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 چکیده

تساهل  ةجز در سای ،آمیز در جوامعی که چندگونگی مذهبی وجود دارد، زندگی مسالمت

تساهل مذهبی،  نبود پذیر نیست.امکانتمامی مذاهب،  شناختنرسمیتبهمذهبی و 

تأثیر بسزایی  ،ی دارد. همچنین تساهل مذهبیپیامدهایی چون خشونت مذهبی را در پ

 :اند از عبارتحاضر  های پژوهش پرسش گذارد. نیز بر نگرش سیاسی افراد برجای می

 در چه سطحی است؟  ،تساهل مذهبی شیعیان نسبت به مذاهب رسمی کشور. 1

که به  -چه عواملی بر تساهل مذهبی تأثیرگذارند؟ بنابراین، هدف از این پژوهش. 2

در میان  ،سنجش تساهل مذهبی و عوامل مؤثر بر آن -است انجام گرفته یش پیمایشرو

 ةنظری، متغیرهای سرمای ةدانشجویان دانشگاه فردوسی است. با توجه به پیشین

عنوان عوامل مؤثر بر تساهل مذهبی انتخاب  به ،اجتماعی، تحصیالت، جنسیت و سن

وضعیت  ،یان نسبت به سایر مذاهبدهد که تساهل مذهبی شیع دند. نتایج نشان میش

اجتماعی  ةدهد که سرمای نیز نشان می ها ه. همچنین آزمون فرضینداردمطلوبی 

تأثیر مثبت  ،گروهی اجتماعی برون ةبر تساهل مذهبی تأثیر منفی و سرمای ،گروهی درون

تأثیر منفی بر تساهل مذهبی دارند.  ،دارد. تحصیالت و جنسیت نیز تأثیر مثبت و سن

 است. شده یدأیثیر مثبت تساهل مذهبی بر تساهل سیاسی نیز تتأ

 ةسرمای، گروهی برونسرمایة اجتماعی تساهل سیاسی، تساهل مذهبی،  :یکلیدهای  واژه

 .گروهی درون اجتماعی
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 1لهأمقدمه و بیان مس

شدن آن به خشونت مذهبی نشان داده  های مذهبی در چند سال اخیر و تبدیل وقوع درگیری

ای چندصدساله دارد، در  ریشه ،نسبت به ادیان و مذاهب 2ورزیتساهل ةگرچه اندیش است که

ورزی  مبنایی برای خشونت که داردرا  قابلیتعمل و رفتار، همچنان تعصب مذهبی این  ةعرص

های مذهبی در  های مذهبی در نیجریه، خشونت کشی مسلمانان در میانمار، درگیری باشد. نسل

که مذهب و  هستند دلیلی بر این مدعا ،اسفناک عراق و سوریه آسیای شرقی و اوضاع

های  انسانی را دچار چالش ةتا زندگی جامع زمینه را دارند همچنان این ،های مذهبی اندیشه

دارد تا  تمایل رفتاری است که یا نگرش»ی امعن هب 3تساهل مذهبی ةند؛ اندیشکنای  عدیده

حقوق به رسمیت شناخته شده و  یا تبعیض تعصب جامعه، بدون موجود در های مذهبی تفاوت

: 1331 فتحعلی،؛ 051: 2113)السدی و بسیط،  «ها وجود داشته باشد یکسانی برای تمامی آن

ها تنوع مذهبی وجود  که در آن  نیاز جوامعی است این نگرش، در شرایط کنونی، ترویج(. 66

ضای جامعه در گرو زندگی در کنار افرادی لحاظ مذهبی، رفاه اعای متکثر به دارد؛ زیرا در جامعه

های فکری و عقیدتی  ای که نحله بینی متفاوتی دارند. به بیان دیگر، در جامعه است که جهان

تساهلی بستگی دارد که این  ةمتفاوتی حضور دارند، رفاه اعضای جامعه تا حد زیادی به درج

اساسی برای زندگی در  یتساهل راهکار ،دهند؛ بنابراین اعضا در برابر عقاید گوناگون بروز می

 (.5: 2112اولتویس، ای متکثر است ) جامعه

سیاسی  ةدر حوز ممکن است همچنین دلیل دیگر اهمیت تساهل مذهبی، تأثیری است که

های  یک موضوع، از عوامل مؤثر بر رفتار وی در حوزه رةداشته باشد. از آنجاکه نگرش فرد دربا

مذهبی سبب خواهد شد  ةو متعصبانه در حوز نگرش منفیقدند که دیگر است، اندیشمندان معت

 وجود آیدهای سیاسی به منفی و بدون تساهل، نسبت به گروه تا در حوزة سیاسی نیز رفتار

به بیان دیگر، نگرش مذهبی فرد، بر (. 61: 2110؛ واندرنول، 13: 2113عبدالرحمان و خمبالی، )

مذهبی بیشتر باشد، نگرش  ةورزی در اندیشهرچه تعصبگذارد و  انتخاب سیاسی وی تأثیر می

؛ الیسون و موسیچ، 1883؛ گی و الیسون، 1810بتی و والتر، )تر خواهد بود  سیاسی فرد نیز بسته

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی برر  »نامة کارشناسی ارشد علوم سیاسی است که با عنوان  ن مقاله مستخرج از پایانای .1

 در دانشگاه فردوسی مشهد نوشته شده است.« آگاهی از حقوق اساسی
2. Tolerance 
3. Religious Tolerance 
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؛ کیم و 2118؛ اوسود و همکاران، 2111؛ فروسه و همکاران، 2112؛ کاتنیک، 1883

های  است که نگرش دینی بر حوزهوبر نیز معتقد (. 2111؛ دیجوپ و کالفانو، 2111ژونگ،

: 1382 ران،همکازاده و ها امور سیاسی است )سراج آن ةگذارد که از جمل گوناگونی تأثیر می

امروزه تساهل مذهبی به یک ضرورت برای جوامعی تبدیل شده است که چندگونگی  (.111

و داشتن زندگی نگی های فره تفاوت به معنای پذیرش ،؛ زیرا رفتار مبتنی بر تساهلدارندمذهبی 

 فرد با برای ایجاد رابطه فرد تمایلبه  ،تساهل ،هاست. به بیان دیگر آمیز در کنار آن مسالمت

عبدالرحمان و خمبالی، متفاوتی دارد ) های فرهنگی و اجتماعی زمینه که پساشاره دارد دیگری 

با  -بط استنگرش اعضای جامعه مرت اکه ب -بین تساهل مذهبی دهمچنین بای(. 11: 2113

قدرت ، رد استفاده از هرگونه ابزاری چون اختیارات قانونی» که به معنای -1آزادی مذهبی

: 2112طالیب و سارجیت،) «مذهبی است اعتقادات انکار یا نهادهای مذهبی برای ردو  سیاسی

 تمایز قائل شد. -(51

میان اعضای آن  2عیای که تساهل مذهبی وجود ندارد، درواقع، نوعی فاصلة اجتما در جامعه

ایجاد شده است که مبنای آن، نگرش مذهبی است. مفهوم فاصلة اجتماعی به محدودیت  جامعه

های متفاوت اشاره دارد که مبنای آن، خود را برتردیدن و  در تعامل بین افراد متعلق به گروه

کاران، ؛ اسمیت و هم538: 2118؛ کاراکالی، 80: 1831کاوان، )« دانستن دیگران استپست

داشتن که به معنای  3(. فاصلة اجتماعی دارای دو نوع است: فاصلة اجتماعی افقی033: 2110

: 1831کاوان، )است  بدون خودبرتربینی ،لحاظ فرهنگی متفاوت هستندکه به تعامل با دیگرانی

های فرهنگی در آن پررنگ است و مبنایی برای تمایز  تفاوتکه  0فاصلة اجتماعی عمودی ؛(80

اجتماعی افقی،  ةدر فاصل(. به بیان دیگر، 31: 1821بوگاردوس، )رود شمار میود و دیگران بهخ

اجتماعی عمودی، چنین  ةاما در فاصل ؛ای با طرف مقابل داشته باشد فرد تمایل دارد تا رابطه

 کند، ای که فرد برای ارتباط با سایر مذاهب انتخاب می . هرچه فاصلة افقیتمایلی وجود ندارد

نداشتن وی خواهد بود و دهندة تساهل بیشتر باشد و به فاصلة عمودی نزدیک شود، نشان

رو باشد که نشانی برای ای با ازدیاد روبه برعکس. از سوی دیگر، اگر فاصلة اجتماعی در جامعه

 نیز افزایش خواهد یافت. 5نبود تساهل است، احتمال شکاف اجتماعی

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Religious Freedom 
2. Social Distance 

3. Horizontal Social Distance 

4. Vertical Social Distance 
5. Social Gap 
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که دارای چندگونگی مذهبی است و احتمال بروز شکاف دلیل این، ایران بهمیاندر این 

جزء نیازهای  ،اجتماعی در آن وجود دارد، از جمله جوامعی است که تساهل مذهبی در آن

میلیون نفر از  11دهد که حدود  نشان می 1381د. نتایج سرشماری سال شو اساسی محسوب می

که مذهب  -ر از مذهب تشیعمذهبی غی درصد(، 10)حدود  میلیون نفری ایران 35جمعیت 

دلیل نیز وجود تساهل نسبت به مذاهب دیگر همین(. بهamar.orgدارند ) -رسمی کشور است

ت ئجا نش ایران است. اهمیت بررسی تساهل مذهبی از همین ةجامعه، یک ضرورت در جامع

 از این پژوهش، در گام اول سنجش میزان تساهل مذهبی و سپس هدف ،گیرد؛ بنابراین می

 .استدن عوامل تأثیرگذار بر آن کرمشخص

 پژوهشاهمیت و ضرورت 
نسبت به سایر  -دهند که اکثریت را در ایران تشکیل می -سنجش میزان تساهل مذهبی شیعیان

اندازی برای سیاستگذاری در  دادن وضعیت موجود، چشمدستمذاهب رسمی کشور، ضمن به

تا  2111های باره در سالار مقاله و کتاب دراینهز 8حدود  سازد. این زمینه را نیز فراهم می

