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  داريالگوي بومی سنجش دین
  

    n.karamollahi@yahoo.comدانشگاه باقرالعلوم یار گروه علوم اجتماعیاستاد/  یالهرمکاهللا نعمت
  15/11/1392ـ پذیرش:  8/7/1392دریافت: 

  دهيكچ
ـ  يدارنیسنجش د منظورمبتنی بر منابع اسالمی به ییالگو ۀارائ ن مقاله در پییا  يهـا مسـلمانان اسـت. در دهـه   ن یدر ب

عـدم  آنهـا   اسـتی کتـرین  عمـده  اداري در ایران انجام شده، امـ دین خصوص سنجش تجربی وضعیت ی درقاتیتحق ر،یاخ
غربی و مسـیحی اسـت. البتـه در ایـن زمینـه،       يالگوهااز  و استفاده يدارنیسنجش د یبوم يالگو یطراح يتالش برا

ـ ا، ولـی  صورت گرفته از سوي بعضی محققان یبوم يالگوهااربست کا ی یطراح يها برابرخی تالش ـ هـا ن ن تـالش ی ز ی
    .  است ق نبودهین توفیقر چندان

 یشناسـ گونـه  بـا ذکـر  داري، انواع، میزان و تغییـرات دیـن   ت تجربی و میدانیِمطالعا ۀش از پنجاه سالیب ۀبا اذعان به سابق
ـ ن انتقادات مربوط به مقیتر، مهميدارنیسنجش د یغرب يهااسیمق انواع ل و هود ازیه مزبـور مطـرح شـده     يهـا اسی

، یاز منابع اسـالم  يریگهز با بهریان نیو در پا گردیدداري معرفی و نقد داخلی سنجش دین ياز الگوها یاست. سپس برخ
  داري پیشنهاد شده است.دین یتجربسنجش  يبرا یبوم ییالگو

  سنجش. ي، الگوداري، ابعادن، دینید ها:لیدواژهک
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مهمقد  
ش از پنجـاه سـاله اسـت.    یبـ  ياسابقه يداري، دارامطالعات تجربی و میدانی انواع، میزان و تغییرات دین

تجربـی دیـن در   هیچ موضـوعی در مطالعـات    1970و  1960ه در طول دو دهۀ کاند برخی بر این عقیده
). 1383 زاده،سراج؛ 1975داري مورد توجه قرار نگرفته است. (هیمل فارب، غرب، به اندازة موضوع دین

نون، تحوالت بسـیاري را از  کتا يریگلکش ياز ابتدا یپژوهان غربنیهاي دها و مقیاسدر این میان، الگو
هـاي مسـیحی؛ و دوم.   از آمـوزه  يریـ گالهـام م. کاند: یبوده كسر گذرانده، اما همگی در دو ویژگی مشتر

بـرداري از ایـن   ان بهـره کـ تأثیرپذیري از فرایندهاي تاریخی ـ اجتماعی غرب. وجود همین دو ویژگی ام 
  .)1384زند، (شجاعی ها را در بسترهاي دینی و اجتماعی مغایر، دشوار ساخته استالگو

شـده از سـوي اندیشـمندان    ارائـه  يدر الگوهاهاي موجود استیک كبا در پژوهان ایرانیبرخی از دین
آمـاري ایرانیـان،    ۀداري در بین جامعـ در سنجش وضعیت و میزان دینآنها  ارآمديکغربی و تشخیص نا

؛ 1384زنـد،  (شـجاعی  انـد انجـام داده  داريبـومی سـنجش دیـن    يسـاخت الگوهـا   برايهایی را تالش
ه در کـ  هسـتند هـا  یاسـت ک یهمچنان داراي برخ الگوها نی). اما، ا1378فرد، خدایاري؛ 1381آذربایجانی، 

داري باشـند.  سنجش تجربی وضـعیت دیـن  براي مناسبی  يتوانند ابزارهاو اصالح، می ییصورت شناسا
، یاز منـابع اسـالم   يریـ گور، بـا بهـره  کمـذ  يالگوهـا  يدر نوشتار حاضر، ضمن معرفی و ارزیابی انتقـاد 

 یش از معرفـ یشـود. پـ  شنهاد مـی ین مسلمانان پیداري در بوضعیت دین یسنجش تجرب منظوربه ییالگو
سـنجش   یغربـ  يهـا ن الگـو یتـر از مهـم  یبه برخ اشاره، یپژوهان داخلنید يشده از سوارائه يهاالگو

  .رسدبه نظر می يضرور يدارنید

  يدارنيهاي غربي سنجش دالگو
هـا و  غرب سپري شده است. در این مـدت، الگـو   داري درش از پنج دهه از آغاز مطالعات تجربی دینیب

  داري ارائه شده است.  با هدف سنجش تجربی دین یپژوهان غربهاي متنوعی از سوي دینمقیاس
مقیـاس   123داري، شده در خصوص سـنجش دیـن  با فراتحلیل تحقیقات انجام، )1999( هودو  هیل

وضـوع،  را بـر حسـب م  آنهـا   شناسـایی و شناسـان دیـن را   شناسـان و روان ارائه شـده از سـوي جامعـه   
هـاي اعتقـادات   مقیاس«مجزا به شرح ذیل است:  ۀگون 17شناسی مزبور شامل اند. گونهردهکشناسی گونه

هـاي رشـد   مقیـاس «، »گیـري دینـی  هـاي جهـت  مقیاس«، »هاي دینیهاي گرایشمقیاس«، »و اعمال دینی
هـاي اخالقـی/   هـاي ارزش مقیـاس «، »دینی ۀهاي تجربمقیاس«، »هاي التزام و اهتمام دینیمقیاس«، »دینی
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الت و حـل  کدینی با مشـ  ۀهاي مقابلمقیاس«، »تدینبعدي هاي چندمقیاس«، »دینی یا خصوصیات فردي
، »هـاي بنیـادگرایی دینـی   مقیاس«، »هاي مفهوم خدامقیاس«، »گراییهاي معنویت و عرفانمقیاس«، »لهئمس

، »الهـی و انتسـاب دینـی    ۀهـاي مداخلـ  مقیـاس «، »زنـدگی پـس از آن  هاي نگـرش بـه مـرگ و    مقیاس«
 »هـاي مـرتبط بـا دیـن    هـاي سـازه  مقیاس« و» هاي دینِ نهاديمقیاس«، »هاي غفران و بخشودگیمقیاس«
  ).1999هیل و هود، (

 ان و نیز فقدان ضرورت پرداختن بـه کو عدم ام مزبورهاي گونی مقیاسبا توجه به گستردگی و گونه
ور بـراي  کهاي مذالگو ییاراکنا ترین دالیلاصلیآنها،  ضمن ارزیابی مختصر در این نوشتار، در ادامهآنها 

  شود.میداري در شرایط اجتماعی ایران و در بین مسلمانان بیان سنجش دین

  هاي غربيارزيابي الگو
ـ ایی   کـ ویـژه آمری بـه ـ    پژوهان غربیدوم قرن بیستم میالدي، دین ۀ، از اوایل نیمذکر شده کگونه همان
ایـن   ۀه همچنـان نیـز تـداوم دارد. نتیجـ    کـ ردنـد  کداري آغـاز  اي براي سـنجش دیـن  هاي گستردهتالش
هـاي  هاي الگـو استیکمدعی اصالح  دام از آنهاکاحان هر ه طرکاست  هاي متعدديتدوین الگو، هاتالش

  داري هستند.  تر در سنجش دینارآمدکهایی نوآورانه و الگو ۀپیشین و ارائ
تـاریخی غـرب، داراي    ت مسیحیت و شرایط اجتمـاعی ور به دلیل ریشه داشتن در سنکهاي مذالگو
  توجه کنند:آنها باید به پژوهان مسلمان، یند باید هکاست هایی ویژگی

مطلـق   ی عمومیت و شمولبنابراین، تلق است.به شدت مسیحی و غربی  داري غربیهاي دیناوالً، سنجه
در بسترها و شرایط دینی و اجتماعی مغایر، موجـب بـروز اشـتباه در    آنها  ۀانگارانارگیري سهلکو به

ه نقـد  کـ ر اسـت  کـ الزم بـه ذ  شود. البتهمیآنها  اربردي نتایجکاهش اعتبار علمی و ارزشِ کسنجش، 
ان کـ امه نقد مدعاي عمومیـت و  کلزوماً مرادف نقد خود سنجه نیست، بل هابومی بودنِ این سنجهغیر

  اربست آن در محیط و شرایط مغایر است.ک
ام و کـ بنـدي بـه اح  ، یعنـی پـاي  »شـریعت «اثري از  مترکۀ آن، یافتداري و ابعاد تفصیلثانیاً، در بحث دین

وجود نـدارد و متـأثر از   » اعتقاد«و » ایمان«روشنی میان  کیکگردد و یا تفدستورات دینی مشاهده می
  ی به دیگري تقلیل داده شده است. کرهیافت مسیحی، غالباً ی ۀغلب
ه کـ ور وجود ندارد؛ بـدین معنـا   کهاي مذرفته در سنجهارکهمیان مقوالت ب یو تفصیلِ روشن کیکثالثاً، تف

داري و هـر دو از مقـوالت   دیـن » هـاي نشـانه «نِ داري، از مقوالت مبـی دین» ابعاد«مقوالت مربوط به 
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گـر را در تشـخیصِ صـحیح    ار پـژوهش کـ اند. همـین آمیختگـی،   به خوبی تمیز داده نشده» مديیاپ«
  .)1384زند، (شجاعی سازدل مواجه میکداري با مشهاي دینگونه

ی بـومی و  یتـا الگـو   آن اسـت بـر هاي غربـی،  الگو استیکاین نوشتار با اذعان به  مزبور،به گفتار  توجهبا 
هـایی نیـز   اسـتی کدر ایـن راه   که است . روشنارائه دهدن اسالم و شرایط اجتماعی ایران، یمتناسب با د

