
 

  

  

  

  

  

  

  بررسى تطبيقى وضعيت دين در ايران، تركيه و مصر

  فرد سيد مهدي اعتمادي
  

  چكيده

ويژه در كشورهای ايران، تركيه و مصر به عنـوان كشـورهايى در حـال توسـعه  نقش دين به

های مـؤثر فرهنگـى و دينـى در ايـن زمينـه  كه مواجهه با فراينـدهای مـدرن داشـته و سـنت

های تحقيـق در خصـوص كيفيـت  گيری يكى از پرسـش های شكل اند، از جمله زمينه داشته

پرسش ديگـر، بـه تطـابق الگـوی نظـری . نگى بوده استوضعيت دين در اين سه زمينه فره

المللى او درباره وضـعيت ديـن در سـه كشـور  های مربوط به پيمايش بين اينگلهارت با يافته

هـا، مبنـا قـرار گرفتـه و  در اين پژوهش، آخـرين مـوج از ايـن پيمايش. گردد مذكور بازمى

رباره سه كشور مذكور، موجود های آنها د گانه مرتبط با حيات دينى كه داده مقوالت شش

ای  صورت تطبيقى ـ مقايسـه باشند، به بررسى اين موضوع به پذير مى است و همچنين مقايسه

هـا و ميـزان معنـاداری، تفـاوت  متناسب با سطح سنجش متغيرهـا، آماره. پرداخته شده است

بودن  بىگرچه ميزان اهميت مذهب و خدا در زندگى و مـذه. ها ارزيابى شده است ميانگين

مصر نسبت به ايران و تركيه و ايران نسبت به تركيه بيشتر است، اما اهميت سنت بـا اهميـت 

همچنين تفاوت معناداری ميان ميزان عبادت و تأمل . مذهب ضرورتاً وضعيت مشابهى ندارد

  . در معنا و غايت زندگى در سه كشور مشاهده نشده است

  ها كليدواژه

  .بودن، معنای زندگى يافتگى، حيات دينى، عبادت، مذهبى مذهب، توسعهاهميت سنت، اهميت 
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  مسئلهمقدمه و بيان 

های متفكـران و انديشـمندان اجتمـاعى  ترين دغدغـه وضعيت دين در جوامع معاصر، از مهم

تـرين  رغم رويكردهـای شخصـى، مهم ای كـه علـى گونـه شناسان بوده است به ويژه جامعه به

شناســى، از جملــه دوركــيم، وبــر و مــاركس بــه ايــن موضــوع  هــای كالســيك جامعه چهره

شناسى، بر متفكـران  اند كه در تاريخ انديشه جامعه ه نگاشتهاند و متونى در اين زمين انديشيده

كننـده در  بعد از خود تأثيرگذار بوده است؛ چراكه ديـن در زمانـه پيشـامدرن، عـاملى تعيين

گيری نظم اجتماعى بوده و درك منطـق ديـن در حيـات اجتمـاعى بـه فهـم وضـعيت  شكل

عى از ابعـاد مختلفـى از جملـه نقش ديـن در زمينـه اجتمـا. كرده است كنونى نيز كمك مى

كننـده روابـط  پذيری، اعمال اقتدار در سياست، تنظيم ترين منابع جامعه عنوان يكى از مهم به

بعـد از   پس از فتـرت چنـدين سـاله. اخالقى و هنجارهای اجتماعى مد نظر قرار داشته است

رايط اجتمـاعى جنگ جهانى دوم در برخى از كشورها، مجدداً حيات دينى و ابعاد آن در ش

شناسـان قـرار  در كـانون مطالعـات جامعه  شناسـى عمـومى معاصر با توجه به تحوالت جامعه

  .)6ـ5: 2006فورسث و رپستاد، (گرفت 

ای كه دين  شناسان متعلق به كشورهای صنعتى پيشرفته از نيمه سده بيستم، در ميان جامعه

شناسى دين رونق بيشـتری  جامعهدر زندگى روزمره اجتماعى داشت،  چنان جايگاه مهمى هم

بينى كرد؛ رونـد متفـاوتى كـه بـرخالف  گرفت تا بتوان روند دين در شرايط معاصر را پيش

اسـتارك در ايـن زمينـه . بسياری از دعاوی و انتظارات اوليه متفكران اجتماعى رخ داده بود

نه، مـرگ حداقل از عصر روشنگری، بسياری از روشنفكران غربـى مشـتاقا«: گويد چنين مى

. اند؛ همچـون يهوديـان اسـرائيل باسـتان كـه در كمـين مسـيح بودنـد بينى كرده دين را پيش

الوقوعى خــرد بــر  بينــى كردنـد بــه نحــو قريــب صــورت مشخصــى پيش علمـای اجتمــاعى به

شناسـى و  شناسـى، انسان هـای سرشـناس در جامعه از چهره. رسد پرستى به پيروزی مى خرافه

شـان  های شان يـا بـه طـور قطـع نوه ا اطمينان اظهار كردند كه فرزندانكاوی، باالتفاق ب روان

دم عصری را خواهند ديـد كـه بـه گفتـه فرويـد، توهمـات كودكانـه مـذهبى از ميـان  سپيده

كنيم كه سكوالرشدن روندی اساسى در زمانه مـدرن اسـت امـا  ما اذعان مى... خواهد رفت

» ن يـا حـاكى از اضـمحالل ديـن نيسـتتوضيح خواهيم داد كـه ايـن ناشـى از توسـعه مـدر

  .)2ـ1: 1985استارك، (
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در مقاله حاضر به بررسـى وضـعيت حيـات دينـى در سـه كشـور ايـران، تركيـه و مصـر 

اهم داليل انتخاب اين سه كشـور جهـت مقايسـه وضـعيت ديـن، فـارغ از . شود پرداخته مى

  :تعلقات و دغدغه مؤلف، عبارتند از

های سـنتى و بازانديشـانه  گيری رويكردها و جريان كلوضعيت مؤثری كه آنها در ش. 1

هايى  در اين زمينه مشـاركت. اند در حوزه دين بر ساير مناطق فرهنگى در جهان اسالم داشته

هايى مشترك از فهـم و عمـل  نيز ميان انديشمندان و علمای اين كشورها موجب رواج شيوه

در ايـن ). آن از علمای ايرانـى تبـار از جمله جنبش اخوان در مصر و تأثيرپذيری(دينى شد 

زمينه كشورهای ديگری همچون پاكسـتان و عربسـتان نيـز اهميـت دارنـد كـه بـا توجـه بـه 

 .های بعدی از دامنه پژوهش حاضر كنار گذاشته شدند مؤلفه

هـا ميـان فضـاهای  شدن و بـروز معضـالت و تنش تحوالت و تجربيات به سوی مدرن. 2

گيری و تـداوم آنهـا  ای كـه ديـن در شـكل های جاافتـاده و سنت بديع متأثر از شرايط مدرن

كشورهای ديگری نيز از جمله لبنان و برخى كشـورهای حاشـيه . سزايى داشته است نقش به

های ديگـر مـورد  خليج فارس نيز از چنين خصلتى برخوردارند، امـا بـه دليـل فقـدان مؤلفـه

 .بررسى قرار نگرفتند

منطقه در خاورميانه و تعيين مرزهای سياسـى و فرهنگـى  نقش سياسى مؤثر بر شرايط. 3

ــر وجــوه مختلــف حيــات اجتمــاعى مــردم در منطقــه تأثيرگــذار اســت هــا و  جنبش. كــه ب

های سياسى كه در اين سه كشور با رنگ و بوی دينـى نضـج گرفتـه و تـداوم يافتـه،  انقالب

ى كه انقالب اسالمى ايران منشأ تأثيرات زيادی بر مرزبندی ساير كشورها بوده است؛ تأثيرات

گيری  ويژه در شــكل هــای دينــى در مصــر پذيرفتــه و ســپس بــر ســاير كشــورها بــه از جريان

كشـورهايى از جملـه عـراق و . گرايانه در تركيه داشته، از اين جمله اسـت های اسالم جنبش

بـه آن ها  سوريه نيز در اين ويژگى با اين سه كشور مشتركند كه به دليل فقدان سـاير مؤلفـه

  .پرداخته نشده است

های فوق، پيش از تقرير پرسش اصـلى پـژوهش، بـه نحـو مقـدماتى بـه  با توجه به مؤلفه

در ايـران،  70در اواخر دهـه . شود در اين سه كشور پرداخته مى  های عمومى برخى از زمينه

مـذهبى های  جنبش. انقالبى دينى رخ داد و وضعيت سياسى را نيز به شيوه اسالمى تغيير داد

در اين زمان به رهبری علمای مذهبى، اعتراض . گردد بازمى 1891در ايران معاصر به قبل از 
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ای به اعطای امتياز توتون و تنباكو ـ در سفر سوم ناصرالدين شاه به فرنـگ بـه وی ـ  گسترده

سـير تحـوالت اجتمـاعى و . دهى شد تا جايى كه شاه مجبـور بـه لغـو امتيـاز گرديـد سازمان

ای كـه بـدون  گونـه در ايران حاكى از اهميت دين در حيات اجتمـاعى آن اسـت؛ بهسياسى 

توان به فهم دقيق وضعيت اجتماعى در ساير ابعـاد نيـز  ای به درستى نمى توجه به چنين زمينه

ای كه محمدرضا پهلوی به دنبال توسعه و اصـالحات اساسـى  مردم ايران در زمانه. پرداخت

اولين مرحله از اصالحات ارضى بـه عنـوان نخسـتين اصـل  1960ه ژوئي 16از جمله در (بود 

به مرحله اجـرا  1963ژانويه  26در  منشور انقالب شاه و مردم آغاز شد و با رفراندوم عمومى

آفرينى طبقات و علمای مذهبى تدارك ديدنـد  انقالبى گسترده را با مداخله و نقش) درآمد

نه مطالعات سياسى و دينى در ايـران را رقـم زد كه زمينه برای برخى تحوالت نظری در زمي