ها موجود است. این در  در آن« تساهل مذهبی»به زبان انگلیسی وجود دارد که کلیدواژة  2115

 1مورد است. 51های موجود در همین بازه، در داخل کشور کمتر از است که پژوهش حالی

 11اندک )کمتر از  سهم کارهای تجربی سنجش تساهل مذهبی در ایران، بسیار ،همچنین

است. درنتیجه، اهمیت سنجش تساهل مذهبی در کنار کمبود منابع پژوهشی از یک  (پژوهش

شوند و در  که قشر ممتازی در جامعه محسوب می -و از سوی دیگر تأثیرگذاری دانشجویان سو

-های انجام این پژوهش به ضرورت -ی به نگرش سایر اقشار مردم نقش مهمی دارندده شکل

 روند. ر میشما

 مبنای نظری

 و تعریف تساهل 2شناسی ریشه

های پزشکی و  ی دیگر از مفاهیم علوم اجتماعی و سیاسی، از رشتهعضمفهوم تساهل، همچون ب

اولین کاربرد این مفهوم را در علوم پزشکی و در  3مهندسی اقتباس شده است. فرهنگ وبستر

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
سود برده  noormags.comهای داخلی از سایت و برای پژوهش worldcat.orgهای التین از سایت: برای پژوهش .1

 شده است.
2. Etymology 
3. Webster 
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مواد  با برای مقابلهیا  سم رای مقاومت در برابرب هاارگانیا دیگر  بدن تواناییداند:  می 15قرن 

نیز کاربرد تساهل در علوم پزشکی را چنین  1(. فرهنگ هریتیج2112وبستر، ) مخدر خطرناک

در علوم  (.2112هریتیج، ها ) در برابر عفونت یک موجود زنده ماندنزنده تعریف کرده است:

 حداکثر اختالف ویژه ، بهاستاندارد انحراف از کار رفته است: تنوع یامهندسی نیز تساهل چنین به

لحاظ تبارشناسی به ،تساهل در علوم انسانی ةاندیش(. 2112وبستر، ) گیری اندازه مجاز در

از  ی حق انتخاب مذهباتاریخی، از درون منازعات مذهبی در اروپا پدید آمد و در آغاز به معن

: 1338 ای را شامل شد )فوالدی، بر هر عقیدهتدریج تساهل در برافرد و عمل بدان بود و به سوی

در باب »با عنوان  ایتهدر نوش 2بار از سوی جان الک(. مفهوم تساهل مذهبی برای اولین111

وهشتمین اجالس نشست بیست ها آن را دردولت د. در بیانیة اصول تساهل کهشارائه  3«تساهل

گذاشتن، یف شده است: احترام، تساهل چنین تعرکردندتصویب  1885عمومی یونسکو در 

های  های متنوع پیرامونمان، اشکال مختلف آزادی بیان و شیوه نهادن به فرهنگپذیرش و ارج

در فرهنگ (. 051: 2113؛ السدی و بسیط، 12: 2113آگینوس و آمبروسویچ، بودن )متنوع انسان

ر دیگران و شناسایی هریتیج، تساهل چنین تعریف شده است: احترام به هویت و عقاید و رفتا

 (.115  :1313 زاده و همکاران،ها برای داشتن عقاید مخالف )سراج حقوق رسمی افراد و گروه

را در  قصدآگاهی و  ونارضایتی  ،عناصر تنوع و اختالف (12: 1813) مندوز و ادواردز

گرفته  فرد یا سازمانی درنظر ةعنوان عمل آگاهان ند. تساهل بهنک مفهوم تساهل شناسایی می

رغم مخالفت  شود در خودداری از مخالفت و سرزنش یا خشونت علیه اعتقادات دیگری، به می

شخص با آن اعتقادات. مدارا اساساً شکلی از خودداری )خودکنترلی( است )ادیبی سده و 

ها  تفاوت ةتوان دو اصل اساسی برای تساهل برشمرد: مدارا در عرص می (.355  :1382 ران،همکا

عقیدة فرد  و استفرد به تفاوت آگاه  .دهد؛ جایی که تفاوت اساسی حضور داشته باشد یمعنا م

، از سرکوب عقاید ة شخصیارادگذارد. با می احترام این تفاوت اما به ؛پذیرد را نمی مقابل

شمارد  و محترم می شناسدمی رسمیتدیگران متفاوت را به کند،می دیگران خودداری

 ةدر ترجم(. 260: 2110؛ بالینت، 02: 2112وگت،  ؛158  :1381بی،)جهانگیری و افراسیا

تفاوتی،  های متفاوتی از جمله تسامح، تساهل، مدارا، بردباری، بی تولرانس در زبان فارسی، واژه

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. The American Heritage Dictionary 

2. John Locke 
3. Letter on toleration 
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شده )اعتراض و اما با درنظرآوردن دو اصل اشاره ،است کار رفتهبه رواداری و... ،تحمل

 هااین تفاوت 1تفاوت معنایی وجود دارد. در جدول  ،م و تساهل(، بین این مفاهینکردنسرکوب

 بررسی شده است.
 تفاوت معنایی تساهل و مفاهیم دیگر .1جدول 

 رفتار نگرش نسبت به موضوع مفهوم

 نکردنرد و سرکوب اعتراض تساهل

 رد و سرکوب اعتراض تساهل نبود

 عمل رد اعتراض نبود تفاوتی بی

 عمل موافق اعتراض نبود بتمث ةجویانعمل مصلحت

 رد و سرکوب اعتراض نبود منفی ةجویانعمل مصلحت

 عمل غیر موافق یدأیاعتقاد و ت فداکاری

 عمل موافق یدأیاعتقاد و ت لطف

 عمل موافق اعتقاد آزادی

 نکردنرد و سرکوب اعتراض نبود تحمل

 123 : 1331 بشیریه،منبع: 

د: رفتار مدنی بیشرتر  شو قائل می 1ساهل و رفتار مدنیهمچنین هابرماس تمایزی ظریف بین ت

 .های عملی هماهنگ اسرت  اغلب با اجتناب از نزاع ،آمیزوفصل مسائل و رفتار تساهلحل ةبا جنب

شرود کره بتروان     هایی مربوط می طرفین به موضوع ةکند که مجادل رفتار مدنی تا زمانی کفایت می
هرایی   بره تصرمیم   ،امی شهروندان، یعنی اخالق و قانونها، با زبان مشترک تم وفصل آنبرای حل

اگر باورهای بنیادین طرفین تصادم داشته باشند و برای  اما مشروع یا حتی به اجماع دست یافت،
به شرکل عقالنری    ،فرهنگ سیاسی زبان مشترکی وجود نداشته باشد، انتظار اتفاق نظر و وحدت

  :1333 شود )هابرمراس،  بلکه نیاز به تساهل ضروری می ،تنها نیاز به رفتار مدنیو نه ردوجود ندا

155.) 

 نظری و تجربی ةپیشین

تأثیرگذاری بر تساهل  قابلیتاند که  دهکرمحققان و پژوهشگران، متغیرهای گوناگونی را معرفی 

 ةدر این پژوهش و نحو کاررفتههای بههمذهبی و افزایش آن را دارند. در این بخش، نظری

 است. شده اجمال بررسی به ،ها بر تساهل سیاسی تأثیرگذاری آن

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Civil Behavior 



 

 

 

 

 

 7سنجش رابطة سرمایة اجتماعي با تساهل مذهبي 

  

 

 

 1اجتماعی ةسرمای

و تعامل با  دیگران با ارتباط برقراریکه تساهل مذهبی،  است عواملی هاز جملسرمایة اجتماعی، 

. هرچه روابط اجتماعی فرد بیشتر باشد، منابع وی نیز برای دهدرا افزایش میهای گوناگون  گروه

عکس. این روابط ریافتن، بیشتر خواهد بود و بها و آگاهیآنکسب اطالعات و پردازش 

 مد نظراجتماعی  ةشناسی و علوم سیاسی معاصر، در مفهوم سرمای جامعه هایهاجتماعی در نظری

یافته از کنش ای هدفمند و ساخت مجموعه»اجتماعی عبارت است از  ةقرار گرفته است. سرمای

های مختص خود را داراست و تعقیب و  ارها و قاعدهمیان اعضای یک گروه یا جامعه که هنج

)عبدالهی و « دهد های عمل را کاهش می دستیابی به اهداف مشترک را تسریع بخشیده و هزینه

بستان،  -(. این نوع از سرمایه، از طریق تقویت هنجارهای مستحکم بده185  :1316 موسوی،

؛ 33: 1883؛ پوتنام، 13  : 1315 ،همکارانسازد )پیران و  جریان اطالعات را تسهیل می

جریان گردش و  ،اجتماعی ةسرمای (.50: 2115الپ، ؛ یوزی و دون103: 2113دوینینگروم، 

های  ها و گزینه کند و اطالعات مفیدی در مورد فرصت اطالعات را تسریع و تسهیل می ةمبادل

همین افزایش گردش و به دلیل  (312: 1880کلمن، ) دهدمی مختلف در اختیار افراد قرار

. به بیان دیگر، تساهل به احتمال زیاد داطالعات، توانایی تأثیرگذاری بر تساهل مذهبی را دار

دست آمده های گسترده و درعین حال متفاوت، به از شبکه ،شود که اطالعات زمانی حاصل می

  (.2113؛ کاواکامی و همکاران، 2113دویدیو و همکاران، باشد )

آوردن امکان ارزیابی اطالعات از طریق  اجتماعی، فراهم ةزیت اصلی سرمایفرض اساسی و م

لحاظ را به ارائة اطالعات به شهروندان اجتماعی، های شبکهاست.  2ای پیوندهای شبکه دایجا

 یابدرون گروه تغییر ید که نگرش افراد به بنشو و سبب می دهندمی کمی و کیفی افزایش

ای از روابط  در شبکه تنوع قرارگرفتن در معرضبیان دیگر، به (. 086: 2111روبینسون، )

الزم است و شرایط  تر کلی شناختی های و توسعة مهارت برای پرورش طور معمول بهاجتماعی، 

. تنوع در عقاید و افکار، سازد رفتار، فراهم می در انتزاعی اصول دموکراتیک استفاده از را برای

