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بررسی جمعيت شناختی مسلمانان در جهان معاصر

یعقوب فروتن1
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر 

تاریخ دریافت: 1394/05/07             تاریخ پذیرش: 1394/08/23

چکيده
در ایــن تحقیــق برآنیــم تــا چالش  هــای روش  شــناختی مرتبــط بــا هویــت دینــی مســلمانان در جهــان معاصر را 
مــورد توجــه و مطالعــه قــرار دهیــم. بررســی تفصیلــی پیشــینه و ادبیــات تحقیــق به  روشــنی نشــان می  دهــد که 
در ســطح جهــان، به  ویــژه طــی ســال  های اخیــر، تحقیقــات و مطالعــات وســیع و فزاینــده  ای روی جمعیــت 
مســلمانان صــورت گرفتــه اســت. در تحقیــق حاضــر، برخــی از مهم  تریــن ویژگی  هــای اقتصــادیـ  اجتماعــی 
و جمعیت  شــناختی مســلمانان در کل جهــان، در جوامــع اســالمی، اروپــا، آمریــکا و اقیانوســیه را مــورد مطالعــه 
و بررســی قــرار داده  ایــم. در مجمــوع، یافته  هــای ایــن تحقیــق بــر ایــن اســتراتژی روش  شــناختی تکیــه و تأکید 
می  کنــد کــه الزمــه شــناخت واقعــی، دقیــق و جامــع دربــاره مســلمانان در عرصه  هــای مختلــف اجتماعــی، 
اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی و جمعیت  شــناختی ایــن اســت کــه آنــان نــه به  عنــوان یــک گــروه یکســان و 
ذیــل مقولــه  ای کلــی، بلکــه بــه تفکیــک خاســتگاه  های اصلــی آن  هــا کــه منعکس  کننــده محیط  هــای فرهنگــی 
ـ اجتماعــی گوناگــون هســتند، مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد. مهم  تــر آنکــه، در نظــر گرفتــن ایــن اســتراتژی 
روش  شــناختی در خصــوص جمعیــت مســلمانان کــه همچنــان ســریع  ترین و باالتریــن رونــد رشــد جمعیــت 

جهــان را خواهنــد داشــت، از اهمیــت و ضــرورت به  مراتــب بیشــتری برخــوردار اســت.

واژه هاي کلیدي: چالش  های روش  شناختی، هویت دینی، مسلمانان، ویژگی  های جمعیت  شناختی و 
اقتصادیـ  اجتماعی 

1. y.foroutan@umz.ac.ir

فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم، سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1394، صص 98-61 
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مقدمه و طرح مسئله
به  طور کلی، هدف اصلی ما در تحقیق حاضر این است که چالش  های روش  شناختی1 مرتبط 
با هویت دینی2 مسلمانان در جهان معاصر را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. همچنان  که در 
بررسی ادبیات تحقیق در بخش  های بعدی این مقاله نیز به تفصیل نشان خواهیم داد، به  ویژه 
طی سال  های اخیر، جمعیت مسلمانان به  عنوان موضوع مورد توجه و مطالعه طیف بسیار وسیع، 
متنوع و فزاینده  ای از صاحب  نظران و محققان در سطح جهان واقع شده است؛ به  طوری  که 
امروزه حتی بسیاری از دانشگاه  ها در کشورهای غیراسالمی نیز دارای دپارتمان  های مطالعات 
اسالمی یا مراکز تحقیقات اسالمی هستد. این تحوالت و رویکردهای جدید را می  توان تا 
حدود زیادی تحت تأثیر دو دسته علل عمده تبیین کرد. دلیل نخست، مربوط به ویژگی  های 
جمعیت  شناختی مسلمانان است. همچنان-که در بخش  های بعدی این مقاله به تفصیل بحث 
خواهیم کرد، در مقایسه با دیگر ادیان و گروه  های دینی در جهان، مسلمانان بیشترین میزان 
این روند خیره  کننده رشد  آینده حفظ خواهند کرد.  رشد جمعیت جهان را طی دهه  های 
جمعیت مسلمانان حتی در اروپا، آمریکا و اقیانوسیه نیز به  وقوع خواهد پیوست. دلیل دوم، 
از  ناشی  می  توان  را  مسلمانان  با جمعیت  مرتبط  تحقیقات  و  مطالعات  فزاینده  روند  برای 
مالحظات سیاسی دانست که به  ویژه پس از وقایعی مانند یازده سپتامبر در ایاالت متحده از 
اهمیت و برجستگی بیشتری برخوردار شده است. بدین  ترتیب، با توجه به این حجم بسیار 
وسیع و فزاینده تحقیقات و مطالعات روی مسلمانان در جوامع اسالمی و غربی، در این تحقیق 
نیز ما می  کوشیم تا در حد امکان و توان خود و با تکیه و تأکید بر ابعاد روش  شناختی مرتبط با 
هویت دینی مسلمانان، زمینه  های مناسبی را برای فهم و شناخت دقیق  تر ویژگی  های اقتصادی، 

اجتماعی و جمعیت شناختی مسلمانان فراهم آوریم.
درواقع، ایده آغازین و پرسش کلیدی ما در این تحقیق نیز برگرفته از تجزیه و تحلیل 
جمعیت  گسترده  بسیار  وتنوع3  گوناگونی  نشان  دهنده  به  وضوح  که  است  تحقیق  ادبیات 
مسلمانان است که در نتیجه می  توان استنباط کرد که تفاوت  های معنی  داری بین آنان، هم از 

1. Methodological challenges
2. identity
3. Diversity
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نقطه  نظر تجربه  های جامعه  پذیری1 در محیط  های فرهنگی، اجتماعی گوناگون، هم از نقطه  نظر 
ویژگی  های جمعیت  شناختی2 مانند سن، وضعیت تأهل و تحصیالت و غیره وجود دارد. با 
توجه به اینکه این تجربه  های جامعه  پذیری و ویژگی  های جمعیت  شناختی نقش تعیین  کننده  ای 
در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایفا می  کنند، پرسش اصلی تحقیق 
تا  مشترک  و  واحد  دینی  گروه  ذیل  آنان  تمام  گرفتن  نظر  در  اساساً  آیا  که  است  این  ما 
چه حد  دارای اعتبار علمی است؟ به  عبارت  دقیق  تر، آیا از نقطه  نظر روش  شناختی، تعمیم 
چالش  های  این  آیا  است؟  برخوردار  علمی  اعتبار  از  مسلمانان  تمام  به  واحد  الگوی  یک 
روش  شناختی مرتبط با هویت دینی، هم برای جمعیت مسلمانان در جوامع اسالمی و هم 
برای جمعیت مسلمانان مقیم در جوامع غیراسالمی صدق می  کند؟ چگونه می  توان بر این 
در  آمد؟  فایق  معاصر  جهان  در  مسلمانان  دینی  هویت  بر  ناظر  روش  شناختی  چالش  های 
چارچوب بررسی این قبیل پرسش  های کلیدی مرتبط با جنبه  های روش  شناختی هویت دینی 
مسلمانان، مباحث این مقاله را حول سه محور اصلی تنظیم و ارائه می  کنیم. ابتدا، به تجزیه و 
تحلیل جمعیت جهان برپایه ادیان و گروه  های دینی عمده می  پردازیم تا شناخت دقیق  تری از 
موقعیت مسلمانان در جهان به  دست   آوریم. سپس، ضمن بررسی جمعیت مسلمانان در اروپا 
و آمریکا و کانادا، به  طور مشخص وضعیت مسلمانان در دو کشور عمده قاره اقیانوسیه یعنی 
مسلمانان استرالیا و نیوزیلند را کانون اصلی توجه قرارمی  دهیم تا از این طریق بتوانیم شواهد 
تجربی و پژوهشی مناسب را برای بررسی دقیق  تر چالش  های روش  شناختی مرتبط با هویت 

دینی مسلمانان ارائه کنیم. در پایان نیز به جمع  بندی مباحث می  پردازیم.

پيشينه تئوريک و تجربی تحقيق
بررسی ادبیات تحقیق به  خوبی مبین این واقعیت اساسی است که طی سال  های اخیر، طیف 
بسیار متنوع و گسترده  ای از صاحب-نظران و محققان به مطالعه درباره جمعیت مسلمانان 
درچارچوب   )2012( اینگلهارت3  و  نوریس  پرداخته  اند.  غیراسالمی  و  اسالمی  در جوامع 

1. Socialization experiences
2. Demographic characteristics
3. Norris and Inglehart (2012): Muslims Integration into Western Cultures: Between Origins 
and Destinations”
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تئوری  ای فرهنگی، اجتماعی بر این باورند که مهاجران مسلمان مقیم در کشورهای غربی 
در شرایط فرهنگی، اجتماعی ویژه  ای هستند که از آن تحت عنوان »بین فرهنگ  های مبدأ 
و مقصد مهاجرت« نام می  برند؛ بدین معنا که از طرفی تجربه های جامعه  پذیری و فرهنگ 
دینی جامعه زادگاهی خود را به همراه دارند و از طرف دیگر، در جامعه  ای ساکن هستند 
که دارای مختصات فرهنگی متفاوتی است. بنابراین، این شرایط متفاوت می  تواند آن  ها را 
در حالتی پارادوکس و چالش فرهنگی قرار دهد. برای مثال، نتایج تحقیق مؤسسه گالوپ 
)2009( نشان داده است که تنها یک  دهم مسلمانان در بریتانیا و یک  سوم مسلمانان در آلمان، 
خودشان را با شرایط فرهنگی این جوامع وفق داده و هماهنگ کرده  اند. این دیدگاه تئوریک 
نوریس و اینگلهارت )2012(، پیش  تر نیز در طیف گسترده  تری معطوف به همه مهاجران 
دارای فرهنگ  ها و ادیان مختلف از سوی بری )1992(1 و چیسویک و همکاران )2003(2 در 
چارچوب مدل نظری »فاصله فرهنگی، اجتماعی«3 بین مبدأ و مقصد مهاجرت تبیین و مطرح 
شده بود. به طور خالصه، این تئوری فرهنگی، اجتماعی، اصوالً ناظر بر فرایند پذیرش فرهنگ 
بااین  همه،  از جمله مهاجران مسلمان است.  از سوی مهاجران  و ارزش  های جامعه جدید 
صاحب  نظران این تئوری، متناسب با شرایط و عمق پذیرش این فرایند، اصطالحات متعددی 
را مطرح کرده  اند. برای مثال، می  توان به مواردی مانند فرهنگ  پذیری و همانندگردی )گوردون 
1968(4، انطباق )بری 1992(، ادغام و یکی شدن )زنجانی 1380، پیترسون و پیترسون 1986، 

هوک و بالیستری 2002(5، و جذب شدن )بورنلی 1975، کاستلس 1992(6 اشاره کرد. 
همچنین، بررسی پیشینه نظری تحقیق نشان  دهنده این واقعیت است که یکی از مهم  ترین 
دالیل حجم وسیع و فزاینده تحقیقات از سوی صاحب  نظران و اندیشمندان معاصر درباره 
مطالعات  مثال،  برای  دارد.  مسلمانان  کننده رشد جمعیت  روند خیره  در  ریشه  مسلمانان، 
جنکینس )2006(7 نشان داده است که درحال حاضر مسلمانان فقط حدود 5 درصد جمعیت 

