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     مقدمه 
ـــی    ـــذهبی   و   زندگ ـــادات   م ـــن   و   اعتق ـــن   دی بی

ی   مستقیمی   وجود   دارد.    اجتماعی   انسان   رابطه
اهمیــت   دیــن   در   حــدی   اســت   کــه   مــضامین   و   
ــذار    ــسان   اثرگ ــدگی   ان ــاهیم   آن   در   ســبک   زن مف

های   مختلـف   اجتماعـی    است.   دین   بر   شـاخص
گذارد.   سـرزمین       از   جمله   رشد   جمعیت   تأثیر   می

ــا   تاریخچــه ــران   ب ــاور   ای ای   بــسیار   کهــن   در    پهن
ــف   تــاریخی   دین هــای   مختلفــی   را    ادوار   مختل

   تاریخ   ایـرانتجربه نموده است. به بیانی دیگر، 
کنده   از   اختالط   و   اتفـاق   میـان   عقایـد   و   آرا   و    آ
دین   و   دولت   است.   به   عبارتی   سـرزمین   ایـران   

ــاریخ   دارای   جمعیت ــول   ت ــا   و    در   ط ــا،   نژاده ه
های   متعددی   بوده   اسـت   کـه   برخـی   از    حکومت

های    ها   مهاجرین   یـا   مهـاجمینی   از   سـرزمین آن
اند.   مردم   ایران   قبل   از   اسالم،   ادیانی    دیگر   بوده

اند   و    ماننــد   زرتــشت،   مــانوی   و   ...   نــیز   داشــته
اند.   آخرین    بعد   از   آمدن   اسالم   هم   مسلمان   بوده

دینی   که   به   ایـران   وارد   شـده،   دیـن   اسـالم   بـوده   
ـــشکیل    ـــس   از   ت ـــب   پ ـــن   ترتی ـــه   ای ـــت.   ب اس

آییـن   رسـمی      »تـشیع« همـواره   صـفویان دولت
 است.    ایران   بوده   

بـــر   اســـاس   اصـــل   دوازدهـــم   قـــانون   اساســـی   
دیــن   رســمی   ایــران   «جمهــوری   اســالمی   ایــران،   

اسالم   و   مذهب   اثنی   اعشری   است.   این   اصـل   
االبد   غیر   قابل   تغییر   است   و   مـذاهب   دیگـر    الی

شناسي   و   رئيس   گروه   آمارهاي   جمعيت   و   سالمت   دفتر   آمارهاي   جمعيت،   نيروي   كار   و   سرشماري   مركز   آمار   ايران      دانشجوي   دكتراي   جمعيتالهام   فتحي   
 است.   

اسالمی   اعم   از   حنفی،   شافعی،   مالکی،   حنبلـی   
ـــل   می ـــترام   کام ـــدی   دارای   اح ـــند   و    و   زی باش

پیروان   این   مذاهب   در   انجـام   مراسـم   مـذهبی،   
طبق   فقه   خودشان   آزادند   و   در   تعلیـم   و   تربیـت   
دینی   و   احوال   شخـصیه   (ازدواج،   طـالق،   ارث   

هـا    و   وصیت)   و   دعاوی   مربوط   به   آن   در   دادگاه
ای   کـه   پــیروان    رسـمیت   دارنــد   و   در   هـر   منطقــه

هریک   از   این   مذاهب   اکثریـت   داشـته   باشـند،   
مقررات   محلی   در   حدود   اختیارات   شـوراها   بـر   
طبق   آن   مذهب   خواهـد   بـود،   بـا   حفـظ   حقـوق   

.   بر   اساس   اصل   سیزدهم   »پیروان   سایر   مذاهب
ایرانیــان   زرتــشتی،   کلیمــی   و   «همیــن   قــانون   

ـــا   اقلیت ـــسیحی   تنه ـــناخته    م ـــنی   ش ـــای   دی ه
شوند   که   در   حـدود   قـانون   در   انجـام   مراسـم    می

دیـــنی   خـــود   آزادنـــد   و   در   احـــوال   شخـــصیه   و   
تعلیمــات   دیــنی   بــر   طبــق   آییــن   خــود   عمــل   

 .»کنند می
بنـا   بـر   ایـن   در   ایــران   غـیر   از   اسـالم،   سـه   دیــن   

های   دینی   بـوده    دیگر   وجود   دارد   که   جزو   اقلیت
ــده ــناخته   ش ــمیّت   ش ــه   رس ــان    و   ب ــن   ادی اند.   ای