 تجدید نظر برای شرایط راو  کندرا فراهم می اعتقادات مل برکا اتکای کاهش انگیزة الزم برای

فاین معتقد (. 326: 2111هارل،) سازد ها و پذیرش نظرات همکاران مهیا می ارزش یا در موقعیت

اجتماعی یک سیستم محوری است که از بروز خشونت و کشمش جلوگیری  ةسرمای»است 

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Social Capital 
2. Network Ties 
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حضور در  ،نای از محققعضب (.215 : 1315 )فاین،« دهد کند و تساهل را افزایش می می

ها  افراد دارای نگرش ،ها دانند؛ زیرا این انجمن افزایش تساهل می موجبهای داوطلبانه را  انجمن

های متفاوت در کنار  د تا نگرشنشو د و سبب مینآور های متفاوت را گرد هم می و دیدگاه

؛ سیلگر و جوسلین، 2111تنام، پو) یابدکاهش  هادر دیدگاه و تعارض یرندیکدیگر قرار گ

مشارکت  نبود نیز به دلیل نداشتندرمقابل، تساهل (.2116؛ پیکرینگ، 2110؛ پاکستون، 2112

 پور،د )عسگری و شارعشومنشأ خطر تلقی  ،شود تا حضور دیگری متفاوت است که سبب می

 هایه ورای اجتماعخود را ب هایدهد تا تعهد (. مشارکت داوطلبانه به فرد اجازه می2   :1311

 ،با اعیان فرهنگی و اجتماعی در عرض جامعه از این طریق، طبیعی )مثل خانواده( تعمیم دهد و

که  دارد اجتماعی انواعی ةاما سرمای ،(203  :1381 د )چلبی،کنبرخورد  ترگرایانه صورتی عامبه

گروهی.  اجتماعی برون ةگروهی و سرمای اجتماعی درون ةسرمای :از اند عبارتها  ترین آن مهم

دو، تأثیر بسزایی در روند تأثیرگذاری اجتماعی معتقدند که تمایز میان این ةپردازان سرمای نظریه

روابط با  ةعنوان یک شاخص ترکیبی، از دو جنباجتماعی به ةآن دارد. به بیان دیگر، سرمای

ها  یستند و میان آننزدیکان و افراد ناشناس تشکیل شده است که هردو این روابط مناسب ن

 تفاوت وجود دارد. 

است،  شدهاجتماعی قدیم نیز معرفی  ةکه سرمای 1گروهی یا اتصالی اجتماعی درون ةسرمای

 ةسرمای اصطالحبه پیوندهای اجتماعی اشاره دارد که بر تشابه و صمیمیت استوار است. پوتنام از 

به  ،که با تأکید بر انسجام درونی ستا هایی استفاده کردهبرای انجمن ،گروهیاجتماعی درون

منافعی که در  ،؛ بنابراین(86 :  1315)احمدی فیروزجانی و همکاران، پردازند ها میحذف غریبه

شود، تنها از سوی اعضای گروه و نه همگان  اجتماعی حاصل می ةاین گروه به سبب سرمای

با تعداد اندکی از افراد همسان خود ها معموالً  د؛ زیرا اعضای این نوع گروهشو برداری می بهره

در  ،همانند چسب ،گروهی اجتماعی درون ةسرمای(. 13: 2111ولکوک، ) دارنداجتماعی  ةرابط

؛ الدریج و همکاران، 51 : 1310)فیلد، آید  کار میها به شناسی برای حفظ وفاداری در گروه جامعه

صی محدود مثل پیوندهای خانوادگی، بر منابع شخ ،اجتماعی ةدر این نوع از سرمای (11: 2112

 ةسرمای ةاکثر اندیشمندان حوز ،همهبا این شود. همسایگی و پیوندهای دوستی نزدیک تأکید می

 ةدانند. پوتنام معتقد است که این نوع از سرمای ای می اجتماعی این نوع را نامناسب و ضد توسعه

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Bonding Social capital 
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های شدید با بیگانگان  بروز تعارضگروهی قوی، سبب  اجتماعی از طریق ایجاد وفاداری درون

کند و در رفتارهایی چون میدر راستای اهداف بدخواهانه و ضد اجتماعی عمل  ؛شودمی

 نکردنبه تحمل ترتیب،(. بدین22: 2111پوتنام، ) یابدمیگرایی و تخریب تجلی  گرایی، قوم فرقه

براین، عالوه .بخشدمیرا جان  نجامد و بیگانه یا غیرستیزیایمتساهل نسبت به دیگران  نبود و

ها برای  گروه از یعضکند؛ زیرا ب گروهی، جامعه را دچار چنددستگی می اجتماعی درون ةسرمای

خاصیت این سرمایه، دلیل نیز همینبه .کنند حذف می را دیگران ،شان تقویت انسجام درونی

نوغانی و اصغرپور، د )گذار پذیری اجتماعی میمنفی بر معاشرت یریثتأطردکنندگی دارد و 

 (. 166: 2112؛ رودث، 611 :  1315

مطرح  1گروهی یا پیوندی اجتماعی برون ةگروهی، سرمای اجتماعی درون ةدر مقابل سرمای

های اجتماعی گوناگون )تعامل افراد با  عنوان پل ارتباطی گروه را به ( آن2111شود که پوتنام ) می

صورت خاص به پیوند  اجتماعی به ةین نوع از سرمایکند. ا خارج از محیط بسته( تعریف می

تقویت  و و افراد اشاره دارد و دارای دو کارکرد اصلی است: تسهیل انتشار اطالعات هااجتماع

تأکید بر  ،اجتماعی ةدر این نوع سرمای (.130  :  1313همکاران،  )موحد واتصال با منابع خارجی 

ها برای دسترسی به اطالعات و  عضای سایر گروهاست که اعضای یک گروه با ا یپیوندهای

اجتماعی  ةپوتنام معتقد است سرمای (.33 :  1311آزادارمکی و همکاران، کنند ) حمایت برقرار می

آورد که برای اتصال  اجتماعی متنوع را گرد هم می هایبندیگروهی، افراد متعلق به تقسیم برون

کند  شناختی فراهم می جامعه یعات مفید است و بینشبه ابزارها و امکانات خارجی و نشر اطال

هرچه میزان این (. 22: 2111پوتنام، ) آوردمی وجودبهتری را  وسیع هایها و تعامل که هویت

بیشتر  هاو حل اختالف هاای باالتر باشد، امکان انجام توافقاجتماعی در جامعه ةنوع از سرمای

گروهی که به چسب اجتماعی شهرت  اجتماعی درون ةسرمای دلیل نیز در برابرهمین شود. به می

الدریج و همکاران، ) اند گروهی را روغن اجتماعی نامیده اجتماعی برون ةیافته است، سرمای

شود تا از طریق قرارگرفتن افراد در کنار  گروهی سبب می سرمایة اجتماعی برون؛ (12: 2112

 .فراد نسبت به عقاید افزوده شودیکدیگر، تضارب آرا کاهش یابد و بر تساهل ا

یرد  أیاجتمراعی برر تسراهل را ت    ةداخل و خارج از کشرور، تأثیرگرذاری سررمای    های پژوهش

 اند: ردهک

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Bridging Social Capital 
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؛ 2115؛ پررین، 2110؛ کانویچ، 2110؛ پاکستون، 2112؛ موتز، 2112سیگلر و جوسلین، 

؛ دیژوپ و 2111؛ هارل، 2111؛ روبینسون، 2111؛ کوانتلیر، 2115اسکاچپول و همکاران، 

؛ جهانگیری و 1318مقتدایی، ؛ 2110؛ آبانس و همکاران، 2112؛ رودث، 2112کالفانو، 

؛ ادیبی سده 1382 ؛ بهشتی و رستگار،1382؛ شریفی، 1382 ؛ گالبی و رضایی،1381 افراسیابی،

این است که عالوه بر بررسی  هابا این پژوهش حاضر تحقیق. تمایز 1382و همکاران، 

نیز  را گروهی اجتماعی درون و برون ةاجتماعی بر تساهل مذهبی، سرمای ةاری سرمایتأثیرگذ

 .کندمینیز بررسی  را ها و تأثیرگذاری آن کندمیتفکیک 

 تحصیالت

بر تأثیرگذاری آن بر تساهل  های بسیاریپژوهش کهاست متغیرهایی  ةاز جملسطح تحصیالت 

 مؤثرتریناند. یکی از  دهکرتساهل مذهبی را تأیید ا ب آن مثبت ةو رابط اندهورزید تأکیدسیاسی 

به عقیدة ارائه کرد.  1چرایی تأثیرگذاری تحصیالت بر تساهل را پارسونز ةهای نظری دربار تحلیل

در  .گیرد پذیری صورت می یند جامعهادیگری در فر ةتحصیل، مرحل ةدور شدنطوالنیبا  وی،

تر و  پیچیده هایهبه ادراک مقول ،ند و درنتیجهکن میا پیدتری  افراد شخصیت افتراقی ،این مرحله

مراحل تحصیالت دانشگاهی و مواجهه با طی د. نیاب می دست از دنیا یتر حال منطقی درعین

تر و  پذیری عمیق برای جوانان، جامعه ،های تخصصی ای و شناخت های حرفه دنیای تخصص

 پذیری این است پیامد این مرحله از جامعه(. 111  :1381 آورد )روشه، می وجودبهماندگارتری 

، نگرشی متفاوت به دنیای پیرامون خود خواهد داشت و با خود های که فرد براساس شناخت 

از جمله مسائل سیاسی را تحلیل و  ،مسائل گوناگون رةموجود دربا هایدیدگاه تساهل بیشتری

 د.کربررسی خواهد 

ها  ترین عناصر آمادگی ذهنی انسان صیالت، از مهمدانیل لرنر نیز معتقد است که ارتقای تح

شود که بیگانگی  برای نوشدن است. به اعتقاد وی، افزایش سطح تحصیالت افراد موجب می

( نیز تحصیالت نقشی بنیادی 50: 1331به بیان هانتینگتون ) (.30: 1381ها کاهش یابد )نیازی، آن