 بـدین منظـور، ابتـدا   هاي صاحبان خـرد، اصـالح نمـود.    گیري از اندیشهرا با بهرهآنها  توانه میکوجود 
آنهـا،   از يریـ گبـا بهـره   پژوهان داخلی معرفی و سپسوي دینشده از سهاي ارائهترین الگواز مهم برخی
  . شودمیپیشنهادي ارائه  يالگو

  يدارنيهاي داخلي سنجش دالگو
شـده از سـوي   هـاي ارائـه  هـا و مقیـاس  هاي موجود در الگـو استیک كپژوهان ایرانی، با دربرخی از دین

آمـاري   ۀداري در بـین جامعـ  در سـنجش وضـعیت دیـن   آنهـا   ارآمديکاندیشمندان غربی و تشخیص نا
انـد. بیشـتر   انجـام داده  داريسـنجش دیـن  هاي بـومی  و مقیاس هاساخت الگو برايهایی ایرانیان، تالش

شناسـان در ایـن زمینـه    شناسی صورت گرفته و سهم جامعهور از سوي پژوهشگران روانکهاي مذتالش
جدي و قابـل اسـتناد    يالگو کشناسان، تنها یدر بین جامعه :توان گفتمی کهتا آنجابسیار محدود است 

  ارائه شده است. زندشجاعیتوسط آقاي 
 ،آذربایجـانی شناسـی( شده از سـوي پژوهشـگران روان  هاي ساختهاز مقیاس يتعداد، رويبدین
 يالگــو کیــعنــوان بــه ـ   زنــدشــجاعی ي) معرفــی و ســپس الگــوداودياران و کــو هم فقیهــی
  شود.معرفی می شناختی ـجامعه

از ، ابتـدا برخـی   »یـه بـر اسـالم   کگیـري مـذهبی بـا ت   آزمون جهت«ساخت  يبرا مسعود آذربایجانی
 هاي دین اسـالم، شناسی آموزهخصوص ساختار اسالم را مطرح و سپس در گونه هاي موجود دردیدگاه

نـد. از دیـد او، سـه    کعبادات) تقسیم می»(وظایف عملی«و » اخالقیات«، »اعتقادات«را به سه ساحت آنها 
ه کـ ايگونـه دهنـد، بـه  یل میکدین اسالم را تش ة، اصول اعتقادي و شالود»معاد«و  »نبوت«، »توحید«اصل 

بـه   »اخالقیـات «گیرنـد.  وام مـی  معناي خود را از این اصـول  هاي خبري و انشایی دین اسالمارهگز ۀهم
ان عواقـب و نتـایج نهـایی    یـ بـا ب  ند این اصـول کزندگی آنها  ه انسان باید مطابقکشود اصولی اطالق می

ه در آخـرت  کـ  ،در دنیـا تنها نه نتایج و آثار اعمال بشره کآموزد ن واقعیت را به آنان مییها، ااعمال انسان
ن فـردي،  هـاي گونـاگو  لی اخالقیات اسالم در ضمن بخـش کرد. خطوط کنیز گریبان او را رها نخواهد 
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گیرد. عبادات یا وظایف عملی نیز بخـش مهمـی   قرار می مانند آن اقتصادي و خانوادگی، روابط اجتماعی
ه در کـ دهـد  یل مـی کجهاد) را تشـ  و ات، روزه، حج، خمسک(نماز، زنند ۀ اعمال و رفتارها مااز مجموع

روابـط   بارةدر منابع اسالمی در هکۀ دیگر اینتکشناخته شده است. ن »فروع دین«فرهنگ اسالمی با عنوان 
(روابـط مـالی و معـامالتی،     فراتر از آن ةدرون خانوادگی و حوز ةمدنی و حقوق خصوصی، اعم از حوز

واجـب، مسـتحب،   «صورت به هاییومت)، آموزهکقضایی و نیز امور سیاسی و مبانی ح مسائل جزایی و
  ).58- 53 ، ص1385(آذربایجانی،  وجود دارد »روه و حرامکحرام، م

ـاي روانـی و از   را در ردیف آزمـون  »گیري مذهبیآزمون جهت«ر مقدمات مزبور، ک، پس از ذآذربایجانی ه
دانسـته و بـراي طراحـی آزمـون مزبـور، از نمـودار       » خودشناسـی آزمـون  «هاي شخصـیت ماننـد   سنخ آزمون

دي  مبناي تعریـف   گرفته است. وي بر کمک» مراتب عوامل شخصیتسلسله« ـالواتور مـ  ، و»شخصـیت «از  س
ـاي شخصـیت عرضـه    ه او از بخـش کـ نموداري براساس  ـان «رده، کـ ه اي در گـرایش هسـته  عنـوان  بـه  را» ایم

  ).64ـ63، ص همان( آورده استشمار داري در متون دینی بهدین یلیدواژة اصلکگیري مذهبی و جهت
وشـد تـا ضـمن    ک(قرآن و روایـات معتبـر)، مـی    سپس با تحلیل متون و منابع دین اسالم آذربایجانی

 و ، اسـالم ماننـد (دیـن، تقـوا    بـه آن  کهـاي معنـایی نزدیـ   هاي داراي میـدان و واژه »ایمان« ةبررسی واژ
پیشـنهادي   يالگـو  ،مؤمن را شناسایی و در نهایت کهاي متوقع از یرفتارها و ویژگی ۀهدایت)، مجموع

  ).64، ص همان( داري ارائه نمایدخود را براي سنجش دین
لی مـذهبی در  کگیري جهت ةنندکاي مشخصگرایش هسته» ایمان«، آذربایجانی پیشنهادي يدر الگو

یابـد. از  ل دین، فروع دین و اخالقیـات ظهـور مـی   یعنی اصو ،اساسی دین ةه در سه حوزکزندگی است 
هـاي مـؤمن را از دیـدگاه    اي نسبتاً جامع، مجموعه ویژگـی گونهتوانیم بهه میکهاي اساسی دید او، مقوله

از: انسان و خدا، انسان و آخرت، اولیاي دین، انسان و دیـن، بـدن    است قرار دهیم، عبارتآنها  اسالم در
هـا  تصادي، روابط اجتماعی، خانواده، انسان و طبیعت، و اخالق فردي. این مقولـه و قواي زیستی، امور اق

به هم را در خود جـاي   کهاي نزدیاي از ویژگیدام مجموعهکه هر کدومی هستند  ۀواقع، عوامل مرتبدر
  ).66 ، ص1385، همان( دهندمی

کردنـد  ، تـالش  یشناختافت روانیز با اتخاذ رهی) ن1384(او  ارانکو هم فقیهی، یجانیآذرباافزون بر 
. آنهـا هـدف خـود را    طراحـی کننـد   يدارنیسنجش د ياسالم برا يهابر آموزه یو مبتن یبوم ییالگو تا
و تبیـین عناصـر    دینی به آیات قرآن و احادیث معصومانرد درونکداري با رویهاي دینفهبررسی مؤل«

  .)219، ص 1384اران، ک(فقیهی و همند ردکاعالم » شناختیبا دید روان دارياصلی دین

۱۲۰     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

ماننـد قـرآن و    ،در منابع اصیل اسالمی: «از است عبارتال اصلی تحقیق ؤ، سمزبوربراساس مقدمات 
و  ؟داري در نظر گرفته شده اسـت براي دین هاي مهمفهعناصر محوري و مؤل ، کداماحادیث معصومان

  .)219، ص همان( »رد؟کبندي دي و اولویتبنشناختی طبقهروان منظررا از آنها  توانچگونه می
در » دیـن «ال تحقیق، ضـمن بررسـی معنـاي واژة    ؤگویی به ساران او، براي پاسخکو هم فقیهی

مجموعـه قواعـد   معنـاي  بـه  دین«قرآن، از میان تعاریف و معانی گوناگون، دو تعریف اصلی، یعنی 
داري یـا انقیـاد و   دیـن معنـاي  به دیناعتقادي، اخالقی، فقهی و حقوقی وحی شده از جانب خدا و 

رده و بـا هـدف تبیـین دو    کرا انتخاب » بندي به همان قواعد اعتقادي، اخالقی، فقهی و حقوقیپاي
داري، سه دسته از متـون دینـی را بـه    هاي اصلی دینور و نیز شناسایی و استخراج مؤلفهکمعناي مذ

  اند:شرح ذیل بررسی نموده
داري در هاي اصلی دیـن ها و مفاهیم مهمِ نشانگر مؤلفهلیدي، واژهکمت واژگان لیدي: در قسکواژگان  .1

  .بررسی شده است آیات قرآن و احادیث معصومان
 دارهاي شناختی، عاطفی و رفتـاري افـراد دیـن   ها و نشانهبا اذعان به ویژگی مؤمن:و اوصاف  هاهنشان .2

  بندي شده است.شناسایی و دسته ها، این ویژگینادر آیات قرآن و روایات معصوم
بـه عناصـر   آنهـا   ه درکـ  شـده ذکرداري: آن دسـته از آیـات و روایـات    شناختی دیـن آسیب هايهنشان .3

  شده است. اشارهگر ایمان داري و تضعیفردي منافی دینکشناختی، عاطفی و عمل
مبتنـی   »امکـ اح«و  »القاخـ «، »عقایـد «بر عناصر اصلی دین یعنـی   و ارانکو هم فقیهی داريمقیاس دین
ام تعریـف شـده   کبندي به مجموعه قواعد اعتقادي، اخالقی و احپايعنوان به داري نیزآن دینبوده و در 

  ).230ـ228 صهمان، است (
ساختار اسالم و مؤلفه«اي با عنوان در مقاله )1384د داودي(محم  وشـد تـا   ک، مـی »ن بـه آن هـاي تـدی

، ابعـاد و  »سـاختار اسـالم  «سنجش التزام به دین اسالم ارائـه نمایـد. از دیـد او، مـراد از      منظوربه ییالگو
، »داريهـاي دیـن  مؤلفـه «و مـراد از   ،دیگرکـ بـا ی آنهـا   هاي دین اسالم و روابـط درونـی و متقابـل   مؤلفه

  ).1384(داودي،  باشد داشتهرا آنها  مؤمن و معتقد به اسالم باید هره کهایی است ویژگی
  داند:یل میبه شرح ذ مؤلفههاي اساسی دین اسالم را شامل هفت مؤلفه، اوديد

هاي اخباري دربارة خدا، انسان، جهان، پیامبران، سیره و زنـدگی  اي از گزارهدانش و شناخت: مجموعه .1
دانـش  هاي مؤلفهالزم نیست. اینها آنها  ه در متون اسالمی آمده و اعتقاد بهکو مانند آن  پیامبر اکرم

  .بیتو اهل دهند؛ مانند آشنایی با قرآن، حدیث، سیرة پیامبر اکرمیل میکاسالم را تش
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مانند ایمـان بـه وجـود     ؛ه پذیرش و باور به آن الزم استکو دانش دینی  اعتقادات: بخشی از شناخت .2
  خدا، یگانگی خدا، و دیگر صفات خدا.