 اند   از:   زرتشتیان،   کلیمیان،   مسیحیان. عبارت
یکی   از   منابع   مهم   تولیـد   داده   در   مـورد   دیـن   در   

های   عمومـی   نفـوس   و    ایران   نتـایج   سرشـماری
باشــد.   بــدیهی   اســت   از   طریــق   ایــن    مـسکن   می
توان   توزیع   جمعیت   را   بر   حسب   دین    اطالع   می

به   دسـت   آورد.   از   دیگـر   کاربردهـای   اطالعـات   

دین   بررسی   موضوعات   اجتماعی   و   جمعیتی   بر   
گـاهی   از    حسب   ادیـان   اسـت.   عـالوه   بـر   ایـن   آ
تعــداد   جمعیــت   ادیــان،   ابــزار   نیرومنــدی   بــرای   

عنوان    ریزی   در   مسائل   سیاسی   است.   بـه برنامه
ها    منظور   تعیین   تعداد   نمایندگان   اقلیت مثال   به

در   مجلس   شورای   اسالمی   با   استفاده   از   نتایـج   
ـــه    سرشـــماری ـــت   ب ـــورد   تعـــداد   جمعی ها   در   م

 تفکیک   ادیان   قابل   حصول   است.
نمایـد   تـا    لذا   نویسنده   در   این   مختصر   سـعی   می

ــایج   سرشــماری ــا   اســتفاده   از   نت های   عمومــی    ب
نفوس   و   مسکن،   روند   تغییرات   جمعیتی   ایران   
از   حیث   دین   را   طی   نیم   قـرن   اخـیر   بـه   تـصویر   

 بکشد.

      مــروری   بــر   وضــعیت   دیــن   مــردم
 قرن   اخیر ایران   در   نیم

از   آنجایی   که   در   ایران   آمار   ثبتی   رسمی   در   ایـن   
تـوان   از   سـری    خصوص   وجـود   نـدارد   فقـط   می

زمــانی   ایــن   اطــالع   بــرای   ارزیــابی   در   ســطوح   
 کالن   جغرافیایی   استفاده   نمود.

ترین   منبع   آماری   برای    در   حال   حاضر،   مناسب
بررسی   جمعیت   کـشور   بـر   حـسب   دیـن،   نتایـج   

ــماری ــل   از   سرش ــی   نفــوس   و    حاص های   عموم
مــسکن   اســـت.   نتـــایج   حاصـــل   از   مطالعـــه   و   

ـــران   از   ســـال بررســـی   سرشـــماری های    های   ای

نگاهي   به   وضعيت   دين   و   جمعيت   
 قرن   اخير   ايران   در   نيم

 
  الهام   فتحي 
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  ۱۳۳۵-۱۳۹۰توزیع   نسبی   جمعیت   برحسب   دین   برحسب   نقاط   شهری   و   روستایی   : -۲جدول   
 سایر   و   اظهار   نشده   مسیحی   کلیمی   زرتشتی   مسلمان   جمع  

۱۳۳۵ 
 ۰٫۵۵   ۰٫۶۰   ۰٫۳۴   ۰٫۱۰   ۹۸٫۴۱   ۱۰۰   کل 
 ۰٫۸۲   ۱٫۰۳   ۰٫۷۸   ۰٫۱۶   ۹۷٫۲۱   ۱۰۰   شهری 
 ۰٫۴۳   ۰٫۴۱   ۰٫۱۴   ۰٫۰۵   ۹۸٫۹۷   ۱۰۰   روستایی 

۱۳۴۵ 
 ۰٫۳۱   ۰٫۶۰   ۰٫۲۴   ۰٫۰۸   ۹۸٫۷۸   ۱۰۰   کل 
 ۰٫۵۸   ۱٫۳۱   ۰٫۶۰   ۰٫۱۷   ۹۷٫۳۴   ۱۰۰   شهری 
 ۰٫۱۳   ۰٫۱۴   ۰٫۰۱   ۰٫۰۲   ۹۹٫۷۰   ۱۰۰   روستایی 

