینی چندانی ندارند، کمتر رفت . با آن18
 کنم. می

 ها مشابه پرسش قبلی است. گزینه

ازدواج )تولی و 
تبری )فروع 

 دین((

 دهم. های دینی در حد عرف و شرع اهمیت می الک. در انتخاب همسر به م19
 ها مشابه پرسش قبلی است. گزینه
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شرکت در 

مجالس عزاداری 
)تولی و و سرور 

تبری )فروع 
 دین((

های عزاداری و سرور و یا هیئت مذهبی شرکت  یا درصورت امکان در جلسهآ. 20
 کنید؟ می

 (1(، هرگز )2ندرت ) به (،3(، گاهی اوقات )4(، )3(، اغلب اوقات )5همیشه )

 گویه( 18شاخص کل )با 

که از میانگین نمرۀ فرد در چهار شاخص  1و حداقل  5حداکثر 
 دست آمده است. داری به پیشین ابعاد دین

شوند. در هر  ها در طیف لیکرت سنجیده می در این الگو، همۀ گویه
« خالفکامالً م»تا « کامالً موافق»ای   درجه های پنج گویه به گزینه

ندرت )برای گزینه نماز  بار، به کم روزی یک همیشه )یا دست»یا 
خوانم و اصالً   هرگز )یا اصالً، من اصالً نماز نمی»تا « صبح((

اختصاص  5تا  1ترتیب نمرۀ  ، به«کنم( بیرون از خانه آرایش نمی
 داده شد.

گفتنی است 
حداکثر نمرۀ 

داری  کل دین
و  90فرد 

 18حداقل 
 است.

گرایانه( از دین به  داری افراد برپایۀ نوع قرائت یا فهم )سختگیرانه، معتدم، و تساهل یننوع د
طور  داری یا به شود. این سه نوع دین گرایانه تقسیم می  سه نوع سختگیرانه، معتدم، و تساهل

پوذیری، ایون  مستقیم ریشه در فهم یا قرائت خود افراد از دین دارد، یا اینکه عوامول جامعه
داری سختگیرانه،  منرور از سه نوع دینکنند.  و قرائت را ایجاد کرده و به افراد منتقل می فهم

داری  گرایانه، کیفیت یا چگونگی پایبندی افوراد بوه ابعواد مووردنرر دیون معتدم، و تساهل
گیرند، اعتدام را رعایت  داری سخت می معنا که افراد در رویارویی با ابعاد دین این است؛ به

داری، هموان ابعواد میوزان  کنند. ابعاد موردنرر نوع دین گرایانه عمل می ند، یا تساهلکن می
که عبارتند از: اعتقادیام، عبادیوام، اخالقیوام و شورعیام  هستند زند داری شجاعی دین

توا « همیشوه»یوا « کوامال  موافوق»ای   درجوه های پنج به گزینه( 53، 1384زند،  )شجاعی
گذاری برای گزینه شود. این نمره داده می 1تا  5ترتی  نمرۀ  به، « کامال  مخال»یا « هرگز»

اند نیز رعایت شده است  های بیشتری را به خود اختحاص داده ها که گزینههای دیگر گویه
 15داری، دربردارنودۀ  های انواع دیون های دیگر، معکوس است. گویه و برای بعضی گویه

خواهود بوود. گفتنوی اسوت،  75توا  15اری، بوین د های نووع دیون گویه است. دامنۀ نمره
عنوان دو سور یوک طیو   گرایانه، مانند فرهنگ سیاسی، بوه داری سختگیرانه و تساهل دین

داری سختگیرانه و  عنوان حد میانی دین داری معتدم، به اند. همچنین، دین درنرر گرفته شده
داری سختگیرانه  شود، دارای دیننمرۀ فرد بیشتر   هرچهشود.  گرایانه درنرر گرفته می تساهل

داری معتدم  های میانی، دین گرایانه است و نمره داری تساهل کمتر شود، دارای دین  و هرچه
 .(3)دهند را نشان می
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 داری های ابعاد نوع دینها، و گویه  ها، معرف  (. شاخص5جدول شمارۀ )

 ها سنجه ها معرف ابعاد و خرده ابعاد

 اعتقادات

اعتقاد به 
 شفاعت ائمه 

 . شفاعت ائمه، کلید پاک شدن و بخشودگی گناهان است.1
. کامالً 5(؛ 2. مخالف )4(؛ 3. بینابین )3(؛ 4. موافق )2(؛ 5. کامالً موافق )نمره 1

 (1مخالف )

اعتقاد به 
 کفایت دین

الجنان و...( حالل مشکالت جوامع  البالغه، مفاتیح . متن قرآن و کتب اسالمی )نهج2
 است.