کند. درمجموع باید گفت که  وین ایفا میطور کلی، انسان ن های جدید و به در ایجاد نگرش

شود تا فرد، افراد بیشتری کند و سبب میافزایش سطح تحصیالت، به دگرپذیری فرد کمک می

هایشان بپذیرد و از این طریق، تساهل بیشتری را در مورد افرادی که مانند او  را با وجود تفاوت

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Talcott Parsons 
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تأثیرگذاری را تأیید این   خارجی که داخلی و هایپژوهش از جملهاندیشند، ابراز کند.  نمی

؛ 2112؛ وگت، 2112؛ کارپوف، 2111؛ الئودرداال، 1885گلوبیوسکا،  از: اند عبارتاند،  دهکر

؛ 2113؛ وایلت و روسکام، 2112؛ دیجوپ و کالفانو، 2111؛ کلمن و وایت، 2110هالپرن، 

؛ 1311 ؛ ترکارانی،1311آزادارمکی و همکاران، ؛ 2110؛ وادرنول، 2110اسچودل و گرانئو، 

 .1382؛ گالبی و رضایی، 1382؛ شریفی، 1318مقتدایی، 

همچنین باید درنظر داشت که افزایش سطح تحصیالت، بر میزان سرمایة اجتماعی فرد نیز 

ها  های تحصیل، به معنای افزایش تعداد افرادی است که فرد با آن گذارد. افرایش سال تأثیر می

بنابراین،  شود؛ های فرد میو موجب گسترش شبکة اجتماعی ارتباط کندارتباط برقرار می

گذارد: بار اول از طریق مستقیم و از طریق  تحصیالت از دو طریق، بر تساهل مذهبی تأثیر می

پذیرد و بار دوم از طریق افزایش سرمایه اجتماعی  پذیری مجددی که طی آن صورت می جامعه

 گروهی است. نوع برون که این سرمایة اجتماعی عمدتاً از

 ای متغیرهای زمینه

و  اندشناختی جنسیت و سن نیز وارد تحلیل شدهمختلف، دو متغیر جمعیت هایپژوهش در

 ،گزارش شده است. دلیل انتخاب این دو متغیر مذهبیدو و تساهل معناداری بین این ةرابط

شود  سبب می آن های ژگیپذیری فرد است. جنسیت و وی دو در جریان جامعهتأثیرگذاری این

های متفاوتی در  های خاصی را فراگیرد. همچنین با افزایش سن، اطالعات و دیدگاه فرد ویژگی

افزایش سن سبب آشنایی بیشتر فرد با گذارد.  گیرد که بر نگرش وی تأثیر می اختیار فرد قرار می

. سازد یمون مستعدتر شود و او را برای پذیرش عقاید گوناگجهان اجتماعی پیرامون خود می

پاریلو و دونوگیو،  اند از: عبارت ،اند دهکرکه وجود این رابطه را تأیید  هاییپژوهش ی ازعضب

 ؛2115؛ کاسمو و همکاران، 2110؛ کونجرو، 2110؛ واندرنول، 2112؛ دیجوپ و کالفانو، 2115

  .1311 کیانی،

ی جنسیتی، ریپذ جامعهل وقوع دلیند. بهرگذاریتأثجنسیت و سن نیز بر سرمایة اجتماعی 

سبب زنان همینبرقراری ارتباطات و کمیت و کیفیت آن در میان مردان و زنان یکسان نیست. به

تبع آن، سرمایة اجتماعی متفاوتی یابند و بهی اجتماعی متفاوتی سوق میها شبکهو مردان به 

تغییر در سرمایة اجتماعی  (. افزایش سن نیز موجب ایجاد65: 1316دارند )باستانی و صالحی، 
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شود و به ی کاری و دوستی و... میها شبکهو  ها گروهشود؛ زیرا با افزایش سن، فرد وارد می

 یابد.ی دست میتر گستردهشبکة 

، «مدارای اجتماعی»عنوان  با هایی در داخل کشور صورت پذیرفته است که همچنین پژوهش

را نشران  هرا   پرژوهش ای از نترایج ایرن   خالصره  2 اند. جردول  دهکرتساهل مذهبی را نیز بررسی 

 :دهد می

 داخلی سنجش تساهل مذهبی های ة پژوهشپیشین .2جدول 

 سطح تساهل سال تحقیق پژوهشگر

 باالتر از میانه 1313 زاده و همکارانسراج

 مطلوب 1311 پورعسگری و شارع

 متوسط رو به پایین 1311 ترکارانی

 مطلوب 1311 رانهمکای و ارمکآزاد

 مطلوب 1318 مقتدایی

 پایین 1381 افشار کهن و همکاران

 متوسط 1381 حاجیلویی

 باالتر از میانه 1382 بهشتی و رستگار

 باالتر از میانه 1382 نوایی و همکاران

از طیرف   ،پرژوهش حاضرر بررای سرنجش تسراهل مرذهبی       هرا، در  برخالف ایرن پرژوهش  

 د.شوگیری  سایر مذاهب اندازه با جتماعی شیعیان ایرانا ةبودگاردوس استفاده شده است تا فاصل

 چارچوب نظری

اجتماعی  ةقدرت تبیین، چارچوب نظری پژوهش حاضر تلفیقی است: سرمای افزایش برای

ای از روابط و دراختیارقراردادن حجم وسیعی از اطالعات، فرد  دن فرد در شبکهکردلیل درگیر به

و از  کند پیدا ها آنزندگی در کنار  ةاز سایر مذاهب و نحوتا شناخت بهتری  رساند میرا یاری 

 ةاما براساس نظری بیابد،ها  ها، نگرش متفاوتی نسبت بدان طریق مباحثه و آشنایی بیشتر با آن

اجتماعی  ةکه وی آن را سرمای دارد اجتماعی ةپوتنام، این ویژگی را فقط نوع خاصی از سرمای

گروهی نام دارد،  اجتماعی که برون ةکه نوع دیگر سرمایدرحالینامد؛  گروهی یا پیوندی می برون

تنها تأثیری بر افزایش تساهل ، نهورزد می تأکیدبه این دلیل که فقط بر روابط فرد با گروه خود 
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گرایانه، ضمن اثرگذاری منفی بر تساهل مذهبی،  های خاص بلکه با تقویت نگرش ،مذهبی ندارد

اجتماعی،  ةدر این پژوهش، در کنار بررسی سرمای ،دهد؛ بنابراین میانزوای اجتماعی را افزایش 

گروهی نیز مطمح نظر خواهند بود. همچنین با استناد  اجتماعی درون و برون ةتأثیرگذاری سرمای

، سطوح تحصیلی موجود در دانشگاه و یآماری دانشگاه ةبه نظر پارسونز و با توجه به جامع

دادن سطح دلیل رویبه ،پارسونز ةکه به گفت ذهبی مورد نظر استها بر تساهل م تأثیرگذاری آن

شناختی جنسیت و سن . دو متغیر جمعیتشودبر تساهل مؤثر واقع میپذیری  جدیدی از جامعه

اند. تأثیرگذاری تساهل مذهبی بر تساهل سیاسی  دهشانتخاب  پیشین های نیز با استناد به پژوهش

رگذاری متغیرهای سن، جنسیت و تحصیالت بر سرمایة همچنین تأثی .شودمینیز بررسی 

 اجتماعی نیز مد نظر خواهد بود. 

 
 مدل نظری پژوهش .1مدل 

این مدل نظری در هنگام برازش، به سه مدل تقسیم خواهد شد: مدل تأثیرگذاری متغیرها بر 

رگذاری تساهل مذهبی، مدل تأثیرگذاری تساهل مذهبی بر تساهل سیاسی و درنهایت، مدل تأثی

 متغیرهای سن و جنسیت و تحصیالت بر سرمایة اجتماعی.

 اصلی های هفرضی

 یابد. اجتماعی، تساهل مذهبی نیز افزایش می ةبا افزایش سرمای .1

تأثیر بیشتری  ،گروهی اجتماعی درون ةدر مقایسه با سرمای ،گروهی اجتماعی برون ةسرمای .2

 ر تساهل مذهبی دارد.ب

 یابد. هل سیاسی نیز افزایش میبا افزایش تساهل مذهبی، تسا .3

 بین زنان و مردان در تساهل مذهبی، تفاوت معنادار وجود دارد. .0
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 بین سطوح مختلف تحصیالت، تفاوت معنادار در تساهل مذهبی وجود دارد. .5

 یابد. با افزایش سن، تساهل مذهبی افزایش می .6

 مختصات آماری

 ةجامع ،«80 -83 سال تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد در تمامی»

کارشناسی ارشد  ،دانشجوی کارشناسی هزار 21 . حدوداند آماری پژوهش حاضر را تشکیل داده

گیری نمونه فرمول از استفاده با نمونهحجم  .اندو دکتری در این دانشگاه مشغول به تحصیل

ای موجود در دانشگاه، ه دادن هرچه بهتر دانشکدهمنظور پوششد. بهشنفر تعیین  011 ،کوکران

 531های با خطای باال،  د که پس از بررسی و حذف پرسشنامهشپرسشنامه توزیع  611

ای )دانشکده( و  گیری طبقه گیری، از نمونه نمونه پژوهش، برای در این .نددشپرسشنامه تحلیل 

هم هر ها، س ترتیب که با توجه به حجم جمعیت هریک از دانشکدهد. بدینشتصادفی استفاده 

بین  ،ها به تناسب سهم پرسشنامه ،آماری تعیین شد و درنتیجه ةدانشکده از تعداد کل جامع

روش تصادفی  هب های مختلف،رشته دانشجویاندر این توزیع، د. شهای نمونه توزیع  دانشکده

ساخته استفاده شد.  محقق ةاز پرسشنام ،آوری اطالعات مورد نیازگردمنظور  به انتخاب شدند.