  .)241: 2003خان،  على(

های مذهبى به منظور مداخلـه در مـديريت  هايى توسط گروه در تركيه و مصر نيز تالش

دموكرات است كه ميـراث -تركيه دارای دولت سكوالر. كالن حكومت شكل گرفته است

ای او بـرای رانـدن ديـن بـه حـوزه هـ رغم تالش است و على) 1923-38(انقالب آتاتورك 

از . )2010اليگـور، (كنـد  چنان نقش پررنگى در حيات سياسـى تركيـه ايفـا مى خصوصى، هم

گرا در تركيـه، حـزب عـدالت و توسـعه در حـال حاضـر مـديريت  ميان چهار حزب اسـالم

الـدين اربكـان  مؤسسين ايـن حـزب از طرفـداران و شـاگردان نجم. اجرايى را به عهده دارد

بـه دليـل تـالش بـرای برپـايى حكومـت اسـالمى و تضـعيف  2008از ايشان در سال . ودندب

شـيوه عمـل سياسـى ايـن . سكوالريسم توسط دادستان تركيه به دادگاه عـالى شـكايت شـد

ای خـاص از  گر گونه در كشورها، نشان  های اسالمى حزب و تأثيرگذاری آن بر ساير گروه

  .)176: 2008سيزره، (گراست  حيات سياسى اين حزب اسالم

های مختلف اسالمى اسـت كـه اخـوان المسـلمين  گيری و بسط جريان مصر، مهد شكل

توسط حسن البنـا بنيـان نهـاده شـد و بـه سـاير  1928بزرگترين جنبش آن است كه در سال 

هـای  ابعاد عمل اين جريان، نـه تنهـا بـه حوزه. كشورهای عربى و اسالمى نيز گسترش يافت

ژانويـه  25گرچـه انقـالب . فرهنگى و اعتقادی نيـز بـود سياسى بلكه مشتمل بر ابعاد نظامى،

هـای مختلـف ضـد مبـارك در  مصر به دليل مخالفت با نظام سياسى اقتدارطلب بود و گروه

ها در اين زمينه منجر به پيروزی حـزب آزادی و  های اخوانى آن مشاركت داشتند، اما تالش
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های مذهبى در مصر مبتنى بر  كتحر. شد 2012عدالت وابسته به اخوان المسلمين در ژوئن 

  ای بــه خــود  كرده زيــر ســايه دولــت اقتــدارگرا شــكل تــازه بســيج نيروهــای جــوان تحصــيل

ــت؛ به ــه گرف ــه در حوزه گون ــل تحصــيل ای ك ــف خي ــای مختل ــارج از مصــر  ه   كردگان خ

روسفسكى (های مذهبى در ابعاد مختلف سياسى و فرهنگى شدند  دهى فعاليت مشغول سازمان

  .)2002ويكهام، 

شدن در ايـن سـه كشـور، زمينـه بـرای بـروز معضـالت ميـان  تحوالت معطوف به مدرن

های پررنـگ فكـری و  همچنين حضـور سـنت. فضاهای سنتى و مدرن را فراهم كرده است

هـای اجتمـاعى و  گرفتن جنبش غيردينى در اين كشورها، امكان شكل/های دينى ايدئولوگ

ين جهت دغدغه اصلى مؤلـف جهـت بررسـى وضـعيت سياسى را نيز به وجود آورده و از ا

در كنـار . دين در شرايط معاصر در اين كشورها را ضرورت بخشيده و برجسته كرده اسـت

المللـى را  ای مهمى كه در حال حاضـر فضـای بين ای، تحوالت منطقه ها و سابقه چنين زمينه

، بر ضـرورت چنـين به خود معطوف كرده و زندگى روزمره مردم را نيز درگير خود ساخته

اوالً : گويى بـه دو پرسـش اصـلى هسـتيم در مقاله حاضر به دنبال پاسخ. افزايد ای مى بررسى

المللـى اينگلهـارت در سـه كشـور مـذكور  های پيمـايش بين وضعيت دين با توجه بـه يافتـه

چگونه است؟ و ثانياً الگوی نظری اينگلهارت بـا وضـعيت ديـن در ايـن سـه كشـور چقـدر 

رو، دو هـدف عمـده در ايـن پـژوهش  شته و چه نقاط قوت و ضـعفى دارد؟ از ايـنتطابق دا

بررسى تطبيقى وضعيت دين در مصر، ايران و تركيه و ارزيابى الگوی نظـری : شود دنبال مى

 .المللى وی های پيمايش بين اينگلهارت مبتنى بر يافته

  مقدمات نظری و فرضيه تحقيق

خصوصاً در شرايط معاصر پروبلماتيـك بسـياری از  جايگاه و نقش دين در حيات اجتماعى

بخشـيدن بـه حيـات  شناسان را شكل داده است؛ چراكه عالوه بر اهميت ديـن در نظام جامعه

گرفتـه   ای نيز در حال حاضـر شـكل ويژه در دوره سنت، رويكردهای احياگرانه اجتماعى به

فرضيه مشتركى كه ميان  .شناسان را دستخوش تغيير كرده است كه مفروضات قديمى جامعه

شناســان كالســيك رواج داشــته، مبتنــى بــر افــول تــدريجى ديــن همــراه بــا افــزايش  جامعه

ــدهای مدرن ــعه شــدن، تخصصى شــدن، عقالنى فراين ــاركس، . يافتگى اســت شــدن و توس م
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های نظری هستند كه هريـك بـه انحـای مختلـف بـر  ترين چهره دوركيم و وبر از جمله مهم

  . )22-23: 2011؛ مرادی و سرينر، 148-149: 1998؛ وبر، 1382ماركس، (كنند  مىچنين فرضى تأكيد 

رسد فرضيات مذكور دربـاره  های پايانى سده بيستم، به نظر نمى با توجه به تحوالت دهه

. شدن واقعى باشند يافتگى يا مدرن جايگاه رو به افول دين همزمان با رواج فرايندهای توسعه

يانات اصـالحى مـذهبى در نقـاط متعـددی از دنيـا گسـترش يافتـه، های معاصر، جر در دهه

در . های گوناگون نضج گرفته است های نوظهوری رشد كرده و بنيادگرايى در قالب جنبش

تـوان بـه چهـار تحـول اساسـى  زمينه طرد فرضيات ماركس، وبر و دوركيم در اين زمينه مى

: عرصـه حيـات عمـومى شـده اسـتاشاره كرد كه به زعم كازانوا موجب بازگشت دين به 

در ايران؛ ظهور جنـبش همبسـتگى در لهسـتان؛ نقـش كاتوليسيسـم در  وقوع انقالب اسالمى

های سياسى آمريكای التين و ظهور مجدد  انقالب ساندينيستى در نيكاراگوئه و ساير جنبش

حـوی به نظر وی، اين چهار تحول كه بـه ن. بنيادگرايى پروتستانى در صحنه سياست آمريكا

ميالدی را تغيير داده و منجـر  80مستقل و جدا از يكديگر اتفاق افتاده، چهره جهان در دهه 

به حيات مجدد دين و تأثيرگذاری عميق و گسترده آن در ابعاد مختلف آن شد؛ چيزی كـه 

به نقل از  1994كازانوا، (بنابر نظريه سكوالرشدن كالسيك بايد به تدريج رو به كاهش گذارد 

  .)4: 1382پور،  كاظمى

گرايى اسـت كـه باعـث  اين دسته از فرضيات مبتنى بر استيالی ِخَردابـزاری و تخصـص

ای فـرض  يافته شدن فرايندهای تسلط گرايى و كااليى های مختلف شده و كميت تمايز حوزه

ای رمززدايـى و  رو، بـا گونـه از اين. يابند های اجتماعى بسط مى شوند كه بر عموم حوزه مى

. يى مواجه هستيم كه حاصل غلبه انسـان بـر خـود و طبيعـت اطـراف خـويش اسـترازگشا

هرچه سازوكارها و فرايندهای مدرن در ميان جوامع معاصـر رشـد بيشـتری يابـد، الجـرم از 

رو، بايد چشـم بـه روزی  از اين. يابد ميزان رازآلودگى و سلطه نهادهای دينى نيز كاهش مى

ود را در حيات اجتماعى بـه حـداقل ممكـن كـاهش داشت كه شايد دين حداقل جايگاه خ

  .)148: 1998وبر، (دهد 

با توجه به تحوالت معاصری كـه در جوامـع مختلـف رخ داده، بسـياری از متفكـران بـه 

پـذيری آن بـا  اند تا با ايجاد اصـالحاتى، ميـزان مطابقت های گوناگون، تالش كرده صورت

پردازانى مثـال زد كـه حيـات  توان بـه نظريـه ىاز اين دسته م. شرايط معاصر را افزايش دهند
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ذهنى و دينى جوامع را در شرايط معاصر مبتنى بر ميزان برخورداری از رفاه يا شرايط مادی 

المللـى تـالش  هـای بين اينگلهارت هم به لحـاظ تجربـى در گـردآوری داده. كنند تبيين مى

پـذيری بيشـتر الگوهـای  بيقفراوان كرده و هم به لحاظ نظـری، اصـالحاتى را بـه منظـور تط

  شـده  وی در الگوهـای اصالح. های عينـى و تجربـى اعمـال كـرده اسـت نظری بـا وضـعيت

ــه نگرش   هــا و  اخيــر خــود گرچــه بــر اهميــت شــرايط اقتصــادی، رفــاهى و مــادی نســبت ب

  هـا  رفتارها خصوصاً وضعيت دين در جوامع تأكيد دارد، اما استقالل نسـبى بـرای ايـن حوزه

هـای فرامـادی  های مادی و متعلقـات آن بـا ارزش تمايزاتى كه او ميان ارزش. استنيز قايل 

های  كند، حاكى از بسط مفهومى توسعه انسـانى نسـبت بـه برداشـت در تبيين خود فرض مى

شــود ترجيحــات انســانى بــه دليــل  خطى اســت كــه موجــب مى های تــك قــديمى از توســعه