۱۳۵۵ 
 ۰٫۱۸   ۰٫۵۰   ۰٫۱۸   ۰٫۰۶   ۹۹٫۰۸   ۱۰۰   کل 
 ۰٫۲۹   ۰٫۹۸   ۰٫۳۷   ۰٫۱۲   ۹۸٫۲۳   ۱۰۰   شهری 
 ۰٫۰۷   ۰٫۰۷   ۰٫۰۲   ۰٫۰۱   ۹۹٫۸۳   ۱۰۰   روستایی 

۱۳۶۵ 
 ۰٫۱۸   ۰٫۲۰   ۰٫۰۵۰   ۰٫۱۸   ۹۹٫۳۹   ۱۰۰   کل 
 ۰٫۲۶   ۰٫۳۴   ۰٫۱۰   ۰٫۲۱   ۹۹٫۰۹   ۱۰۰   شهری 
 ۰٫۰۹   ۰٫۰۳   ۰٫۰۰   ۰٫۱۵   ۹۹٫۷۳   ۱۰۰   روستایی 
 ۰٫۰۶   ۰٫۰۰   ۰٫۰۰   ۰٫۱۲   ۹۹٫۸۲   ۱۰۰   غیر   ساکن 

۱۳۷۵ 
 ۰٫۲۵   ۰٫۱۳   ۰٫۰۲   ۰٫۰۵   ۹۹٫۵۵   ۱۰۰   کل 
 ۰٫۳۲   ۰٫۲۱   ۰٫۰۳   ۰٫۰۶   ۹۹٫۳۸   ۱۰۰   شهری 
 ۳ ۰٫۱   ۰٫۰۱   ۰٫۰۰   ۰٫۰۳   ۹۹٫۸۳   ۱۰۰   روستایی 
 ۰٫۱۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۹۹٫۸۷   ۱۰۰   غیر   ساکن 

۱۳۸۵ 
 ۰٫۳۷   ۰٫۱۶   ۰٫۰۱   ۰٫۰۳   ۹۹٫۴۴   ۱۰۰   کل 
 ۱٫۲۹   ۰٫۱۹   ۰٫۰۲   ۰٫۰۴   ۹۹٫۳۶   ۱۰۰   شهری 
 ۰٫۳۱   ۰٫۰۸   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۹۹٫۶۰   ۱۰۰   روستایی 
 ۰٫۴۰   ۰٫۰۵   -   ۰٫۰۱   ۹۹٫۵۵   ۱۰۰   غیر   ساکن 

۱۳۹۰ 
 ۰٫۴۲   ۰٫۱۶   ۰٫۰۱   ۰٫۰۳   ۹۹٫۳۸   ۱۰۰   کل 
 ۰٫۴۱   ۰٫۱۸   ۰٫۰۲   ۰٫۰۴   ۹۹٫۳۵   ۱۰۰   شهری 
 ۰٫۴۵   ۰٫۱۰   ۰٫۰۰   ۰٫۰۲   ۹۹٫۴۳   ۱۰۰   روستایی 
 ۰٫۰۰   ۰٫۰۹   -   ۰٫۰۲   ۹۹٫۸۹   ۱۰۰   غیر   ساکن 

 شرح   

 های   ایران ی   پرسش   (اقالم)   دین   در   سرشماری مقایسه -۱جدول   
۱۳۴۵   ۱۳۵۵   ۱۳۶۵   ۱۳۷۵   ۱۳۸۵   ۱۳۹۰ 
 دین   و   مذهب:

 مسلمان
 کلیمی

 زرتشتی
 ارمنی
 آشوری

 سایر   مسیحیان
 سایر   ادیان
 اظهار   نشده

 دین   و   مذهب:  
 مسلمان
 کلیمی

 زرتشتی
 مسیحی:
 ارمنی
 آشوری
 سایر

 دیگر   ادیان

 دین   و   مذهب:  
 مسلمان
 زرتشتی
 کلیمی

 مسیحی   آشوری   و   کلدانی
 مسیحی   ارمنی
 سایر   مسیحیان

 سایر

 دین:  
 مسلمان
 زرتشتی
 مسیحی
 کلیمی
 سایر

 دین:  
 مسلمان
 مسیحی:

 آشوری   یا   کلدانی
 ارمنی

 سایر   مسیحیان
 کلیمی

 زرتشتی
 سایر

 دین:  
 مسلمان
 مسیحی:

 آشوری   یا   کلدانی
 ارمنی

 سایرمسیحیان
 کلیمی

 زرتشتی
 سایر

دهد   که   در   تمام   این    نشان   می   ۱۳۹۰تا      ۱۳۳۵
آوری    ها   اطالعات   راجع   به   دین   جمع سرشماری

ها   و   تعداد    گیری   داده شده،   اما   چگونگی   جدول
 جداول   به   تفکیک   دین   متفاوت   بوده   است.