  ند.کات و رفتارهاي پسندیده و ناپسند را مشخص میه صفکاخالقیات: آن بخش از تعالیم اسالم است  .3
سـازد.  هاي خـاص مشـخص مـی   ، چگونگی رفتار ما را در برخی موقعیتمؤلفهها: این آداب و سنت .4

  پیش از غذا خوردن. »اهللابسم«گفتن  و اري با نام خداکمانند آغاز هر 
  دعا. و مانند نماز، روزه ؛را انجام دهندآنها  مسلمانان بایده کی کعبادات و شعائر دینی: اعمال و مناس .5
  ار، درآمد و دیگر موضوعات اقتصادي است.کهاي اسالم در باب . تعالیم اقتصادي: این بخش شامل آموزه6
بـر  میـت را در کۀ بـا حا ومت و رابطکباب ح هاي اسالم درآموزه مؤلفهومتی: این کتعالیم سیاسی و ح .7

، همـان ( اسالمی و دفاع از آن در برابر تجـاوز دیگـران   ۀمانند ضرورت حفظ استقالل جامع ؛گیردمی
  ).167ـ166 ص
هـاي  مؤلفـه ، بـر  »اعتقـاد «و  »شـناخت «هاي مؤلفهدین اسالم، ۀ گانهاي هفتمؤلفه، در میان داودياز دید 

یابـد.  اد دیگر تحقـق نمـی  ؛ زیرا بدون شناخت و اعتقاد، ابعنده همگی از سنخ عمل هستند، مقدمک ،دیگر
غایـت   م اسـت؛ زیـرا  ها و اعتقادهـا مقـد  در میان اعتقادات نیز شناخت و اعتقاد به خدا، بر دیگر شناخت

 سـاز زمینـه  ست. شناخت پیامبران و امامـان امبران، شناخت خدا و ایمان به اوآفرینش انسان و بعثت پی
، امامـت، در گـرو   تبـع آن ایمان بـه پیـامبري و بـه   به معرفت و ایمان الهی است. از سوي دیگر، دستیابی 

  ).172 ، صهمانست. بدون پذیرش خدا، اثبات معاد نیز محال است(ایمان به خدا
ین یسـویه و از بـاال بـه پـا    کهاي دین اسالم، یمؤلفهطولی و ترتبی میان  ۀ، رابطمزبورگفتار  براساس

شناخت و اعتقاد به نبوت، امامت و معـاد اسـت،   ه اعتقاد به خدا شرط الزم براي ک، همچنان ؛ یعنینیست
 ۀفـ ه مؤلّکـ  گونـه همـان  نیـز ننـد.  کاین اعتقادات نیز به سهم خود، شناخت و اعتقاد به خدا را تقویت می

، عبـادات  نـد کآماده میآنها  و زمینه را براي تحقق و پذیرش استاعتقادات، مستلزم عبادات و اخالقیات 
  ).176ص همان، د (ننمایتثبیت و تعمیق مییز اعتقادات را و اخالقیات ن

هـاي دیـن اسـالم وجـود     اي نیز در بین مؤلفههسته و پوستهۀ رابطافزون بر رابطۀ طولی، نوعی 
اصلی دیـن اسـالم   ۀ نویسد: شناخت و اعتقاد به خدا، هستور میکمذ ۀدر توضیح رابط داوديدارد. 

از شـناخت و اعتقـاد بـه    پـس  درونـی  ۀ نخستین الید. گیرها از آن سرچشمه میر مؤلفهیاست و سا
مستقیم شناخت و ۀ ثمره و الزم و معاد است. این الیه امامانو  خدا، شناخت و اعتقاد به پیامبر

ۀ تـر اسـت. سـومین الیـ    کدین نزدیۀ ها به هستمؤلفهدیگر اعتقاد به خدا بوده و به همین سبب، از 

۱۲۲     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

آداب و رود. شمار مـی بهقبل ۀ دو الیة ه الزمه و ثمرکست درونی دین اسالم، عبادات و اخالقیات ا
هـاي  الیهۀ همۀ ه الزمکدهند. این الیه در عین حال یل میکدین را تش یدرونۀ چهارمین الی هاسنت

 ومتیکـ اقتصادیات و تعالیم سیاسی ـ ح. شودقبل است، محافظ اخالقیات و عبادات نیز شمرده می
  ).179ـ178، ص (همان دین هستندۀ ترین الیبیرونی

دیگر، کـ هاي دین اسالم و روابط درونی و متقابل آنها با یپس از شناسایی و بیان ابعاد و مؤلفه داودي
نـد  کمزبور، این سؤال را مطرح مـی  يهایژگیبراي استخراج و پردازد. ويهاي مؤمن میبه تبیین ویژگی

). از 179، ص (همـان  »آورد؟او بـه وجـود مـی   هایی را در فرد، چه ویژگی کتحقق دین اسالم در ی«ه ک
ـ  ۀ شناخت است، یا از مقولۀ هاي مؤمن یا از مقول، ویژگیديداونگاه  عمـل  ۀ عقیده و ایمان، و یـا از مقول

شـناخت،  ۀ گانـ مؤمن و بر حسـب مقـوالت سـه   ۀ براساس رابطباید هاي مؤمن و رفتار. بنابراین، ویژگی
  ود.بندي شعقیده و عمل، استخراج و دسته

هاي مـؤمن را در سـیزده مقولـه بـه شـرح ذیـل بیـان        )، ویژگی1380(آذربایجانی ياو با الهام از الگو
ومت، امور اقتصادي، اخـالق اجتمـاعی   کند: خدا، معاد، اولیاي دین، قرآن، شعائر دین، سیاست و حکمی

ي زیسـتی، خـود و   در برخورد با مؤمن، اخالق اجتماعی در برخورد با غیرمـؤمن، خـانواده، بـدن و قـوا    
  ).180(همان، ص طبیعت

 يالگـو  یدر طراح زندیشجاعهستند،  یشناختروان ۀشتر واجد صبغیه بکن، یشیپ يبرخالف الگوها
بـراي سـنجش    یمـدل «اي بـا عنـوان   در مقاله يند. وکیاتخاذ م یشناخت، موضع جامعهيدارنیسنجش د

داري، با اعتقـاد بـه عـدم    هاي غربی سنجش دینالگو، ضمن معرفی و ارزیابی انتقادي »داري در ایراندین
وشـیده  کداري در شرایط اجتماعی ایران و در بـین مسـلمانان،   ور براي سنجش دینکهاي مذتناسب الگو

داري براي سـنجش دیـن   یتا برحسب دین اسالم و متناسب با شرایط اجتماعی جامعه ایران، الگوی است
دیـن   کداري از منظر یذعان به ضرورت تعیین ابعاد دین و ابعاد دینمنظور، وي ضمن اارائه نماید. بدین

اسـتخراج منطقـی ابعـاد دیـن اسـالم براسـاس مبـانی        بـراي  شناسـی آن دیـن،   برحسب انسان خاص و
    رده است.کتالش  داري مسلمانان ایرانیسنجش دینبراي ی مناسب یشناسی اسالم و ساخت الگوانسان

او متنـاظر  اي منطقی با ابعاد وجودي گونهبهباید و ابعاد آن است براي انسان  ، دینزندشجاعیاز دید 
انـد. در مقابـل،   به تمام ابعاد وجـودي انسـان پرداختـه    مالکۀ در این میان، تنها ادیان داراي داعی اباشد. ام

مغفول نهـاده یـا   ه تنها متوجه برخی از ابعاد وجودي انسان شده و سایر ابعاد را کتوان یافت ادیانی را می
  ).1384زند، (شجاعی انددیگر ابعاد شمردهۀ در ذیل و ادام
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دعـوي  : در توجه به تمام ابعاد وجودي انسان، معتقـد اسـت   ،»مال دین اسالمک«ۀ با اذعان به داعی وي
 مال و فراگیري در این آیین، آن را ناگزیر ساخته است تا در اهتمـام بـه تمـامی ابعـاد وجـودي انسـان،      ک
کم ـ   ـ دستاز ابعاد دین را متناسب و متناظر با هریک  تنها مخاطب خویش، هیچ فرونگذارد وعنوان به
، »عقیـده «دین اسالم (پنج بعـد  ۀ یافتبا پذیرش ابعاد تفصیل زندشجاعیبعد وجودي انسان قرار دهد.  کی
م یا زیـاد دیـن   کأثیر و تجلی (ت »داريدین«تعریف براساس  و »)شریعت«و » اخالق«، »عبادیات«، »ایمان«

، »بـودن  معتقـد «ند: کداري در اسالم معرفی میذیل را براي دینۀ گاندر ذهن، روان و رفتار فرد)، ابعاد پنج
  ).53ـ52، ص (همان» متشرع بودن«و » کردناخالقی عمل «، »اهل عبادت بودن«، »مؤمن بودن«

ه توانایی سـنجش نمودهـاي دیـن را در    کهاي معیاري، براي ساخت سنجهمعتقد است:  زندشجاعی
هـاي  م حـداقل که حداري، کهاي زندگی دارا باشند، عالوه بر ابعاد دینتمامی ابعاد وجودي فرد و عرصه