ــا برآورده ــه ســمت نيازه ــای اساســى، ب ــدشــدن نيازه ــه نظــر وی، . ی وجــودی ســوق ياب   ب

  توسعه اجتماعى ـ اقتصادی، رشـد سـطوح امنيـت وجـودی را كـه سـهم بسـيار اساسـى در «

های مـادی  اين فرايند، افـراد را از محـدوديت. آورد كند، به همراه مى توسعه انسانى ايفا مى

ود كمـك هـای ابـراز وجـ ايـن فراينـد بـه رشـد ارزش. سازد های زندگى رها مى بر انتخاب

اينگلهـارت و (» گردد كند، زيرا موجب تأكيد افراد بر اهدافى غير از هدف صرف بقاء مى مى

  .)78: 1389ولزل، 

هـای  شده اينگلهارت، توسعه بسط مفهومى پيدا كرده و فقط در حوزه در فرضيه اصالح

ل، بندی جوامع مختلف توسط دانيـل بـ وی تحت تأثير تقسيم. ماند صنعتى محدود باقى نمى

توسـعه «كنـد و از سـاز وكـار مفهـومى  قلمداد مى» مابعدصنعتى«شرايط معاصر را در قلمرو 

شده و منطبق با شـرايط معاصـر در تبيـين وضـعيت ديـن در  ای اصالح به عنوان ايده» انسانى

فرضـيه اصـلى كـه او بـا اصـالح . )164ــ159: 1380بـل، : ك.ر(كنـد  جوامع كنونى استفاده مى

ــان مىالگوهــای كالســيك  ــد، در جمع در خصــوص وضــعيت ديــن بي بنــدی او كــامًال  كن

آورد و  توسعه اجتماعى ـ اقتصادی، شرايط وجودی بسيار مناسبى به همـراه مـى«: هويداست

رشد امنيت وجـودی . دهد های وجودی بر انتخاب مستقالنه انسانى را كاهش مى محدوديت

ر نظـم جمعـى، تنـوع انسـانى بـر های ابراز وجود كـه بـرای آزادی فـردی بـ به ظهور ارزش

. كنـد شـود، كمـك مى همنوايى گروه و استقالل مدنى بر اقتدای دولتـى اولويـت قايـل مى

ها با رشد انتخاب مستقالنه انسانى، نوسازی را به فرايند توسعه انسانى ـ كـه  ظهور اين ارزش
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» دهـد گرايانه اسـت ـ سـوق مى اش رشـد نـوع جديـدی از جوامـع انسـان موضوع زيربنـايى

  .)391: 1389اينگلهارت و ولزل، (

بر اساس فرضيه اينگلهارت، دين، رو به افـول نيسـت و بـه حيـات خـود همچنـان ادامـه 

يافتگى بيشـتری را تجربـه كـرده باشـند،  رسـد هرچـه جوامـع توسـعه دهد اما بـه نظـر مى مى

. يابـد هـای فرامـادی و وجودگرايانـه تحـول مى وضعيت دين در آنها بيشتر به سـمت ارزش

يافتگى كمتـری  عكس نقيض اين فرضيه نيز صادق است و هرچه كشورهايى ميـزان توسـعه

در . يابـد های اساسى بـرای بقـا تحـول مى داشته باشند، وضعيت دين در آنها به سمت ارزش

اين تحقيق با بررسى وضعيت دين در سه كشور، اعتبار فرضيه اينگلهارت مورد بررسى قرار 

پردازان معاصـر اولويـت بيشـتری  گلهـارت را در مقايسـه بـا سـاير نظريـهآنچـه اين. گيرد مى

المللى است كه او انجام داده تا بتواند وضعيت نگرشـى و رفتـاری  های بين دهد، پيمايش مى

هايى كه در تحقيـق حاضـر بـه دنبـال  داده. جوامع را رصد كند و تحوالت آنها را تبيين كند

بنـابراين، در . اش اسـت هـای او و تـيم تحقيقـى تالشبررسى ثانوی آن هستيم نيز محصـول 

شود تا با بررسى وضعيت دين در سـه كشـور نمونـه، بتـوانيم ميـزان اعتبـار  نهايت تالش مى

الگوی نظری او را نيز تا حد ممكن ارزيـابى كنـيم و برخـى از نقـاط قـوت و ضـعف آن را 

  . برجسته سازيم

  شناسى روش

يى به پرسش اصلى تحقيـق در خصـوص برخـى از ابعـاد گو ای به منظور پاسخ روش مقايسه

. وضعيت حيات دينى در اين سه كشور، بهترين شيوه برای نيـل بـه اهـداف پژوهشـى اسـت

طور كـه  گرچه صرفاً كشف نقاط تمايز و شباهت، هدف اصلى مقاله حاضر است اما همـان

كـرده اسـت، تنهـا  شناسى به آن اشاره دوركيم نيز در فصل پايانى كتاب قواعد روش جامعه

ها و هم چرايـى  ها و شباهت شناسى ـ چه در فهم چيستى تفاوت آور در جامعه روش حجيت

  .)137: 1385دوركيم، (شناس است  آن ـ مقايسه مواردی است كه خارج از اختيار جامعه

هـای معتبـر فراملّـى بـه  های تفصيلى است كه از طريق پيمايش مقايسه دقيق، نيازمند داده

رو، بـرای فهـم  از ايـن. سـازد دست آمده است و امكان چنين بررسـى تطبيقـى را فـراهم مى

  هـای مربـوط بـه پيمـايش تمايزات و تشابهات حيات دينى در اين سه قلمرو اجتمـاعى، داده
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گيرد كه در امواج مختلف به صورت پانلى انجام شده  مد نظر قرار مى المللى اينگلهارت بين

تواند  های مذكور، بسيار محدود بوده اما منحصراً همين موارد است كه مى گرچه داده. است

ترين مشـكلى اسـت كـه در چنـين  ای، عمـده فقـر داده. اندكى ما را به پاسخ نزديـك سـازد

بنـابراين، . ل وجود دارد و راه گريزی از آن نيسـتگويى به مسائ هايى سر راه پاسخ پژوهش

هايى كه مبنای مقايسه قرار گرفته است، خارج از اختيار اسـت و وابسـته  مقوالت و شاخص

از جملـه مشـكالت . های معتبر پيمايشى است كه در اين زمينه صورت گرفتـه اسـت به داده

های متفـاوت بـا  ی از دل پيمايشا های مقايسه داده 1شناختى ديگر، امكان تأمين اعتبار روش

توان نتايج به دست آمده از مقايسه ميـان آنهـا  يكديگر است كه به دليل فقدان همگنى، نمى

  . )309-310: 1971والير، (را بالضروره تعميم داد 

های آنهـا  هايى با كيفيت مزبـور، شـاخص عالوه بر اين، در صورت دسترسى به پيمايش

عمـده . منظور سـنجش ابعـاد مـورد نظـر اسـت الزم بـه 2فاقد روايىكلى و در برخى موارد، 

سنجى يا رفتارسنجى به دليل ضرورت پرداختن به ابعاد متعـدد و كـالن،  های نگرش پيمايش

ای مشـخص، دچـار چنـين مشـكلى  های مخـتص بـه حـوزه های ثانويه در پژوهش در تحليل

تماعى مربوط به هـر كشـوری اسـت های فرهنگى و اج از جمله موانع ديگر، زمينه. شوند مى

ايــن ســه كشــور از جهــاتى دارای . يابــد كــه مفــاهيم در آن زمينــه معنــا و ابعــاد خاصــى مى

شود؛ اما عدم توجه بـه  ای تسهيل مى اشتراكات فرهنگى هستند و از اين جهت، چنين مقايسه

. ا شـوده در مقايسه داده تواند موجب بدفهمى  اختصاصات فرهنگى هر يك از كشورها، مى

هـای  هاسـت كـه در داده شناسانه چنين پژوهشـى، برخـى از گويه از جمله ديگر موانع روش

از جملـه (مربوط به يك كشور موجود است اما در زمينه فرهنگى ديگر، به داليـل مختلـف 

پذير  اين امر ميزان مقـوالت مقايسـه. پرسيده نشده است) گويان نسبت به آن حساسيت پاسخ

   .دهد را كاهش مى

هـای مـأخوذ از  به هر ترتيـب، در ايـن نوشـتار تـالش شـده اسـت تـا بـا اسـتفاده از داده

المللى اينگلهارت در مـوج نهـايى، بـه تحليـل  سنجى بين سنجى و نگرش های ارزش پيمايش

                                                           
1. credibility. 