 ةاجتماعی در طیف لیکرت و در ابعاد اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبک ةمایسر

اجتماعی  ةاست. از آنجاکه هدف، ساخت سرمای شده اجتماعی و انسجام اجتماعی سنجش

یافته، شبکه در دو بعد  گروهی بوده است، اعتماد در دو بعد شخصی و تعمیم درون و برون

بعد همبستگی با نزدیکان و افراد ناآشنا سنجیده شده است. انسجام در دو  و عمودی و افقی

 سنجش جنسیت وسن  ،دکتری(و  ارشد، کارشناسی مقطع تحصیلی در سه سطح )کارشناسی

استفاده شده است. این رویکرد  1«دوستی حداقل»از رویکرد  ،شد. برای سنجش تساهل سیاسی

( رو میانههای افراطی و  )با قراردادن گروههای سیاسی موجود  لیستی از گروه ةعبارت است از ارائ

؛ 513: 2111پترسون و همکاران،) آنانو درخواست اعالم نظر از پاسخگو در رابطه با هریک از 

 طراحی 1812سالیوان و همکارانش در سال  را این رویکرد .(282: 2110هاسن و کونینگام، 

نیز از طیف بوگاردوس استفاده شده برای سنجش تساهل مذهبی (. 01: 2113گیبسون، ) اندکرده

 است.

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Least-liked 
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 سنجش تساهل مذهبی ةپرسشنام .3جدول 

 سطوح پذیرش مذاهب

 زرتشتی

 مسیحی

 کلیمی

 اهل سنت

 عنوان همسرپذیرش به

 عنوان دوست صمیمیپذیرش به

 عنوان همسایهپذیرش به

 عنوان همکارپذیرش به

 عنوان همشهریپذیرش به

 وطن عنوان همپذیرش به

 ر عنوانبه ه رد

 گونه بوده است: این نیزتساهل سیاسی  ةپرسشنام

 سیاسیتساهل  ةپرسشنام .4جدول 

 سطوح پذیرش های سیاسی گروه

 اسالمی ةتلفؤم

 کارگزاران

 اعتماد ملی

 پایداری ةجبه

 مشارکت ةجبه

 اهلل انصار حزب

 نهضت آزادی

 .توانند آزادانه عقاید خود را تبلیغ کنند می

 .عمومی داشته باشندتوانند سخنرانی  می

 .توانند نشریه داشته باشند می

 .ها محدود شود باید فعالیت آن

 ندارند.گونه فعالیتی  هیچ ةاجاز

 

که میزان همبستگی درونی  -آلفای کرونباخ ةاز آمار ،پرسشنامه 1بررسی قابلیت اعتماد برای

شده برای ی محاسبهاستفاده شده است. آلفا -دهد های مربوط به یک شاخص را نشان می گویه

 ده است:مهای مورد بررسی در جدول زیر آ شاخص

 های پژوهش پایایی شاخص .5جدول 

 تساهل سیاسی تساهل مذهبی اجتماعی ةسرمای شاخص

 811/1 816/1 811/1 آلفا

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Reliability 
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توان از  ؛ بنابراین میدارندمیزان آلفای مناسبی  ،های بررسی شده تفسیر: تمامی شاخص

 1بررسی اعتبار یا روایی برای .بهره گرفت هاهآزمون فرضی برای ،های مورد نظر شاخص

در انعکاس  هاقابلیت پرسشی اکه به معن - 2از روایی سازه پژوهش، پرسشنامه در این

شد.  استفاده 3روایی سازه، از تحلیل عاملی و برای -گیری است مورد اندازه ةهای ساز ویژگی

دند. نتایج شند، در جدول درج نداشت 5/1 ار عاملی کمتر ازهایی که ب دقت، گویه افزایش منظور به

 ده است:مدر جداول زیر آ ،تحلیل عاملی در مورد متغیرهای گوناگون

 

 تحلیل عاملی تساهل سیاسی .6جدول 

 مذهب

 تحلیل عاملی

 کلیمی اهل سنت مسیحی زرتشتی

 811/1 128/1 815/1 810/1 بار عاملی

نجش این متغیر، در یک عامل شناسایی شده است. این شده برای ستفسیر: مذاهب مطرح

شده برای ساخت شاخص مورد نظر، از روایی مطلوبی مطرح هایپرسش معناست کهنابد

 شاخص تساهل مذهبی را ساخت. ،ها توان از ترکیب آن برخوردار است و می

 و تساهل سیاسی اجتماعی ةتحلیل عاملی سرمای .7جدول 

 متغیر

 

 تحلیل عاملی

 

 ساهل سیاسیت

 اجتماعی ةسرمای

 شبکه انسجام مشارکت اعتماد

 583/1 668/1 321/1 631/1 310/1 بار عاملی

اجتماعی، از روایی مناسبی برخوردار  ةسنجش متغیر سرمای برایشده تفسیر: ابعاد طراحی

 .کردها متغیر مورد نظر را ترکیب  توان از ترکیب آن است و می

 

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Validity 

2. Construct Validity 
3. Factor Analyze 
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 ها یافته

 وصیفیالف( آمار ت
 تقاطع جنسیت و مقطع تحصیلی .8جدول 

 مقطع

 جنسیت

 جمع دکتری ارشد کارشناسی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/61 323 3/10 38 6/30 116 1/11 51 مرد

 8/38 210 2/6 33 2/20 131 5/8 51 زن

 111 531 8/21 112 1/51 316 3/21 118 جمع

. در اسرت درصرد   61مرردان برا حردود     متعلق به ،تغیر جنسیت، اکثریت نسبیتوصیف: در م

  ة. دورداکثریت نسربی را دار  ،درصد 58ارشد با حدود  ة کارشناسیمتغیر مقطع تحصیلی نیز دور

 اند. درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده 21و کارشناسی حدود  21حدود  ،دکتری
 نسبت به مذاهبمیانگین تساهل سیاسی  .9جدول 

 میزان 

میانگین 

تا  1 ة)دامن

111) 

 پذیرش شاخص
افقی  ةفاصل

 اندک

افقی  ةفاصل

 متوسط

افقی  ةفاصل

 زیاد

 ةفاصل

 عمودی

 مذهب

فراوانی
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
 

 5/03 5/2 13 3/32 165 5/15 31 5/36 110 3/12 60 زرتشت

 2/06 8/2 15 5/35 138 3/13 18 8/32 166 8/11 55 مسیحی

 3/00 6/0 23 1/38 183 3/10 32 1/32 162 8/8 51 اهل سنت

 0/05 3 15 21 101 16 11 3/02 213 3/11 50 کلیمی

کمتر از  هاآنهریک از مذاهب نسبت به تمامی  تساهل شده برایتوصیف: میانگین محاسبه

مورد بررسی است. با وجود  ةدن وضعیت این متغیر در نمونبومیانه است و این نشانگر نامناسب

گونه است: زرتشت، این، ترتیب تساهل نسبت به مذاهب از سوی پاسخگویان شیعه بدین

 .یمسیحی، کلیمی و سن
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 . توزیع پاسخگویان در متغیرها12جدول 

 درصد فراوانی ها گزینه متغیرها درصد فراوانی ها گزینه متغیرها

 تساهل

 مذهبی

 8/11 61 پذیرش

سرمایة 

 اجتماعی

 3/22 121 پایین

 1/63 303 متوسط 6/36 316 فاصلة افقی

 8/13 35 باال 5/11 51 فاصلة عمودی

 111 531 جمع 111 510 جمع

 2/55میانگین: 1/05میانگین: 

سرمایة 

اجتماعی 

 اتصالی

 1/6 33 پایین
سرمایة 

اجتماعی 

 پیوندی

 2/36 185 پایین

 1/53 216 متوسط 1/36 181 متوسط

 3/11 53 باال 1/53 313 باال

 111 531 جمع 111 531 جمع

 8/01میانگین:  3/61میانگین: 

 سن

 2/6 33 سال 21زیر 

 تساهل

 سیاسی

 51 268 پایین

 8/22 123 متوسط 3/11 030 31 تا 21بین 

 1/23 106 باال 1/13 31 31باالتر از 

 111 531 جمع 111 531 جمع

 2/00میانگین:  5/26میانگین: 

که با طیف بوگاردوس و تقسیم آن به سه دسته تساهل  -توصیف: در متغیر تساهل مذهبی

مذاهب یا داشتن دیدگاهی  رد افقی و ةکامل نسبت به مذاهب، نگرش به مذاهب با دیدگاه فاصل

پذیرش  ،درصد 12: حدود دست آمدبهاین نتایج  -عمودی صورت پذیرفت ةبراساس فاصل

 ،اند. اکثریت پاسخگویان دهکرمذاهب دیگر را انتخاب  رد حدود نیز و همینکامل مذاهب دیگر 

اند. این شرایط سبب شده است تا میانگین  افقی میان خود و دیگر مذاهب بوده ةقائل به فاصل

. به بیان (111از  1/05میانگین )این متغیر در شرایط مناسبی قرار نگیرد و کمتر از حد میانه باشد 

اجتماعی،  ةدر متغیر سرمای .نداردشرایط مناسبی  ،مورد بررسی ةدیگر، تساهل مذهبی در نمون

 ةسرمای ،ترتیبهای بعدی به متوسط به خود اختصاص داده است و گزینه ةاکثریت نسبی را گزین

ن در درصد پاسخگویا 61. حضور بیش از ستاجتماعی باال ةین و سپس سرماییاجتماعی پا

که میزان اندکی از  111از  55میانگین )متوسط، میانگین را نیز در حد میانه قرار داده است  ةگزین

 .(حد میانه باالتر است
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درصد(،  53گروهی، اکثریت نسبی پاسخگویان )بیش از  اجتماعی اتصالی یا درون ةدر سرمای

 ،دلیلهمیناند. به دهکرزارش را گ سرمایة اجتماعی ینیدرصد سطح پا 11میزان باال و کمتر از 

از  68میانگین )در سطح بسیار مطلوبی قرار گرفته است  ،اجتماعی ةمیانگین این نوع از سرمای

اما  دارد، گروهی، اکثریت نسبی را سطح متوسط اجتماعی پیوندی یا برون ةدر سرمای .(111

اند، میانگین این  دهکرتخاب ین در این متغیر را انیدرصد نیز سطح پا 36دلیل اینکه بیش از  به

 ةاگر میانگین شاخص ترکیبی سرمای ،؛ بنابراین(111از  01میانگین )متغیر کاهش یافته است 