 ها مشابه پرسش قبلی است.گزینه

 عبادات

 فردی

 نماز
 . نماز را حتماً باید اول وقت بخوانم.3

. 4(؛ 1ندرت ) . به3(؛ 1. گاهی اوقات )2(؛ 3. اغلب اوقات )2(؛ 5. همیشه )نمره1
 (1خوانم ) . من اصالً نماز نمی5(؛ 1هرگز )

 روزه
 گیرید؟ . آیا روزۀ مستحبی می4

. 4(؛ 4ها ). بعضی از هفته3(؛ 4ای یک روز ) . هفته2(؛ 5ز )نمره ای چند رو . هفته1
 (1. هرگز )6(؛ 2ندرت ) . به5(؛ 3ها )بعضی از ماه

 جمعی

 نماز جماعت
 کنم. . من باید در نماز جماعت شرکت 5

. 4(؛ 1ندرت ) . به3(؛ 1. گاهی اوقات )2(؛ 3. اغلب اوقات )2(؛ 5. همیشه )نمرۀ 1
 (1خوانم ) اصالً نماز نمی. من 5(؛ 1هرگز )

 اعتکاف
 کنم. . در اعتکاف شرکت می6

. هرگز 5(؛ 2ندرت ) . به4(؛ 3ها )  . بعضی سال3(؛ 4ها )  . اکثر سال2(؛ 5. هرسال)1
(1) 

 اخالقی عمل کردن

 دروغ
 گویید؟ . آیا شما در زندگی و ارتباط با دیگران دروغ می7

ندرت در موارد خاص )مثالً  گاهی اوقات یا به. 3(؛ 1. اغلب اوقات )2(؛ 1. همیشه )1
 (5گویم ) . تحت هیچ شرایطی دروغ نمی4(؛ 3برای آشتی دادن بین دو نفر( )

 گذشت
 گذرید؟ . آیا از خطای دیگران در حق خود می8

 (5. هرگز )5(؛ 5ندرت ) . به4(؛ 5. گاهی اوقات )3(؛ 3. اغلب مواقع )2(؛ 1. همیشه )1

 غیبت

 حضور شما عیب فرد دیگری را بازگو کند؟دهید کسی در  زه می. آیا اجا9
ندرت در موارد خاص )مثالً  . گاهی اوقات یا به3(؛ 1. اغلب اوقات )2(؛ 1. همیشه )1

دهم  . در هیچ شرایط و منظوری اجازه نمی4(؛ 3منظور کمک به حل مشکلی( ) به
(5) 

 شرعیات

تکالیف 
 فردی

ارتباط با 
 نامحرم

 ا نامحرم به هر شکلی، از نظر من ممنوع است.. ارتباط ب10
. کامالً 5(؛ 2. مخالف )4(؛ 3. بینابین )3(؛ 4. موافق )2(؛ 5. کامالً موافق )نمرۀ 1

 (1مخالف )

 تقلید
 گیرم. . من در امور زندگی از مراجع و علمای دین الگو می11

. 6(؛ 1. خیلی کم )5؛ (2. کم )4(؛ 3. متوسط )3(؛ 4. زیاد )2(؛ 5. خیلی زیاد )نمرۀ 1
 (1گیرم ) اصالً الگو نمی

تکالیف 
 جمعی

معروف  به امر
 منکر از و نهی

منکر بکنم و این یک تکلیف شرعی  از معروف و نهی به . من باید خانوادۀ خود را امر12
 است.

. کامالً 5(؛ 2. مخالف )4(؛ 3. بینابین )3(؛ 4. موافق )2(؛ 5. کامالً موافق )نمرۀ 1
 (1)مخالف 

 تعامالت
 آمد با دوستان یا فامیل این است که مذهبی باشند. و . شرط من برای رفت13

. 6(؛ 1. خیلی کم )5(؛ 2. کم )4(؛ 3. متوسط )3(؛ 4. زیاد )2(؛ 5. خیلی زیاد )نمرۀ 1
 (1اصالً نباید مذهبی باشد )

 ازدواج
 ود.. فرد مورد انتخاب من برای ازدواج مذهبی است یا خواهد ب14

. 6(؛ 1. خیلی کم )5(؛ 2. کم )4(؛ 3. متوسط )3(؛ 4. زیاد )2(؛ 5. خیلی زیاد )نمرۀ 1
 (1اصالً نباید مذهبی باشد )

شرکت در 
مجالس 

عزاداری و 
 سرور

 کنم. های مذهبی شرکت می  های عزاداری، سرور و هیئت . من در جلسه15
. 6(؛ 1. خیلی کم )5(؛ 2. کم )4؛ (3. متوسط )3(؛ 4. زیاد )2(؛ 5. خیلی زیاد )نمرۀ 1

 (1کنم ) اصالً شرکت نمی

 گویه( 15شاخص کل )با 
که از میانگین نمرۀ فرد در چهار شاخص قبلی ابعاد نوع  1و حداقل  5حداکثر 

معرف  4/2-6/3معرف سختگیری، نمرۀ  7/3-5آمده است. نمرۀ   دست داری به دین
 ت.گرایی اس معرف تساهل 1-3/2اعتدال و نمرۀ 