2. Validity. 
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هايى پرداخته شود كه امكان بررسى ابعاد مختلـف حيـات دينـى در سـه كشـور ايـران،  داده

. مـوج بـه انجـام رسـيده اسـت 5های مذكور در قالـب  پيمايش .تركيه و مصر را فراهم كند

هـای  موج دوم تا پـنجم بـه ترتيـب بـه بازه. است 1981-83اولين موج مربوط به بازه زمانى 

هــــای  داده. مربــــوط اســــت 2005-2008و  1990-2001، 1995-97، 1989-91زمــــانى 

. است 2008ر مربوط به سال های مص و داده 2007شده از ايران و تركيه متعلق به سال  تحليل

از ميان مقوالت متعدد موج پنجم، موارد زير مورد تحليل قرار گرفته است كه از طريـق آن 

اهميت مذهب، اهميت سنت، تأمل در معنا و غايت : توان به تحليل حيات دينى پرداخت مى

ت برچسب هر يك از مقـوال. بودن كردن و مذهبى زندگى، اهميت خدا در زندگى، عبادت

و  v9 ،v89 ،v184 ،v192 ،v193: سـنجى بـه ترتيـب عبارتسـت از فوق در پيمـايش ارزش

v187 ای  در ميان مقوالت فوق، اهميت مذهب و اهميت سنت به صورت جداگانه. باشد مى

رسد با توجه بـه زمينـه اجتمـاعى و فرهنگـى سـه  مورد بررسى قرار گرفته؛ چراكه به نظر مى

است و از اين جهـت، قابـل درج » مذهب«نای عامى نسبت به واجد مع» سنت«كشور نمونه، 

هـا يـا رفتـار  هـا، ارزش ساير متغيرها هريك بـه نـوعى سـنجش نگرش. ذيل يكديگر نيستند

طور كه بيان شـد، بـه دليـل  همان. دهند مذهبى را در هر يك از كشورهای منتخب نشان مى

سازی دقيقـى  ست، امكان شاخصشده ا  هايى كه از پيش گردآوری روند ثانوی تحليل داده

ترين متغيرهـا و  تـوان متناسـب شده وجود ندارد و صرفاً مى  متناسب با تعاريف از پيش تعيين

  .های مرتبط با هر يك را تجزيه و تحليل كرد گويه

گيری به صورت تصادفى انجـام  سنجى، نمونه های جهانى ارزش متناسب با روند پيمايش

نمونه  256000در اين موج، . ت آماری كشور نمونه را داراستشده و امكان تعميم به جمعي

تعـداد . كشور به صورت تصادفى متناسب با حجم جمعيت آماری انتخاب شده است 87از 

ــه پاســخگو  1346پاســخگو و تركيــه  2667پاســخگو، ايــران  3051های كشــور مصــر  نمون

شـده اسـت؛  ای از پـيش تعيينه مبتنى بر گويه  ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه،. باشد مى

كشور كه امكان مقايسه در زمان با توجه بـه  87البته متناسب با وضعيت فرهنگى هر يك از 

تحوالت تاريخى هريك از جوامع را داشته و همچنين امكان مقايسـه بـر زمـان بـا توجـه بـه 

ه حاضـر بـه در مقال. تمايزات و تشابهات مربوط به هريك از جوامع مذكور را نيز دارا باشد

  .شده تأكيد و تمركز شده است های گردآوری بعد دوم از داده
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گانه، بـه ترتيـب وضـعيت هريـك از سـه كشـور بـه صـورت  متناسب با مقـوالت شـش

طرفـه محاسـبه و  ها مبتنى بر نتـايج واريـانس يك مقايسه ميانگين. شود ای سنجيده مى مقايسه

محاسـبه  1»آزمـون همگنـى واريـانس« طرفه، در تحليل واريانس يك. صورت پذيرفته است

های وابسته بـه  متناسب با اين شرط كه واريانس گروه Fشرط استفاده از آزمون  شده و پيش

هريك از سه كشور، آيا در خصوص شش مقوله مـورد بررسـى، يكسـان اسـت يـا نـه؟ در 

هـای  ، بـه مقايسـه چندجانبـه تفـاوت ميانگينFصورت حصول چنين شرطى پس از آزمـون 

بـه ايـن . شـود بوط به هريك از مقوالت در سه كشور مصر، ايـران و تركيـه پرداختـه مىمر

ــاداری تفــاوت ســنجيده  3دی. اس. و ال 2هــای شــفه منظــور از آزمون اســتفاده شــده و معن

رد ) هـا فرض فقـدان تفـاوت ميانگين(صفر H در صورت معنادارشدن، يعنى فرض . شود مى

  .دار خواهد بود ها معنى نگينميا شده و در اين صورت تفاوت ميان

  مقايسه وضعيت دين در سه كشور مصر، ايران و تركيه

  اهميت مذهب. 1
نتايج بررسى آمارهای بين دو متغيـر مربـوط بـه مليـت مصـری، ايرانـى و تـرك بـا اهميـت 

های مندرج در جدول  مذهب، حاكى از آن است كه وضعيت اهميت مذهب، مطابق با داده

  .36/1و  28/1، 05/1: در كشورهای مصر، ايران و تركيه عبارتند ازبه ترتيب  1شماره 

  توصيف آماری ميزان اهميت مذهب برحسب مليت مصری، ايرانى و ترك: 1جدول 

  خطای معيار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد معتبر  مليت

  005/0  25/0  05/1  3050  مصری

  012/0  60/0  28/1  2659  ايرانى

  020/0  71/0  36/1  1344  ترك

  006/0  53/0  20/1  7053  جمع

                                                           
1. Homogeneity of Variance Test. 

2. Scheffe. 

3. L.S.D. 
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ها قابـل ارزيـابى  گذاری مربوط به پاسـخ ميانگين به دست آمده بر اساس كدهای ارزش

نسبتاً مهم،  2كه حاوی بيشترين ميزان اهميت برای بسيار مهم،  1ها بر اساس كد  پاسخ. است

بندی معكـوس در  رتبه بنابراين، به دليل. بندی شده است اهميت رتبه بى 4نه چندان مهم و  3

رو،  از ايـن. شـود كدگذاری، با افزايش ميزان ميـانگين از ميـزان اهميـت مـذهب كاسـته مى

ــری ــزد مص ــذهب ن ــت م ــتر از ايرانى اهمي ــا و ترك ها بيش ــزد ايرانى ه ــا و ن ــتر از  ه ــا بيش ه

است كه نشانگر اهميت باالی مذهب نـزد هـر سـه  2/1ميانگين كل سه كشور . هاست ترك

ها »آزمون همگنى واريانس«طرفه نيز به دليل معنادار شدن  تحليل واريانس يك. مليت است

وضـعيت آزمـون  2در جـدول شـماره . قابل سـنجش اسـت) sig=000/0(با سطح معناداری 

  :ها درج شده است ميانگين

  طرفه در خصوص اهميت مذهب در مصر، ايران و تركيه نتايج آزمون تحليل واريانس يك: 2جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  ميانگين مربعات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  تغييراتمنبع 

    355/62  2  711/124  گروهى واريانس بين

176/236 

  

  26/0  7050  34/1861 گروهى واريانس درون  000/0

  -  7052  06/1986  واريانس كل

  

) sig=000/0(و بـا سـطح معنـاداری  176/236برابر بـا  fهای فوق، ميزان  با توجه به داده

تـوان  درصد مى 99تفسير اين آزمون، حكايت از آن دارد كه با اطمينان . ارزيابى شده است

های مذكور در خصوص اهميت مذهب، متعلـق بـه سـه حـوزه مصـر، ايـران و  ميان ميانگين

ــل شــد ــاداری قاي ــاوت معن ــه، تف ــرض يكســان. تركي ــد ف ــا، از  ودن واريانسب پــس از تأيي ه

دی در جـدول . اس. نتـايج آزمـون شـفه و ال. شـود های پسينى مربوطـه اسـتفاده مى آزمون

در جدول زير، اعداد باالی قطر سطوح معنـاداری و اعـداد پـايين . درج شده است 3شماره 

 .دهد ها را نشان مى تفاوت ميانگين
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  اهميت مذهب در مصر، ايران و تركيهدی درباره ميزان . اس. نتايج آزمون شفه و ال: 3جدول 

  تركيه  ايران  مصر  حوزه مطالعه  های پسين آزمون

  

 Scheffeآزمون 

  sig  000/0=sig=000/0  -  مصر

  sig=000/0  -  236/0  ايران

  -  079/0  315/0  تركيه

  

 L. S. Dآزمون 

  sig  000/0=sig=000/0  -  مصر

  sig=000/0  -  236/0  ايران

  -  079/0  315/0  تركيه

ها به طور معنـاداری كمتـر از  دی، نشانگر آن است كه ترك. اس. های شفه و ال آزمون

هـا بـرای  هـا و ايرانى ها به طور معنـاداری در مقايسـه بـا ترك ها و مصری ها و مصری ايرانى

درصـد قابـل تعمـيم بـه كـل  99چنين تفاوتى نيز با اطمينان . اند مذهب اهميت باالتری قايل

  . اشدب جمعيت آماری مى

  اهميت سنت. 2
، تطابق كاملى برقرار نيست و برخـى از »سنت«و » مذهب«طور كه اشاره شد، ميان  همان

بررسى وضعيت اهميت سنت، حاكى . ابعاد مربوط به سنت هست كه ضرورتاً مذهبى نيست

به ترتيب در كشورهای مصـر،  4های مندرج در جدول شماره  از آن است كه مطابق با داده

  .95/1و  19/2، 28/1: تركيه عبارتند ازايران و 

  توصيف آماری ميزان اهميت سنت برحسب مليت مصری، ايرانى و ترك: 4جدول 

  خطای معيار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد معتبر  مليت

  01/0  73/0  28/1  3049  مصری

  02/0  22/1  19/2  2654  ايرانى

  03/0  08/1  95/1  1322  ترك

  01/0  09/1  75/1  7025  جمع
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ها قابـل ارزيـابى  گـذاری مربـوط بـه پاسـخ ها بر اساس كـدهای ارزش وضعيت ميانگين

بـه عنـوان  6بـه عنـوان بيشـترين ميـزان اهميـت سـنت تـا كـد  1ها بر اساس كد  پاسخ. است

ها، الزم اسـت  رو، برای تحليل وضعيت ميانگين از اين. بندی شده است ترين سطح رتبه پايين

بنابراين، به دليل شيوه كدگذاری، با افزايش ميـزان . ه شودبه روند معكوس كدگذاری توج

ها بيشتر از  رو، اهميت سنت نزد مصری از اين. شود ميانگين از ميزان اهميت سنت، كاسته مى

اسـت  75/1ميانگين كل سه كشـور . هاست ها بيشتر از ايرانى ها و نزد ترك ها و ايرانى ترك

  هـا  مقايسـه وضـعيت ميانگين. د هـر سـه مليـت اسـتكه نشانگر اهميت نسبتاً باالی سنت نـز

  . در خصــوص مقولــه اهميــت مــذهب و ســنت، حــاكى از عــدم تطبيــق ميــان ايــن دو اســت

  . هـا واجـد اهميـت بـاالتری نسـبت بـه سـنت اسـت ها، مذهب نـزد ايرانى بر اساس اين داده

ا بـا سـطح هـ»آزمـون همگنـى واريـانس«طرفه نيز به دليل معنادار شدن  تحليل واريانس يك