1. Berry (1992)
2. Chiswick, B. R et al. (2003)
3. Cultural and Social Distance Theory
4. Acculturation and assimilation:Gordon (1968)
5. Integration, incorporation: Peterson and Peterson (1986), Hook and Balisteri (2002)
6. Absorption: Burnley (1975), Castles (1992)
7. Jenkins (2006)
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قاره اروپا را تشکیل می دهند، اما روند رشد جمعیت آنان در سال  های آینده به حدی زیاد 
است که تا 2100 حدود یک  چهارم کل جمعیت این قاره را مسلمانان تشکیل خواهند داد. 
برای همین، برخی از صاحب  نظران و محققان معاصراین روند عمده رشد جمعیت مسلمانان 
را در قالب اصطالحاتی مانند »بمب ساعتی جمعیتی« )میخائیل 2009(1 تبیین کرده  اند. مطابق 
تحقیقات پیشین، این روندها عمدتاً ناشی از دو عامل اصلی است. اول آنکه، سطح موالید 
در میان مسلمانان معموالً باالست. برای مثال، نتایج تحقیقات گیوجون و همکاران )2006(2 
اوکراین و  اسلواکی،  اتریش،  اروپایی شامل  فریجکا )2007(3 در کشورهای  و وستوف و 
بلغارستان نشان داده است که از 1980 تاکنون، در مقایسه با دیگرادیان و گروه  های دینی و 
مذهبی، سطح موالید در بین مسلمانان به  مراتب باالتر است. دوم آنکه، ساختار سنی جمعیت 
مسلمانان بسیار جوان و کم  سن  وسال است. مثاًل، نتایج تحقیقات روئی )2003(4 و ساواج 
)2004(5 نشان داده است یک  سوم جمعیت مسلمانان بریتانیا زیر 15 سال، یک  سوم مسلمانان 
آلمان زیر 18 سال و یک  سوم مسلمانان فرانسه نیز زیر 20 سال قرار دارند. شرایط کمابیش 
مشابهی در دیگر نقاط جهان مشاهده می  شود که در بخش نتایج و یافته  های تحقیق به  تفصیل 

مورد بحث و بررسی قرار می  دهیم. 
درعین حال، باید خاطرنشان کرد که یکی دیگر از مهم  ترین دالیلی را که در سال  های اخیر 
تحقیقات گسترده و فزاینده ای درباره جمعیت مسلمانان در جوامع اسالمی و غیراسالمی انجام 
گرفته است، می توان درچارچوب »تئوری نابرابری و تبعیض مبتنی بر هویت فرهنگی دینی«6 
و به  طور مشخص در قالب مسائل مرتبط با پدیده »اسالم  هراسی«7 تبیین کرد.تئوری نابرابری 
و تبعیض مبتنی بر هویت فرهنگی دینی از سوی صاحب  نظرانی مانند کولینز8 )1988(، والبی9 

1. Demographic Time Bomb (Michaels, 2009)
2. Goujon et al. (2006)
3. Westoff and Frejka (2007)
4. Roy (2003)
5. Savage (2004)
6. Theory of Inequality and Discrimination associated with Cultural and Religious Identity
7. Islamophobia
8. Collins (1988)
9. Walby (1988)
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)1988(، فوستر و همکاران1 )1991(، سورنسن2 )1993(، کار و چن3 )2004(مطرح شده 
است. اصطالح »تبعیض«4 به شیوه  های گوناگون از سوی اندیشمندان حوزه های متعدد علوم 
اجتماعی تعریف شده است. برای مثال، اقتصاددانان بیشتر به ابعاد اقتصادی آن توجه می کنند 
و معتقدند که تبعیض عبارت است از اینکه افرادی که دارای سطح بهروری و تولید اقتصادی 
مساوی هستند، از درآمد و دستمزد نابرابر برخوردار باشند. در عین حال، اندیشمندان در برخی 
دیگر از حوزه  های علوم اجتماعی، به  ویژه جامعه  شناسی، معتقدند که سطوح متفاوت درآمد و 
دستمزد از مهم  ترین سنجه  های شناسایی و تبیین تبعیض و نابرابری شمرده می شوند، اما باید 
در نظر داشت که مفهوم تبعیض و نابرابری تنها به ابعاد اقتصادی محدود نمی  شود. آنان برای 
تعریف و تبیین مفهوم تبعیض به دو دسته ویژگی های افراد استناد می  کنند: ویژگی  های محقق 
یا اکتسابی5 )مانند تحصیالت، موفقیت  های حرفه  ای و ارتقای اجتماعی(، ویژگی  های محول 
یا انتسابی6 )مانند نژاد، جنسیت و قومیت(. به  عبارت دقیق  تر، مطابق نظریات جامعه  شناسان، 
مفهوم تبعیض و نابرابری، پدیده  ای چندبعدی است و اصوالً ویژگی  های محول یا انتسابی 
)مانند نژاد، جنسیت و قومیت( به  عنوان مهم  ترین منابع آن شمرده می  شوند که دامنه و شدت 
آن می  تواند تحت تأثیر عوامل دیگری مانند هویت فرهنگی و دینی افزایش یابد. برای مثال، 
مطالعات کیلی و مک آلیستر7 )1984(،اونس و کیلی )1991(، آنکر8 )1998(، کیلیان )2006( 
و پیو9)2014( نشان می دهد که آن دسته از مهاجرانی که هویت فرهنگی و دینی خود را 
به  وضوح ارائه می کنند و بدین وسیله به  سهولت به  عنوان گروهی متفاوت شناخته می  شوند، 
بیش از دیگران در معرض تجربه تبعیض هستند. بنابراین، می  توان گفت که این موضوع برای 
مثال می تواند شامل آن دسته از زنان مسلمان مهاجری شود که عالئم و نشانه  های آشکاری 
)مانند اسامی اسالمی یا پوشش و حجاب اسالمی(، هویت فرهنگی، مذهبی آن  ها را نمایان 
1. Foster, Marshall and Williams (1991)
2. Sorensen (1993)
3. Carr and Chen (2004)
4. Discrimination
5. Achieved Characteristics
6. Ascribed Characteristics
7. Kelley and McAllister (1984)
8. Anker (1998)
9. PEW Research Center (2014): How Americans Feel about Religious Groups
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می  سازد. به  نظر می  رسد که به  ویژه در سال  های اخیر، رویکرد تئوریک مبتنی بر نابرابری و 
تبعیض، وضعیت مسلمانان ساکن در جوامع غربی را بیش از پیش  تحت تأثیر قرار داده 
است. درواقع، بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق نیز به  روشنی نشان می  دهد که به  طور مشخص 
پس از بروز وقایع سال  های اخیر مانند واقعه یازده سپتامبر، تبعیض  های نژادی و مذهبی علیه 
مسلمانان، خصوصاً زنان محجبه ازجمله در محل کار و وضعیت شغلی آن  ها در کشورهای 
غربی، به  طور عمده  ای شدت یافته است. مثاًل، نتایج تحقیق مور1 )2007( نشان داده است که 
طی نزدیک به یک سال قبل از این واقعه، حدود 193 مورد گزارش تبعیض علیه مسلمانان 
آمریکا وجود داشت درحالی  که بین 11 سپتامبر 2001 تا تقریباً 9 ماه بعد از آن، نزدیک به 
500 مورد به-طور رسمی گزارش شد که نشان می  داد مسلمانان آمریکا به شکل  های مختلف، 
به  ویژه برای استفاده از پوشش و حجاب اسالمی در اماکن عمومی از جمله در زمینه اشتغال و 
محل کار، قربانی تبعیض و نابرابری شده  اند. بر همین اساس، حجم گسترده  ای از این مطالعات 
و تحقیقات درخصوص مسلمانان، مربوط به همین مسائل ناشی از پدیده اسالم  هراسی است 
بنگالدشی،  کوئینا2 )2004( روی مسلمانان  و  تحقیقات هاالک  به  توان  مثال می  برای  که 
اتیوپیایی، ایرانی، پاکستانی، فلسطینی، و یمنی مقیم در ایاالت متحده، تحقیق )غفاری 2009( 
با استفاده از روش کیفی و مصاحبه  های عمیق روی دختران مسلمان 18 تا 22 ساله در ایاالت 
متحده، بودی- گندروت ) 2007(، آبراهام3 )2006(، تحقیقات ویلیامز و واشی4 )2007( و 
پدیده  ای تحت عنوان»فرایند تجدید اسالم  گرایی«5 در  به گسترش  حداد )2007( معطوف 
ایاالت متحده اشاره کرد. همچنین، نتایج “بررسی ارزش  ها در اروپا”6 نیز نشان داده است که 
در میان همه گروه  های دینی، اروپاییان کمترین تمایل را دارند که مسلمانان در همسایگی آن  ها 
زندگی کنند )به نقل از: ساواج 2004(. در جدیدترین تحقیقات نیز شواهد تجربی تأیید  کننده 
تئوری نابرابری و تبعیض مبتنی بر هویت فرهنگی دینی از جمله جمعیت مسلمانان مشاهده 

1. Moore (2007)
2. Hallak and Quina (2004)
3. Abraham  
4. Williams and Vashi
5. The Process of Re-Islamization
6. The European Value Survey
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می  شود. برای مثال، نتایج تحقیق پیو )2014(1 نحوه نگرش مردم در ایاالت متحده را نسبت 
داده است. مطابق  قرار  ارزیابی  دینی مختلف مورد مطالعه و  ادیان و گروه  های  پیروان  به 
یافته  های این تحقیق، در مقایسه با سایر گروه  های دینی، بیشترین و شدیدترین نگرش منفی 
نسبت به جمعیت مسلمانان وجود دارد )پیو 2014(. متذکر می  شود که در مقاله  های دیگری 
)فروتن 1391، 2011(، مطالعات پیشین و ادبیات تحقیق را در خصوص تجربه  های تبعیض 
علیه مسلمانان و پدیده اسالم  هراسی، به  ویژه ناشی از نمادهای فرهنگی و نشانه  های مرتبط با 
هویت دینی مانند اسامی اسالمی و حجاب زنان به  تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده  ایم. 
بدین ترتیب، باتوجه به این حجم بسیار وسیع و فزاینده تحقیقات و مطالعات روی مسلمانان 
در جوامع اسالمی و غربی، در تحقیق حاضر نیز ما تالش می  کنیم تا در حد امکان و توان خود 
و با تکیه و تأکید بر ابعاد روش  شناختی مرتبط با هویت دینی مسلمانان، زمینه  های مناسبی 
را برای فهم و شناخت دقیق  تر ویژگی  های اقتصادی، اجتماعی و جمعیت  شناختی مسلمانان 

فراهم آوریم. 