 . تحلیل و ارائۀ الگوی معادالت ساختاری5

کارگیری الگوی معادالم ساختاری و تحلیل مسویر بوا اسوتفاده از آمووس، اثورام  در این قسمت با به
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ایم.  زمان، مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را تحلیل و تبیین کورده جمعی و هم
 شکل زیر رسم شده است. مناس  است، بهالگوی نهایی پژوهش که دارای برازی 

 (. روابط بین متغیرها در الگوی گروه کلی3شکل شمارۀ )

 

مشاهده است، نشان از برازی مناسو  الگوو دارد.  ( قابل6های الگو که در جدوم شمارۀ ) آماره
که این آماره تحت توأثیر حجوم  ( باید گفت، ازآنجاPداری آزمون مربع خی ) در مورد س   معنا

 P، معنادار نبودن آمارۀ مربوع خوی )بوا مقودار RMSEAشرط معنادار بودن آمارۀ  نمونه است، به
. متغیرهوای مسوتقل کننده نیست های باال، چندان نگرانویژه در حجم نمونه (، به05/0کمتر از 
درصد واریانس متغیر وابسوته )فرهنوگ سیاسوی( را تبیوین کننود. حوذف راب وۀ  65اند  توانسته

دلیل ضعی  بودن و معنوادار نبوودن راب وۀ  داری و نوع فرهنگ سیاسی، به بین میزان دینمستقیم 
داری و نووع فرهنوگ  تأییود راب وۀ میوان میوزان دیون دهندۀ عدم دو متغیر ذکر شده است که نشان

داری بوا پیشونهاد  داری و نووع دیون سیاسی در این پژوهش است. برقراری راب ه بین میزان دیون
های نروری در حووزۀ  بوراین، بوا اسوتدالم دلیل ایجواد بورازی الگوو اسوت و افزون هافزار، بو نرم

ها در این حوزه بر این واقعیوت تأکیود دارنود کوه  شناسی دین ت ابق دارد. بسیاری از یافته جامعه
تر، هریوک از  بیان روشون داری است؛ بوه داری درواقع، سنجش نوعی از دین سنجش میزان دین

آیند. میزان پایبندی  شمار می داری به ی باال، متوس ، و پایین درواقع نوعی دینها داری میزان دین
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ها عبوور کورده و سورانجام،  های انسوان ها، و ذهنیت به دین درعمل، از رهگذر هنجارها، ارزی
 زند. این موضوع در پژوهش حاضر نیز اثبام شد. داری را رقم می نوعی از دین

 های گوناگون با استفاده از آموس به الگو(. ضرایب مربوط 6جدول شمارۀ )

 ضرایب
 مدل

RMSEA < 0/08 P > 0/05 CFI > 0/9  X2/DF < 3 R2 

 65/0 069/2 940/0 000/0 064/0 کلی

 . تحلیل مسیر6

در این قسمت با استفاده از ضرای  استاندارد متغیرها در الگوهای ساختاری، اثرام مسوتقیم و 
دار بودن( بر متغیر وابسوتۀ پوژوهش )فرهنوگ  )در صورم معنا غیرمستقیم متغیرهای پژوهش را

 مشاهده است. (، قابل9ایم. نتیجۀ تحلیل مسیر در جدوم شمارۀ ) سیاسی( تبیین و تحلیل کرده

داری اسوت.  ترین عامل تأثیرگذار مسوتقیم بور فرهنوگ سیاسوی، متغیور نووع دیون . مهم1
تری داشووته باشووند، فرهنووگ سیاسووی  نهگیرا داری سووخت معنا کووه هرچووه افووراد، دیوون این بووه

باشود، فرهنوگ   تر گرایانه داری افوراد، تسواهل گیرد و هرچوه دیون تری نیز شکل می گیرانه سخت
تری  تر، فرهنگ سیاسی معتدم داری معتدم تری شکل خواهد گرفت و دین گرایانه سیاسی تساهل
 زند؛ را نیز رغم می

نروری در  هوای تبیین ،داری و همچنوین دیون دلیل همبستگی کامل بین میزان و نووع ه. ب2
دلیل بعدی همچون ایمان و همچنین درونی و عمیوق بوودن  هامروزه ب و جامعه شناسی دین  ۀحوز

موا   و پوذیر نیست االم ساده امکوانؤها و س نامه با پرسش داری دینداری، سنجش میزان  امر دین
در ایون  ،بنوابراین ؛سونجیم را موی داری نووع دیون ،داری درواقوع در سنجش میزان دیون درعمل

داری  بلکوه میوزان دیوون ،ثیری بور فرهنوگ سیاسوی نوداردأتو ،داری متغیور میوزان دیون پوژوهش
داری  کوه دیون ترتی  این هبو .دهد داری را نشان می نوع دین ،درواقع پژوهشموردسنجش در این 

و  اسوتگرایانه  هلداری سوختگیرانه، معتودم و تسوا ترتیو  نووع دیون باال، متوسو  و پوایین بوه
فرهنوگ  ،ترتیو  خود را که بوه همسو بافرهنگ سیاسی  ،های تولیدشده داری انواع دین ،درنتیجه