هـا  وضـعيت آزمـون ميانگين 5در جدول شماره . قابل سنجش است) sig=000/0(معناداری 

  :درج شده است

  ايران و تركيه  طرفه در خصوص اهميت سنت در مصر، نتايج آزمون تحليل واريانس يك: 5جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  ميانگين مربعات  درجه آزادی مجموع مجذورات  منبع تغييرات

    89/621  2  79/1243  گروهى واريانس بين

40/605  

  

  02/1  7022  26/7213 گروهى واريانس درون  000/0

  -  7024  05/8457  واريانس كل

) sig=000/0(و بـا سـطح معنـاداری  40/605برابـر بـا  fهای فوق، ميـزان  با توجه به داده

تـوان  درصـد مى 99اطمينـان گر آن است كه بـا  تفسير اين آزمون، نشان. ارزيابى شده است

های مذكور در خصوص اهميت سنت، متعلق به سه حوزه مصر، ايران و تركيه  ميان ميانگين

های پسينى  ها، از آزمون بودن واريانس پس از تأييد فرض يكسان. تفاوت معناداری قايل شد

شـده درج  6دی در جـدول شـماره . اس. نتـايج آزمـون شـفه و ال. شود مربوطه استفاده مى

طور كه اشاره شد، اعداد بـاالی قطـر سـطوح معنـاداری و اعـداد پـايين تفـاوت  همان. است

  .دهد ها را نشان مى ميانگين
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  دی درباره ميزان اهميت سنت در مصر، ايران و تركيه. اس. نتايج آزمون شفه و ال: 6جدول 

  تركيه  ايران  مصر  حوزه مطالعه  های پسين آزمون

  

 Scheffeآزمون 

  sig 000/0=sig=000/0  -  مصر

  sig=000/0  -  -91/0  ايران

  -  24/0  -66/0  تركيه

  

 L. S. Dآزمون 

  sig 000/0=sig=000/0  -  مصر

  sig=000/0  -  -91/0  ايران

  -  24/0  -66/0  تركيه

  

هـا و  دی، نشانگر آن است كه ميزان اهميت سنت نـزد ترك. اس. های شفه و ال آزمون

هـا در مقايسـه بـا  نسـبت ميـان ايرانى. ها منفى و معكوس اسـت مصریها در مقايسه با  ايرانى

هـا  ترك) های كدگذاری متناسب با ارزش(ها نيز مثبت است و حاكى از آن است كه   ترك

چنين تفاوتى نيز بـا اطمينـان . اند ها قايل ميزان اهميت باالتری برای سنت در مقايسه با ايرانى

  .باشد آماری مىدرصد قابل تعميم به كل جمعيت  99

  تأمل در معنا و غايت زندگى. 3

توانـد زمينـه  بينى و معنـای كلـى اسـت كـه مى طور عمـده واجـد نـوعى جهـان اديان بـه

ايـن نظـام معنـايى . گيری نـوعى هويـت مشـخص را بـرای پيـروان خـود فـراهم كنـد شكل

منشـأ حيـات، مسائلى از جمله . های ذهنى بشر هستند ترين دغدغه كننده برخى از مهم توجيه

گرچه انديشيدن افراد به معنا و غايـت زنـدگى كـه از زمـره . شود مى... جاودانگى، مرگ و

تواننـد در  ، ضرورتاً مالزم با نوعى عمـل دينـى نيسـت و كليـه افـراد مى چنين مواردی است

ويژه در شرايط بحرانى به چنين مسـائلى بينديشـيند امـا بـه عنـوان بخشـى از  طول زندگى به

های مندرج در جـدول  مطابق با داده. )25ـ24: 2010زكريا، (ينى نيز قابل سنجش است حيات د

: ای عبارتنـد از به ترتيب در كشورهای مصر، ايران و تركيـه ميـانگين چنـين مقولـه 7شماره 

  . 63/1و  65/1، 64/1
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  تركتوصيف آماری ميزان تأمل در معنا و غايت زندگى برحسب مليت مصری، ايرانى و : 7جدول 

  خطای معيار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد معتبر  مليت

  01/0  84/0  64/1  3043  مصری

  01/0  72/0  65/1  2637  ايرانى

  02/0  71/0  63/1  1337  ترك

  00/0  77/0  64/1  7017  جمع

ها ابتـدائاً بررسـى  ها الزم است شيوه كدگذاری گزينه به منظور بررسى وضعيت ميانگين

و ) 3كـد (، بـه نـدرت )2كـد(، بعضـى اوقـات )1كد (گزينه غالباً  4 ها بر اساس پاسخ. شود

بر اين اساس، بيشترين ميزان تأمل در معنای زنـدگى . اند گذاری شده ارزش) 4كد (گاه  هيچ

طور كـه مالحظـه  امـا همـان. هاسـت ها و در نهايـت ايرانى ها، سـپس مصـری متعلق به ترك

گويان در حـد نسـبتاً  عمـده پاسـخ. اسـت 01/0شود تفاوت ميان هريك از سـه ميـانگين  مى

شـود، مقايسـه  طور كه مالحظه مى همان. كنند بااليى نسبت به معنا و غايت زندگى تأمل مى

اين متغير با دو مقوله اهميـت مـذهب و سـنت، نشـانگر آن اسـت كـه ضـرورتاً ايـن سـه بـا 

خـود اختصـاص هـا كـه در ايـن مقولـه جايگـاه بـاالتری را بـه  ترك. يكديگر مطابق نيست

طرفه نيز  تحليل واريانس يك. اند در ساير مقوالت نسبت به دو مليت ديگر چنين نيستند داده

قابـل ) sig=000/0(هـا بـا سـطح معنـاداری »آزمون همگنـى واريـانس«به دليل معنادارشدن 

  :ها درج شده است وضعيت آزمون ميانگين 8در جدول شماره . سنجش است

  طرفه ميزان تأمل در معنا  يل واريانس يكنتايج آزمون تحل: 8جدول 

  ايران و تركيه  و غايت زندگى در مصر،

 سطح معناداری Fمقدار  ميانگين مربعات  درجه آزادی مجموع مجذورات  منبع تغييرات

    12/0  2  243/0  گروهى واريانس بين

20/0 

  

  60/0  7014  62/4249 گروهى واريانس درون  818/0

  -  7016  86/4249  واريانس كل
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ارزيابى ) sig=818/0(و با سطح معناداری  20/0برابر با  fهای فوق، ميزان  با توجه به داده

هـا رد  گر آن است كه فـرض معنـاداری تفـاوت ميانگين تفسير اين آزمون، نشان. شده است

از ايـن . را رد كرد) ها فرض عدم تفاوت ميان ميانگين(صفر  Hتوان فرض  شده است و نمى

جهت، تفاوت معناداری ميان ميزان تأمل در معنا و غايت زندگى در اين سه كشور مشـاهده 

دی، نيـز محلـى از اعـراب ندارنـد و معنـادار . اس. های شـفه و ال بنابراين، آزمون. شود نمى

 .نيز در ميان نيست بنابراين نيازی به ذكر نتايج آن. شوند نمى

  اهميت خدا در زندگى. 4
اعتقـاد ندارنـد و برخـى » خـدا«گرچه تمامى اديان به موجودی ماوراء طبيعى بـا عنـوان 

، اما بـا )42ـ38: 1383دوركيم، (همچون بوديسم، فارغ از چنين باور بنيادين ماورايى هستند 

سبت به ساير اديان يـا مـذاهب، توجه به زمينه مذهبى اين سه كشور و سلطه اديان ابراهيمى ن

بررسـى . ای از حيـات دينـى را مـورد سـنجش قـرار دهـد توانـد جنبـه ، مى)سنجه(اين گويه

های مندرج در جـدول  گر آن است كه مطابق با داده وضعيت اهميت خدا در زندگى، نشان

رت به ترتيب در كشورهای مصر، ايران و تركيه ميانگين ميزان اهميت به خـدا عبـا 9شماره 

 .36/9و  43/9، 91/9: است از

  توصيف آماری ميزان اهميت خدا در زندگى برحسب مليت مصری، ايرانى و ترك: 9جدول 

  خطای معيار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد معتبر  مليت

  01/0  70/0  91/9  3049  مصری

  03/0  54/1  43/9  2655  ايرانى

  04/0  53/1  36/9  1339  ترك

  015/0  27/1  62/9  7043  جمع

ها قابـل ارزيـابى  گـذاری مربـوط بـه پاسـخ ها بر اساس كـدهای ارزش وضعيت ميانگين

   1كـد . كدگـذاری شـده اسـت 10تـا  1های  ها در طيفى مدرج بر اسـاس رتبـه پاسخ. است
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مخصـوص  10متعلق به كسانى است كه اهميتى برای خـدا در زنـدگى قايـل نيسـتند و كـد 

بنابراين، با افزايش ميـزان ميـانگين، بـر ميـزان . اند قايل گويانى است كه اهميت زيادی پاسخ

هـای منـدرج در جـدول فـوق، بـه  با توجه به داده. شود اهميت نزد يك مليت نيز افزوده مى

ها برای خدا در زندگى روزمـره  ها بيشتر از ترك ها و ايرانى ها بيشتر از ايرانى ترتيب مصری

به نظـر . ى ميان اين مقوله با اهميت مذهب مشاهده كردتوان تناسب ظاهراً مى. اند اهميت قايل

به دليل اينكه در كانون اديان رسـمى ايـن سـه كشـور قـرار دارد و فـارغ از » خدا«رسد،  مى

ای اصلى است كـه  در اين زمينه هست، اما آموزه تفاسير و اختالفاتى كه ميان اديان ابراهيمى

رود كـه بـا  رو، انتظـار مـى از ايـن. شـود ىمحور ساير باورها و مناسك در اديان محسـوب م

تحليـل واريـانس . افزايش سطح اهميت مذهب، بر اهميت خدا در زندگى نيز افـزوده شـود

ــا ســطح معنــاداری »آزمــون همگنــى واريــانس«طرفــه نيــز بــه دليــل معنادارشــدن  يك هــا ب