اشــاره   شــده   اســت         ۱گونــه   کــه   در   جــدول    همان
ها   بــه   شــکل    پرســش   دیــن   در   تمــام   سرشــماری

های    یکــسانی   طراحــی   نــشده   و   در   طــول   ســال
 شود.    هایی   مالحظه   می مختلف   تفاوت

ی   طراحـــی    رغم   تغییراتـــی   کـــه   در   نحـــوه علـــی
های   ایران   بـه   وجـود    پرسش   دین   در   سرشماری

ــر    ــالغ   ب ــده،   ب ــران   را      ۹۷آم درصــد   جمعیــت   ای

ــشکیل   داده ــسلمانان   ت ــشور    م ــت   ک ــد.   جمعی ان
   ۱۳۹۰تـا      ۱۳۳۵های    برحسب   دین   طی   سـال

 شود. مشاهده   می   ۲در   جدول   
ــنی   در   جمعیــت   کــشور   از    ســهم   اقلیت هــای   دی

تاکنون   همواره   رشد   منفـی   داشـته      ۱۳۳۵سال   
هـای    است.   علت   کاهش   نسبی   جمعیت   اقلیت

دینی   از   یک   طرف   به   دلیـل   پـایین   بـودن   رشـد   
ها   نسبت   به   مـسلمانان    جمعیت   در   بین   اقلیت

و   از   طرف   دیگر   باال   بودن   نسبت   مهـاجرت   بـه   
باشـد.   در    خارج   از   کشور   در   بین   این   گـروه   می

در   مقایـسه      ۱۳۶۵ها   در   سال    جمعیت   زرتشتی

افــزایش   غیــر      ۱۳۷۵و      ۱۳۵۵های    بــا   ســال
ـــشاهده   می ـــی   م ـــر   اســـاس    طبیع ـــه   ب شـــود   ک

های   انجــام   گرفتــه   خطــایی   بــوده   کــه   در    بررســی
استخراج   نتایج   در   مـواردی   وارد   سیـستم   شـده   

 است.
رشد   منفی   سـهم   جمعیـت   کلیمیـان   از   جمعیـت   

هــا   شــدیدتر    کــشور   در   مقایــسه   بــا   ســایر   اقلیت
طوری   که   سـهم   کلیمیـان   کـشور   از    بوده   است   به

در   سـال      ۰٫۰۱به      ۱۳۳۵درصد   در   سال      ۰٫۳۴
رســیده   اســت.   مــیزان   کــاهش   جمعیــت   ۱۳۹۰

های   بعـد   از    کلیمیان   ماننـد   مـسیحیان   در   سـال



 ۲۵ 1395،   آذر   و   دي   21ي      آمار،   شماره

 

 

 ۱۳۹۰توزیع   نسبی   جمعیت   کشور   برحسب   دین   به   تفکیک   استان:    -۳جدول   
 سایر   و   اظهار   نشده   زرتشتی   کلیمی   مسیحی   آشوری   یا   کلدانی   مسلمان   کل   شرح

 ۰٫۴۲   ۰٫۰۳   ۰٫۰۱   ۰٫۰۶   ۰٫۱۰   ۹۹٫۳۸   ۱۰۰   کل   کشور
 ۰٫۱۹   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۲   ۰٫۰۶   ۹۹٫۷۱   ۱۰۰   آذربایجان   شرقی
 ۰٫۲۹   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۴   ۰٫۱۸   ۹۹٫۴۶   ۱۰۰   آذربایجان   غربی

 ۰٫۲۰   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۰۷   ۹۹٫۷۰   ۱۰۰   اردبیل
 ۰٫۴۳   ۰٫۰۲   ۰٫۰۲   ۰٫۱۱   ۰٫۰۹   ۹۹٫۳۳   ۱۰۰   اصفهان

 ۰٫۷۶   ۰٫۰۳   ۰٫۰۰   ۰٫۰۲   ۰٫۰۹   ۹۹٫۱۰   ۱۰۰   البرز
 ۰٫۲۲   ۰٫۰۳   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۱۲   ۹۹٫۶۲   ۱۰۰   ایالم
 ۲٫۹۵   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۱۰   ۹۶٫۹۳   ۱۰۰   بوشهر
 ۰٫۴۳   ۰٫۰۷   ۰٫۰۴   ۰٫۲۶   ۰٫۱۲   ۹۹٫۰۸   ۱۰۰   تهران