 کنند. تولید می است،گرایانه  و تساهل ،سیاسی سختگیرانه، معتدم

 پژوهش الگویثیرگذار بر فرهنگ سیاسی در أ(. اثر مستقیم وکل متغیرهای ت7جدول شمارۀ )

 اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم بر فرهنگ سیاسیعوامل اثر گذار 
 81/0 0 81/0 نوع دینداری
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 گیری نتیجه

در این پژوهش، یکی از ابعاد اصلی توسعۀ سیاسی، یعنی بعد فرهنگ سیاسی، بررسی و تبیوین 
شده و از بین عوامل گوناگون و تأثیرگذار بر توسعۀ سیاسی، بور عامول دیون و سو   رفتواری و 

دلیل دینی بودن جامعه و حکومت ایوران و البتوه نتوایج متنواقض  به وو  داری  ، یعنی دینخردتر آن
گونه که گفتوه  تأکید شد. همان  و داری بر فرهنگ سیاسی شده دربارۀ تأثیر دین های انجام پژوهش

نرر  آمده است کوه بوه  دست داری و فرهنگ سیاسی، نتایج متناقضی به شد در سنجش راب ۀ دین
 باشد. توجهی به قرائت و فهم از دین و فرهنگ سیاسی  ، ناشی از بیرسد می

داری بر فرهنگ سیاسی بوده و برخوی دیگور،  ها، حاکی از اثر م بت دین برخی از پژوهش
برپایوۀ های ایون پوژوهش،  داری بور فرهنوگ سیاسوی حکایوت دارنود. فرضویه از اثر منفی دین

داری بور تعیوین  نوع دیونگونه است که  کراسی اینپذیری سیاسی، و دین و دمو های جامعه نرریه
داری سختگیرانه، منجر به فرهنگ سیاسوی  ای که دین گونه گذارد؛ به نوع فرهنگ سیاسی تأثیر می

گرایانه و  گرایانه منجوور بوه فرهنووگ سیاسوی تسوواهل داری تسواهل سوختگیرانه و بورعکس، دیوون
داری نیز بور تعیوین نووع  شود. میزان دین داری معتدم نیز منجر به فرهنگ سیاسی معتدم می دین

داری، نووع فرهنوگ سیاسوی  ای که با افزایش میزان دیون گونه گذارد.؛ به فرهنگ سیاسی تأثیر می
 شود.  افراد معتدم می

بخشی، آموزی، و تقلیود بور نگوری و رفتارهوای  پذیری به سه روی انگیزه عوامل جامعه
هوای فرهنگوی و  هوا و ارزی دلیل دارا بوودن آموزه بوهادیوان و موذاه ، گذارنود.  افراد توأثیر می

های عموومی توأثیر  خود بر عرصۀ سیاست، مسوائل سیاسوی، و هموۀ سیاسوت به ، خود اخالقی
گذارند. رهبران مذهبی بزرو، خود را معلمان جامعه دانسته و رهروانشان نیز معموال  توالی  می
پوذیر  سوه، فرزنودان و نونهواالن را جامعههای مدر های گوناگونی همچون آموزی کنند از راه می

 ؛پوذیر کننود کرده و از طریق نحای  و اعمام و رسوم موذهبی، نوکیشوان را در هور سونی جامعه
یکوی از عوامول اجتمواعی شودن  ،نرریۀ اجتماعی شدن سیاسی، عامل دیون بنابراین، براساس

اجتمواعی شودن سیاسوی های مذهبی، منجور بوه  های گروه که از طریق فعالیت آید شمار می به
هوا، سوب   هوا و آموزه سوب  اصورار بور آموزی هوای موذهبی، به ها و گردهمایی شود. گروه می

داری  های دینی شده و درنتیجه، بر دیون ها و ارزی پذیری سیاسی برپایۀ آموزه گیری جامعه شکل
های خاصی را در  ها و ارزی پذیری، نگری گذارند. با توجه به اینکه این نوع جامعه فرد تأثیر می

توان انترار داشت که فرهنگ و رفتار سیاسی فرد نیز تحت تأثیر قرار گیرد.  کند، می فرد ایجاد می
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گیرد و نوع تفسیر  سازگاری دین با دموکراسی، به تفسیر و فهمی بستگی دارد که از دین شکل می
سوی یوا عودم توسوعۀ آن تواند به توسعۀ فرهنگ سیا داری را شکل داده و می از دین است که دین

تر شووند و  یک برجسوته ها، و معارف دینی، کدام ها، ارزی بینجامد. اینکه از بین مناسک، آموزه
داری افراد را شکل دهند، به نوع تفسیر و فهم افراد وابسته اسوت؛ تفسویری کوه افوراد، خوود  دین

یابنود.  پذیری درمی امل جامعهیابند یا آن را با تأثیرپذیری از عو ای مستقل به آن دست می گونه به
ویژه مودارس دولتوی و مودارس  به عوامل ترویج دین در ایران در قال  رسانۀ ملوی، مودارس ووو