)000/0=sig (هـا درج  وضـعيت آزمـون ميانگين 10در جـدول شـماره . قابل سنجش اسـت  

  :شده است

  طرفه در خصوص  نتايج آزمون تحليل واريانس يك: 10جدول 

  ايران و تركيه  اهميت خدا در زندگى در مصر،

 سطح معناداری Fمقدار  ميانگين مربعات  درجه آزادی مجموع مجذورات  منبع تغييرات

    10/221  2  21/442  گروهى واريانس بين

57/141  

  

  56/1  7040  7/10994 گروهى واريانس درون  000/0

  -  7042  11437  واريانس كل

) sig=000/0(و بـا سـطح معنـاداری  57/141برابـر بـا  fهای فوق، ميـزان  با توجه به داده

تـوان  درصـد مى 99گر آن است كه بـا اطمينـان  تفسير اين آزمون، نشان. ارزيابى شده است

، متعلق بـه سـه حـوزه  های مذكور در خصوص اهميت خدا در زندگى روزمره ميان ميانگين

هـا،  بودن واريانس پس از تأييد فرض يكسان. مصر، ايران و تركيه تفاوت معناداری قايل شد
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دی، در جـدول . اس. نتايج آزمـون شـفه و ال. شود ى مربوطه استفاده مىهای پسين از آزمون

  :درج شده است 11شماره 

  دی درباره ميزان اهميت خدا در زندگى در مصر، ايران و تركيه. اس. نتايج آزمون شفه و ال: 11جدول 

  تركيه  ايران  مصر  حوزه مطالعه  های پسين آزمون

  

 Scheffeآزمون 

  sig  000/0=sig=000/0  -  مصر

  sig=24/0  -  48/0  ايران

  -  -07/0  55/0  تركيه

  

 L. S. Dآزمون 

  sig  000/0=sig=000/0  -  مصر

  sig=09/0  -  48/0  ايران

  -  -07/0  55/0  تركيه

دی، نشانگر آن است كه ميزان اهميت خدا در زنـدگى نـزد . اس. های شفه و ال آزمون

امـا تفـاوت . هـا بـه نحـو معنـاداری متفـاوت اسـت هـا و ترك ها در مقايسه بـا ايرانى مصری

طور كـه  همـان. هـا معنـادار نيسـت هـا و ايرانى های مربوط به اين مقوله، ميـان ترك ميانگين

عنـاداری در دو آزمـون فـوق متفـاوت ارزيـابى شـده، امـا ميـزان شـود، ميـزان م مشاهده مى

تـوان چنـين تفـاوتى را معنـادار  بيشتر است و نمى 05/0دی هم از . اس. معناداری آزمون ال

تواند چنين وضـعيتى را توجيـه كنـد، نسـبت ميـان اهميـت مـذهب بـا  آنچه مى. قلمداد كرد

ذهبى، افـزايش قابـل تـوجهى در هنگامى كه سطح اهميت مـ. اهميت خدا در زندگى است

توان انتظار آن را داشت كه اهميت خدا در زنـدگى  كند، مى ها پيدا مى مقايسه با ساير گروه

  . نيز به نحو معناداری تغيير يابد

  اهتمام به عبادت. 5
شـوند كـه  ترين ابعاد مربوط به حيات دينى محسوب مى مناسك و عبادات از جمله مهم

توجهى از پيـروان  گيری اعمال همگون ميان تعـداد قابـل يافتن، نافذشدن و شكل امكان قوام

مندبودن عمـده  مند و مكان شكل خاص اين اعمال در كنار زمان. كند يك دين را فراهم مى
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توانـد زمينـه را  بخشـد و همـين امـر مى به فرد افراد را نيز تعين مىآنها، فرم تجارب منحصر 

. برای بسط روحيات و تجربيات برآمده از تعاليم دينى خاص در بستر تاريخى را فراهم كند

پذير ميان ايـن سـه كشـور در خصـوص وضـعيت اهتمـام بـه  های مقايسه به دليل فقدان داده

توان الگوی كـاملى در ايـن زمينـه  فردی، نمىمناسك اجتماعى در كنار مناسك و عبادات 

به . كردن آن در حال حاضر نيست ای، امكان برطرف نقصانى كه به دليل فقر داده. ارائه كرد

ايـران و تركيـه بـه عبـادت   هر ترتيب، بررسى ميزان اهتمام كنشگران در سـه كشـور مصـر،

ترتيب اين ميزان عبارتست به  12های مندرج در جدول  حاكى از آن است كه مطابق با داده

  .04/1و  05/1، 06/1: از

  توصيف آماری ميزان اهتمام به عبادت برحسب مليت مصری، ايرانى و ترك: 12جدول 

  خطای معيار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد معتبر  مليت

  00/0  23/0  06/1  2900  مصری

  00/0  22/0  05/1  2662  ايرانى

  00/0  19/0  04/1  1327  ترك

  00/0  22/0  05/1  6889  جمع

بـه . ها، الزم است ابتدا شيوه كدگذاری بررسـى شـود به منظور بررسى وضعيت ميانگين

اختصاص يافته و اين به معنای روند معكوس  2های منفى كد  و پاسخ 1های مثبت كد  پاسخ

ها از ميزان اهتمـام بـه عبـادت  به عبارت ديگر، با افزايش ميانگين. گذاری كّمى است ارزش

هـا بيشـتر از  ها و ايرانى هـا و مصـری هـا بيشـتر از ايرانى اسـاس، ترك بر اين. شود كاسته مى

گويان بـه  رو، ضـرورتاً تالزمـى ميـان اهتمـام پاسـخ ازايـن. ها به عبادت اهتمام دارند مصری

تـوان  مى. شـود اند، مشاهده نمى عبادت و ميزان اهميتى كه برای دين يا خدا در زندگى قايل

عبـادت . های عبادت در وضعيت معاصر دانسـت افزايش گونهاز جمله داليل چنين امری را 

. های متعددی يافتـه اسـت ها و فرم ظاهراً انحصاری در مناسك سنتى و رسمى ندارد و گونه

  ای كـه تفـاوت گونـه باشد؛ به اما نكته قابل توجه، تفاوت بسيار اندك ميان اين سه گروه مى

آزمـون «طرفه نيز بـه دليـل معنادارشـدن  كتحليل واريانس ي. است 01/0ها در حد  ميانگين
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در جـدول شـماره . قابل سنجش اسـت) sig=000/0(ها با سطح معناداری »همگنى واريانس

  :ها درج شده است وضعيت آزمون ميانگين 13

  طرفه در خصوص  نتايج آزمون تحليل واريانس يك: 13جدول 

  ايران و تركيه  ميزان اهتمام به عبادت در مصر،

 سطح معناداری Fمقدار  ميانگين مربعات  درجه آزادی مجموع مجذورات  راتمنبع تغيي

    138/0  2  275/0  گروهى واريانس بين

826/2 

  

059/0  
  049/0  6886  53/335 گروهى واريانس درون

  -  6888  8/335  واريانس كل

  

) sig=059/0(و بـا سـطح معنـاداری  826/2برابـر بـا  fهـای فـوق، ميـزان  با توجه به داده

هـا معنـادار  گر آن است كه تفاوت ميان ميانگين تفسير اين آزمون، نشان. ارزيابى شده است

طرفـه اسـت،  های پسينى كه مبتنـى بـر معنـاداری واريـانس يك بر اين اساس آزمون. نيست

شد، تفاوت معناداری ميـان ميـزان اهتمـام  بينى مى طور كه پيش همان. معنايى نخواهد داشت

شود؛ گرچه به لحاظ ميزان اهميتى كه برای دين يـا خـدا  كشور مالحظه نمى عبادت اين سه

 .در زندگى روزمره قايلند، تفاوت معنادار وجود دارد

  گويان بودن پاسخ مذهبى. 6
در كنار شاخص ميزان اهتمام به عبادت، التزام ظاهری به مذهب و بروز و ظهـور چنـين 

ها  اصلى اديان، تأثيرگذاری بر شيوه رفتار انسـان از جمله اهداف. كننده است امری نيز تعيين

به عبـارت ديگـر، الزم . ها و تعاليم مطلوب آن دين است در زندگى روزمره مطابق با آموزه

است مشخص شود كه چه ميزان افراد خود را نيز به صورت عملى و عينـى درگيـر بـا ابعـاد 

ويان حاكى از آن است كه مطابق گ بودن پاسخ بررسى ميزان مذهبى. كنند مذهبى قلمداد مى

ميـانگين مربوطـه، بـه ترتيـب در كشـورهای مصـر،  14های مندرج در جدول شماره  با داده

  .19/1و  16/1، 07/1: ايران و تركيه عبارتند از
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  گويان برحسب مليت مصری، ايرانى و ترك بودن پاسخ توصيف آماری ميزان مذهبى: 14جدول 

  خطای معيار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد معتبر  مليت

  005/0  252/0  07/1  3041  مصری

  007/0  374/0  16/1  2577  ايرانى

  011/0  404/0  19/1  1321  ترك

  004/0  337/0  13/1  6939  جمع

. ها، الزم است شيوه كدگذاری مورد توجه قرار گيرد به منظور بررسى وضعيت ميانگين

متعلق بـه كسـانى اسـت  1كد . شود افزوده مىبودن نيز  با افزايش كدها، بر ميزان غيرمذهبى

متعلـق بـه  3متعلق به كسانى است كه مـذهبى نيسـتند و كـد  2كد . كه كامًال مذهبى هستند

مطابق بـا چنـين رونـد معكوسـى بايـد . كنند كسانى است كه خود را كامًال ملحد قلمداد مى

بودن در ميان سه كشـور،  هبىبه ترتيب، ميزان مذ. ها را نيز چنين ارزيابى كرد ارزش ميانگين

تناسبى ميان اين ميزان با وضعيت مقوالت اهميت دين و . متعلق به مصر، ايران و تركيه است