مبانی روش  شناسی تحقيق
مطالب مورد بحث در این مقاله، مبتنی بر ترکیبی از روش  های تحقیق متداول در مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی مرتبط با منابع و داده  های کمی و کیفی است. بخش اول نتایج و یافته  های 
این تحقیق مبتنی بر روش مطالعه کتابخانه  ای و بررسی اسنادی2 و تجزیه و تحلیل داده  های 
تحقیقات  و  مطالعات  جدیدترین  از  متنوعی  و  وسیع  طیف  بخش،  این  در  است.  ثانویه3 
صورت  گرفته در زمینه ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی مسلمانان در جهان 
را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می  دهیم. به  طور مشخص، مباحث این بخش به بررسی 
وضعیت مسلمانان در اروپا، ایاالت متحده و کانادا، اقیانوسیه و همچنین منتخبی از کشورهای 
و  اسنادی  بررسی  ار روش  استفاده  با  تا  می  کنیم  تالش  بخش  این  در  می  پردازد.  اسالمی 
مطالعات کتابخانه  ای وبر اساس مهم  ترین و جدیدترین منابع و تحقیقاتی که در نقاط مختلف 
جهان انجام شده است، برجسته ترین الگوهای مرتبط با ویژگی  های اقتصادی، اجتماعی و 

1. PEW Research Center (2014): How Americans Feel about Religious Groups
2. Documentary Study
3. Secondary Data Analysis
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جمعیت شناختی در جهان را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بخش دوم مقاله 
مبتنی بر یافته  های تجربی و آماری این تحقیق است که برای بررسی دقیق  تر اهداف اصلی و 
پرسش  های کلیدی تحقیق در این مقاله، مورد توجه و بحث قرار می  دهیم. این بخش از تحقیق 
در محیط  های چندفرهنگی1 کشورهای  استرالیا و نیوزیلند در قاره اقیانوسیه انجام گرفته است 
که در این کشورها افراد متعلق به فرهنگ  های گوناگون و ادیان و مذاهب مختلف از سرتاسر 
جهان زندگی می کنند. ضمن آنکه، جمعیت مسلمانان در این کشورها را نیز اغلب کسانی 
تشکیل می  دهند که از چهار گوشه جهان به این کشور مهاجرت کرده  اند که اطالعات تفصیلی 
آن  ها را در بخش نتایج و یافته  های تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می  دهیم. داده  های این 
بخش از تحقیق، مبتنی بر جداول ویژه نتایج سرشماری عمومی جمعیت کشور استرالیا در 
2001 و نتایج سرشماری عمومی جمعیت کشور نیوزیلند در 2006 میالدی است. همچنین، 
روش  از  و   SPSS رایانه  ای  نرم  افزار  برنامه  از  تحقیق  این  داده  های  تحلیل  و  تجزیه  برای 
رگرسیون لوجستیک2 استفاده کرده  ایم که به لحاظ روش  شناختی از این مزیت برخوردار است 
که تأثیر هر یک از متغیرهای موردنظر در مدل  های تحلیلی را در شرایطی تعیین و مشخص 
می  کند که دیگر عوامل و متغیرها تحت کنترل هستند. به  طور مشخص تر، در این تحقیق، 
و  دین  قومیتی،  و  مهاجرتی  ویژگی  های  مانند ساخت سنی، سطح تحصیالت،  متغیرهایی 
مذهب )مسلمانان و غیرمسلمانان(، و ویژگی  های مربوط به شکل  بندی خانواده شامل وضعیت 
تأهل، داشتن یا نداشتن فرزند خردسال در منزل، سن خردسال  ترین فرزند در خانه و میزان 
درآمد خانوار، به  عنوان مهم  ترین عوامل مؤثر در مدل  های تحلیلی تحقیق کنترل شده  اند و بر 
همین اساس، نتایج این تحقیق ارائه و بحث می  شوند. بدین  ترتیب، یافته  های ناشی از چنین 
تجزیه و تحلیل  های آماری از اعتبار و دقت بالنسبه باالتری در تبیین موضوع مورد مطالعه 
برخوردار هستند. در نتیجه، تجزیه و تحلیل  های این تحقیق به لحاظ روش  شناختی نیز این 
امکان را فراهم می  آورند تا زمینه ها و شواهد پژوهشی مناسبی را برای شناخت و تبیین دقیق  تر 

چالش  های مرتبط با هویت دینی مسلمانان ارائه دهیم.

1. Multicultural Contexts
2. Logistic Regression Analysis
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نتايج و يافته  های تحقيق
در اینجا، مهم  ترین نتایج و یافته  های تحقیق را در چهار بخش مستقل مورد بحث و بررسی 
تبیین روشن  تر موقعیت  پایه رویکردی بین  المللی و جهانی و برای  ابتدا بر  قرار می  دهیم. 
مسلمانان، مهم  ترین ویژگی  های جمعیت شناختی ادیان و گروه  های دینی در کل جهان را 
ارائه می کنیم. در همین بخش، ده کشور را نیز که بیشترین جمعیت مسلمانان جهان در 
خود جای داده  اند، مورد توجه و بررسی قرار می  دهیم. در بخش دوم، به بررسی ویژگی  های 
مسلمانان در اروپا، آمریکا، کانادا و قاره اقیانوسیه می  پردازیم. بخش سوم را نیز به بحث و 
بررسی درباره مهم  ترین نتایج و یافته  های دو تحقیق و مطالعه موردی در خصوص مسلمانان 
در قاره اقیانوسیه اختصاص داده  ایم. در بخش پایانی نیز نتایج و یافته  های تحقیق در زمینه تنوع 

نگرشی مسلمانان در جوامع اسالمی را مورد بررسی و سنجش قرار می  دهیم. 

1. جمعيت جهان برپايه هويت دينی
در این بخش آغازین نتایج تحقیق، برای درک بهتر و شناخت دقیق  تر از وضعیت و جایگاه 
مسلمانان، جمعیت جهان را به  تفکیک ادیان و گروه  های دینی عمده مورد توجه و مطالعه 
قرار می دهیم. مباحث این بخش، مبتنی بر داده  های تحقیق در جداول 1 و 2 است. مطابق 
داده  های جدول شماره 1، جمعیت مسلمانان جهان تقریباً با 6/1 میلیارد نفر است. مسیحیان 
پرجمعیت  ترین گروه دینی در جهان هستند که قریب به یک  سوم جمعیت جهان را تشکیل 
می  دهند. پس از آن، مسلمانان به  عنوان پرجمعیت  ترین گروه دینی در جهان شمرده می شوند 
و  مسیحیان  از  پس  می  دهند.  تشکیل  را  جهان  یک  چهارم جمعیت  به  نزدیک  درواقع،  که 
مسلمانان، پرجمعیت-ترین گروه، مربوط به آن بخش از جمعیت جهان است که به لحاظ 
این گروه نسبت  )بدون دین(1.  نمی  دانند  متعلق  دینی  به هیچ گروه  را  دینی، خود  هویت 
عمده  ای )حدود 16 درصد( از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. البته باید در 
نظر داشت که مطابق جدیدترین مطالعات و پیش  بینی  های جمعیتی )پیو: 2015(2، جمعیت 
مسلمانان جهان طی دهه  های آینده بیشترین میزان رشد را در مقایسه با تمام گروه  های دینی 

1. Affiliated with ‘No Religion’
2. PEW Research Center (2015): Why Muslims are the World’s Fastest-growing Religious 
Group
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دیگر تجربه خواهد کرد. بدین معنا که طی سال  های 2010 و 2050، در سطح کل جهان، میزان 
افزایش جمعیت در بین مسیحیان 35 درصد، در بین هندوها 34 درصد، و در بین یهودیان 
16 درصد خواهد بود درحالی  که این میزان رشد جمعیت در بین مسلمانان، طی همین دوره 
زمانی، 73 درصد خواهد بود؛ به  طوری  که جمعیت مسلمانان جهان در 2050، به حدود 8/2 
میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. به  عبارت دیگر  ، جمعیت مسلمانان در 3 دهه آینده تقریبًا 
برابر با پرجمعیت-ترین گروه دینی جهان، یعنی جمعیت مسیحیان خواهد شد و نزدیک به 

یک  سوم جمعیت جهان را نیز مسلمانان تشکیل خواهند داد )پیو: 2015(.
و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  ویژگی  های  از  بسیاری  می  دانیم،  همچنان  که 
آموزشی به طور عمده  ای تحت تاثیر متغیر جمعیت  شناختی سن و ترکیب سنی است. بر 
نیز  متغیر سن  بر اساس  اینجا تجزیه و تحلیل گروه  های دینی جهان را  همین اساس، در 
مورد توجه قرار داده  ایم. داده  های تحقیق در جدول شماره 1 نشان  دهنده میانه سنی جمعیت 
به  تفکیک گروه  های دینی نیز هست. مطابق این داده  ها، مهم  ترین الگویی که می  توان استنباط 
کرد، مربوط به ساخت سنی جمعیت مسلمانان جهان است که میانه سنی آن  ها 23 سال است؛ 
بدین معنا که نیمی از جمعیت مسلمانان جهان، در سنین پایین  تر از 23 سال قرار دارند و نیم 
دیگر نیز در سنین باالتر از 23 ساله قرار دارند. درواقع، مسلمانان دارای جوان  ترین ساخت و 
ترکیب سنی در مقایسه با دیگر گروه  های دینی در جهان هستند. پس از مسلمانان، جوان  ترین 
ترکیب سنی جمعیت مربوط به پیروان دین هندوییسم یا هندوها )با میانه سنی معادل 26 
سال( است. از سوی دیگر، سال  خورده  ترین ساختار سنی جمعیت جهان بین گروه  های دینی، 
مربوط به پیروان دین یهود یا یهودیان است؛ به  طوری  که بیش از نیمی از جمعیت آن  ها باالتر 
از سنین 36 سال هستند. ضمن آنکه، ساختار سنی دو گروه دینی دیگر نیز بالنسبه پیر و 
سال  خورده  تر از دیگر گروه  های دینی است: یکی، پیروان دین بودیسم یا بودایی  ها و دیگری، 
کسانی که به لحاظ هویت دینی خود را به هیچ گروه دینی متعلق نمی  دانند؛ به  طوری  که بیش 
از نیمی از جمعیت آن  ها باالتر از سنین 34 سال قرار دارند. همچنین، نتایج تحقیق مندرج در 
جدول شماره 2، ده کشور را که بیشترین جمعیت مسلمانان جهان را در خود جای داده  اند، 
ایران،  مصر،  نیجریه،  بنگالدش،  پاکستان،  اندونزی،هندوستان،  کشورها  این  می  دهد.  نشان 
ترکیه، الجزایر و مراکش هستند. درمجموع، حدود دوسوم مسلمانان جهان در این ده کشور 
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ساکن هستند. مطابق این داده  ها، کشور اندونزی بیشترین نسبت جمعیت مسلمانان را در 
خود جای داده است؛ حدود 13 درصد جمعیت مسلمانان کل جهان در این کشور زندگی 
می  کنند. کشور ما ایران نیز جزو این 10 کشور است و در ردیف هفتم قرار دارد که قریب 5 
درصد مسلمانان جهان را شامل می  شود. نکته مهم دیگر که از داده  های این جدول می  توان 
استنباط کرد، این است که تقریباً تمام این 10 کشور، اکثریت عمده جمعیت همین کشورها 
را )بیش از 87 درصد( نیز مسلمانان تشکیل می دهند و دو استثنای آن، کشورهای هندوستان 
و نیجریه هستند. مسلمانان نسبت اندکی )حدود 14 درصد( از کل جمعیت کشور هندوستان 
را تشکیل می دهند، اما حدود یک دهم جمعیت مسلمانان جهان در این کشور ساکن هستند. 
به عبارت دقیق  تر، دو کشور اندونزی و هندوستان بیشترین نسبت مسلمانان جهان را در خود 

جای داده  اند.  