هوای مختلو ، و  هوای موذهبی، دانشوگاه وو بسیج محالم، هیئت خاص مذهبی و غیرانتفاعی
هوای  داری کننود و درنتیجوه، دین هوای متفواوتی از دیون را تورویج می های علمیوه، قرائت حوزه

 دهند. متفاوتی را شکل می
داری و فرهنوگ سیاسوی  های نرری پژوهش حاضور، سوه نووع دیون ها و تبیین برپایۀ یافته

داری و فرهنوگ سیاسوی سوختگیرانه،  برحس  نوع قرائت و فهم وجود دارد که عبارتند از: دیون
ش، یکوی از هوای ایون پوژوهش برپایوۀ خروجوی الگووی پوژوه گرایانه. داده معتدم، و تسواهل

داری بوا نووع فرهنوگ  های اصلی پژوهش را تأیید کرد. برپایۀ الگوی موردنرر، نووع دیون فرضیه
داری  گیری دیون داری و شوکل ای که با افزایش نمرۀ نوع دین گونه داری دارد؛ به سیاسی راب ۀ معنا

گیرانه سووی فرهنوگ سیاسوی سوخت سختگیرانه، نمرۀ نوع فرهنگ سیاسی نیز افوزایش یافتوه و به
گرایی  سووی تسواهل داری افوراد به داری، دیون کند و برعکس با کاهش نمرۀ نوع دیون حرکت می

هوای میوانی نیوز کوه  شود و نمره گرا می حرکت کرده و درنتیجه، فرهنگ سیاسی افراد نیز تساهل
شوند. اثبام این  گیری فرهنگ سیاسی معتدم می داری معتدم دارند، منجر به شکل نشان از دین

ای در  کننوده دهد که نوع قرائت و فهوم از دیون و فرهنوگ سیاسوی، نقوش تعیین فرضیه نشان می
طورکلی از بوین  داری با نوع فرهنوگ سیاسوی دارد و همچنوین در ایوران، بوه تعیین راب ۀ نوع دین

تری در  نسوبت قووی داری اثور به متغیرهای گوناگون تأثیرگذار بر نوع فرهنگ سیاسی، متغیر دیون
داری بور  براین، اثبام نشدن فرضیۀ تأثیر مستقیم میزان دیون افزون. (4)فرهنگ سیاسی دارد تعیین

شناسی دین ت وابق دارد. بسویاری از  های نرری در حوزۀ جامعه نوع فرهنگ سیاسی، با استدالم
داری، درواقوع، سونجش  ها در این حوزه، بر این واقعیت تأکید دارند که سنجش میزان دیون یافته

های باال، متوسو ، و پوایین،  داری تر، هریک از میزان دین بیان روشن داری است؛ به از دیننوعی 
هوا، و  آیند. میزان پایبندی به دین درعمل، از مسویر هنجارهوا، ارزی شمار می داری به نوعی دین

ای کوه  گونوه بهزنود؛  داری را رقوم می گوذرد و سورانجام، نووعی از دیون ها می های انسان ذهنیت
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گیرانه، معتودم، و  داری سوخت نووع دیون عوادمترتی ، م داری بواال، متوسو ، و پوایین، بوه ندی
های تولیدشده، فرهنگ سیاسی همسو بوا خوود را  داری گرایانه شده و درنتیجه، انواع دین تساهل

 کنند. گرایانه هستند، تولید می ترتی ، فرهنگ سیاسی سختگیرانه، معتدم، و تساهل که به
افوزاری، توسوعۀ  توان نتیجه گرفت کوه بورای توسوعۀ سیاسوی در بعود نرم می اساس، براین

یافته در جامعوۀ  فرهنگ سیاسی الزم و ضروری است و برای رسیدن به فرهنوگ سیاسوی توسوعه
ها  ناخواه، در همۀ ابعاد زندگی افراد رسوخ کرده است، الزم است که خوانش ایران که دین، خواه

داری معتودم، فرهنوگ سیاسوی معتودلی را ایجواد  دست آید تا دین ههای معتدلی از دین ب و فهم
کندی ایجاد خواهد شود. پیشوتر بوه  صورم، توسعۀ سیاسی رخ نخواهد داد یا به این کند. درغیر

ای در  کننوده این نتیجۀ مهم نیز رسیدیم که نوع قرائت و فهم از دین و فرهنگ سیاسی نقش تعیین
داری سوختگیرانه، معتودم، و  ای کوه دیون گونوه دارد؛ به سیاسوی داری و فرهنگ  تعیین راب ۀ دین

گیری فرهنووگ سیاسووی سووختگیرانه، معتوودم، و  ترتی  منجوور بووه شووکل گرایانه، بووه تسوواهل
هوای  تر، در این مقالوه توالی شود بوه مناقشوام و تناقض بیان روشن شوند. به گرایانه می تساهل