داري، هـاي دیـن  تر آن نیز سود جست. از نشانهمدهاي عمیقاها و پیتوان از نشانهمی، دینی بودن را دارند
برپـایی  «، »داشـتنِ ظـاهر دینـی   «، در »ال بردنِ دانش و معلومات دینی خودبا«توان به اهتمامات فرد در می

ه داري را، کـ مدهاي عمیـق دیـن  ارد. پیکاشاره » پیوندهاي معاشرتی«و » تیکداشتنِ اهتمام مشار«و » شعائر
تعمیق ایمان و تجلیـاتش  «، »سب بینش الهیک«ست، باید در هاهدف غایی ادیان در متحول ساختنِ انسان

بـه  ـ ترتیـب    بـه ـ ه ، ک»کات اخالقیمل«و » اۀ تقوکچنگ آوردنِ ملبه «، »شف و شهودکیل به قدرت در ن
  ).روابط فرد با خدا، با خود و با دیگران مربوط است، جست (همان

ه ضـمن  کـ رده کـ از مفاهیم و اصطالحاتی استفاده مزبور  يدر ساخت الگو: مدعی است زندشجاعی
افی در میان مسـلمانان نیـز برخـوردار    کپژوهی، از رواج و اعتبار در ادبیات دین کهاي نزدیداشتن معادل

ار رفتـه  کهبرخی از این مفاهیم بعضاً در معانی و فضاهاي مفهومی متفاوتی بچون با وجود این، اما  .است
ی ه تحـت تـأثیر تلقـ   کـ ویـژه مـواردي   بـه ــ   هاي مغایر از آنها وجـود دارد و احتمال بروز برداشتاست 

برخـی از مفـاهیم   دربـارة  توضـیحاتی  ـ رده   کـ مسیحی و القائات غربی، اختالل یا تداخلی در آنها بروز 
  رده است.  کور بیان کمذ

  هاي داخليارزيابي الگو
بنـدي مختصـري از   داري، در ادامـه، جمـع  هـاي بـومی سـنجش دیـن    پس از بیان اجمالی برخی از الگو

  شود.  میذکر هاي آنها استیکازات و ور ارائه و برخی از امتیکهاي مذالگو
ور، کهاي مـذ المی) طراحان الگوکشناختی و شناختی، روان(جامعه گرچه با توجه به تفاوت رهیافت

امـا   جداگانه مورد ارزیابی قرار گیـرد، طور به باید هر الگو ست ویسنخ ن کقوت و ضعف آنها لزوماً از ی

۱۲۴     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

هـاي رایـج غربـی و    رد انتقـادي نسـبت بـه الگـو    کامتیاز مهم، اتخاذ روی کیعنوان به لی وکنگاه  کدر ی
 ۀداري مسـلمانان، شایسـت  ناشیانه از آنها براي سنجش تجربی وضعیت دیننکردن برداري مسیحی و گرته

هـاي  اسـتی ک كهـاي بـومی، بـا در   دهنـدگان الگـو  تر نیز اشاره شد، ارائهه پیشکگونه تقدیر است. همان
داري مسلمانان، همت خود را مصـروف طراحـی   ی در سنجش دقیق و علمی وضعیت دینهاي غربالگو

ارزیـابی  ور کهـاي مـذ  الگـو بـه اختصـار   اند. در ادامـه،  هاي اسالم نمودهالگوي بومی و متناسب با آموزه
  .شودمی

تـوان،  لـی مـی  کبنـدي  تقسیم که در یکته ضروري است کپیش از ورود به بحث، یادآوري این ن اام
رد. در ایـن  کـ به دو دسته تقسیم حسب نوع رهیافت،  شده در این نوشتار را برمعرفی ۀهاي چهارگانالگو

 کشـناختی در یـ  به دلیل برخورداري از رهیافت روان داوديو  فقیهی، آذربایجانیهاي بندي، الگوتقسیم
گیـرد. در  گـر جـاي مـی   دی ۀشـناختی، در دسـت  جامعه يالگو کیعنوان به نیز زندشجاعی يدسته و الگو

موضــع خــود را اعــالم و بــه دارا بــودن رهیافــت صــراحت، بــه فقیهــیو  آذربایجــانینخســت،  ۀدســت
سـاختار اسـالم و   «نیز گرچه هـدف خـود را شناسـایی و اسـتخراج      داودي. اندردهکشناختی اذعان روان
هـاي  اسالم، بـا الهـام از مقولـه   هاي مؤمن از دید در بیان ویژگیاما  نموده،معرفی » هاي تدین به آنمؤلفه

 ۀاسـت. در دسـت  داشـته  ها این ویژگیۀ شناختی در شناسایی و ارائرد روانک، عمالً رویآذربایجانیۀ گانده
  شناختی است.رهیافت جامعهداراي  زندشجاعی يدوم نیز الگو

ود و پـس از آن  شـ نخست بیان میۀ هاي دستباب الگو ات درک، ابتدا برخی نمزبوربا عنایت به گفتار 
  شود:میذکر  زندشجاعی يهاي الگواستیکامتیازات و 

بر منابع اصلی دیـن اسـالم بـراي     دینی و ابتنارد درونکاتخاذ روی هاي دسته نخستاولین امتیاز الگو
از آیات قـرآن و احادیـث   ، هاي مؤمنبراي استخراج ویژگی آذربایجانیساخت الگو است. در این زمینه، 

به متون اصلی دیـن اسـالم و   اند با مراجعه کردهتالش او اران، کو هم فقیهی. ندکاستفاده می نامعصوم
هـاي مهـم   جنبـه ؛ هایی براي انسان پیـام دارد ه دین اسالم در چه حیطهکاستنباط محتواي آن، نشان دهند 

اسـایی ابعـاد و   داودي نیـز بـراي شن   و میزان انتظار دیـن از پیـروان چـه انـدازه اسـت     ؛ دامندکداري دین
ه مـؤمن و معتقـد بـه    کـ هایی دیگر و نیز ویژگیکهاي دین اسالم و روابط درونی و متقابل آنها با یمؤلفه

  .کرده استاسالم باید آنها را دارا باشد، از آیات و روایات استفاده 
تـالش  ور کهـاي مـذ  دارا بودن مبناي معرفتی و منطقی است. به بیان دیگر، طراحـان الگـو   امتیاز دوم

االمـري دیـن را اسـتخراج و معرفـی نماینـد.      اند با استفاده از منابع اصیل دین اسالم، واقعیت نفـس ردهک
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و » اخالقیـات «، »اعتقـادات «هاي دین اسـالم، آنهـا را بـه سـه سـاحت      شناسی آموزهدر گونه آذربایجانی
عناصـر محـوري و   هـدف خـود را شناسـایی    او  ارانکـ و هم فقیهیکرده است. تقسیم » وظایف عملی«

)، اعـالم  (قـرآن و احادیـث معصـومان    داري از طریق بررسی منابع اصیل اسـالمی هاي مهم دینمؤلفه
رد کـ دیگر، بـا اتخـاذ روی  کـ هاي دین اسالم با یبراي تعیین روابط درونی و متقابل مؤلفه داودياند. نموده
  کرده است.ده باب آفرینش هستی و انسان استفا گرایانه، از آیات قرآن درغایت

داري اسـت. بـه   طولی میـان ابعـاد دیـن   ۀ ارسازي رابطک، آشوديداو  آذربایجانیهاي امیتاز سوم الگو
اي ابعاد ایـن دیـن را   هسته ـ پوسته  دینی، رابطهرد درونکبا اتخاذ روی اندردهکتر، این دو تالش بیان دقیق

لـی  کگیـري  جهـت ة ننـد کاي تعیینگرایش هسته» ایمان«، آذربایجانیپیشنهادي  ي. در الگوسازندار کآش
یعنـی اصـول دیـن، فـروع دیـن و      اساسـی دیـن،   ة ه در سه حوزکاست مذهبی در زندگی قلمداد شده 

اصـلی دیـن اسـالم اسـت و     ۀ ، شناخت و اعتقاد به خدا، هستداودي يیابد. در الگواخالقیات ظهور می
از شناخت و اعتقاد به خـدا، شـناخت و اعتقـاد    پس ۀ گیرند. دومین الیها از آن سرچشمه میمؤلفهدیگر 

دو ة ه الزمه و ثمـر کعبادات و اخالقیات است  دین اسالمۀ و معاد است. سومین الی ، امامانبه پیامبر
  آید.شمار میبهقبل ۀ الی

ه برخی از آنهـا از ایـن   کوجود دارد شده ذکرهاي ها نیز در الگواستیک، برخی مزبوررغم امتیازات به
  است: قرار

سردرگمی در تعیین حـدود و ثغـور   و در نتیجه، » اسالم«بر تعریف روشنی از دین  عدم ابتنا نخست
اي براي دیـن اسـالم مطـرح    گانهابعاد سه فقیهیو  آذربایجانیهاي آن. البته دین و شناسایی ابعاد و مؤلفه

  .نندکنمیها ترسیم مرز روشنی میان ابعاد و نشانهدر ادامه،  اند، اماکرده
در . دهنـد ور تمام ابعاد دین اسالم را پوشـش نمـی  کهاي مذه الگوکبه این معنا ؛ جامعیتفقدان دوم، 

سـایر ابعـاد در نظـر     ۀم روح و ریشکه در حکبعد دین، بل کیعنوان به ، ایمان دینی نهآذربایجانی يالگو
داري غفلت شده اسـت.  بعد دین کیعنوان به ام دینیکیا اح» شریعت«گرفته شده است. همچنین از بعد 

بندي و انقیاد به مجموعه قواعد اعتقادي، اخالقی و پايعنوان به داري، دیناو ارانکو هم فقیهی يدر الگو
  است.» دینی کمناس«و » ایمان دینی«آنان به ابعاد نکردن توجهه این نشانگر کام دینی، تعریف شده کاح

 داريابعـاد دیـن  ؛ دیگرکمرزهاي آنان از یجدا نکردن داري و آثار دینها و ابعاد، نشانهآمیختگی  سوم
و ه دیـن مـدعی پـرداختن بـه آنهاسـت      کو نشانگر وجوهی است دهد مییل کاجزاي درونی دین را تش