جدول شماره 1ـ توزيع فراوانی و نسبی جمعيت جهان به  تفکيک اديان و    دين  های عمده) سال 2010 (

میانه سنی جمعیتنسبت جمعیت )%(تعداد جمعیت )به میلیون نفر(ادیان و گروههای دینی

30 سال220031/5دین مسیحیت : مسیحیان

23 سال160623/2دین اسالم : مسلمانان

34 سال110016/3بدون دین : غیردین داران

26 سال100015/0هندوییسم : هندوها

34 سال5007/1بودیسم : بودایی ها

32 سال4586/7دیگر ادیان

36 سال140/2دین یهود: یهودیان

6438100.0جمع کل

Sources: Westoff and Frejka (2007:786): Religiousness and Fertility among European Muslims; 
Pew Research Center (2012), The Global Religious Landscape
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جدول شماره 2ـ ده كشور دارای بيشترين جمعيت مسلمانان جهان، سال 2010 (

کشورردیف
تعداد کل جمعیت 
کشور )به میلیون(

نسبت مسلمانان
به جمعیت کل کشور

)%(

نسبت مسلمانان این کشور
به کل مسلمانان جهان

)%(
20987.213.1اندونزی1

17614.411.0هندوستان2

16796.410.5پاکستان3

13389.88.4بنگالدش4

7748.84.8نیجریه5

7794.94.8مصر6

7499.54.6ایران7

7198.04.5ترکیه8

3397.92.2الجزایر9

3299.92.0مراکش10

Sources: Jenkins (2006): Demographics, Religion, and Future of Europe; Pew Research Center 
(2012), The Global Religious Landscape

2. مسلمانان در جوامع غربی
این بخش از نتایج تحقیق حاضر معطوف به جمعیت مسلمانان ساکن در کشورهای غیر  اسالمی 
این  داده شده است.  نتایج تحقیق در جدول شماره 3 نشان  از  این بخش  داده  های  است. 
داده  های تحقیق، برخی از مهم  ترین ویژگی  های جمعیت  شناختی مسلمانان در اروپا، آمریکا و 
کانادا، و اقیانوسیه را نشان می  دهد. مطابق برآوردهای علمی دو تن از جمعیت  شناسان برجسته 
معاصر، وستوف و فریجکا1 )2007(، جمعیت مسلمانان در قاره اروپا در 2005حدود 40 
میلیون نفر است. ضمن آنکه، داده  های جدول شماره 3  این تحقیق، به  وضوح نشان  دهنده این 
واقعیت است که توزیع جمعیت مسلمانان در کشورهای اروپایی متفاوت است؛ بیشترین تعداد 
جمعیت مسلمان اروپا در کشورهای فرانسه )نزدیک به 5 میلیون نفر( و آلمان )حدود 4 میلیون 

1. Westoff and Frejka (2007: 786)
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نفر( ساکن هستند که به ترتیب تقریباً 8 و 5 درصد جمعیت کل جمعیت این دو کشور اروپایی 
را مسلمانان تشکیل می  دهند. البته در برخی کشورهای اروپایی تعداد جمعیت مسلمانان بالنسبه 
اندک است، اما نسبت عمده  ای از جمعیت آن کشورها را شامل می  شوند. مثاًل کشور بلژیک 
کمتر از یک میلیون جمعیت مسلمانان را در خود جای داده است، اما بیش از 6 درصد جمعیت 
آن را مسلمانان تشکیل می  دهند. نمونه برجسته  تر آن، کشور دانمارک است؛ این کشور کمترین 
تعداد جمعیت مسلمان اروپا را در خود جای داده است )حدود 230 هزار نفر(، اما 4 درصد 
جمعیت کل جمعیت این کشور اروپایی را مسلمانان تشکیل می  دهند1. همچنین، داده  های 
جدول شماره 3 نشان می دهد که جمعیت مسلمانان در ایاالت متحده آمریکا نزدیک به 3 
میلیون نفر است. نتایج تحقیقات فونر و آلبا2 )2008( نیز نشان داده است که بیشترین نسبت 
مسلمانان آمریکا مربوط به مهاجران از کشورهای جنوب آسیا، به  ویژه از کشورهای هندوستان، 
بنگالدش و پاکستان است؛ به  طوری  که حدود یک  چهارم مسلمانان آمریکا را گروه  های مهاجران 
از این کشورها تشکیل می  دهند. پس از آن، مهاجران از کشورهای عربی و آفریقایی قرار دارند 
که به  ترتیب، حدود 12 و 6 درصد از مسلمانان آمریکا را شامل می  شوند. سپس، ایرانیان، که 
حدود 4 درصد مسلمانان آمریکا را تشکیل می  دهند )فونر و آلبا 2008(. در قاره اقیانوسیه 
نیز نزدیک به 400 هزار جمعیت مسلمان در کشور استرالیا و  حدود 40 هزار نفر در کشور 
نیوزیلند سکونت دارند؛ البته مطابق جدیدترین سرشماری کشور نیوزیلند در 2013، جمعیت 

مسلمانان این کشور به حدود 46 هزار نفر افزایش یافته است.
نکته بسیار مهم دیگر که از داده های تحقیق در جدول شماره 3 می  توان استنباط کرد، 
مربوط به روند خیره کننده جمعیت مسلمانان در دهه  های آینده است. به  عبارت دقیق  تر، مطابق 
داده  های تحقیق در این جدول، دو نکته اصلی را می  توان در خصوص روند جمعیت مسلمانان 
در دو دهه آینده تا 2030 استنباط کرد. نکته اول اینکه، جمعیت مسلمانان در تمام کشورهای 
اروپایی به  طور عمده ای افزایش خواهد یافت؛ به  طوری  که در اغلب این کشورها طی سال  های 
2010میالدی تا 2030، جمعیت مسلمانان تقریباً 2 برابر خواهد شد. در آمریکا و کانادا نیز 
جمعیت مسلمانان طی سال  های 2010 تا 2030 به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت. 

1. الزم به ذکر است که در اینجا آن دسته از کشورهای اروپایی موردنظر است که مسلمانان درآن  ها به  عنوان گروه  های 
مهاجران و اقلیت دینی اقامت دارند و شامل کشورهایی مانند آلبانی، بوسنی و هرزه گوین و یوگسالوی سابق نمی  شود.
2. Foner and Alba (2008)
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این روند تصاعدی را می  توان در جمعیت مسلمانان در دو کشور عمده قاره اقیانوسیه نیز 
مشاهده کرد؛ جمعیت مسلمانان استرالیا به بیش از 700 هزار نفر و جمعیت مسلمانان نیوزیلند 
نیز به 100 هزار نفرافزایش خواهد یافت. نکته دوم اینکه، مسلمانان نسبت فزاینده  ای از کل 
جمعیت این کشورها را تشکیل خواهند داد که عمدتاً ناشی ازاین دو عامل اصلی است: اوالً، 
تعداد جمعیت مسلمانان رشد فزاینده  ای خواهد داشت. ثانیاً، تعداد جمعیت ساکنان اصلی 
و غیرمسلمانان این کشورها رشد بسیار کند و اندکی خواهد داشت. مثاًل طی دو دهه آینده 
در کشورهای فرانسه، بلژیک و سوئد حدود یک  دهم جمعیت کل این کشورها را مسلمانان 

تشکیل خواهند داد. 
جدول شماره 3 ـ  جمعيت مسلمانان در كشورهای منتخب در 2010 و پيش بينی جمعيت 2030

کشور

پیش بینی جمعیت 20102030

جمعیت مسلمانان
نسبت مسلمانان
به جمعیت کل 

کشور )%(
جمعیت مسلمانان

نسبت مسلمانان
به جمعیت کل 

کشور )%(
6/910/3 میلیون4/77/5 میلیونفرانسه
5/57/1 میلیون4/15/0 میلیونآلمان
6/21/7 میلیون2/70/8 میلیونآمریکا
5/68/2 میلیون2/94/6 میلیونبریتانیا
3/25/4 میلیون1/62/6 میلیونایتالیا
1/47/8 میلیون1/05/5 میلیونهلند
1/93/7 میلیون1/02/4 میلیوناسپانیا
2/76/6 میلیون  9402/8 هزارکانادا
1/210/2 میلیون6406/0 هزاربلژیک
8009/3 هزار4755/7 هزاراتریش
9939/9 هزار4504/9 هزارسوئد

6638/1 هزار4335/7 هزارسوئیس
7142/8 هزار3991/9 هزاراسترالیا
3175/6 هزار2304/1 هزاردانمارک
1012/0 هزار410/9 هزارنیوزیلند