داری بوا  و فرهنگ سیاسوی در تعیوین راب وۀ دیونتوجهی به نوع قرائت و فهم از دین  ناشی از بی
دهد کوه تقریبوا  توانسوته  فرهنگ سیاسی پاسخ داده شود و اثبام فرضیۀ اصلی پژوهش نشان می

زمینه تاحدی )هرچند حداقلی( موفق عمل کنود. نکتوۀ مهوم دیگور ایون اسوت کوه  است دراین
شودۀ حووزۀ توسوعه در  اختههای پژوهش حاضر نشان داد که برخالف نرر اندیشومندان شن یافته

جانبه در ایوران، از توسوعه و تحووم  ، توسعۀ همهالقلم محمود سریعو  حسین بشیریهایران، یعنی 
دانود و  می  و مقودم  جانبه، توسعۀ سیاسی را اولوی شود. بشیریه، برای توسعۀ همه دینی شروع می

ان بور نهادهوای دیگور برتوری البته در مورد ایران، بح ی من قی است؛ زیرا، نهاد سیاست در ایر
دانود.  جانبوه می اجتماعی را گام نخست برای توسوعۀ همه و القلم نیز توسعۀ اقتحادی دارد. سریع

ای موردنرر دو اندیشمند یادشوده،  های توسعه نتایج این مقاله نشان داد، پیش از هریک از جنبه
نوی، و معتودم از دیون الزم هوای من قوی، عقال توسعه و تحولی دینی و ایجاد و اسوتقرار قرائت

است؛ زیرا، نهاد سیاست در ایران، اصل و مقدم است و سیاست ایران نیز ریشوه در دیون دارد و 
پوذیر نیسوت و درصوورم گسسوت کلوی  گسست سیاست از دین در ایران حام حاضور، امکان

شووند؛  بار می سیاست از دین، جامعه و کنشگران قدرم، دچوار تونش و برخوردهوای خشوونت
هوا یوا  جانبوه در ایوران الزم اسوت کوه قرائت رو، در گام نخست برای رسیدن به توسعۀ همه ازاین
آن  از های من قی، عقالنی، و معتدلی از دین شکل گیرد تا توسعۀ سیاسی انجام شده و پوس فهم
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هوایی انجوام  شوود، پژوهش توانیم شاهد توسعه در ابعاد دیگر باشیم. در پایان، پیشونهاد می می
داری بور  داری بر فرهنگ سیاسی درواقع، تأثیر نوعی از دین د که نشان دهند، تأثیر میزان دینشو

دلیل اینکوه خوود تحوت توأثیر  داری، بوه های سنجش میزان دیون فرهنگ سیاسی است و مقیاس
داری را بور فرهنوگ  گیرند، درعمل، تأثیر نووعی از دیون های گوناگون شکل می ها و خوانش فهم

   کنیم. ی و سنجش میسیاسی بررس
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 ها یادداشت
(، 1380هوای کتوابی و همکواران ) هوا از پژوهشها و گویوه . در تبدیل ابعاد فرهنگ سیاسی به معرف1

 ( بهره گرفته شده است.1391( و خانیکی و سرشار )1387زاده )  (، مهدی1383زاده و همکاران ) سراگ

گاهی بیشتر از برتری2 زند نسبت بوه گواله و اسوتاره در جامعوه ایوران،  های الگوی شجاعی . برای آ
 .1390؛ میرزائی، 1390و  1388؛ میرزائی، 1386؛ پویافر، 1384ن.ه: حبی  زاده، 

های  هش شناسی پژو صورم یک طی  از قسمت روی داری و فرهنگ سیاسی به . در سنجش نوع دین3
 ت.( بهره گرفته شده اس1390( و احمدی )1383زاده و همکاران ) سراگ

  (.1396. برای م العۀ بیشتر ن.ه: میرزائی )4
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 منابع
میزان دموکراتیزاسیون فرهنگ سیاسی در میان شهروندان سنندجی و عوامل (. 1387احمدی، یعقوب )

 .شناسی دانشگاه اصفهان  نامه دکتری رشتۀ جامعه  پایان. مؤثر بر آن

نامدۀ   پایان. های دانشوجویی ر تشکلبررسی چگونگی تساهل سیاسی د(. 1380افشانی، سید علیرضا )
 .شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی  کارشناسی ارشد رشته جامعه

مالدۀ پوذیری سیاسوی و فرهنوگ سیاسوی.   (. جامعه1375آلموند، گابریل؛ بینگهوام، پواوم جونیوور )
 .114و  113ترجمۀ علیرضا طی ؛ بهمن و اسفند،  ،اقتصادی د اطالعات سیاسی

مقدس و عرفی، دیدن و سیاسدت در جهدانن کنددوکاوی در (. 1387لد؛ نوریس، پیپا )اینگلهارم، رونا
 . ترجمۀ مریم وتر. تهران: کویر.جوامع مذهبی و غیرمذهبی جهان

 ترجمۀ مریم وتر. تهران: کویر. .تحول فرهنگی در جامعۀ صنعتی پیشرفته(. 1373اینگلهارم، رونالد )

. ترجموۀ یعقووب نوسازی، تغییر فرهنگوی و دموکراسوی(. 1389اینگلهارم، رونالد؛ ولزم، کریستین )
 احمدی. تهران: کویر.