آنچه اهميت دارد آن است كه افرادی كه برای ديـن يـا . خدا در زندگى قابل مشاهده است

تاً چنـين امـری بـه امـا ضـرور. پندارند اند، طبعاً خود را نيز فردی ديندار مى خدا اهميت قايل

طرفه نيز به دليل معنادارشـدن  تحليل واريانس يك. شود التزام عبادی و مناسكى كشيده نمى

در جـدول . قابل سنجش است) sig=000/0(ها با سطح معناداری »آزمون همگنى واريانس«

  :ها درج شده است وضعيت آزمون ميانگين 15شماره 

  طرفه در خصوص  نتايج آزمون تحليل واريانس يك: 15جدول 

  ايران و تركيه  گويان در مصر، بودن پاسخ ميزان مذهبى

 سطح معناداری Fمقدار  ميانگين مربعات  درجه آزادی مجموع مجذورات  منبع تغييرات

    351/9  2  70/18  گروهى واريانس بين

375/84  

  

  111/0  6939  70/768 گروهى واريانس درون  000/0

  -  6938  41/787  واريانس كل
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) sig=000/0(و بـا سـطح معنـاداری  375/84برابـر بـا  fهای فوق، ميـزان  با توجه به داده

تـوان ميـان  درصـد مى 99اين ميزان، حاكى از آن است كـه بـا اطمينـان . ارزيابى شده است

گويان در سه حوزه مصر، ايران و  بودن پاسخ های مذكور در خصوص ميزان مذهبى ميانگين

های  ها، از آزمون بودن واريانس پس از تأييد فرض يكسان. قايل شد تركيه تفاوت معناداری

درج  16دی، در جدول شـماره . اس. نتايج آزمون شفه و ال. شود پسينى مربوطه استفاده مى

  . شده است

  دی درباره . اس. نتايج آزمون شفه و ال: 16جدول 

  گويان در مصر، ايران و تركيه بودن پاسخ ميزان مذهبى

  تركيه  ايران  مصر  حوزه مطالعه  های پسين آزمون

  

 Scheffeآزمون 

  sig  000/0=sig=009/0  -  مصر

  sig=178/0  -  09/0  ايران

  -  02/0  11/0  تركيه

  

 L. S. Dآزمون 

  sig  000/0=sig=009/0  -  مصر

  sig=063/0  -  09/0  ايران

  -  02/0  11/0  تركيه

گويان  بودن پاسـخ دی، نشـانگر آن اسـت كـه ميـزان مـذهبى. اس. های شفه و ال آزمون

هاســت امــا تفــاوت ميــان ميــزان  هــا و ترك مصــری بــه صــورت معنــاداری بيشــتر از ايرانى

دی نيز تفاوت . اس. حتى بر اساس آزمون ال. ها معنادار نيست ها و ترك بودن ايرانى مذهبى

  . ستميان اين دو گروه معنادار ني

  ارزيابى الگوی اينگلهارت در تبيين وضعيت دين

های نخست در بـاب افـول ديـن در  الگوی نظری اينگلهارت، متناسب با شرايط معاصر ايده

شدن در نقاطى از جهـان  گرچه نوگرايى منجر به تقويت فرايند عرفى. جامعه را اصالح كرد

. گيختـه و تحريـك كـرده اسـتهای ضد مدرنى را هم بران شده، اما به طور همزمان جنبش
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ايـران، تركيـه و (های تحقيـق حاضـر  ويژه در كشـورهايى ماننـد نمونـه هايى به چنين جنبش

  كــه از ســنت فكــری و دينــى در مواجهــه بــا فراينــدهای مــدرن دارنــد، قابــل توجــه ) مصــر

شــدن در ســطح  شــدن در ســطح اجتمــاعى ضــرورتاً مــرتبط بــا عرفى همچنــين عرفى. اســت

رغم كاهش قدرت نهادهای مذهبى، بـا ايـن وجـود عقايـد و  على. ی نيستخودآگاهى فرد

های مذهبى همچنان در زندگى افراد اسـتمرار يافتـه اسـت كـه گـاهى حالـت نهـادی  كنش

در فرضـيه . شـود گيرد و گاهى به اشتياق و التهـابى انفجـاری منجـر مى جديد را به خود مى

شـود امـا  ى در نظريـات نوسـازی ديـده نمىگرايى برخى الگوهای ابتـداي اينگلهارت، تقليل

رابطـه . پيچيدگى روابط ميان وضعيت دين در جوامع و فرايند نـوگرايى ديـده نشـده اسـت

شـده،  به صـورت حـداقلى، نهادهـای دينـِى شناخته. تری است ميان آنها، رابطۀ بسيار پيچيده

تواننـد  نـد، مىكن حتى زمانى كه عدۀ كمى از مـردم عقايـد دينـى دارنـد يـا دينـى عمـل مى

های دينى در تـاريخ سـه كشـور نمونـه، در  جنبش. های اجتماعى و سياسى بازی كنند نقش

  : از دو طريـق عمـده. حين رونق و گسترش رونـدهای نوگرايانـه، حـاكى از ايـن امـر اسـت

: ك.ر(يابـد  های مذهبى تحقـق مى طرد يا انطباق، تقابل ميان فضای نوگرايانه مدرن و آرمان

  . )3: 1999برگر، 

در مقايسه با الگوهای اوليه نقطه قـوت الگـوی اينگلهـارت، توجـه بـه جايگـاه ديـن در 

. پذيری بيشتر نظريه نوسـازی بـا چنـين شـرايطى اسـت شرايط معاصر و تالش او برای تطبيق

حتى جوامع معاصر در حال توسعه كه درگيـری بيشـتری بـا سـازوكارهای نوسـازی دارنـد، 

های  نقطه ضعفى كه ايـن الگـو در توجيـه يافتـه. ز ساير جوامع نخواهند بودتر ا دين لزوماً بى

های حيـات  های پژوهش حاضر دارد، عدم توجه بـه تغييـر شـيوه المللى با تأكيد بر نمونه بين

ها و صور مواجهه دينى در حال حاضر تنوع بيشتری يافته و همراه با جريان  سنخ. دينى است

پيـدا كـرده كـه ضـرورتاً تمـامى ابعـاد آن در حـوزه كردارهـای تری  های متنوع توسعه، فرم

هـا بـه دو بخـش  بندی ارزش تالش اينگلهارت برای تقسـيم. وجو نيست عمومى قابل جست

های توسعۀيافتگى و برخورداری از رفاه ممكن اسـت  فرامادی و ابتناء آنها به وضعيت/مادی

عتى پيشـرفته تطبيـق بيشـتری در سطحى كالن با برخى روندهای موجود در كشـورهای صـن

اما به واسطه آن امكان تبيين نسبت به وضعيت دين در كشورهايى مانند تركيـه،   داشته باشد،

هـای مـذكور،  شاخص عدم تطابق فرضـيه اينگلهـارت بـا داده. يابد ايران و مصر كاهش مى
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ن تــري كشــورها بــه عنــوان يكــى از مهم 1»توليــد ناخــالص داخلــى«عبــارت اســت از اينكــه 

متناسـب . يافتگى، تناسب معناداری با كاهش يا تغيير وضعيت دين ندارد های توسعه شاخص

، ايران 17با ميليون دالر در رتبه  729051تركيه: المللى پول به ترتيب با گزارش صندوق بين

   2.قـرار دارد 40ميليـون دالر در رتبـه  216830و مصر با  29ميليون دالر در رتبه  337901با 

تـوان تركيـه را دارای كمتـرين ميـزان حيـات دينـى و مصـر را دارای  ر اين فرضيه، نمىبنا ب

  . باالترين حيات دينى دانست

كنـد،  دنبـال مى  »توسعه انسانى«اينگلهارت، گرچه توسعه را در سطوح مختلف با عنوان 

را  اند ها از جمله ماركس بـر آن تأكيـد داشـته اما همچنان منطق الگويى كه برخى كالسيك

كننده كـه ميـانجى اصـلى تبيـين  بر اساس چنين الگويى، عامل تعيين. مد نظر قرار داده است

شــود، شــيوه امــرار معــاش و زيســت تــاريخى  وضــعيت ديــن و تحــوالت آن محســوب مى

های هنجاری  دينى و برساخته  كيفيت برآوردن نيازهای اساسى انسانى، مواجهه. هاست انسان

سـلطه . ان برخورداری از رفاه، مالزم با تسلط بر منابع و كاالهاسـتميز. كند آن را تعيين مى

ارتبـاطى ـ  هـای اطالعـاتى های صـنعتى و فراتـر از آن بنگاه بر منابع عمدتاً در اختيار كارتل

نتيجه آن توليـد انـواع گونـاگونى از . كنند است كه به صورت فرامليتى و چندگانه عمل مى

بر اسـاس ايـن فـرض، منبـع اصـلى . گيرد ندگان قرار مىكن كاالهاست كه در اختيار مصرف

بر اين اساس اسـت . گردد تبيين تمايزات در توليد و مصرف، به شيوه توليد و مصرف بازمى

شـناختى را   های مختلـف نگرشـى و ارزش شود تا تمـايز ميـان سـنخ كه اينگلهارت، قادر مى

تبيينى همچنـان داراسـت، فقـدان ای كه چنين  رسد، نقطه ضعف عمده به نظر مى. تبيين كند

های خاص و منحصر به فرد وضعيت دين در جوامعى است كه در مواجهـه بـا  توجه به سويه

فرايندهای نوسازی، از استقالل بيشتری نسبت به گذشته نيز برخـوردار شـده اسـت و صـرفاً 

رت، حاكى از های پيمايش اينگلها يافته. توان آن را به صورت تبعى مورد تبيين قرار داد نمى

بودن مصـر  آن است كه در سه شاخص اهميت دين، اهميت خدا در زندگى و ميزان مذهبى

های  باالتر از ايران و تركيه و ايران باالتر از تركيه قرار دارد و تفاوت معناداری ميان ميانگين