Sources: Jenkins (2006): Demographics, Religion, and Future of Europe; Westoff and Frejka 
(2007:786): Religiousness and Fertility among European Muslims; Pew Research Center (2012), 
The Global Religious Landscape
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3. چالش  های روش  شناختی هويت دينی
تاکنون نتایج تحقیق در خصوص برخی از مهم  ترین ویژگی  های جمعیت مسلمانان جهان را 
مورد بررسی قرار داده  ایم. اما اینک با پرسش روش  شناختی کلیدی سروکار داریم و تالش 
می  کنیم تا به  طور دقیق و علمی آن را مطرح کنیم و مورد بررسی قرار دهیم. این پرسش 
روش  شناختی را می  توانیم با تجزیه و تحلیل مطالعات پیشین نیز استنباط کنیم؛ بدین معنا که 
بررسی ادبیات تحقیق دو نکته اساسی را نشان می  دهد: اول آنکه، کسانی که به لحاظ هویت 
دینی به دین اسالم تعلق دارند، در تحقیقات و مطالعات، معموالً در قالب گروهی واحد و 
مشترک، یعنی ذیل »جمعیت مسلمانان« در نظر گرفته می  شوند و بقیه تجزیه و تحلیل  ها نیز بر 
اساس همین گروه  بندی واحد و مشترک انجام می  شود. به  عبارت دقیق  تر، مطالعات و تحقیقات 
گوناگون که به روش  های متعدد مانند تحقیقات پیمایشی یا سرشماری جمعیت انجام می  شود، 
»تعلق دینی«1 مطرح  پاسخ  گویان تحت عنوان  تعیین هویت دینی  برای  معموالً یک سؤال 
می کنند که گزینه  های آن شامل ادیان مختلف از جمله دین اسالم است و تمام پاسخ  گویانی که 
گزینه دین اسالم را انتخاب می کنند، در گروه واحد و مشترکی تحت عنوان »مسلمانان« قرار 
می  گیرند. دوم آنکه، مطالعات انجام  شده مبین این نکته اساسی نیز است که جمعیت مسلمانان 
مقیم کشورهای غربی اغلب مهاجرانی هستند که خاستگاه آن  ها متعلق به طیف بسیار متنوع 
و گوناگونی از کشورهای جهان است. مثاًل، همچنان  که پیش  تر نیز ذکر شد، مسلمانان آمریکا 
و  بنگالدش  هندوستان،  )به  ویژه کشورهای  آسیا  از کشورهای جنوب  مهاجرانی  اغلب  را 
پاکستان(، کشورهای عربی و کشورهای آفریقایی و مهاجران ایرانی تشکیل می  دهند )فونر و 
آلبا 2008(. این تنوع قومی بسیار گسترده را می  توان در میان مسلمانان اروپا نیز مشاهده کرد. 
برای مثال، نتایج مطالعات بویجس و رات2 )2002( و وستوف و فریجکا )2007( نشان داده 
است که مسلمانان بریتانیا را عمدتاً مهاجران مسلمان پاکستانی و هندی  تبار تشکیل می  دهند. 
مسلمانان آلمان نیز اغلب مهاجرانی هستند که از کشورهای ترکیه و یوگسالوی سابق آمده  اند 
و مسلمانان فرانسه بیشتر متعلق به منطقه شمال آفریقا )یعنی الجزایری  االصل، مراکشی  تبار و 
تونسی  االصل( هستند. ضمن آنکه، این تنوع قومی بسیار گسترده در قاره اقیانوسیه در میان 
مسلمانان استرالیا و نیوزیلند نیز وجود دارد که در ادامه با تفصیل مورد بحث و بررسی قرار 

1. Religious affiliation
2. Buijs and Rath 2002
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می  گیرد. بدیهی است که این طیف بسیار متنوع خاستگاه و زادگاه مسلمانان از جوامع مختلف 
متفاوتی هستند،  آنان دارای تجربه  های جامعه  پذیری  این است که  بیان  کننده  نه  تنها  جهان، 
بلکه ویژگی  های جمعیت  شناختی آن  ها )مانند سن، وضعیت تأهل، تحصیالت و غیره( نیز 
می  تواند متفاوت باشد. ضمن اینکه می  دانیم که این تجربه  های جامعه  پذیری و ویژگی  های 
تعیین  کننده  عوامل  مهم  ترین  به  عنوان  یا خرد،  میکرو  در سطح  جمعیت  شناختی، دست  کم 
میزان موفقیت  ها، کنش  ها و رفتارهای ما انسان  ها در عرصه  های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی شمرده می  شوند. بنابراین، پرسش روش  شناختی ما این است که آیا در نظر 
گرفتن تمام آنان ذیل گروهی واحد و مشترک تحت عنوان »مسلمانان« و بدون در نظر گرفتن 
خاستگاه قومی و زادگاهی  شان، دارای اعتبار علمی است؟ آیا در چارچوب همین چالش  های 
روش  شناختی می  توان پذیرفت که چنین مطالعات و تحقیقاتی اساساً فاقد زمینه  های الزم و 
مناسب برای ارائه شناخت دقیق و جامع ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمعیت 
مسلمانان هستند؟ در چارچوب همین چالش  های روش  شناختی، مهم  ترین نتایج و یافته  های 
تحقیق را به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می  دهیم. بدین  ترتیب، در راستای پرسش  های 
روش  شناختی یادشده، در اینجا به  طور مشخص نتایج مربوط به دو نمونه مطالعه موردی، یعنی 
ویژگی  های اقتصادی، اجتماعی و جمعیت  شناختی مسلمانان در کشورهای استرالیا و نیوزیلند 
را کانون توجه قرار می  دهیم تا بتوانیم به کمک آن-ها چالش  های روش  شناختی مرتبط با 
هویت دینی مسلمانان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. داده های تحقیق مربوط به این 
بخش از مباحث در جدول شماره 4 و نمودار شماره 1 نشان داده شده است که مهم  ترین 

نکات آن  ها را در ذیل مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار می دهیم.

تجزيه و تحليل بر حسب توزيع سرمايه انسانی
همچنان  که پیش  تر نیز اشاره کردیم، تعداد جمعیت مسلمانان در استرالیا تقریباً 400 هزار نفر 
است. این مسلمانان را اغلب مهاجرانی تشکیل می  دهند که از کشورهای مختلف جهان به 
استرالیا مهاجرت کرده  اند که اغلب آن  ها نیز لبنانی  االصل، ترک  تبار و فیجی  االصل هستند. برای 
همین این سه گروه مسلمانان استرالیا را در تجزیه و تحلیل  های این تحقیق و داده  های جدول 
شماره 4، به  صورت مستقل مدنظر قرار داده  ایم و دیگر مهاجران مسلمان را نیز به  تفکیک 
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گروه  بندی  های متعدد مورد توجه و بررسی قرار داده  ایم. همچنان  که می  دانیم، »تحصیالت 
به  عنوان سرمایه انسانی«1 )گری بکر 1962( و به  عنوان مهم  ترین   موتور محرکه پیشرفت و 
توسعه اقتصادی، اجتماعی در سطح فردی و سطح کالن جامعه شمرده می  شود )هوک و 
بالیستری2 2002، کلر3 2006، فولر و مارتین4 2012(. برای همین، در تجزیه و تحلیل  های 
تحقیق به موضوع تحصیالت نیز توجه کرده  ایم. مطابق نتایج تحقیق در جدول شماره 4، اگر 
جمعیت مسلمانان استرالیا را به  صورت کل درنظر بگیریم، درآن صورت حدود یک  پنجم آن  ها 
دارای تحصیالت عالی و دانشگاهی هستند، اما اگر آنان را به  تفکیک گروه  های عمده قومی 
و خاستگاه اصلی مورد توجه قرار دهیم، در آن صورت الگوهای بسیار متفاوتی درخصوص 
سطح تحصیالت آنان می  توانیم استنباط کنیم. بدین معنا که از طرفی، مسلمانان لبنانی  االصل و 
مسلمانان ترک  تبار از سطح تحصیالت بسیار پایینی برخوردار هستند؛ به  طوری  که فقط حدود 
یک  دهم آن  ها دارای تحصیالت عالی دانشگاهی هستند. البته نسبت سطح تحصیالت عالی 
در میان برخی گروه  های دیگر از مسلمانان، به  ویژه در میان مسلمانان مهاجر از اروپایی شرقی 
)عمدتاً از کشورهای بوسنی و هرزه گوین، یوگسالوی سابق و آلبانی( نیز بسیار اندک است 
)حدود 15 درصد(. از طرف دیگر، سطح تحصیالت عالی در بین برخی گروه  های دیگر از 
مسلمانان بسیار باالست. مثاًل در میان مسلمانان مهاجر از جنوب آسیا )عمدتاً از کشورهای 
پاکستان، بنگالدش و هندوستان(، نزدیک به نیمی از آنان دارای تحصیالت عالی و دانشگاهی 
هستند. به  عبارت دقیق  تر، نسبت تحصیالت عالی در میان مسلمانان مهاجر از جنوب آسیا بیش 
از 5 برابر نسبت تحصیالت عالی در میان مسلمانان لبنانی  االصل و ترک  تبار است. همچنین، 
داده  های این تحقیق در جدول شماره 4 نشان  دهنده الگوهای کمابیش مشابهی در میان مسلمانان 
نیوزیلند است. بدین معنا که اگر این مسلمانان را در قالب گروهی واحد و مشترک در نظر 
بگیریم، درآن صورت حدود یک  پنجم آنان از تحصیالت عالی دانشگاهی بهره  مند هستند، اما 
تجزیه و تحلیل  های تفصیلی تحقیق در جدول شماره 4، وضعیت تحصیالت این مسلمانان را 
به تفکیک 10 گروه اصلی آنان نشان می  دهد. این 10 گروه، عمده  ترین کشورهای خاستگاهی 

1. Education as Human Capital (Becker, G. 1962)
2. Hook and Balistreri 2002
3. Kler 2006
4. and Martin 2012
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هستند که مسلمانان از این کشورها به نیوزیلند مهاجرت کرده  اند. بدین  ترتیب، این تجزیه و 
تحلیل  های تفصیلی نشان می  دهد که سطح تحصیالت این مسلمانان نیز به  طور کاماًل معنی 
داری تابعی از کشورهای زادگاهی آن  هاست. این الگو به  طور مشخص در بین دو گروه به-
مراتب عمده  ترو برجسته  تر است: گروه اول، مسلمانان بنگالدشی  تبار و هندی  االصل که نیمی 
از آن  ها دارای تحصیالت عالی دانشگاهی هستند. گروه دوم، مسلمانان افغانی و سومالی تبار 
که تنها 5 درصد آنان از تحصیالت عالی دانشگاهی برخوردارند. به-عبارت دقیق  تر، میزان 
تفاوت بین این دو گروه اصلی از مسلمانان از نظر سطح تحصیالت عالی حدود 10 برابر است. 
مطابق بررسی ادبیات تحقیق، میزان آشنایی و تسلط مهاجران از جمله مهاجران مسلمان 
به زبان انگلیسی1 نیز یکی از مهم  ترین متغیرهایی است که به  عنوان سرمایه انسانی نقش تعیین 
کننده  ای در موفقیت  های اقتصادی، اجتماعی آنان ایفا می  کند )اونس2 1984، هوک و بالیستر 
2002، رید3 2004، فروتن 2013(. برای همین، این متغیر نیز در تجزیه و تحلیل  های تحقیق 
نیمی  به  طور کلی قریب  گنجانده شده است. مطابق داده  های تحقیق در جدول شماره 4، 
از مسلمانان استرالیا به زبان انگلیسی در سطح عالی آشنایی دارند، اما تجزیه و تحلیل  های 
تفصیلی نشان می  دهد که این صرفاً الگویی کلی است؛ زیرا وضعیت مسلمانان در خصوص 
این متغیر تعیین  کننده نیز به  طور کامال معنی  داری متأثر از کشورهای زادگاهی آنان است. مثاًل، 
نمونه کاماًل برجسته این تفاوت را می  توانیم در بین دو گروه از مسلمانان مشاهده کنیم؛ میزان 
آشنایی و تسلط مسلمانان فیجی  تبار به زبان انگلیسی بسیار باالست؛ به  طوری  که بیش از 85 
درصد آنان در سطح عالی به زبان انگلیسی آشنایی و تسلط دارند، درحالی  که این نسبت در 
بین مهاجران مسلمان از کشورهای مرکز و شمال شرق آسیا )عمدتاً از کشورهای افغانستان، 
به  عبارت  است.  درصد(   35 حدود  )در  اندک  بسیار  ترک  تبار  مسلمانان  و  عراق(  و  ایران 
دقیق  تر، میزان تفاوت بین این دو گروه اصلی از مسلمانان از نظر میزان آشنایی و تسلط به 

زبان انگلیسی بیش از 2 برابر است4. 