در متغیر  گروهی آن است. بودن نوع برونینیدلیل پااجتماعی در حد متوسط قرار گرفته است، به

که درصد یطور به ؛اند دهکرین را انتخاب یتساهل در سطح پا ،تساهل سیاسی، بیشتر پاسخگویان

اند.  دهکرجمع پاسخگویانی است که تساهل سیاسی متوسط و باال را انتخاب  ةبه انداز ،این گروه

در متغیر  .(111از  00میانگین )در میانگین این متغیر پدیدار شده است  ،بازتاب این وضعیت

سال  31تا  21سخگویان بین سن نیز با توجه به میانگین و توزیع پاسخگویان، اکثریت مطلق پا

 .هستند

 ب( تحلیل

 هاآزمون فرضیه

ها انتخاب شدند؛ شده، دو نوع آماره برای آزمون فرضیههای سنجیده با توجه به نوع شاخص

جدول ) 1ای بودند، از آزمون همبستگی پیرسون هایی که در سطح سنجش فاصله برای شاخص

 2ها ی و اسمی بودند، از آمارة تفاوت میانگینهایی که در سطح سنجش ترتیب ( و برای شاخص11

 ( استفاده شد.13)جدول 
 ها مبتنی بر همبستگی پیرسون. آزمون فرضیه11جدول 

 نتیجة آزمون شدت همبستگی معناداری متغیر مستقل متغیر وابسته شمارة فرضیه

1 

 تساهل مذهبی

 تأیید 360/1* 111/1 سرمایة اجتماعی

 رد 166/1 221/1 یسرمایة اجتماعی اتصال 2

 تأیید 530/1* 111/1 اجتماعی پیوندی ةسرمای 2

 رد 113/1 011/1 سن 5

 11/1* معناداری در سطح 

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Pearson Correlation 
2. T-test 
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تأیید  ،اجتماعی و تساهل مذهبی است ةافزایش سرمای میان که وجود رابطه 1ة تفسیر: فرضی

هل مذهبی نیز افزایش اجتماعی، تسا ةبا افزایش سرمای ،درصد 88به احتمال  ،د؛ بنابراینشو می

گروهی  اجتماعی درون و برون ةکه تفاوت تأثیرگذاری سرمای 2 ةخواهد یافت. در باب فرضی

با تساهل  یمعنادار ةرابط ،گروهی اجتماعی درون ةدهد که سرمای ، نتایج آزمون نشان میشدطرح 

ذکر  شایان است. ای دارای چنین رابطه ،گروهی اجتماعی برون ةسرمای ،و در مقابل ندارد مذهبی

اجتماعی  ةکمتر از سرمای ،اجتماعی ةاست که شدت همبستگی شاخص ترکیبی سرمای

کاهش  ، سببگروهی اجتماعی درون ةکه سرمای کندتأیید می گروهی است که این امر نیز برون

با تساهل  یمعنادار ةاجتماعی شده است. متغیر سن نیز رابط ةتأثیرگذاری شاخص ترکیبی سرمای

 .نداردی مذهب
 . آزمون فرضیة تأثیر تساهل مذهبی بر تساهل سیاسی12جدول 

 نتیجة آزمون شدت همبستگی معناداری متغیر مستقل متغیر وابسته شمارة فرضیه

 تأیید 580/1* 111/1 تساهل مذهبی تساهل سیاسی 3

 11/1* معناداری در سطح 

درصرد سربب افررایش     88تمرال  بره اح  ،افزایش تساهل مذهبی ؛دشو تفسیر: فرضیه تأیید می

 .شودمیتساهل سیاسی 

 ها ها مبتنی بر تفاوت میانگین. آزمون فرضیه13جدول 

 نتیجه معناداری نوع آزمون متغیر آزمون شمارة فرضیه

 Independent Sample جنسیت 3
T-test 120/1 تأیید 

 تأیید Anova 132/1 مقطع تحصیلی 0

برای پسران( و  51برای دختران و  02ه میانگین )تفسیر: در متغیر جنسیت، با توجه ب

شده در میان دختران و پسران تفاوت مشاهده ،درصد 88به احتمال  ،11/1همچنین سطح خطای 

پذیرد، بر  پذیری که در مورد این دو صورت می معنادار است؛ بنابراین، متغیر جنسیت و جامعه

 شده )کارشناسی:ا توجه به میانگین محاسبهدر متغیر مقطع تحصیلی، ب تساهل مذهبی مؤثر است.

 ،درصد 88شده معنادار است و به احتمال ( تفاوت مشاهده1/52، دکتری: 2/06، ارشد: 0/01

 د.وشمیسطح باالی تحصیالت، به تساهل مذهبی بیشتر منجر 
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 1ساختاری هایهمدل معادل

میان متغیرهای  ةرابطEQS  افزار منر با استفاده ازها،  تر داده برای تبیین بهتر و بررسی دقیق

 ساختاری، ابزاری است در دست محقق هایهسازی معادل . مدلرا بررسی کردیمشده سنجیده

ساختاری، مدل نظری  هایهبررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل. مدل معادل برای

شده را نشان همتغیرهای مشاهد ة میانکند و رابط می صورت کمی آزمایشبه شده رافرض

و نیز  یک سازهاز متغیرها  ةمجموعچگونگی تعریف  هایی که ، مدلترخاصطور  دهد. به می

. به بیان اندساختاری قابل آزمون هایهدر معادل در خود دارند،را  هاکیفیت ارتباط این سازه

اند.  پیوند با یکدیگر قرار گرفتهدهد چگونه متغیرها در  ساختاری نشان میهای معادلهمدل دیگر، 

د شون بررسی می یکدیگر ساختاری، رگرسیون، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر در کنار ةدر معادل

تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر  ةتصویری بهتر از نحو ،دلیلهمین( و به213  : 1311 پور، )شارع

ی بسیارمزایای  ،ساختاری هایهزی معادلسا گذارد. استفاده از مدل نمایش میمتغیر وابسته را به

ب( قابلیت بررسی تأثیر  ،اند از: الف( تخمین روابط چندگانه ها عبارت ی از آنعضدارد که ب

 ةشده برای بررسی رابطبرازش مدل طراحی پ( آزمون روابط جعلی و غیر واقعی. ،خطی هم

 است:ده، در مدل زیر به تصویر کشیده شده شمیان متغیرهای انتخاب

تساهل مذهبي

زرتشتي

مسيحي

اهل سنت

کليمي

0.91*

0.94*

0.75*

0.89*

سن

سرمايه اجتماعي درون گروهي

سرمايه اجتماعي برون گروهي

جنسيت

تحصيالت

-0.11*

0.33*

0.07*

-0.03*

0.02*

0.91*

0.94*

0.75*

0.89*

-0.11*

0.33*

0.07*

-0.03*

0.02*

 
 پژوهشبرازش مدل  .2مدل 

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Structural Equation Model 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=9�8%059�_8%138%078%048%AA8%078%111�&action=edit&redlink=1&preload=8%079�0%059�:8%071�8%028%078%05+9�9�8%079�9�/8%078%138%AA8%049�8%079�B��8%089�8%051�&editintro=8%079�0%059�:8%071�8%028%078%05+9�9�8%079�9�/8%078%051�8%AAB��9�9�8%AA1�8%13&summary=8%071�8%028%078%05+1�0+9�9�8%079�9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=9�8%059�_8%138%078%048%AA8%078%111�&action=edit&redlink=1&preload=8%079�0%059�:8%071�8%028%078%05+9�9�8%079�9�/8%078%138%AA8%049�8%079�B��8%089�8%051�&editintro=8%079�0%059�:8%071�8%028%078%05+9�9�8%079�9�/8%078%051�8%AAB��9�9�8%AA1�8%13&summary=8%071�8%028%078%05+1�0+9�9�8%079�9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=9�8%059�_8%138%078%048%AA8%078%111�&action=edit&redlink=1&preload=8%079�0%059�:8%071�8%028%078%05+9�9�8%079�9�/8%078%138%AA8%049�8%079�B��8%089�8%051�&editintro=8%079�0%059�:8%071�8%028%078%05+9�9�8%079�9�/8%078%051�8%AAB��9�9�8%AA1�8%13&summary=8%071�8%028%078%05+1�0+9�9�8%079�9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=9�8%059�_8%138%078%048%AA8%078%111�&action=edit&redlink=1&preload=8%079�0%059�:8%071�8%028%078%05+9�9�8%079�9�/8%078%138%AA8%049�8%079�B��8%089�8%051�&editintro=8%079�0%059�:8%071�8%028%078%05+9�9�8%079�9�/8%078%051�8%AAB��9�9�8%AA1�8%13&summary=8%071�8%028%078%05+1�0+9�9�8%079�9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=9�8%059�_8%138%078%048%AA8%078%111�&action=edit&redlink=1&preload=8%079�0%059�:8%071�8%028%078%05+9�9�8%079�9�/8%078%138%AA8%049�8%079�B��8%089�8%051�&editintro=8%079�0%059�:8%071�8%028%078%05+9�9�8%079�9�/8%078%051�8%AAB��9�9�8%AA1�8%13&summary=8%071�8%028%078%05+1�0+9�9�8%079�9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=9�8%059�_8%138%078%048%AA8%078%111�&action=edit&redlink=1&preload=8%079�0%059�:8%071�8%028%078%05+9�9�8%079�9�/8%078%138%AA8%049�8%079�B��8%089�8%051�&editintro=8%079�0%059�:8%071�8%028%078%05+9�9�8%079�9�/8%078%051�8%AAB��9�9�8%AA1�8%13&summary=8%071�8%028%078%05+1�0+9�9�8%079�9
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 برازش مدل پژوهش .14جدول 

 CFI GFI BONETT NFI IFI MFI AGFI Q2 RMSFA آماره

 111/1 6/56 811/1 823/1 803/1 831/1 832/1 802/1 803/1 میزان

 -CFI- MFI- GFI) شده باید یادآور شد که هفت آمارههای آورده آماره ةتفسیر: دربار

BONETT- NFI - IFI-AGFI ) 8/1تا  1 د که بینکرزمانی برازندگی مدل را تأیید خواهند 

 1/1 کند که نزدیک به صفر باشد و بیش از هنگامی برازندگی را تأیید می RMSFA ةباشند. آمار