داري گویـاي دیـن   هکـ هایی هسـتند  داري داللتهاي دیننشانهاما  .هاي دینی بودن را دارندم حداقلکح
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ه از کـ شـود  اي اطـالق مـی  شـده داري نیز به خصال درونـی ظاهري دارند. آثار دینۀ نببیشتر ج، فرد بوده
بـه  مزبـور  شـود. انتقـاد   هاي دین در او ایجاد مـی دار در التزام به ابعاد و نشانهمدت دینممارست طوالنی

  .وارد است گانههاي سهالگو
هـا بـا   ، طراحـان الگـو  ذکر شدتر پیشه کگونه همان؛ رد اجتماعی در طراحی الگوکفقدان روی چهارم
از ابعـاد اجتمـاعی آن   اما  اند،ردهکدار تالش آرمانی دینۀ ساخت نمونمنظور بهدینی، رد درونکاتخاذ روی

 ۀه توحید هسـت کمفهومی است  ۀکشب کبه بیان دیگر، گرچه نظام معرفتی دین اسالم یاند. ورزیدهغفلت 
ه کـ معطـوف اسـت   ی هاي انسـان دین در واقعیت اجتماعی به ارادهچون  ادهد، امیل میکاصلی آن را تش

اصـلی  ۀ باید آن را اوالً، بفهمند و ثانیاً، به آن دل بسپارند، بنابراین، در شـرایط اجتمـاعی گونـاگون، هسـت    
ن است در محبت نسـبت بـه ائمـه    کداري در بین متدینان لزوماً در توحید نهفته نیست. این هسته ممدین

به سـایر ابعـاد دیـن    دار از این طریق، دینی دیگري نهفته باشد و دینۀ و یا هر مقول یاي دینو اولاطهار 
هـاي گونـاگون   هـا یـا شـیوه   کسـب توان با ارجاع به واقعیـت اجتمـاعی،   متصل شود. به دیگر سخن، می

  دیگر تمییز داد.  کداري را از یدین
بیـان   زنـد شـجاعی  يهـاي الگـو  اسـتی کو هـا  امتیازشناختی، در ادامه، هاي روانپس از ارزیابی الگو

  شود:می
هـاي دیـن اسـالم بـا سـایر ادیـان و نیـز        تفاوت كشناس دین، با درجامعه کیعنوان به زندشجاعی

داري سنجش تجربـی دیـن  منظور بهمناسبی  يالگو وشیده استکشرایط اجتماعی ایران با جوامع غربی، 
  ور به قرار ذیل است:کمذ يهاي الگواستیکبرخی از امتیازات و  .دهددر بین ایرانیان مسلمان ارائه 
  عبارت است از: زندشجاعی يبرخی از نقاط قوت الگو

رغـم بسـیاري از   بـه ؛ در ایـن الگـو،   بومی بودن و انطباق با دین اسالم و شرایط اجتماعی ایـران . نخست
  شده است.ید کتأدین اسالم، ۀ گانی از ابعاد پنجکیعنوان به شریعتبر هاي مسیحی، الگو

  ؛داريسنجش دین يافزودن بعد اخالق به الگو. دوم
اي گونـه در این الگـو، ابعـاد دیـن اسـالم بـه     ؛ ام نظري و منطقیکداري و برخورداري از استحنظام. سوم

داري از مـدهاي دیـن  اهـا و پی استخراج شده و سپس ابعاد، نشـانه  شناسی آنبرحسب انسان منطقی و
  دام براي محقق فراهم شده است.کسازي هر ان عملیاتیکه امکاي گونه، بهگردیده کیکتف دیگرکی

زنـد و  (شـجاعی  هـاي موجـود  هاي سایر الگوامعیت و پوشش دادن ابعاد و شاخصدارا بودن ج. چهارم
  ).1385اران، کهم
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  ست:ا ن قراریاز ا زندشجاعی يالگو يهااستیک، برخی از مزبورنار امتیازات کدر 
بـه سـنجش    زنـد شـجاعی  يبا توجه به ناظر بـودن الگـو  ؛ طولی بین ابعاد دینۀ عدم تعیین رابط. نخست
ۀ (قرآن و روایات معتبـر) رابطـ   گیري از منابع اصیل اسالمبا بهرهالزم بود داري در بین مسلمانان، دین

دام کـ االمـري،  ظـري و نفـس  ه به لحـاظ ن کبه این معنا ؛ ندکاي ابعاد دین اسالم را بیان هسته و پوسته
حسـب نـوع    م لُب و هسته را دارد و سـایر ابعـاد نیـز بـر    کبعد از ابعاد دین اسالم براي سایر ابعاد ح

  .ارتباط با هسته، چه وضعیتی دارند
از  زنـد شجاعیبندي با تعریف این تقسیم؛ با وجه عاطفی دین» اخالقیات«و » عبادات«متناظرسازي . مدو

ه فـرد در مقـام   کـ دانـد  رفتارهـا و آدابـی مـی   تمام همخوان است. وي عبادات را عبادات و اخالق نا
بـه وجـه   . همچنین اخالق را ماننـد فقـه،   دهدپرستش، نسبت به پروردگار و معبود خویش انجام می

، این دو بعد دین باید بـا وجـه رفتـاري دیـن     مزبورداند. با توجه به تعاریف رفتاري دین معطوف می
  .شوند، نه وجه عاطفیمیمتناظر 

بعد شرعیات دیـن بـا   ؛ مثالً، داريداري با ابعاد خاصی از دین و دینایجاد تناظر بین پیامدهاي دین. سوم
تقـوا در  ۀ کـ ه پیداست، ایجـاد مل کگونه متناظر شده است. همان داريپیامد دینعنوان به »متقی بودن«

ابعاد دین است، نه التزام به بعد خاصـی از  مام تبندي به مدت در پايممارست طوالنیۀ مسلمان نتیج
  نیز وارد است.» اهل معنا بودن«و » بینش الهی«آن. همین نقد به پیامد 

ار که سازوکداري، بدون آننار سایر ابعاد دین و دینکدر » مؤمن بودن«و » ایمانیات«چهارم، قرار دادن بعد 
خود را بـا هـدف    يالگو زندشجاعیه کاین . با عنایت بهدهدمشخصی براي سنجش تجربی آن ارائه 

داراي الزم بـود  رده اسـت،  کـ آماري مسلمانان به دین اسالم طراحی  ۀبندي جامعسنجش تجربی پاي
ان سنجش میدانی آن در بین اعضاي جامعـه مسـلمانان وجـود    کراحتی امخصلت عملیاتی بوده و به

  پذیر نیست.انک، امتواقعیسنجش تجربی ایمان دینی در که  استروشن داشته باشد. 
داري طراحـی  هاي دیـن سنجش میزان التزام به ابعاد و نشانهبراي مناسبی  يالگو شوددر ادامه، تالش می

تـوان بـا   و مـی است ه گامی اولیه در این خصوص کامل، بلکنهایی و  يالگو کمزبور، نه ی يشود. الگو
  و بر غناي آن افزود.  برطرف کرد هاي آن را استیکنظران، گیري از نظرات انتقادي صاحببهره

    يدارنيسنجش د يبرا ييالگو
نظر از ف مـورد یـ ن خاص، ابتدا تعرید يهابا آموزه يدارنیسنجش د يبا توجه به ضرورت انطباق الگو

۱۲۸     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

ن یـ ن، ابعـاد د یـ باب د درشده مطرح يهایاز بعدشناس یبرخ ی(اسالم) ارائه و سپس ضمن بررس »نید«
  شود:ین مقاله ارائه میا يشنهادیپ يان ابعاد آن، الگویو ب »يدارنید«ف یبا تعران، یو در پا یمعرف اسالم

  »دين«تعريف . الف

(مفاهیم ماهوي، مفـاهیم   لیکۀ گاناز مفاهیم سه کیه موضوع هیچکلی اعتباري است کمفهوم  کی »دین«
تابـد و بـه همـین علـت،     برنمـی  حقیقـی  یبنـابراین، تعریفـ  . گیـرد فلسفی و مفاهیم منطقـی) قـرار نمـی   

تفا به تعـاریف لفظـی آن هسـتند. بـر     کر از ایپژوهان در تعیین معنا یا مدلول دین براي مخاطبان، ناگزدین
مصـداق معـین از مصـادیق متعـدد دیـن باشـد، بایـد بـه تعریـف           کی این اساس، اگر موضوع پژوهش

هاي آن مصداق را بـه مخاطبـان شناسـاند و    شاخصو  ها، ابعاد، اجزاویژگیباید  یعنی؛ مصداقی رو آورد
  ).191ـ190، ص 1386(خسروپناه،  ردکهاي سایر مصادیق پرهیز از بیان مشخصه

تعریـف حقیقـی و   ۀ ان ارائـ کـ امنبـود  و  )لی و اعتباري بـودن ک( »دین«هاي مفهوم با توجه به ویژگی
ـ   يشنهادیپ يالگو ۀیعنی ارائنیز با عنایت به هدف مقاله حاضر،  ماهوي آن و داري دیـن  یسـنجش تجرب

، بـا  »دیـن «لـی و نـوعی مفهـوم    کپرداختن به تعریـف  به جاي  در بین پیروان دین اسالم، ضروري است
ها و ابعاد دین اسالم بیان شود. بنابراین، در ادامـه، ابتـدا   و مصداقی، ویژگی یروي آوردن به تعریف جزئ

ه دیـن  کـ ـ    »دیـن الهـی  «از  آملـی  اهللا جواديآیتف در قرآن و سنت ارائه و سپس تعری »دین«تعریف 
دیـن  «از  آملی جوادياهللا آیتگردد. در پایان، با ابتنا بر تعریف ی از مصادیق آن است ـ بیان می کاسالم ی

  شود.، تعریف مختار این نوشتار از دین ارائه می»الهی
 90است. در قـرآن، بـیش از   توجه خاصی مبذول شده » دین«ة واژبه  مانات معصویقرآن و روادر 