1. English Language Proficiency
2. Evans 1984
3. Read 2004
4. گفتنی است که در سرشماری عمومی جمعیت کشور نیوزیلند، داده  های مربوط به میزان آشنایی به زبان انگلیسی، 

گردآوری نمی  شود.
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تجزيه و تحليل بر حسب مدت اقامت در مقصد مهاجرت
همچنین، مطالعات پیشین به  خوبی نشان داده  اند که وضعیت و موفقیت مهاجران، از جمله 
مهاجران مسلمان، در عرصه  های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی 
است؛  گره خورده  مهاجرت  مقصد  کشور  در  آنان  اقامت  مدت  با طول  تنگاتنگی  به  طور 
و  وضعیت  بهبود  احتمال  تا  می  شود  باعث  معموالً  اقامت  مدت  طول  افزایش  به  طوریکه 
موفقیت  های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی آنان نیز افزایش یابد )رابرتسون1 
1989، آکلند2 1992، آدسرا و چیسویک 2007، فروتن 2011(. بر همین اساس، این متغیر را 
نیز در تجزیه و تحلیل های تحقیق مدنظر قرار داده    ایم. نتایج تحقیق در خصوص این متغیر 
مندرج در جدول شماره 4، نشان  دهنده نسبت مسلمانانی است که بیش از 10 سال از طول 
مدت اقامت آن  ها در کشور مقصد مهاجرت می گذرد. داده  های این جدول نشان می  دهد که 
به  طور کلی، حدود نیمی از مسلمانان استرالیا، بیش از 10 سال از طول مدت اقامت آن  ها در 
این کشور می  گذرد، اما تجزیه و تحلیل  های تفصیلی نشان می  دهد که این الگوی کلی بر همه 
مسلمانان بر حسب خاستگاه و زادگاه آنان صدق نمی  کند. مثاًل، اکثریت عمده )حدود 80 
درصد( مسلمانان لبنانی  االصل و مسلمانان ترک  تبار بیش از 10 سال در استرالیا مقیم هستند، 
درحالی  که تنها حدود یک  پنجم مهاجران مسلمان از جنوب آسیا )عمدتاً از کشورهای پاکستان، 
بنگالدش و هندوستان( و مهاجران مسلمان از کشورهای مرکز و شمال شرق آسیا )عمدتا از 
کشورهای افغانستان، ایران و عراق( به مدت بیش از 10 سال در کشور استرالیا اقامت دارند. 
به  عبارت دقیق  تر، تفاوت بین این دو گروه مسلمانان از نقطه  نظر طول مدت اقامت آن  ها در 
کشور مقصد مهاجرت، بیش از 3 برابر است. همچنین، داده  های تحقیق در جدول شماره 4، 
در خصوص مسلمانان نیوزیلند نیز نشان می  دهد که نزدیک به یک چهارم آن  ها بیش از 10 
سال در این کشور سکونت دارند، اما تجزیه و تحلیل  های تفصیلی نشان-دهنده تفاوت  های 
بسیار معنی  داری بین آنان بر حسب کشور خاستگاه و زادگاه آنان هست. مثال، نسبت مسلمانان 
فیجی  االصل که بیش از 10 سال در نیوزیلند ساکن هستند )حدود 35 درصد( بیش از 2 برابر 
نسبت مشابه آن برای مسلمانان پاکستانی االصل و مالزیایی تبار )حدود 15 درصد( می باشد. 

1. Wooden and Robertson (1989)
2. (1992)
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تجزيه و تحليل بر حسب وضعيت شغلی 
همچنین، شاخص  های اقتصادی مرتبط با میزان  های اشتغال و بیکاری و نوع مشاغل را نیز در 
تجزیه و تحلیل  های این تحقیق مورد توجه قرار داده  ایم؛ زیرا مطالعات پیشین به  وضوح نشان 
داده  اند که وضعیت شغلی افراد نه  تنها یکی از تعیین  کننده  ترین عناصر وضعیت معیشت و سبک 
زندگی1 هر شخص است )کولینس 1988(2، بلکه به  عنوان شاخصی کلیدی برای سنجش 
میزان موفقیت مهاجران، از جمله مهاجران مسلمان، در زمینه تثبیت و فرهنگ  پذیری آنان در 
جامعه جدید نیز به شمار می  آید )بووما3 1994، وندن هوول و وودن4 1996، فروتن 2013(. 
بر همین اساس، نتایج این بخش از تحقیق در خصوص وضعیت شغلی در جدول شماره 4 
نشان داده شده است. مطابق داده  های این جدول، اگر جمعیت مسلمانان استرالیا را به  عنوان 
گروهی واحد و به  عنوان یک کل در نظر بگیریم، در آن صورت نزدیک به یک  سوم آنان شاغل 
هستند، اما تجزیه و تحلیل  های تفصیلی به  تفکیک خاستگاه اصلی این مسلمانان نشان می  دهد 
که الگوهای متعددی در خصوص وضعیت اشتغال آنان وجود دارد. مثاًل، میزان اشتغال در 
میان مهاجران مسلمان از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به  ویژه مسلمانان لبنانی  االصل 
بسیار پایین است؛ به  طوری  که کمتر از یک-پنجم آنان شاغل هستند. میزان اشتغال مهاجران 
مسلمان از کشورهای مرکز و شمال شرق آسیا )عمدتا از کشورهای افغانستان، ایران و عراق( 
نیز پایین است )حدود 25 درصد(. برعکس، سطح اشتغال در میان برخی دیگر از گروه  های 
مسلمانان بالنسبه باالست. به  ویژه، مسلمانان فیجی  االصل از سطح بالنسبه باالتری از اشتغال 
برخوردارند؛ به  طوری  که بیش از نیمی از آنان شاغل هستند. همچنین، داده  های تحقیق در 
جدول شماره 4 نشان می  دهد که به  طور کلی نزدیک به یک  سوم مسلمانان استرالیا در مشاغل 
عالی و مدیریتی شاغل هستند. بااین  همه، پرسش این است که آیا این الگو بر همه آن  ها صدق 
می  کند؟ تجزیه و تحلیل  های تفصیلی تحقیق در پاسخ به این پرسش اساسی این است که 
این وضعیت اقتصادی و شغلی نیز تابعی از خاستگاه مسلمانان است. برای مثال، دو گروه از 
مسلمانان از سطح بالنسبه باالتری از مشاغل عالی و مدیریتی برخوردارند بدین معناکه حدود 

1. Life style
2. Collins (1988)
3. Bouma (1994)
4. VandenHeuvel and Wooden (1996)
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دوپنجم آنان در سطوح عالی و مدیریتی شاغل هستند )حدود 40 درصد(: یکی، مهاجران 
مسلمان از کشورهای مرکز و شمال شرق آسیا )عمدتاً از کشورهای افغانستان، ایران و عراق( 
و دیگری، مهاجران مسلمان از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا )عمدتاً از کشورهای لبنان، 
سومالی، مصر، سوریه، کویت، اریتره و اتیوپی(. برعکس، این نسبت در میان مهاجران مسلمان 
از اروپای شرقی )عمدتاً از بوسنی هرزه گوین،  یوگسالوی سابق و آلبانی( بسیار پایین است؛ 
به  طوری  که نسبت اشتغال آنان در مشاغل عالی و مدیریتی کمتر از نصف نسبت مشابه در 
دو گروه مذکورمسلمانان است )حدود 17 درصد(. همچنین، داده  های این تحقیق نشان  دهنده 
این واقعیت است که الگوهای کمابیش مشابهی در جمعیت مسلمانان نیوزیلند وجود دارد. 
بدین معناکه به  طور کلی، میزان بیکاری در جمعیت آنان حدود 12 درصد است، اما دوباره 
همان پرسش کلیدی فوق مطرح می شود که آیا این الگوی کلی بر تمام این مسلمانان صدق 
می کند؟ پاسخ به این پرسش نیز در داده  های تحقیق در جدول شماره 4، کاماًل روشن است. 
بدین معناکه این الگوی کلی اشتغال و بیکاری لزوماً بر تمام این مسلمانان حاکم نیست؛ زیرا از 
طرفی، برخی گروه  های مسلمانان از سطح اشتغال بالنسبه باالیی برخوردارند و در نتیجه، کمتر 
از یک  دهم آنان بیکار و غیرشاغل هستند )شامل مسلمانان هندی  االصل، مسلمانان فیجی  تبار، 
مسلمانان اندونزیایی  تبار(. برعکس، برخی دیگر از گروه  های مسلمانان از سطوح بسیار پایین 
از  بیش  به یک  سوم مسلمانان سومالی  تبار و  نزدیک  مثال،  برای  برخوردار هستند.  اشتغال 
یک  پنجم مسلمانان افغانی  االصل، بیکار و غیرشاغل هستند. ضمن آنکه، داده  های تحقیق در 
جدول شماره 4 مبین این واقعیت نیز است که به  طورکلی یک  سوم مسلمانان نیوزیلند در 
مشاغل عالی و مدیریتی شاغل هستند، اما تجزیه و تحلیل  های تفصیلی مبتنی بر خاستگاه و 
زادگاه این مسلمانان نشان می  دهد که الگوهای شغلی متعددی بین آن  ها به چشم می  خورد. از 
طرفی، برخی گروه  های مسلمانان از سهم بسیار ناچیزی از مشاغل عالی و مدیریتی بهره  مند 
هستند. این الگو، بیش از دیگران بر مهاجران سومالی  تبار صدق می  کند؛ زیرا فقط یک-دهم 
آنان در سطوح عالی و مدیریتی شاغل هستند. از طرف دیگر، این نسبت در برخی دیگر از 
گروه  های مسلمانان به  مراتب بیشتر و باالتر است. مثاًل، نیمی از مهاجران مسلمان عراقی  االصل 