Qدو )خی آزموننباشد. 
تفاوت  دو بای شودمی( نیز براساس جدول مربوط به خود مقایسه 2

 د.شو ها تأیید می اساس، برازش مدل پژوهش در تمامی آمارهمعنادار داشته باشد. براین

 ساختاری هایهتفسیر نتایج مدل معادل

دهد که  نشان می اند، شدهتأثیرگذاری نگرش به مذاهبی که در متغیر تساهل مذهبی سنجیده 

ترتیب تأثیرگذاری در ساخت شاخص تساهل مذهبی عبارت است از: مسیحی، زرتشتی، کلیمی 

در میان متغیرهای مورد بررسی نیز پس از حذف همپوشانی میان متغیرها و تحلیل  .و اهل سنت

 33با ضریب  رابیشترین تأثیرگذاری  ،گروهیاجتماعی برون ةمسیر در مدل مورد نظر، سرمای

گروهی  اجتماعی درون ةاست که ضریب تأثیرگذاری سرمای شده. همچنین در مدل مشخص دارد

تقویت  موجب ،گروهی اجتماعی درون ةفی است؛ به بیان دیگر، سرمایها، من با حذف همپوشانی

های  که با توجه به میانگین -متغیر تحصیالت تساهل مذهبی است. تضعیفتعصب مذهبی و 

تحصیالت  ةبه دو دست ،ساختاری ةها و برای ورود به معادل تساهل مذهبی آن ةشدمحاسبه

ضریب )أثیرگذاری بعدی بر تساهل مذهبی است دارای ت -شدکارشناسی تقسیم  ةتکمیلی و دور

بعدی تأثیرگذاری بر تساهل سیاسی انتخاب  ةدر رتب ،2. متغیر جنسیت با ضریب تأثیرگذاری (3

ساختاری، شدت  ةدر معادل شد، آن رد ةگرچه فرضیامتغیر سن نیز در مورد شده است. 

 همبستگی منفی برای آن محاسبه شده است.
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زرتشتي

مسيحي

اهل سنت

کليمي

تساهل مذهبي

0.91*

0.89*

0.73*

0.86*

تساهل سياسي

0.91*

0.89*

0.73*

0.86*

0.45

  
 تأثیر تساهل مذهبی بر تساهل سیاسیبرازش مدل  .3مدل 

د؛ بنابراین هرچه شو تفسیر: تأثیرگذاری تساهل مذهبی بر افزایش تساهل سیاسی تأیید می

تقویت سیاسی  ةتساهل مذهبی افزایش یابد، تساهل سیاسی فرد و نگرش وی نیز در عرص

 .شود می

درون گروهي

برون گروهي

سن

جنسيت

تحصيالت

0.08*

0.01*

-0.04*

0.05*

0.10*

0.01*

0.08*

-0.04*

0.05*

0.10*

0.01*

 
 عیجنسیت، تحصیالت و سن بر سرمایة اجتمابرازش مدل تأثیر  .4مدل 

پذیری جنسیتی، بر نوع سرمایة که در بخش نظری مطرح شد، جامعهتفسیر: همچنان

دهد که متغیر جنسیت، تأثیرگذاری بیشتری  اجتماعی تأثیرگذار است. نتیجة برازش مدل نشان می

گروهی داشته است. متغیر سن بر هر دو نوع سرمایه اثرگذار است که  بر سرمایة اجتماعی درون

گروهی، منفی است. همچنین سطح تحصیالت  گروهی، مثبت و بر درون ر نوع برونتأثیرگذاری ب

گروهی،  نیز بر هر دو نوع سرمایة اجتماعی تأثیرگذار بوده است که تأثیرگذاری آن بر نوع برون

 گروهی است. دو برابر تأثیرگذاری بر نوع درون
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 یریگ جهینت

رسمی کشور حکایت از آن دارد که در  سنجش تساهل مذهبی دانشجویان شیعه نسبت به ادیان

مذاهب وجود دارد که سبب شده است تا  نیقبال انگرش آنان، فاصلة اجتماعی نسبتاً زیادی در 

میانگین تساهل مذهبی با افت مواجه شود و در وضعیت نامطلوبی قرار گیرد. در این میان، مهم 

را با شیعه دارد، دارای بدترین  آن است که در بین این مذاهب، مذهب سنی که بیشترین قرابت

اقلیت مذهبی  نیتر بزرگدهد که نداشتن تساهل نسبت به وضعیت است. این امر نشان می

ممکن است تبدیل به یک شکاف اجتماعی شود.  -هایی با شیعیان نیز دارداشتراککه  -کشور

ق مرزی کشور نیز براین، باید در نظر داشت که عمدة جمعیت اهل سنت ایران، ساکن مناطعالوه

که  دهدنشان میخروجی این پژوهش ی احتمالی است. ها چالشهستند که این نیز تشدیدکنندة 

 ةبودن روابط اجتماعی افراد با بیرون از دایراندکتساهل مذهبی،  ة نبودیکی از دالیل عمد

با افرادی  شود. روابط فرد گروهی نامیده می اجتماعی برون ةسرمای ،اصطالحدرنزدیکان است که 

موجود در  یها انید تا اطالعات و آگاهی وی نسبت به جرشو بیرون از نزدیکان خود سبب می

اما میانگین حاصل  ،ورزی بیشتری از خود بروز دهدتساهل ،تبع آنو به ندجامعه افزایش پیدا ک

بودن نامناسب ةدهندکه نشان ردتر از حد میانه قرار داینیپا ،گروهی اجتماعی برون ةبرای سرمای

گروهی که بر روابط محدود با نزدیکان و افراد  اجتماعی درون ةآن است. در مقابل، سرمای

مورد بررسی  ة، در نموندشو یبا دنیای خارج از گروه م فرددارد و مانع آشنایی  دیهمفکر تأک

روابط  بودناندک گروهی در برابر بنابراین، شدت روابط درون دارد؛وضعیت مطلوبی 

 ایجاد شودکند، با بیگانگان تعارض  که پوتنام اشاره میگروهی سبب شده است تا همچنان ونبر

ساختاری،  ةو تساهل نسبت به مذاهب دیگر، کاهش یابد. به بیان دیگر و با استناد به نتایج معادل

رادی است و در مقابل، اف داشته مثبتی بر تساهل مذهبی افراد ریتأث ،گروهی اجتماعی برون ةسرمای

 .اند اند، دارای تساهل مذهبی کمتری بوده گروهی بیشتری داشته اجتماعی درون ةکه سرمای

دارای ضریب تأثیرگذاری  ،گروهی اجتماعی درون ةسرمای ،ساختاری ةدر معادل ،سببهمین به

 ناآشنا افرادبه تقویت روابط افراد با  دده است. نتیجه آنکه برای بهبود تساهل مذهبی بایشمنفی 

و ها، تساهل نسبت به مذاهب  های گوناگون و شناخت آن تا از طریق روابط با اندیشه پرداخت

تأیید  نظر پارسونز را ،ساختاری ةهمچنین باید براساس نتایج معادل د.بایعقاید مختلف افزایش 

پذیری جدید در فرد  جامعه ةشود تا دور تحصیل سبب می ةکه معتقد است افزایش دور کرد
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 ،گرچه ضریب تأثیرگذاری آن چندان زیاد نیستاد. یابیرد و نگرش وی تغییر صورت پذ

ی این متغیر بر سرمایة اجتماعی رگذاریتأث؛ ضمن اینکه شود تأثیرگذاری مثبت آن تأیید می

ی سرمایة اجتماعی است که این امر گروه درونی آن بر نوع رگذاریتأثی، باالتر از گروه برون

د سرمایة وی این متغیر بر تساهل مذهبی، از طریق بهبرگذاریتأث که بخشی از دهد یمنشان 

پسران  و کند در مورد متغیر جنسیت نیز همین نکته صدق می دهد. ی رخ میگروه بروناجتماعی 

 باپذیری متفاوتی  جامعه ،دهد که پسرانمیاین امر نشان  .اند دهکرتساهل مذهبی بیشتری را ابراز 

و سبب  بوده رگذاریتأثی متفاوت، بر نوع سرمایة اجتماعی نیز ریپذ جامعهاین  .دارنددختران 

متغیر  ی کمتری نسبت به پسران داشته باشند.گروه برونشده است تا دختران سرمایة اجتماعی 

معنا که بدینی ضریب تأثیرگذاری منفی شناسایی شده است؛ ادار ،ساختاری ةسن نیز در معادل

 بیشترنگاری فرد در مورد مذهب خود و طرد سایرین نیز ایابد، حق هرچه سن افزایش می

نظری و  نةکه پیشیدر مورد تأثیرگذاری تساهل مذهبی بر تساهل سیاسی نیز همچنان د.شو می

دهد که افرادی که  ساختاری پژوهش حاضر نشان می ةدارند، معادل تجربی در این زمینه بیان می

اند. به بیان دیگر، تأثیرگذاری  هل سیاسی باالتری داشتهاند، تسا دارای تساهل مذهبی باالتری بوده

 ما فرجام سخن آنکه از آنجاکه در کشور است. شده تساهل مذهبی بر تساهل سیاسی تأیید

توانند آزادانه اعمال  می قانون اساسی( 12مذاهب مختلفی رسمیت دارند و براساس قانون )اصل 

یکدیگر، امری مهم برای جلوگیری از  با بمدارای این مذاه ،مذهبی خود را انجام دهند

آغاز کشمکش و خشونت میان صاحبان  ةهای مذهبی و اعتقادی است؛ زیرا نقط درگیری

های مخالف  با اندیشه رفتار دگم انگاری و نوعی جزمیت و مطلق به ، اعتقادهای مختلف اندیشه

چندان مناسبی نسبت  مورد بررسی، نگرش ةدهد که اکثریت شیع . نتایج پژوهش نشان میاست

است که اگر تساهل  در حالی ندارند. این« اهل سنت»ویژه  به سایر مذاهب رسمی کشور و به

، «باطل»بداند و مذهب دیگران را « حق»مذهب خود را  ،مذهبی وجود نداشته باشد و هر فرد