 ۰٫۱۷   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۰۹   ۹۹٫۷۰   ۱۰۰   چهارمحال   و   بختیاری
 ۰٫۸۲   ۰٫۰۳   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۱۰   ۹۹٫۰۴   ۱۰۰   خراسان   جنوبی
 ۰٫۴۶   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۰۸   ۹۹٫۴۳   ۱۰۰   خراسان   رضوی
 ۰٫۳۰   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۰۷   ۹۹٫۶۱   ۱۰۰   خراسان   شمالی

 ۰٫۳۵   ۰٫۰۳   ۰٫۰۰   ۰٫۰۲   ۰٫۱۳   ۹۹٫۴۹   ۱۰۰   خوزستان
 ۰٫۱۸   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۰۶   ۹۹٫۷۳   ۱۰۰   زنجان
 ۰٫۵۱   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۰۸   ۹۹٫۳۸   ۱۰۰   سمنان

 ۰٫۳۲   ۰٫۰۳   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۱۵   ۹۹٫۴۹   ۱۰۰   سیستان   و   بلوچستان
 ۰٫۴۸   ۰٫۰۲   ۰٫۰۶   ۰٫۰۱   ۰٫۰۸   ۹۹٫۳۵   ۱۰۰   فارس
 ۰٫۱۵   ۰٫۰۱   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۰۷   ۹۹٫۷۵   ۱۰۰   قزوین

 ۰٫۴۱   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۰۶   ۹۹٫۵۰   ۱۰۰   قم
 ۰٫۲۰   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۰۹   ۹۹٫۶۸   ۱۰۰   کردستان
 ۰٫۵۲   ۰٫۰۵   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۱۲   ۹۹٫۳۰   ۱۰۰   کرمان

 ۰٫۲۱   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۰۹   ۹۹٫۶۷   ۱۰۰   کرمانشاه
 ۰٫۲۴   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۱۰   ۹۹٫۶۳   ۱۰۰   کهگیلویه   و   بویراحمد

 ۰٫۴۹   ۰٫۰۱   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۰۴   ۹۹٫۴۵   ۱۰۰   گلستان
 ۰٫۱۴   ۰٫۰۱   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۰۴   ۹۹٫۷۹   ۱۰۰   گیالن
 ۰٫۳۰   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۱۰   ۹۹٫۵۶   ۱۰۰   لرستان

 ۰٫۴۱   ۰٫۰۱   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۰۷   ۹۹٫۵۱   ۱۰۰   مازندران
 ۰٫۳۶   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۰۷   ۹۹٫۵۴   ۱۰۰   مرکزی

 ۰٫۴۳   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۱۲   ۹۹٫۴۲   ۱۰۰   هرمزگان
 ۰٫۳۵   ۰٫۰۲   ۰٫۰۰   ۰٫۰۱   ۰٫۰۸   ۹۹٫۵۴   ۱۰۰   همدان

 ۰٫۶۲   ۰٫۳۲   ۰٫۰۱   ۰٫۰۱   ۰٫۰۷   ۹۸٫۹۷   ۱۰۰   یزد
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تــر   بــوده   و   ایــن   کــاهش   در   ســال    انقــالب   بیش
ــا   ســال      ۱۳۹۰ ــسه   ب چــشمگیر      ۱۳۸۵در   مقای
 است.

تر   در   نقاط   شـهری    های   دینی   بیش تمرکز   اقلیت
است   و   به   نـدرت   در   منـاطق   روسـتایی   سـکنی   

ـــوه ـــن   نح ـــر   ای ـــالوه   ب ـــد.   ع ـــی    دارن ی   پراکندگ
ــنی   در   تمــام   اســتان اقلیت های   کــشور    هــای   دی

شایان   توجه   است.   زرتشتیان   در   اسـتان   یـزد   و   
ــایر    ــا   س ــسه   ب ــان   در   مقای ــران   و   کرم ســپس   ته

ها    تر   هستند   ولی   در   سایر   استان ها   بیش استان
بدون   استثنا   در   حدود   یک   درصد   کل   جمعیـت   

 گیرند. ساکن   را   در   بر   می
اســتان   کــشور   زندگــی      ۳۱مــسیحیان   در   تمــام   