                                                           
1. GDP. 

  ).المللى پول سايت رسمى صندوق بين(  www.imf.org: مراجعه شود به. 2
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ت اما اهميت سنت ضرورتاً مطابق با اهميت دين نيس. به دست آمده از سه كشور وجود دارد

ايـن امـر حـاكى از عـدم تـالزم . ای كه ميزان اهميـت سـنت در تركيـه بيشـتر اسـت گونه به

ترين  ضروری ميان مذهب و سنت در اين سه كشور است؛ چراكه مذهب صرفاً يكى از مهم

هايى از آن نيز استقالل يافته و به نحـو منحصـر بـه  شود ولى در جنبه ابعاد سنت محسوب مى

رو، هر نوع تقويـت رويكردهـای دينـى مـالزم بـا  دهد؛ از اين ه مىفردی به حيات خود ادام

تواند ناشـى از رويكردهـايى باشـد كـه  ها در يك جامعه نيست و مى گرايش به سنت تقويت

بنـابراين، مزيـت . های نوسـازانه اتفـاق افتـاده اسـت اتفاقاً تحـت تـأثير مواجهـه بـا وضـعيت

های مربـوط بـه كشـورهای متعـددی را  ن يافتـهگرايانه الگوی اينگلهارت، امكان تبيـي تقليل

های اجتماعى نارساسـت و  بودگى وضعيت كند، اما به همين ميزان نسبت به خاص فراهم مى

  از اين جهت كفايت الزم به منظور تبيين تحـوالتى كـه در اثـر اشـاعه فراينـدهای نوسـازی 

افتـد  وزه ديـن مىدر كشورهای در حال توسعه در وضعيت نگرشى و رفتاری از جمله در ح

  .را ندارد

های مناسـكى  گرايش گرايانـه، قابـل تقليـل بـه هـای مادی تجارب دينى متناسب با ارزش

تواند صـحيح باشـد كـه تجـارب دينـى متناسـب بـا  همچنين سويه نقيض آن نيز نمى. نيست

های پيمـايش  يافتـه. شـود گرايانه، به افزايش معنـاگرايى دينـى منجـر مى های فرامادی ارزش

كنـد؛ چراكـه در خصـوص تأمـل در معنـا و غايـت  اينگلهارت، چنين تالزمى را تأييـد نمى

تأمـل در معنـای زنـدگى هـم . زندگى، تفاوت معناداری در سه كشور ارزيابى نشـده اسـت

ضرورتاً مالزم با حيات دينى نيست و افراد ممكـن اسـت در زنـدگى بـه ايـن مسـائل بارهـا 

. ميزان عبادت تفاوت معناداری ميان سه كشور ارزيابى نشدهمچنين درباره . انديشيده باشند

های  تواند حاكى از آن باشد كه عبادت، عنوان عامى است كه عالوه بر صـورت اين امر مى

از آن جملـه . های متنوع ديگری نيز به خود گرفته است وضعيت. رسمى و جاافتاده مناسكى

. رن يـا سـاير انـواع آن توجـه كـردهای مـد توان به انواع تفكرهـای عبـادی در صـورت مى

های رسمى و جاافتاده تهى شده اما همچنان به دنبال نوعى توجه به معنا  هايى كه از فرم شيوه

تأمل در معنا و غايـت زنـدگى (كننده اين دو مقوله  اين امر توجيه. و غايت در زندگى است

ها در  انسـان. ه كشـور اسـتو عدم تفاوت معنادار آنها در ميان سـ) و ميزان اهتمام به عبادت
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چنان ديندارند و اينگلهارت نيز در فرضيه اصـالحى خـود چنـين امـری را  شرايط معاصر هم

ويژه  بندی متفاوتى كه در وضعيت دين در شرايط معاصر، به لحاظ كرده اما نتوانسته تركيب

  .شود را در الگوی خود لحاظ كند در كشورهای در حال توسعه ايجاد مى

  یگير نتيجه

های متفكـران اجتمـاعى اسـت كـه  وضعيت حيات دينى در شرايط معاصر، از جمله دغدغه

اين امر ناشى از تحـوالت . پس از فترتى در نيمه سده بيستم، مجدداً مورد توجه قرار گرفت

ای كـه بـدون فهـم شـرايط دينـى،  گونه ها بود؛ به های مذهبى در ساير حوزه و تأثيرات زمينه

در ايــن ميــان، در . هــا نيــز مبــادرت كــرد دقيــق بــه تبيــين ســاير حوزهتــوان بــه صــورت  نمى

ای در تحـوالت اجتمـاعى  كننـده ای كه دين در آنهـا نقـش تعيين كشورهای در حال توسعه

های فكـری تأثيرگـذاری پـس از بـروز شـرايط مـدرن در ارتبـاط بـا  معاصر داشـته و سـنت

با توجه بـه . ده، حايز اهميت استمعضالت مدرن و كيفيت مواجهه با دين در آنها رشد كر

های  پرسـش. اند هايى ايران، تركيه و مصر به عنوان نمونـه تحليـل انتخـاب شـده چنين مؤلفه

های  تحقيق، معطوف به دو جنبه چيستى وضعيت دين در ميان سه كشـور بـا توجـه بـه يافتـه

حـوالت المللـى اينگلهـارت و همچنـين كيفيـت الگـوی نظـری وی در تبيـين ت پيمايش بين

بر اين اساس، عالوه بر بررسى تطبيقى وضعيت دين در سـه نمونـه مـذكور، . اجتماعى است

ترين اهـداف  های پيمايش فراملى او از جمله مهم ارزيابى فرضيه اينگلهارت متناسب با يافته

  . پژوهش حاضر است

های مربوط به مقايسه وضعيت ميان سه كشـور منتخـب در خصـوص  ترين منبع داده مهم

مـوج بـه سـنجش  5هاسـت كـه در طـول  هـا و نگرش ، پيمايش جهـانى ارزش وضعيت دين

های مأخوذ از موج نهايى كـه در  بر اساس داده. های مختلف پرداخته است های مليت ارزش

مقوله اصلى مرتبط با وضـعيت ديـن در مصـر، ايـران و تركيـه  6كشور انجام شده،  87ميان 

ها  هـايى آن اسـت كـه ايـن شـاخص چنـين پژوهشاز جملـه مشـكالت . بررسى شده اسـت

ســازی در  شاخص. ســنجد را نمى) وضــعيت ديــن(ضــرورتاً تمــامى ابعــاد موضــوع مطالعــه 

شود ممكن اسـت امـا در مطالعـات ثـانوی الزم اسـت تـا بـه  هايى كه بدواً انجام مى پيمايش

پژوهش، قابـل ای، نتايج  های روشى و داده رغم تمامى محدوديت على. ها اكتفا كرد حداقل
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همچنين در مقاله حاضـر بـه . هايى است كه سنجيده شده نه كليه موارد بخش  تعميم به همان

دنبال تبيين عوامل و بررسى سهم هر يك در حيات دينى اين سه كشور نيسـتيم و صـرفاً بـه 

دنبــال بررســى وجــوه شــباهت و تمــايز در حيــات دينــى در ســه كشــور و ارزيــابى الگــوی 

های آماری  شود، با انجام آزمون به همين دليل پيشنهاد مى. باشيم ت به آن مىاينگلهارت نسب

حيـات دينـى در ) های جهانى متناسب با سطح سنجش متغيرهای پيمايش ارزش(چندمتغيره 

تبيين مقوالت در اين سطح، نيازمند به . های نظری بهتری را بيابد الگوهای معتبر امكان تبيين

  . رود ت كه از حد مقاله حاضر فراتر مىفهم روابط چندمتغيره اس

دينـداری   پردازان كالسيك را كـه قايـل بـه افـول اينگلهارت، فرضيه مرسوم ميان نظريه

گرايى را اصالح كرده و در  شدن و تخصص يافتن روندهای توسعه، عقالنى همزمان با شدت

عيات اجتمـاعى معاصـر كند تا بتواند انطباق ميان الگوی نظری و واق ای تالش مى فرضيه تازه

كنـد و در  رو، در مفهوم توسعه و نوسازی، بسطى معنـايى ايجـاد مى از اين. را نيز لحاظ كند

گرايى  فرامـادی/گرايى ها و رفتارهای اجتمـاعى نيـز قايـل بـه دوگـانگى مـادی سطح نگرش

های پيمايش اينگلهارت، حاكى از اعتبـار فرضـيه او از ايـن جهـت اسـت كـه  يافته. شود مى

اما اين الگـو همچنـان جهـت . يافته داشت توان قايل به افول دين حتى در شرايط توسعه نمى

ــل رو، ميــان ســطح  شــود؛ از ايــن گرايى مى حفــظ نقطــه قــوت تئوريــك خــود، دچــار تقلي

كنـد كـه  يافتگى با كيفيت نگرشى و رفتاری تطابقى فـرض مى برخورداری از رفاه و توسعه

متناسب با سرانه توليد ناخالص داخلى كشورها، به . بق نداردهای تحقيق حاضر تطا در نمونه

توان انتظار داشت كه حيـات دينـى  يافتگى، نمى های توسعه ترين شاخص عنوان يكى از مهم

و در ايـران كمتـر از مصـر ) 29در رتبه (كمتر از ايران ) 17با سرانه باالتر در رتبه (در تركيه 

گرايى قايـل اسـت،  فرامادی/ گرايى های مادی گرايش يانتمايزی كه او م. باشد) 40با رتبه (

كند؛ چراكه  از نظم آماری معناداری در ارتباط با وضعيت دين در اين سه كشور تبعيت نمى

همچنـين در . ها حاكى از عدم تالزم ميان تأمل در معنای زندگى با حيات دينـى اسـت يافته

همچنين، از آنجا كـه . ارزيابى نشد خصوص ميزان عبادت، تفاوت معناداری ميان سه كشور

يافته تطابق بيشتری دارد، كفايت الزم به منظور تبيـين  با روندهای كلى در كشورهای توسعه

  .شرايط منحصر به فرد وضعيت دين در كشورهای در حال توسعه و تحوالت آن را ندارد
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