 . تهران:گام نو.موانع توسعۀ سیاسی در ایران(. 1380بشیریه، حسین )

. تهران: نگاه ؛ دوره جمهوری اسالمیشناسی سیاسی ایران ای بر جامعه دیباچه(. 1381بشیریه، حسین )
 معاصر.

نامۀ   پایان. رسی عوامل مؤثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهرانبر(. 1379ریزی، رضا )  بیام
 .شناسی دانشگاه شیراز  کارشناسی ارشد رشتۀ جامعه

 .6و  5، نامۀ فرهنگ(. فرهنگ سیاسی و توسعۀ سیاسی. ترجمۀ مجید محمدی. 1370پای، لوسین )

نامدۀ کارشناسدی ارشدد  پایان. داری هوای دیونای سونجه بررسی مقایسوه(. 1386پویافر، محمدرضا )
 .دانشگاه خوارزمی )تربیت معلم(

هوای (. بررسوی توأثیر میوزان اسوتفاده از رسوانه1391جهانگیری، جهانگیر؛ ابوترابی زارچی، فاطموه )
پژوهشدنامۀ علدو  های فرهنگ سیاسی دانشجویان: م العوۀ مووردی دانشوگاه شویراز. جمعی بر مؤلفه

 (.4)7، سیاسی

نامدۀ   پایانداری در بوین دانشوجویان دانشوگاه تهوران.  (. بررسوی انوواع دیون1384ن )زاده، رامی  حبی 
 .کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

(. واکاویی نقش هویت دینوی 1399مهناز )، گودرزی، محمودرضا؛ رهبرقاضی، سیدسعید؛ زاده حسن
های  کاری سیاسی، اقتحادی، و فرهنگی )موردم العه: دانشجویان دانشوگاه در گرایش افراد به محافره

 (.41)10، ای دانش راهبردی رشته فصلنامۀ مطالعات بیناصفهان(. 

بررسی فرهنگ سیاسی دموکراتیک و عوامل مؤثر بور آن در دانشوگاه تربیوت (. 1385خواه، مژگان )  حق
شناسی دانشگاه تربیدت   نامۀ کارشناسی ارشد جامعه  پایان. 1384-1385معلم تهران در سام تححیلی 

 .معلم
. ترجمۀ هوشنگ نایبی. چاپ هفوتم. تهوران: پیمایش در تحقیقات اجتماعی(. 1385دواس، دی. ای )

 نی.

https://smsnds.sndu.ac.ir/?_action=article&au=12254&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF++%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://smsnds.sndu.ac.ir/?_action=article&au=12255&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://smsnds.sndu.ac.ir/?_action=article&au=12256&_au=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2++%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://civilica.com/l/74386/
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. ترجمۀ منوچهر صوبوری. شناسی سیاسی  ای بر جامعه  جامعه و سیاستن مقدمه (.1391رای، مایکل )
 : سمت.چاپ یازدهم. تهران

 . چاپ دهم. تهران: شرکت سهامی انتشار.ها  کندوکاوها و پنداشت(. 1378پور، فرامرز )  رفیع

(. بررسوی 1395، سوسن؛ خاکی، مینوا )نوربخشسیدجواد؛ زاده،  جمعه ، محمودرضا؛ امامرهبرقاضی
 19. فصلنامۀ مطالعات راهبردی بسیجداری با دو نوع فرهنگ سیاسی مشارکتی و دموکراتیک.  راب ۀ دین

(71.) 

داری بر فرهنگ سیاسی؛ م العوۀ مووردی موردم  بررسی تأثیر دین(. 1390) ، شهابآبادی رئیسی عیسی
 .شناسی دانشگاه مازندران  نامۀ کارشناسی ارشد رشته جامعه  پایان شهر فارسان.

هوای علموی و  تهران: مرکز پژوهش .یافتگی ایران عقالنیت و آیندۀ توسعه(. 1380القلم، محمود ) سریع
 رمیانه.م العام استراتژیک خاو

 . تهران: پژوهشکده م العام فرهنگی و اجتماعی.فرهنگ سیاسی ایران(. 1386القلم، محمود ) سریع

شناسدی   نامۀ دکتری رشته جامعه  پایان. داری و اعتماد سیاسی بررسی راب ه دین(. 1386شایگان، فریبا )
 .دانشگاه عالمه طباطبائی

. شناسدی ایدران مالدۀ جامعه داری در ایوران. دیون(. مدلی برای سونجش 1384زند، علیرضا )  شجاعی
6(1.) 