درصــــد   جمعیــــت   تهــــران   را      ۰٫۲۶کننــــد    می
تــرین   تعــداد    دهنــد   و   کم مــسیحیان   تــشکیل   می

جمعیــت   مــسیحی   در   اســتان   کهگیلویــه   و   بویــر   
ترین    درصد   است.   بیش   ۰٫۰۰۱احمد   با   مقدار   

   ۰٫۰۶سهم   کلیمیان   در   استان   فارس   بـا   مقـدار   
تــرین   ســهم   در    درصــد   مالحظــه   شــده   اســت.   کم

 چهارمحال   و   بختیاری   بوده   است.    استان
شایان   ذکر   است   سهم   اظهارنشده   و   سایر   نیز   با   

درصــد   قابــل   توجــه   اســت.   بــه      ۰٫۴۲مقــدار   
نفـــر   در   ایـــن   گـــروه   قـــرار      ۳۱۵۰۰۰عبـــارتی   

 گیرند. می
نفر   در   استان   بوشهر   وضع   دیـن      ۳۰۴۷۳تعداد   

انـد   و   ایـن   موضـوع   باعـث    خود   را   اعالم   نکرده
شـده   ســهم   اظهارنــشده   در   ایــن   اســتان   بــه   نحــو   

گیری   باال   برود.   احتماالً   در   این   اسـتان   بـه    چشم
ــل   اجــرای   پروژه ــی   از    دلی ــف   عمران ــای   مختل ه

جمله   گاز   و   نفت   و   حضور   اتباع   خارجی   باعث   
 وجود   چنین   حالتی   شده   باشد.

  گیری نتیجه 
درصـد      ۹۷.   در   نیم   قرن   اخیر   حداقل   بالغ   بر   ۱

 اند. جمعیت   ایران   را   مسلمانان   تشکیل   داده
های   دینی   در   جمعیـت   کـشور   از    .   سهم   اقلیت۲

تاکنون   همواره   رشد   منفـی   داشـته      ۱۳۳۵سال   

 است.
تــر   در   نقــاط    هــای   دیــنی   بیش .   تمرکــز   اقلیت۳

شهری   است   و   بـه   نـدرت   در   منـاطق   روسـتایی   
 سکنی   دارند.

.   زرتشتیان   در   استان   یـزد   و   سـپس   تهـران   و   ۴
تــر    ها   بیش کرمــان   در   مقایــسه   بــا   ســایر   اســتان

ها   بـدون   اسـتثنا   در    هستند   ولی   در   سایر   استان
حدود   یک   درصد   کل   جمعیت   سـاکن   را   در   بـر   

 گیرند. می
استان   کشور   زندگـی      ۳۱.   مسیحیان   در   تمام   ۵
درصـــد   جمعیـــت   تهـــران   را      ۰٫۲۶کننـــد.    می

تــرین   تعــداد    دهنــد   و   کم مــسیحیان   تــشکیل   می
جمعیــت   مــسیحی   در   اســتان   کهگیلویــه   و   بویــر   

 درصد   است.   ۰٫۰۰۱احمد   با   مقدار   
ترین   سهم   کلیمیان   در   استان   فارس   بـا    .   بیش۶

ترین    درصد   مالحظه   شده   است.   کم   ۰٫۰۶مقدار   
ــوده    ــاری   ب ســهم   در   اســتان   چهارمحــال   و   بختی

 است.
درصد   جمعیت   کشور   در   سـال      ۰٫۴.   بیش   از   ۵

 اند. ،   وضع   دین   خود   را   اعالم   نکرده۱۳۹۰

 منابع   
های    مرکز   آمـار   ایـران،   نتـایج   تفـصیلی   سرشـماری   -

 .۱۳۳۵-۱۳۹۰عمومی   نفوس   و   مسکن،   
 قانون   اساسی   جمهوری   اسالمی   ایران.   -

هـای   دیـنی   نـسبت   بـه   کـل   جمعیـت   ایـران   در    نسبت   جمعیت   اقلیت  -۱شکل   
 ۱۳۹۰تا      ۱۳۳۵های    سال

های   دینی   ایران   به   تفکیک   زرتـشتی،   کلیمـی   و   مـسیحی    نسبت   جمعیت   اقلیت  -۲شکل   
 ۱۳۹۰تا      ۱۳۳۵های    سالدر   
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