و 40 درصد مهاجر  ان مسلمان بنگالدشی  االصل در سطوح عالی و مدیریتی شاغل هستند. 
افزون  براین، تجزیه و تحلیل  های پیشرفته این تحقیق مبتنی بر روش رگرسیونی لجستیک 
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در نمودار شماره 1 نشان داده شده است. این مدل  های تحلیلی، تفاوت سطح اشتغال بین 
مسلمانان و غیرمسلمانان در استرالیا را برحسب کشورهای زادگاهی آنان نشان می-دهد. 
به  عبارت دقیق  تر، تفاوت بین مسلمانان و غیرمسلمانان در هر یک از این منطقه  های زادگاهی، 
به  طور جداگانه )یعنی چند مدل تحلیلی( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متذکر می  شود 
که در این تجزیه و تحلیل  ها، دیگر عوامل و متغیرهای یادشده )مانند ساخت سنی، سطح 
تحصیالت، ویژگی  های مهاجرتی و قومیتی، ویژگی  های مربوط به شکل  بندی خانواده شامل 
وضعیت تأهل، داشتن یا نداشتن فرزند خردسال در منزل، سن خردسال ترین فرزند در خانه 
و میزان درآمد خانوار( به  عنوان مهم  ترین عوامل مؤثر در مدل  های تحلیلی تحقیق کنترل  شده  اند 
و بر همین اساس، نتایج این تحقیق ارائه و بحث می  شوند. مطابق نتایج این تحقیق، یک 
نکته کلیدی و الگوی شایان توجه به  طور برجسته  تری نمایان است و آن اینکه، تأثیر و نفوذ 
دین و مذهب )یعنی تفاوت بین مسلمانان و غیرمسلمانان( بر سطح اشتغال به  طور معناداری 
تابعی از مناطق و نواحی گوناگون است؛ از سویی تأثیر و نفوذ مذهب در برخی از این مناطق 
بسیار عمده است. این موضوع عمدتاً شامل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می  شود و نشان 
می  دهد که سطح اشتغال مسلمانان متعلق به این منطقه، بطور عمده  ای پایین  تر از سطح اشتغال 
غیر  مسلمانانی است که متعلق به همین منطقه هستند. از سوی دیگر، تأثیر و نفوذ مذهب در 
تعداد دیگری از مناطق و نواحی اصلی )مانند آفریقای نیمه صحرایی و اروپای شرقی( بسیار 
ناچیز است و حکایت از آن دارد که تفاوت بسیار اندکی بین مسلمانان و غیر مسلمانان از 
نقطه  نظر سطح اشتغال وجود دارد. به  عبارت دیگر، این نتایج به  روشنی نشان می دهند که 
الگوی اشتغال واحدی در بین مسلمانان وجود ندارد، بلکه به  طور معنی  داری الگوهای متفاوت 
و متعددی وجود دارند؛ زیرا در برخی از مناطق و نواحی اصلی، سطح اشتغال مسلمانان 
اختالف  این  آنکه  وحال  ندارند  غیرمسلمانان  با  چندانی  اختالف  که  به  گونه  ای  باالست؛ 
در برخی دیگر از مناطق بیشتر است؛ زیرا وضعیت اشتغال مسلمانان این مناطق درسطح 
بالنسبه پایین  تری است. به  عبارت ساده  تر، این بخش از نتایج تجزیه و تحلیل  های پیشرفته و 
رگرسیونی نیز در تأیید همان تجزیه و تحلیل  های قبلی مبتنی بر داده  های جدول شماره 4 
است. بنابراین، هر دو بخش از این تجزیه و تحلیل  های تحقیق، بیان  کننده یک نکته اصلی 
مشترک هستند و آن اینکه، جمعیت مسلمانان دارای الگوهای متفاوتی از نقطه  نظر وضعیت 
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شغلی هستند و این الگوهای شغلی متعدد و متفاوت آن  ها، به  طور معنی  داری بستگی به کشور 
خاستگاهی آنان دارد؛ یعنی جایی که به   دنیا آمده  اند و بخشی از سال  های آغازین زندگی خود 
را در آنجا گذرانده  اند و می  دانیم که مخصوصاً سال  های اولیه زندگی و محیط  های فرهنگی، 
اجتماعی متفاوت، نقش بسیار مهمی در شکل  گیری شخصیت و هویت و جامعه  پذیری افراد 
ایفا می  کنند که آثار و تبعات آن بعدها در رفتارهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیت  شناختی 

آنان متظاهر می  شود.
جدول شماره 4ـ توزيع نسبی ويژگی  های جمعيتی و اقتصادی، اجتماعی مسلمانان در اقيانوسيه )%(

مسلمانان استرالیا بر حسب 
کشور/منطقه زادگاهی

تحصیالت 
عالی

اقامت 
طوالنی

زبان انگلیسی 
عالی

میزان اشتغال
مشاغل عالی 

و مدیریتی

19/651/045/830/730/1کل مسلمانان

29/626/036/525/437/6آسیای مرکزی و شمال  شرقی

28/563/283/545/738/0ممالک توسعه  یافته  تر

15/331/936/835/017/2اروپای شرقی

7/279/839/714/035/7لبنان

24/534/641/418/741/3خاورمیانه و شمال آفریقا

46/528/055/835/534/6جنوب آسیا

33/836/452/434/827/6آسیای جنوب شرقی

23/854/485/852/132/6فیجی

10/578/636/631/328/7ترکیه

مسلمانان استرالیا بر حسب 
کشور/منطقه زادگاهی

تحصیالت 
عالی

اقامت 
طوالنی

زبان انگلیسی 
عالی

میزان اشتغال
مشاغل عالی 

و مدیریتی

21/623/825/111/932/6کل مسلمانان

10/635/230/28/026/9فیجی

36/526/029/916/149/8عراق
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6/224/720/221/816/4افغانستان

4/216/419/930/310/6سومالی

43/115/220/310/534/7پاکستان

50/017/830/16/737/1هندوستان

20/824/729/914/935/4ایران

50/023/530/112/640/2بنگالدش

25/115/320/213/727/6مالزی

23/422/629/89/820/5اندونزی

منبع: نگاه کنید به توضیحات در بخش »مبانی روش  شناسی تحقیق«
توضیحات: درخصوص مسلمانان استرالیا، عمدتاً کشورهای خاستگاهی آنان به  تفکیک گروه  های اصلی در این تحقیق 
عبارت  اند از: مهاجران مسلمان از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )عمدتاً از کشورهای لبنان، سومالی، مصر، سوریه، 
کویت، اریتره و اتیوپی(، مهاجران مسلمان ازآسیای مرکزی و شمال شرقی آسیا )عمدتاً شامل کشورهای افغانستان، ایران و 
عراق(، مهاجران مسلمان ازجنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی )عمدتاً از کشورهای اندونزی، پاکستان، بنگالدش، مالزی، 
سنگاپور و هندوستان(، مهاجران مسلمان ازاروپای شرقی )عمدتاً شامل کشورهای بوسنی و هرزه گوین، یوگسالوی و 

آلبانی(، مهاجران مسلمان از ممالک پیشرفته  تر )شامل نیوزیلند، انگلستان و آمریکای شمالی(.

نمودار شماره 1 ـ نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون لجستيک به تفکيک مناطق اصلی زادگاهی

منبع: نگاه کنید به توضیحات در بخش »مبانی روش شناسی تحقیق«
توضیحات: )1( این نمودار، نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک این تحقیق را در خصوص تأثیر مذهب )تفاوت 
بین مسلمانان و غیرمسلمانان( بر وضعیت اشتغال نشان می دهد. در خصوص »وضعیت اشتغال« )که در بردارنده مقوله های 
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»شاغل« و »غیر شاغل« است(، نتایج مربوط نشان می دهند که غیرمسلمانان نسبت به مسلمانان چقدر شانس یا احتمال 
برای »جمعیت کل  به تفکیک  را  اشتغال  احتمال  نمودار،  باالی  اول در قسمت  بودن دارند. )2( در دو مورد  »شاغل« 
مهاجران« و »کل مهاجران و بومیان« )در هر مورد، غیرمسلمانان نسبت به مسلمانان( نشان می دهد. )3( در سایر موارد، 
این نتایج در این نمودار به تفکیک مناطق اصلی زادگاهی )یعنی تفاوت بین مسلمانان و غیرمسلمانان در هر یک از این 
مناطق( نشان داده شده اند. برای مثال، برای منطقه »خاورمیانه و شمال آفریقا«، شانس یا احتمال شاغل بودن غیر مسلمانانی 

که زادگاه و محل تولد آن ها این منطقه است تقریباً 2,5 برابر مسلمانانی است که متعلق به همین منطقه هستند.
)4( تقسیم بندی مناطق اصلی در این نمودار مبتنی بر چگونگی توزیع جمعیت مسلمانان در جریان مطالعات اولیه انجام 

گرفته است.

)5( فهرست عمده ترین کشورها به تفکیک هر یک از این مناطق اصلی در ذیل جدول شماره 4 ارائه شده است.

تنوع نگرشی در جوامع اسالمی
تاکنون به بحث و بررسی چالش های روش شناختی مرتبط با هویت دینی مسلمانان که در 
جوامع غیر اسالمی در اروپا و آمریکا و اقیانوسیه ساکن هستند، پرداخته ایم. اینک این پرسش 
را نیز می توانیم مطرح کنیم که آیا چنین چالش های روش شناختی مرتبط با هویت دینی، بر 
مسلمانان در جوامع اسالمی نیز صدق می کند؟ در این بخش، این پرسش اساسی را مورد توجه 
و بررسی قرار می دهیم. مباحث این بخش مبتنی بر گزیده ای از مهم ترین نتایج و یافته های 
پیو )2013( تحت عنوان »جهان  از سوی مؤسسه تحقیقاتی  بین المللی  پروژه ای  پژوهشی 
اسالم: دین، سیاست، جامعه«1 است. این پروژه تحقیقاتی در تعدادی از کشورهای اسالمی در 
سطح جهان انجام شده است و نگرش مسلمانان در این کشورهای اسالمی را درباره طیف 
متنوعی از موضوعات مرتبط با دین و سیاست و جامعه مورد سنجش قرار می دهد. در اینجا، 
ما چهار موضوع اساسی در این تحقیق را برگزیده ایم که عبارت اند از: جنسیت و پوشش زنان، 
جمعیت و کنترل موالید، طالق و چندهمسری. این یافته های تحقیق در جدول شماره 5 نشان 
داده شده است که مبین نحوه نگرش مسلمانان در کشورهای اسالمی درباره این موضوعات 
اساسی است. یادآور می شود که در اینجا هدف ما این نیست که نشان دهیم مسلمانان درباره 
این موضوعات چه نگرشی دارند، بلکه هدف اصلی ما این است که به کمک این یافته های 
تحقیق، پرسش کلیدی یادشده درخصوص چالش های روش شناختی مرتبط با هویت دینی 
مسلمانان در کشورهای اسالمی را مورد بررسی و سنجش قرار دهیم. اولین موضوع در این 

1. Pew Research Center (2013): The Muslim World: Religion, Politics and Society
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جدول مربوط به نگرش مسلمانان کشورهای اسالمی در خصوص پوشش زنان است. مطابق 
داده های این جدول، بیش از نیمی از مسلمانان در کشورهای عراق، مصر، اردن و مالی مخالف 
این ایده هستند که نوع پوشش زنان باید به تصمیم و انتخاب خودشان باشد درحالی که این 
نسبت در میان مسلمانان کشورهای تونس، ترکیه و آلبانی در حدود یک دهم است. به عبارت 
دقیق تر، تفاوت بین این دو گروه از مسلمانان در کشورهای اسالمی از نقطه نظر نحوه نگرش 
به پوشش زنان بیش از 5 برابر است. دومین موضوع اصلی در این جدول مربوط به نگرش 
مسلمانان کشورهای اسالمی در خصوص جمعیت و کنترل موالید است. مطابق داده های این 
جدول،از سویی، نسبت عمده ای از مسلمانان در برخی از کشورهای اسالمی با برنامه های 
کنترل جمعیت مخالف هستند. برای مثال، نزدیک به نیمی از مسلمانان در کشورهای پاکستان 
و تونس و حدود یک سوم مسلمانان در کشورهای بنگالدش و ترکیه، با برنامه های کنترل 
موالید مخالف هستند. از سوی دیگر، این نسبت در برخی دیگر از کشورهای اسالمی بسیار 
اندک است. مثاًل، فقط حدود یک دهم مسلمانان در کشورهای اردن، تاجیکستان و مالزی 