  شود:به برخی از آنها اشاره میار رفته است. در ذیل، کبه  »دین«ة واژگوناگونی، بار و با معانی 
  )؛85: عمرانآل؛ 6: افرونک؛ 33: اعم از حق و باطل (توبهیش، کآیین و . 1
  )؛19: آل عمران؛ 105: یونس؛ 40: (یوسف آیین الهی و حق .2
  )؛82: شعراء؛ 4: (فاتحه جزا و حساب .3
  )؛76: یوسف؛ 78: قوانین شریعت (حج. 4
  )؛125 ، حالبالغهنهج؛ 2: (زمر اطاعت و عبودیت. 5
  )؛256: (بقره اعتقادات قلبی. 6
  ).200ـ199، ص 1386خسروپناه، ( اسالم .7
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ار نبـرده  کـ (ادیـان) بـه    جمعصورت به دین راة ه قرآن هرگز واژکشود ار میکآشبا دقت در آیات قرآن، 
انـد.  دین فراخوانده کپیامبران مردم را به یۀ ی است و همکاست. از نظر قرآن، دین خدا از آدم تا خاتم ی

ابالغ شده است. با ختم رسالت، ابالغ دیـن  مردم روزگار،  كاي به فراخور دردر هر دوره این دین واحد
 »دیـن نـزد خـدا اسـالم اسـت     «: نـد کالم معرفـی مـی  خداوند به پایان رسید. قرآن این دین واحد را اسـ 

  ).19: عمران(آل
داري و تـدین  دیـن معناي به ه ناظر به محتواي دین است،کور، کدر قرآن، عالوه بر معناي مذ »اسالم«

آورده  ه قـرآن آنهـا را همگـام بـا مراتـب ایمـان      کبه این معنا، داراي مراتبی است  »اسالم«نیز آمده است. 
  :عبارت است از مراتباست. این 

  )؛14: (حجرات شود، آغاز میپیش از نفوذ ایمان به قلب اسالم ظاهري و لفظی. 1
  )؛69: (زخرف یابدهمگام با حلول ایمان، تجلی واقعی می .2
  ).19ـ18، ص 1377بریان، کاعلی؛ 65: (نساء رسدمال میکبه . با رسوخ ایمان، 3
تقسـیم   »بشـري «(وحیـانی) و  » الهـی «ۀ لی، دین را به دو دستکبندي تقسیم کدر ی آملی جوادياهللا آیت
و ریشـه در نیازهـاي روانـی یـا     هسـتند  انسـان  ۀ ه سـاخت کشود میگفته به ادیانی » ادیان بشري«ند. کمی

و اساس آنهـا بـر وحـی و پیـام الهـی اسـتوار       دارند ریشه در غیب  »ادیان وحیانی«اما  اجتماعی او دارند.
بـه آن اعتقـاد   بایـد  پیام الهی اسـت و  ة نندکه دریافتکدین الهی، بلة نه سازند ، انسانیشانااست. از نظر 

 فـردي و اجتمـاعی خـود را براسـاس آن تنظـیم نمایـد       كبه محتواي وحی ملتزم شود و سـلو پیدا کند، 
 با اعتقاد به فقدان وحدت حقیقـی بـراي دیـن، آن را فاقـد وجـود     ایشان ). 26، ص 1380آملی، (جوادي

 تـوان و بایـد  ه دیـن را تنهـا مـی   کـ بـر آن اسـت   ت، جنس، فصل و تعریف ذاتـی دانسـته،   حقیقی، ماهی
  رد.  کمفهومی تعریف صورت به

رد. کـ را از پیـام الهـی انتـزاع     »دین الهی«توان تعریف مفهومی می، معتقد است، آملی جوادياهللا آیت
  بنابراین، دین الهی:  

اصول گرایشـی  ة ه هم به اصول بینشی بشر نظر دارد و هم دربارکعقاید، قوانین و مقرراتی است ۀ مجموع
ـ    ئگوید و هم اخالق و شوي سخن می ۀ ون زندگی او را زیر پوشش دارد. به دیگـر سـخن، دیـن مجموع

ز طریـق  هـا ا انسانی و پرورش انسانۀ فرد و جامعة ه براي ادارکعقاید، اخالق و قوانین و مقرراتی است 
  ).27، ص (همان وحی و عقل در اختیار آنان قرار دارد

ـ    تعـاریف مصـداقی و متناسـب بـا اهـداف و      ۀ با توجه به لزوم پرهیز از تعاریف نـوعی و ضـرورت ارائ
بـاب   در آملـی  جوادياهللا آیتموضوع تحقیق در مطالعات مربوط به دین، در این مقاله با الهام از تعریف 

۱۳۰     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

فـرد و  ة ه بـراي ادار کـ  یامکـ و اح کعقاید، اخـالق، مناسـ  ۀ مجموع«عبارت از: م ، دین اسال»دین الهی«
  ».ها از طریق وحی و عقل در اختیار مسلمانان قرار داردانسانی و پرورش انسانۀ جامع

ه کـ ها و ابعاد دین اسالم است ثري و مبتنی بر ویژگیکتعریف حدا کی ،از نظر منطقیمزبور تعریف 
بنـابراین، در انجـام   رسـد.  به نظـر مـی  داري در بین مسلمانان مناسب وضعیت دینبراي سنجش تجربی 

ـ   باید مطالعات مشابه در بین پیروان سایر ادیان،  مصـداقی  ۀ متناسب با موضوع و اهداف تحقیـق، بـه گون
  .دادنظر ارائه تعریفی از دین مورد

سـت و نیـز بـا توجـه بـه      شـده ا طراحـی  ه تعریف مختار این نوشتار براسـاس ابعـاد دیـن    کروازآن
ضـروري بـه   هاي مزبور به دیدگاهتوجه خصوص ابعاد دین،  ه درشدهاي مطرحگستردگی و تنوع دیدگاه

  شود:بررسی میها این دیدگاهاجمال، به رسد. در ادامه، نظر می

  ابعاد دين. ب

هـا  این تالش . امااندکردهتالش  »دین«مفهوم از تعاریفی ۀ ارائبراي پژوهی، هاي دینپژوهان در رشتهدین
، رابرتسـون دسـت نـداده اسـت. از دیـد     ، قرین توفیق نبوده و نتیجه مطلوب بـه شایسته استه کگونه آن
ۀ تـا دهـ   »دیـن «از  كتعریف واحد و مشتر کبه یدستیابی  شناسان برايهاي جامعهنتیجه بودن تالشبی

ل در تحقیقـات تجربـی، بـه سـمت     کرفـع مشـ  بـراي   كگـال و  یکلنسشد افرادي مانند موجب ، 1950
). در ایـن خصـوص،   20، ص 1380زنـد،  (شـجاعی  ننـد کداري گـرایش پیـدا   مشخص نمودن ابعاد دین

ارایی تعاریف عملیـاتی  ک، بر آندر مطالعات تجربی مربوط به  »دین«ضرورت تعریف نظري  دبرخی با ر
رغـم نـاتوانی تعـاریف عملیـاتی در     بـه )، معتقد است: 1952( اکاسپیل. کردندید کدر این قبیل مطالعات تأ

نـه   ،اسـت  »دیـن «، در مقام مطالعه و پژوهش، محقق نیازمند تعـاریف عملیـاتی   »دین«امل مفهوم کتبیین 
، طراحی دستورالعملی روشـن بـراي سـنجش دیـن در     »تعریف عملیاتی«تعاریف نظري آن. منظور او از 

برخی از اندیشـمندان ضـرورت تعریـف     همچنین). 1985همکاران، (اسپلیکا و  تحقیق خاص است کی
؛ 1968، كو اسـتار  ك؛ گـال 1962، ك(گـال  ردندکرا مطرح » چندساحتی يهامقیاس«با استفاده از  »دین«

  و...). 1384زند، ؛ شجاعی1966جانگ، دينر و کفال
ضـمن نشـان دادن    توانـد شناسـان از دیـن، مـی   شناسـان و روان هاي جامعـه میان بعدشناسیۀ مقایس

داري ـ عـدم گریـز و     ابعاد دیـن ة نندکعنصر تعیین عنوان به ابعاد و قلمرو دین ـ ة آنان دربار اختالف آرا
  ).39، ص 1384زند، ی(شجاع ار سازدکباب را نیز آشاین  المی درکگزیر از اتخاذ موضع 
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؛ همـان اعتقـادات جزمـی دیـن     یـا  »بعد عقلی« :دانددین را داراي سه بعد جداگانه می اگوست کنت
نامـد. از دیـد   می» نظام«که او آن را  »بعد عملی«و  ؛گرددکه در عبادت و پرستش نمودار می »بعد عاطفی«

. نمایـد مـی رفتار خصوصی یـا عمـومی مؤمنـان را تنظـیم      و نظامکند منظم میاحساسات را  ، پرستشاو
 نـت کۀ دیـن، جایگـاه و اهمیـت آن در اندیشـ    ۀ گانسهی از ابعاد کیعنوان به »بعد عاطفی«رغم تصریح به

  ).116، ص 1370(آرون، همتراز ابعاد عقلی و عملی نیست
ه کـ بـه بعـدي    لئوبـا ه کبا این تفاوت ، است نتکنظر به  کبراي دین، بسیار نزدی لئوبانظر ابعاد مورد

  تصریح نموده است. بعد چهارمعنوان به ،»بعد اجتماعی«یعنی ـ رده کتلویحاً اشاره  نتک
بنـدي  ه بـا جمـع  کـ نـام بـرد    كاسـتار و  كگـال توان از ن به چهار بعدي بودنِ دین، میاز دیگر قائال

 کـ انـد  ردهکـ تعریفی ارائـه   از دین، ویلیامزو  ناتینگهام، یینگر، پارسونزتعاریف   نمـادي «ه حـاوي ابعـاد« ،
  ).1384زند، (شجاعی است» رفتاري«و » ارزشی«، »اعتقادي«

 (عقیـدتی) » مفهومی یا نظري«ل کداند: شل میکنمود دین در زندگی پیروان را به سه ش یواخیم واخ
شـامل رفتارهـا و    ی)ک(مناسـ » آیینـی یـا عملـی   «ل کدیـن اسـت؛ شـ   ة ر و نظر پیروان دربارکه شامل فک