  اسوالم  تهران: مرکز بازشناسوی  .و اسالمی  در تاربۀ مسیحی  شدن عرفی(. 1381زند، علیرضا ) شجاعی
 . و ایران

فصدلنامۀ راهبدرد  شدن: منع یا تسوهیل. نقش روشنفکری دینی در عرفی(. 1387زند، علیرضا ) شجاعی
 (.4)1، فرهنگ

هددای  چهددارمین نشسددت اندیشدده (. محووادر دینووی آزادی و عوودالت.1391زنوود، علیرضووا ) شووجاعی
 های راهبردی.تهران: دبیرخانۀ نشست اندیشه .آزادی د راهبردی

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و م العوام دین در زمانه و زمینۀ مدرن(. 1394زند، علیرضا ) شجاعی
 فرهنگی.

(. تبیوین توأثیر 1400، هاجر؛ مسعودنیا، حسین؛ نسواگ، حمیود؛ رهبرقاضوی، محمودرضوا )صادقیان
شناسدی  فصدلنامۀ جامعهر اصفهان. سیاسی شهروندان شه  داری و سرمایۀ اجتماعی بر رضایتمندی دین

 (.3)3، کاربردی

ری و رسوانه بور گورایش افوراد بوه دا (. تأثیر پایگاه، دین1399) محمدابراهیم، فریبرز؛ موحد، صمیمی
 (.34)9، های راهبردی سیاست پژوهشگرایی.  ایدئولوژی اصوم

 (.4)9، سیاست خارجی(. فهم فرهنگ سیاسی. 1374)عالم، عبدالرحمن 

. ؛ همایش خورشید شوهادممرزهای تساهل و مدارا در اندیشۀ سیاسی اسالم(. 1382قری ، حسین )
تهوران: دانشوگاه اموام . ماموعه مقاالت هشدتمین همدایش بررسدی ابعداد زنددگانی امدا  حسدین) (

 حسین)ع(.

 .3 آیین،ازگاری یا ناسازگاری. (. اسالم و دموکراسی؛ س1385) کدیور، محسن

. ترجمۀ غالمعباس توسلی و رضا فاضل. چواپ سویزدهم. شناسی  مبانی جامعه(. 1381کوئن، بروس )
 تهران: سمت.

 هران: نی.. ترجمۀ منوچهر صبوری. چاپ پانزدهم. تشناسی  جامعه(. 1384گیدنز، آنتونی )

http://www.bsrq.ir/?_action=article&au=543018&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://www.bsrq.ir/?_action=article&au=543018&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://www.bsrq.ir/?_action=article&au=543424&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF++%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.bsrq.ir/?_action=article&au=543424&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF++%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.bsrq.ir/?_action=article&au=543424&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF++%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.journals.ui.ac.ir/?_action=article&au=240068&_au=%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1++%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.journals.ui.ac.ir/?_action=article&au=240068&_au=%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1++%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://qpss.atu.ac.ir/?_action=article&au=76553&_au=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%B2++%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://qpss.atu.ac.ir/?_action=article&au=76553&_au=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%B2++%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://qpss.atu.ac.ir/?_action=article&au=76811&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85++%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C


 ژپوهشناهم علوم سیاسی                        

 
 ...فرهنگ سیاسی؛با  داریآزمونی تجربی در تبیین رابطۀ دین توسعۀ سیاسی در ایران امروز: مهدی میرزائی و همکار/ 259

 227-260، صص 68، پیاپی 4، شماره 1401 پاییز

(. بررسوی نقوش اعتمواد سیاسوی و 1401مالح، جعفر؛ حیدرآبادی، ابوالقاسوم؛ فرزانوه، سوی  ا... )
، شناسدی مالدۀ مطالعدات جامعهباورهای دینی در توسعۀ سیاسی )مورد م العۀ شهرستان بنودر گوز(. 

15(56.) 

داری و مشوارکت  (. فراتحلیل م العام دین1400، حسین )کمالوند، حسن؛ شجاعی، حسین؛ ملتفت
 (.25)13، پژوهشی اسال  و علو  اجتماعی د فصلنامۀ علمیسیاسی. 

داری و محوک تجربوی  الگووی دیونای دو  (. م العوه مقایسوه1390میرزائی، مهدی؛ معیدفر، سعید )
 (.4)15، معرفت در دانشگاه اسالمیالگوی برتر. 

دانشگاه  نامۀ کارشناسی ارشد  پایانداری و رفتار انتخاباتی.  بررسی راب ۀ دین(. 1388میرزائی، مهدی )
 .تربیت مدرس

سوری اموام داری دانشوجویان دانشوگاه اف شناختی میزان دیون  (. بررسی جامعه1390میرزائی، مهدی )
 (.42)11، فصلنامۀ مدیریت نظامیعلی)ع( با استفاده از یک مدم بومی. 

رسدالۀ داری بوا فرهنوگ سیاسوی در ایوران.  شناختی راب ۀ دیون تبیین جامعه(. 1396) میرزائی، مهدی
 .شناسی دانشگاه تهران رشتۀ جامعه دکتری

 .8و  7، نقد و نظر(. مبانی دینی و فرهنگ سیاسی مشارکتی. 1375میرموسوی،سیدعلی )
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