 تکفیر و توسل به خشونت است. ،طرد ،ماند و آن رد فقط یک راه گشوده می

 منابع
  های سرمایه  مقایسه مؤلفه»(، 1315محمدعلی) محمدی،حسن؛  صدیقی،احمدی فیروزجائی،علی؛

، سرال ششرم،   رفاه اجتمااعی ، «های تولید روستایی اجتماعی کشاورزان عضو و غیر عضو تعاونی

 .83-112: 23شماره 

http://www.noormags.ir/view/ar/creator/250337/8%199�1�_8%078%039�8%051�_9�1�8%119�8%128%028%078%061%8c
http://www.noormags.ir/view/ar/creator/250337/8%199�1�_8%078%039�8%051�_9�1�8%119�8%128%028%078%061%8c
http://www.noormags.ir/view/ar/creator/20713/9�8%039�8%05_8%199�1�_9�8%039�8%051%8c
http://www.noormags.ir/view/ar/creator/20713/9�8%039�8%05_8%199�1�_9�8%039�8%051%8c
http://www.noormags.ir/view/ar/creator/20713/9�8%039�8%05_8%199�1�_9�8%039�8%051%8c
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 رفاه ، «مدارای اجتماعی و ابعاد آن»(، 1382سید صمد )، بهشتیر؛ یاسر، رستگا ی؛مهد ،ادیبی سده

 .353-311: 51، دوره سیزدهم، شماره اجتماعی

  بررسی وضعیت عرفری شردن   »(، 1381) یسلیمان پور،محمدعلباللی،اسماعیل؛ افشار کهن،جواد؛

، «دانشجویان و برخی عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان دخترر و پسرر دانشرگاه بروعلی سرینا     

 .135-151: 01، سال بیست و دوم، شماره شناسی کاربردی جامعه

 ( 1311آزاد ارمکی، تقی؛ شارع پور، محمود، عسکری، علی ،)«   بررسی رابطه سرمایه اجتمراعی برا

، «هرای تهرران و عالمره طباطبرایی     های علوم اجتمراعی دانشرگاه   مدارا در بین دانشجویان دانشکده

 .60-81: 1، دوره دهم، شماره شناسی ایران جامعه

 ( 1316باستانی، سوسن؛ صالحی، مریم ،)«هرای   اجتماعی شبکه و جنسیت: بررسی ویژگری  سرمایه

، شرماره  نامه علوم اجتماعی، «ساختی، تعاملی و کارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران

31 :85-63. 

 ( 1331بشیریه، حسین ،)«مجله دانشکده حقوق و ، «پیش درآمدی بر تاریخ اندیشه تساهل سیاسی

 .118-152: 26، شماره تهراندانشگاه علوم سیاسی 

 ( 1382بهشتی، سید صمد؛ رستگار، یاسر ،)«شناختی مدارای اجتمراعی و ابعراد آن در    تبیین جامعه

 .3-35: 2، سال چهارم، شماره مسائل اجتماعی ایران، «میان اقوام ایرانی

 ( 1315پیران، پرویز؛ موسوی، میر طاهر؛ شیانی، ملیحه ،)«سازی سررمایه   کار پایه مفهومی و مفهوم

 .8-00: 23، دوره ششم، شمار رفاه اجتماعی، «یاجتماع

 ( 1311ترکارانی، مجتبی ،)«    بررسای  ، «بررسی و سنجش وضرعیت مردارای اجتمراعی در لرسرتان

 .133-153: 3، سال اول، شماره مسائل اجتماعی ایران

 ( 1381جهانگیری، جهانگیر؛ افراسیابی، حسین ،)«های شهر شیراز در زمینه عوامرل   مطالعه خانواده

 .153-135: 03، سال بیست و دوم، شماره شناسی کاربردی جامعه، «و پیامدهای مدارا

 ( 1381چلبی، مسعود ،)تهران: نشر نی، شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی جامعه ،

 چاپ ششم.

 ( 1381حاجیلویی، طیبه ،)   مدارای مذهبی و عوامل مؤثر بر در بیم مردم شهر همادان در ساال

کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علروم انسرانی دکترر علری      نامه یانا، پ1392

 شریعتی.

 ( 1381روشه، گی ،)ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهرران: نشرر   شناسی تالکوت پارسونز جامعه ،

 نی.

http://refahj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=8%089�8%148%AA1%8C
http://refahj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=8%089�8%148%AA1%8C
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/12042/8%029�8%078%05_8%079�8%148%078%11_09�9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/12042/8%029�8%078%05_8%079�8%148%078%11_09�9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/221993/8%078%139�8%078%191�9�_8%089�8%079�1%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/221993/8%078%139�8%078%191�9�_8%089�8%079�1%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/252684/9�8%039�8%05_8%199�1�_8%139�1�9�8%079�_9%149�8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/252684/9�8%039�8%05_8%199�1�_8%139�1�9�8%079�_9%149�8%b1


 

 

 

 

 

 27سنجش رابطة سرمایة اجتماعي با تساهل مذهبي 

  

 

 

   ( 1313سراج زاده، سید حسین؛ شریعتی مزینانی، سارا؛ صرابر، سریروس ،)«    بررسری رابطره میرزان

 و علوم انساانی  مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات، «و انواع آن با مدارای اجتماعی داری نید

 .118-102: 0، دوره اول، شماره مشهد دانشگاه فردوسی

 ( 1311شارع پور، محمود ،)«سازی معادله ساختاری، آشنایی با کاربردهرای برنامره لیرزرل در     مدل

 .215-232: 13-10، شماره اه عالمهعلوم اجتماعی دانشگ، «تحقیقات اجتماعی

  ،سنجش مدارای اجتمااعی و عوامال اجتمااعی ماؤثر بار آن در باین       (، 1382سمیرا )شریفی

دانشکده علوم اجتمراعی و   -دانشگاه الزهراء کارشناسی ارشد،  مهنا یانپا شهروندان ساکن تهران،

 اقتصادی.

   ( 1316عبدالهی، محمد؛ موسوی، میرر طراهر ،)« اجتمراعی در ایرران، وضرعیت موجرود،      سررمایه

 .185-230: 25، سال ششم، شماره رفاه اجتماعی، «دورنمای آینده و امکان شناسی گذار

 ( 1311عسگری، علی؛ شارع پور، محمود ،)«  گونه شناسی مدارا و سنجش آن در میان دانشرجویان

، دوره دوم، فرهنگای  تحقیقاات ، «های علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عالمره طباطبرایی   دانشکده

 .3-01: 1شماره 

  ،تهرران:   ، ترجمه محمرد کمرال سرروریان،   سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی، (1315) بنفاین

 .پژوهشکده مطالعات راهبردی

 ( 1331فتحعلی، محمود ،)،قم: موسسه فرهنگی طه.سیاسی تسامح و تساهل: اخالقی، دینی ، 

 ( 1338فوالدی، محمد ،)« 111-111: 35، شماره معرفت، «از منظر دینیتساهل و تسامح. 

 ( 1310فیلد، جان ،)ترجمه جالل متقی، تهران: موسسره عرالی پرژوهش ترأمین     سرمایه اجتماعی ،

 اجتماعی.

 ( 1311کیانی، مژده ،)«     عوامل جمعیت شناختی مؤثر بر فاصرله اجتمراعی ارامنره اسرتان اصرفهان» ،

 .215-221: 6و  5شماره  ،کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی

 ( 1382گالبی، فاطمه؛ رضایی، اکرم ،)« بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی بر مدارای اجتماعی در بین

 .61-16: 1، دوره دوم، شماره در ایرانمطالعات و تحقیقات اجتماعی ، «دانشجویان

  ،بررسی و سنجش میازان مادارای اجتمااعی و عوامال اجتمااعی و      (، 1318فاطمره ) مقتدایی

کارشناسری ارشرد، دانشرگاه شرهید چمرران اهرواز،        نامه انی، پافرهنگی مؤثر بر آن در شهر اهواز

 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/407552
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/407552
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/670071
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/670071
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/670071
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=2919&q=8%058%079�8%1408%059�+8%199�9�9�+8%078%028%AA9�8%078%191�+9�+8%079�8%AA8%158%078%051�&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=2919&q=8%058%079�8%1408%059�+8%199�9�9�+8%078%028%AA9�8%078%191�+9�+8%079�8%AA8%158%078%051�&qd=6
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/519/08%079�8%14-9�8%079�9�-8%128%088%079�-9�-8%078%058%081�8%078%aa-9�8%078%118%131%8c
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 اجتمراعی و    بررسی رابطه میران سررمایه  »(، 1313نعمت، آرش )موحد، مجید؛ حلیمه، عنایت؛ پور

: هاای اجتمااعی   نامه پژوهش پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی: ویژه، «مشارکت سیاسی زنان

181-161. 

 ( 1382نوایی، عبدالرضا؛ فتاحی، تورج؛ حسین زاده، علی حسین ،)«   مدارای بین نسلی؛ تفراوت یرا

 .113-111: 5 ، شمارهدانش انتظامی استان خوزستان ،«اهواز( شهر کالن)مطالعه موردی:  توافق

 ( 1315نوغانی، محسن؛ اصغرپور ماسوله، احمدرضا ،)«     سرمایه اجتمراعی و آمروزش غیرر رسرمی

اولین همایش آموزش و یادگیری غیر  مجموعه مقاالت، «برای توانمندسازی محرومین اجتماعی

 .661-610: شهدم مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسیرسمی، 

 ( 1381نیازی، محسن ،)«        تبیین رابطه برین سرطح تحصریالت و میرزان انسرجام ملری و اجتمراعی

 .31-51: 0، سال دوازدهم، شماره صلنامه مطالعات ملی، ف«شهروندان

 ( 1333هابرماس، یورگن ،)«شرماره  کیان، ترجمه ابراهیم سلطانی، «کنش ارتباطی؛ بدیل خشونت ،

05 :158-153. 

 ترجمره محسرن   سامان سیاسی در جوامع دساتخوش دگرگاونی  (، 1331گتون، ساموئل )هانتین ،

 ثالثی، تهران: نشر علم.
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