 گیـرد بر مـی اي مذهبی، نهادي و اجتماعی را درهه انجمنک(انجمنی) » جمعی«ل ک؛ و شتجمعات مذهبی
  ).60، ص 1383زده، (سراج

، فراسـوي  »اصـالت جمـع  «شف جوهر دین و شناسایی ابعاد آن، با اتخاذ رهیافـت  کدر  یمکامیل دور
بعـد  «ی و اخالقـی دیـن، از   کتجلیات و صور ظاهري آن گـام نهـاد و افـزون بـر ابعـاد عقیـدتی، مناسـ       

 ).169، ص 1380زند، (شجاعی ردکآن نیز یاد  »اجتماعی
هـاي  که هر کدام متضمن چهار بعد است. مؤلفـه شده تشکیلدین از شش مؤلفه : تقد استمع وربیت

   و اجتماعی.عتقادي، عاطفی، اطالعاتی، اخالقی، از: مناسکی و آیینی، ااست  پیشنهادي وي عبارت
  با هم تفاوت دارند:ذیل در چهار بعد  هاک از این مؤلفهیهر

  عقاید، اطالعات یا اصول اخالقی خاص)؛ها، (آیین محتوا: ماهیت جوهري مؤلفه
 فراوانی: میزان مواجهه با عناصر محتوایی یا کار روي آنها؛

 شدت: میزان تعهد به آنها؛
  ).98 ، ص1385(آذربایجانی،  محوریت: اهمیت یا برجستگی

بـه شـرح ذیـل     كهاي مصـداقی، داراي نُـه ویژگـی مشـتر    فارغ از تفاوت ، تمام ادیانآلستوند یاز د
  ند:هست

۱۳۲     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

ینی معطـوف  رفتار آی .3ردن امور مقدس و نامقدس؛ کجدا . 2طبیعی؛ ي اعتقاد به موجودات ماورا. 1
 ؛هـاي دینـی  احساساتی بـا ویژگـی  . 5طبیعی؛ ي نظام اخالقی با ضمانت اجرایی ماورا. 4به امور مقدس؛ 

داشـتن   .7خـدا؛  دعـا و انـواع دیگـر ارتبـاط بـا      نماز،  .6مانند احساس خوف، حرمت، گناه یا پرستش؛ 
دهـی و تنظـیم   سـازمان . 8؛ لی و یا تصویري عام از عالم و تعیین نقش و جایگاه افراد در آنک بینیجهان
گـروه اجتمـاعی براسـاس     کیل یـ کتشـ . 9نظر دیـن؛  ردبینـی مـو  لی زندگی فرد براساس جهـان کنسبتاً 

  پیشین.ۀ گانهاي هشتویژگی
آینـد،   توجهی از آنها بـا هـم گـرد   و اگر تعداد قابلند مرتبطها با هم این ویژگی: معتقد است آلستون

  ).1376یگران، (آلستون و د ار بستکبه آنها  بارةرا در »دین«توان اصطالح می
از: اسـت   در بین تمام ادیان است. این ابعـاد عبـارت   كل به وجود شش بعد مشتریقا نینیان اسمارت

ـ  «، »یکبعد مناس«، »اخالقیبعد «، »ايبعد اسطوره« ،»بعد اعتقادي«  »بعـد اجتمـاعی  «، و »دینـی ۀ بعـد تجرب
  ).1376اران، ک(پترسون و هم

ل از کبا تمیز دین الهی از دین انسانی، دین الهی یا دین مبتنی بر وحـی را متشـ   آملی جوادياهللا آیت
هان هستی براسـاس  هاي ج(باور و اعتقاد به حقایق و واقعیت ، عقایدیشانداند. از نظر اسه بعد اصلی می

ه فضایل و رذایل اخالقی را به انسان شناسانده و راه تهذیب نفـس او را از  کتوحید)، اخالقیات (تعالیمی 
(روابط فرد بـا خـود،    ام و مقرراتک، احکدهد) و شریعت، مناسه میئو تخلق او را به فضایل ارا ،رذایل

  ).28ـ27، ص 1380آملی، (جوادي دین هستند ۀگانبا خدا و با دیگران) ابعاد سه
نظـر  شناختی، صـرف ترین الگوي انسانه در شایعکدر بیان ابعاد دین، بر این عقیده است  زندشجاعی

المی آن، عالوه بر ساحت مادي، وجود ساحت غیرمـادي انسـان نیـز پذیرفتـه شـده      کاز مبانی برهانی و 
آثار متفاوت آن، به دو جنبۀ متمـایز  در تفصیل ساحت غیرمادي انسان، حسب تجلیات و  است. همچنین

  ).1384زند، (شجاعی عقلی و عاطفی یا ذهنی و روانی نیز اذعان گردیده است
گـویی بـه تمـامی نیازهـا و ابعـاد      ه متضـمن پاسـخ  کـ ترین صورت آن، املکاز دید او، براي دین در 

ل شد که مستقالً یـا  یتوان قامی» ارادي«و » رفتاري«، »عاطفی«، »معرفتی«، چهار وجه استوجودي انسان 
از آن، حسب ادیـان و  ه یافت. تعداد این وجوه و ابعاد تجلیهستندابعاد دین ۀ در ترکیب با یکدیگر، پشتوان

 يتـرین الگـو  ، قابل دفـاع يد ویهاي مختلف از آن، متفاوت گزارش شده است. از دها و قرائتبرداشت
و » اخالقیـات «، »عبادیـات «، »ایمانیـات «، »اعتقـادات «دي پـنج بعـ   يشده از ابعاد دین اسالم، الگـو مطرح

  ).5 ، ص1387زند، شجاعیاست (» شرعیات«
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ن یـ از د زنـد یشـجاع و  یآملـ  يجـواد اهللا آیت یژه بعدشناسیو، بهمزبور يهایت به بعدشناسیبا عنا
 »اتیـ اخالق«، »اعتقادات«، سه بعد یآمل يجواداهللا آیت ین نوشتار، با مبنا قرار دادن بعدشناسیاسالم، در ا

  ن اسالم در نظر گرفته شده است.یابعاد دعنوان به ام)ک(عبادات و اح »عتیشر«و 

  »داريدين«تعريف . ج

اهتمـام خـاص   ، بـدان  تجربی دینۀ ه اندیشمندان اجتماعی در مطالعکمفاهیمی است ازجمله  »داريدین«
رد کـ داري، روی، در ادبیات مربوط بـه دیـن  این موضوعپژوهان به دین ةاند. با وجود اهتمام ویژنشان داده

هاي گوناگونی مطرح اسـت  باب تعریف و سنجش آن وجود ندارد. در این خصوص، دیدگاه واحدي در
انـد (اسـمیت و   ردهکـ داري اقـدام  گیـري دیـن  دام نیز از منظري متفاوت نسبت به تعریف و اندازهک و هر

  ).580، ص 1999همکاران، 
داري را عبـارت از میـزان پرهیزگـاري، تقـوا، دینـی بـودن یـا اظهـار         ، دین)1989( سرکآو  رانکوک

و  جانسـون ). 204، ص 1989، و آکـرس (کـوتران   داننـد مـی  خاطر فرد نسبت به دینبستگی و تعلقدل
هـاي آن دیـن   دیـن خـاص و آمـوزه    کبندي افراد به یمیزان پايعنوان به را »داريدین«)، 2001ن (دیگرا

(جانسـون   یابـد اس میکهایشان انعنند. از دید آنان، التزام پیروان به دین در رفتارها و نگرشکمیتعریف 
  ).2001و دیگران، 

داشـتنِ  یعنـی:  » داريدیـن «شود. از دیـد وي،  دیده می »داريدین«از  هیمل فاربهمین معنا در بیان 
  ).1975د (همیل فارب، متأثر سازفرد را  نشکه نگرش، گرایش و کايگونهبه، »اهتمام دینی«

داشتن اهتمام و التزام نسبت بـه ابعـاد   معناي به داريدین«، در تحقیق حاضر، مزبوربا الهام از تعاریف 
 يهـا ام) و نشـانه کـ (عبـادات و اح ، عتیات، شـر یـ (اعتقـادات، اخالق  گوناگون دین اسـالم  يهاو نشانه

  شود.تعریف می )»و مانند آن ینیت دکم شعائر، داشتن مشاری، تعظینی(ظاهر دینید

  داري  سنجش دين يشنهاديپ يالگو يمعرف. د

مسـلمانان، در   يدارنیـ د یسنجش تجربـ راي ب یبوم ییالگو یطراح یعنین نوشتار، یبه هدف اتوجه با 
  شود:ارائه میداري مناسب سنجش دین ين اسالم، الگویل دیبر منابع اص یادامه، مبتن

)، دیـن اسـالم داراي سـه سـاحت اصـلی      اناسالمی(قرآن و روایات معتبر معصومطبق منابع 
» اخالقیـات «هاي جهان هستی براسـاس توحیـد)،   (باور و اعتقاد به حقایق و واقعیت »عقاید: «است

راه تهذیب نفس او را از رذایل و تخلـق  ایل اخالقی را به انسان شناسانده، ه فضایل و رذک(تعالیمی 

۱۳۴     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

روابـط فـرد بـا    ة ننـد ک(تنظیم »ام و مقرراتک، احکشریعت/ مناس«دهد) و ه میئیل ارااو را به فضا
مزبور برحسب درونـی/   هاي). ساحت28ـ27، ص 1380آملی،  (جوادي خود، با خدا و با دیگران)

هسـته،   دیـ طولی، ساحت عقاۀ دیگرند. در این رابطکطولی و تعاملی با یۀ داراي رابطبیرونی بودن، 
دهد. ساحت اخالق نیز در میانه آن دو جاي دارد. ایـن  یل میکدین را تشۀ شریعت پوست و ساحت

أ ه هـر سـاحت درونـی، منشـ    کـ ن معنـا  یـ بـه ا ؛ گرنـد یدکینوعی ارتباط متقابل با  يها داراساحت
ة ننـد کدارنـده و تقویـت  نگـه  از سوي دیگـر، هـر سـاحت بیرونـی    اما  ؛تر استهاي بیرونیساحت
  ).179ـ178، ص 1384(داودي،  تر استهاي درونیساحت

ه کـ ايگونهدهد، بهیل میکن را تشیسایر ابعاد دۀ اسالم، ساحت اعتقادات پای يهابراساس آموزه
ساز فساد سایر ابعاد است. به بیان دیگر، در صورت رسوخ سستی یـا فسـاد در   فاسد شدن آن زمینه

را از  کهاي اخالقیات و شـریعت و مناسـ  تا اهتمام خود نسبت به ساحمسلمان، باعتقادات دینی، 
ان بـه  در مقابل، اگـر مسـلم  منافق خواهد بود. و ریاکار دهد و یا در صورت التزام به آنها، دست می

بروز آسـیب  ۀ به اخالقیات و شریعت ضعیف باشد، نشاناش بنديپاي اساحت عقاید ملتزم باشد، ام
  ست.داري اودر دین
  :هایی استخود، داراي مراتب و مؤلفهۀ نوب به هاي مزبوراز ساحت کیهر

(تحقیقـی) تقسـیم   » اعتقاد عالمانه«(تقلیدي) و » اعتقاد عامیانه«از حیث مراتب، به » اعتقادات«ساحت 
بـه سـهولت   است و با تغییر محیط و شـرایط،  آگاهانه و مبتنی بر استدالل  شود. اعتقاد عالمانه معموالًمی

عتقاد عامیانـه، داراي خصـلت تقلیـدي و الگـو گرفتـه از دیگـران و مبتنـی بـر         ند. در مقابل، اکتغییر نمی
و بـا تغییـر   اسـت  متـأثر از محـیط اطـراف    معموالً ات مقوالت غیربرهانی است. بنابراین، این قبیل اعتقاد

گرفتـه در فراینـد    لکاعتقـاد دینـی شـ    گیـرد. البتـه  شرایط محیطی، در معرض تحول و تغییـر قـرار مـی   
هـاي عمـومی در   از سنخ اعتقاد عامیانه و تقلیدي و محصول آموزش اًلباشدن، از حیث مراتب غاجتماعی

  دوران تحصیل و تربیت دینی در محیط خانواده است.
هـایی اسـت. طبـق    ل از اجـزا و مؤلفـه  ک، افزون بر مراتب، به لحاظ ساختار نیز متشـ »عقاید«ساحت 

(توحیـد)، اعتقـاد بـه     از: اعتقاد بـه مبـدأ  است  ت عبارتهاي این ساحترین مؤلفه، مهمیعیش يهاآموزه
  .مانند آن معاد، اعتقاد به نبوت، اعتقاد به امامت، اعتقاد به عدل و

از حیـث مراتـب، داراي    هایی است. این ساحتنیز برخوردار از مراتب و مؤلفه »اخالقیات«ساحت 
بـدون مبـادرت    رلت بودن برخی امو(شناخت صرف نسبت به فضیلت یا رذی »آگاهی اخالقی«ۀ سه مرتب
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(وجود تمایالتی براي عمـل اخالقـی در فـرد و نیـز      »حالت و عمل اخالقی«به عمل یا تمایل به عمل)، 
متخلق شـدن  ـ به اصطالح  ـ   اخالق در فرد و ۀک(استقرار مل »اخالقی ۀکمل«مبادرت به عمل اخالقی) و 
  او به فضایل اخالقی) است.  

اسـت.   »اخـالق اجتمـاعی  «و  »اخالق فـردي «ۀ یث مؤلفه نیز داراي دو مؤلفاز ح »اخالقیات«ساحت 
و اخالق اجتماعی نیـز نـاظر بـه حـاالت یـا      القی فردي است، ناظر به حاالت یا اعمال اخ اخالق فردي

  ها، طبیعت و حیوانات) است.(اعم از دیگر انسان اعمال اخالقی معطوف به دیگران
ی) و غیرعبادي است. اعمـال  ک(مناس نیز شامل اعمال و رفتارهاي عبادي »شریعت«سرانجام، ساحت 

   شوند.تر فردي و اجتماعی تقسیم میجزئیۀ به دو مؤلفخود، ۀ عبادي و غیرعبادي نیز به نوب
ـ امـا   ،ب ابواب و مسـائل شـریعت ارائـه شـده    ی درباگوناگونهاي شناسیگرچه گونه ن عالمـان  یدر ب

ـ  علّاسـت.   یحلّ هامعلّمربوط به  و جاافتادهشناسی معروف عه، گونهیش ، شناسـی در ایـن گونـه   یامـه حلّ
ور برحسـب  کم. اقسـام مـذ  چهار قسم دانسته است: عبادات، عقود، ایقاعات، احکـا  را برعه یش ابواب فقه

تـر عبـادات و غیرعبـادات تقسـیم     لـی کبـه دو دسـته   » مشروط بودن صحت عمل به قصد قربت« كمال
اسـت کـه قصـد     يیـا بـه نحـو    ،نها را انجام دهدی آکه انسان باید بر میزان شرع ییکارها؛ یعنی شودمی

 یخدا باید انجام شود و اگـر قصـد و غرضـ    يبرا صرفاً ییعن؛ تقرب به خداوند در آنها شرط شده است
اگـر از نـوع اول    شود و باید دوباره صورت گیرد، یا چنین نیسـت؟ ینم تکلیف ساقط دیگر در کار باشد

 .نامنـد یمـ » عبـادات «گونه کارها را در فقه خمس. اینو  روزه ،مانند نماز؛ شودینامیده م» عبادت« ،باشد
دیگـر نیـز    یبه قصـد و غرضـ   اگر و نباشد هاشرط صحت آن ،قصد قربت ییعن؛ اگر از نوع دوم باشداما 

). البته مرز ابـواب  109، ص 1362(مطهري،  شودشامل سایر ابواب فقه می صحیح است، ،دنصورت گیر
ه به دلیل خارج بودن از موضوع و مجـال  کشود می کیکدیگر تفکهاي دقیقی از یكور براساس مالکمذ

ام شـریعتی بـه   ک، اعمال و اح»قصد قربت« كد. در نوشتار حاضر، برحسب مالنشونمیذکر ن نوشتار، یا
 اند.تقسیم شده »غیرعبادي«و  »عبادي«ۀ دو دست

ه برخـی از آنهـا   کـ شود و رفتارهاي دینی را شامل می کاي از مناسنسبتاً گستردهۀ دامن اعمال عبادي
ارت اهـل قبـور، خوانـدن قـرآن،     یـ ن مقدس، زک(زیارت اما (نماز و روزه) و برخی نیز مستحب واجب

مجموعـه  ة برگیرنـد ام غیرعبـادي نیـز در  کـ ) هستند. رفتارهـا و اح مانند آن خواندن ادعیه، نذر، صدقه و
زندگی در دنیـا و تعامـل بـا خـود،     ة ه نحوک(مستَنبط) دینی است  و اوامر صریح و غیرصریح دستورات

الیف کـ ت«لـی شـامل   ک ۀ). این مقررات به دو دسـت 1384زند، (شجاعی ندکطبیعت و دیگران را تعیین می

۱۳۶     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

 ۀه جنبـ کـ الیف فردي ناظر به دستورات و وظایفی اسـت  کشوند. تتقسیم می» الیف جمعیکت«و » فردي
بنـد باشـد. تفصـیل ایـن     مندي از ثواب و دوري از عقاب، به آنها پايدار باید براي بهرهو دیندارد فردي 

ام مربـوط بـه   کـ توان بـه اح میۀ آنها، جمله ازکعه آمده است ید شیمراجع تقل ۀهاي عملیام در رسالهکاح
فـرد بـا دیگـران     ۀناظر به رابطـ الیف جمعی نیز کرد. تکردن اشاره کنگاه و طهارت، خوردن و آشامیدن، 

  رد.کتوان به معامالت و سیاسات اشاره میالیف جمعی، کتازجمله  است.
داري، براي سـنجش تجربـی دیـن   ، هاي دینی بودن را دارندم حداقلکه حکداري، افزون بر ابعاد دین

بـاال بـردنِ   «مات فرد در توان به اهتماداري، میهاي دینهاي آن نیز سود جست. از نشانهتوان از نشانهمی
و » نـی یت دکداشـتنِ مشـار  « ،»ینـ یم شـعائر د یتعظـ «، »داشتنِ ظاهر دینی«، »دانش و معلومات دینی خود

  ).53، ص همان( ردکاشاره » نییداشتنِ معاشرت د«
داري، سـنجش تجربـی دیـن    يشنهادیپ ي، الگوزندشجاعی يو با الهام از الگومزبور ۀ با توجه به گفت

اي بـه قابلیـت سـنجش تجربـی     ور، اهتمـام ویـژه  کمذ يارائه شده است. در طراحی الگونمودار ذیل در 
(اهـل   »داريمـدهاي دیـن  اپی«و نیـز  » مؤمن بودن«. بنابراین، از آوردن بعد دارداجزاي گوناگون آن وجود 

احتـراز شـده   وجـود نـدارد،    یتجربـ  يهـا ان سنجش تجربی آنها با روشکه امک) مانند آن معنا، متقی، و
  است:

  داريسنجش دین يشنهادیپ يالگونمودار 
  داريهاي دیننشانه  داريابعاد دین  ابعاد دین اسالم

  داشتن معلومات دینی  معتقد بودن  عقاید

  انجام اعمال اخالقی  اخالقیات
  اخالق فردي

  
  اخالق اجتماعی

  شریعت
  ام)ک(عبادات و اح

  انجام اعمال عبادي
  عبادات واجب 

  يفرد

  
  یجمع

  عبادات مستحب 
  يفرد
  یجمع

  ام و اعمال غیرعباديکالتزام به اح

  داشتن ظاهر دینی  الیف فرديکت

  الیف جمعیکت 
  نییم شعائر دیتعظ

  ت دینیکداشتن مشار
  ینیداشتن معاشرت د
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