دارای نگرش منفی و مخالف نسبت به برنامه های کنترل موالید هستند. 
همچنین، داده های تحقیق در جدول شماره 5، نحوه نگرش مسلمانان کشورهای اسالمی 
به موضوع طالق را نیز نشان می دهد. مطابق داده های این جدول، مسلمانان در کشورهای 
اسالمی مختلف، دارای نگرش های بسیار متفاوتی نسبت به موضوع طالق هستند. برای مثال، 
نسبت مسلمانان در کشورهای اسالمی پاکستان و اتیوپی که دارای نگرش منفی و مخالف با 
طالق هستند )یعنی حدود 70 درصد( بیش از 10 برابر نسبت مسلمانان در کشورهای اسالمی 
مصر، لبنان و اردن که مخالف طالق هستند )یعنی حدود 7 درصد(، است. آخرین موضوع 
مورد توجه در داده های تحقیق مندرج در جدول شماره 5، مربوط به موضوع چندهمسری 
)یا به-عبارت دقیق تر، چندزنی(1 است. مطابق داده های این جدول، نحوه نگرش مسلمانان 
در خصوص این موضوع نیز به طور معنی داری تابعی از نوع کشورهای اسالمی است. بدین 
معنا که مهم ترین نکته ای که از داده های این جدول می توان استنباط کرد، این است که نگرش 
مثبت و موافق با چندهمسری )چندزنی( اغلب در میان کشورهای اسالمی عرب زبان رواج 
دارد؛ به طوری که حتی کمتر از یک دهم مسلمانان در کشورهای اسالمی اردن و مصر و کمتر 

1. Polygamy
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اکثریت  و  هستند  چندهمسری  با  مخالف  عراق  اسالمی  کشور  در  مسلمانان  یک پنجم  از 
عمده باقی مانده، با آن موافق هستند. برعکس، در بسیاری از دیگر کشورهای اسالمی، پدیده 
چندهمسری چندان پذیرفتنی نیست. مثاًل، نزدیک به 80 درصد مسلمانان در ترکیه و قریب 
دوسوم مسلمانان در کشورهای اندونزی، بنگالدش و تونس دارای نگرش منفی و مخالف با 
چندهمسری هستند. همچنان که پیش تر نیز اشاره شد، قصد ما در اینجا این نبود که مشخص 
کنیم که مسلمانان چه نگرشی نسبت به هریک از این موضوعات اصلی دارند، بلکه درصدد 
این بودیم تا از طریق این داده های تحقیق، پرسش کلیدی فوق درباره چالش های روش شناختی 
مرتبط با هویت دینی مسلمانان در کشورهای اسالمی را مورد بررسی و سنجش قرار دهیم. 
بنابراین، بر پایه این تجزیه و تحلیل ها، از داده های تحقیق در جدول شماره 5، می توان این 
نکته اساسی را استنباط کرد که چالش های روش شناختی مرتبط با هویت دینی مسلمانان در 
کشو های اسالمی نیز مشاهده می شود؛ بدین معناکه درنظر گرفتن تمام مسلمانان کشورهای 
اسالمی ذیل مقوله و گروهی یکسان و واحد و مشابه تحت عنوان جمعیت مسلمانان، می تواند 
سبب شود که مطالعات و تحقیقات مربوط نتوانند شناخت دقیق و جامع درباره آنان ارائه 
کنند. به عبارت دقیق تر، اگر در خصوص هر یک از موضوعات چهارگانه جدول شماره 5 
را ذیل مقوله و گروهی یکسان و واحد و مشابه تحت  تمام مسلمانان کشو های اسالمی 
عنوان جمعیت مسلمانان در نظر می گرفتیم و سپس نتایج آن را به همه آنها تعمیم می دادیم، 
درآن صورت تصویری ناکافی و شناخت غیردقیق از نحوه نگرش آنان نسبت به هریک از 
این موضوعات چهارگانه ارائه می داد درحالی که نتایج تحقیق در این جدول به-وضوح این 
واقعیت را نشان داده است که نحوه نگرش مسلمانان به طور معنی داری بستگی به این دارد که 
آن ها متعلق به کدام یک از کشورهای اسالمی هستند. بنابراین، ضرورت دارد که مطالعات و 
تحقیقات معطوف به جمعیت مسلمانان کشورهای اسالمی نیز به تفکیک کشور باشد تا بتوان 
شناخت واقعی، دقیق و جامعی درباره مسلمانان در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، 

فرهنگی، سیاسی، جمعیت شناختی و ... ارائه کرد. 
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جدول شماره 5ـ نگرش مسلمانان در كشورهای اسالمی منتخب درباره كنترل مواليد، پوشش زنان، طالق 

و چندهمسری ) % (

نسبت مسلمانانکشور
نگرش مخالف 
نسبت به کنترل 

موالید

نگرش نسبت به
پوشش زنان *

نگرش مخالف 
نسبت به طالق

نگرش مخالف
نسبت به 

چندهمسری

7025142673آلبانی

97115556اردن

8726214258اندونزی

8832443057بنگالدش

9547307142پاکستان

7714434447تاجیکستان

99/831101478ترکیه

99/540113267تونس

9617552618عراق

552039824لبنان

6314231610مالزی

587111-92مالی

90235468مصر

4123--48نیجریه

Source:Pew Research Center (2013): The Muslim World: Religion, Politics and Society
توضیحات: در بخش مربوط به »پوشش زنان«، داده های این جدول نشان دهنده نسبت یا درصد آن دسته از مسلمانان 
در این کشورهای اسالمی است که مخالف با این ایده هستند که نوع پوشش زنان باید به تصمیم و انتخاب خودشان 

باشد.
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بحث و نتيجه گيری
در این تحقیق کوشیده ایم تا چالش های روش شناختی مرتبط با هویت دینی مسلمانان در 
جهان معاصر را مورد توجه و مطالعه قرار دهیم. با بررسی تفصیلی پیشینه و ادبیات تحقیق در 
این مقاله به روشنی نشان داده ایم که در سطح جهان، به ویژه طی سال های اخیر حجم وسیع و 
فزاینده ای از تحقیقات و مطالعات روی جمعیت مسلمانان صورت گرفته است. برهمین اساس، 
در تحقیق حاضر ما نیز سعی کرده ایم تا در حد امکان و توان خود و با تکیه و تأکید بر ابعاد 
روش شناختی مرتبط با هویت دینی مسلمانان، زمینه های تجربی و شواهد پژوهشی مناسبی 
را برای فهم و شناخت دقیق تر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی مسلمانان 
فراهم آوریم. برای دستیابی به این اهداف اصلی تحقیق، مباحث این مقاله را حول سه محور 
عمده تنظیم و ارائه کرده ایم. در بخش اول، برای شناخت دقیق تر موقعیت مسلمانان، به تجزیه 
و تحلیل جمعیت جهان برپایه ادیان و گروه های دینی عمده پرداخته ایم. مباحث این بخش 
نشان داده است که ویژگی های جمعیت شناختی مسلمانان مانند فرزندآوری زیاد و جوانی 
جمعیت سبب شده است که آنان دارای باالترین رشد جمعیت جهان باشند؛ به طوری که طی 
تقریباً سه دهه آینده، تعداد جمعیت مسلمانان تقریباً برابر با پرجمعیت ترین گروه دینی جهان 
یعنی مسیحیان خواهد شد. در بخش دوم، به بررسی جمعیت مسلمانان که به عنوان مهاجر 
در جوامع غیراسالمی در اروپا، آمریکا و کانادا مقیم و ساکن هستند، پرداخته ایم. در همین 
بخش، برای بررسی دقیق تر چالش های روش شناختی هویت دینی مسلمانان، به طور مشخص 
وضعیت مسلمانان در دو کشور عمده قاره اقیانوسیه یعنی مسلمانان استرالیا و نیوزیلند را 
کانون اصلی توجه و نتایج تحقیق این دو مطالعه موردی را مورد بحث قرار داده ایم. در بخش 
سوم نیز پرسش کلیدی این تحقیق معطوف به چالش های روش شناختی مرتبط با هویت دینی 

مسلمانان را در کشورهای اسالمی مورد توجه و ارزیابی قرار داده ایم.  
این شیوه  از  می توانیم  مقاله  این  در  ارائه شده  مباحث  و  تحقیق  نتایج  برای جمع بندی 
و  دین  نقش  تبیین  در خصوص  تئوری های جدید  و  تحقیقات  که  کنیم  استفاده  استدالل 
دوران  در  که  می کنند  تأکید  و  تکیه  اساسی  نکته  این  بر  فرزندآوری  الگوهای  بر  مذهب 
معاصر، مخصوصاً هرچه جوامع بیشتر مدرن می شوند، تفاوت »بین« ادیان و گروه های دینی 
از نقطه نظر سطح موالید رفته رفته کم اهمیت تر می شود و در عوض آنچه بیشتر حائز اهمیت 
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می شود، همان تفاوت در »درون« ادیان و گروه های دینی است )وستوف و جونز  1979، 
کافمن و اسکایربک  2012(. به عبارت دقیق تر، در نظر گرفتن هر یک از ادیان و گروه های 
دینی، ذیل مقوله ای کلی و واحد )مانند »مسلمانان«، »مسیحیان« و غیره( و سپس تعمیم و 
مقایسه آن ها با یکدیگر می تواند فهم ناقص و شناخت نادرستی از نقش دین و مذهب بر 
الگوهای فرزندآوری به دست دهد. درواقع، هدف اساسی ما نیز در این مقاله این بوده است که 
با تکیه بر طیف متنوعی از داده های تجربی و شواهد پژوهشی، نشان دهیم که این استراتژی 
روش شناختی  برای تحلیل و تبیین مناسبات بین دین و سایر الگوهای جمعیت شناختی، 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز داللت دارد. برای مثال، اگر مناسبات بین دین و 
نقش-های جنسیتی را مورد توجه قرار دهیم، درآن صورت می توان گفت که این تفاوت ها 
نه »بین« ادیان )مثاًل بین مسلمانان، مسیحیان، یهودیان وغیره(، بلکه در »درون« هریک از 
این ادیان، گروه هایی وجود دارند که به رغم اینکه به ادیان متفاوت تعلق دارند، اما نگرش و 
کنش آن ها در خصوص موضوعات مورد مطالعه ما )مثال موضوع نقش های جنسیتی و غیره( 
کمابیش یکسان و مشابه است. برای مثال، در »درون« مسیحیان فرقه ای مذهبی موسوم به 
“کیوورفول” است که درواقع یک گروه خاص مسیحیان پروتستان مذهب شمرده می شوند. از 
دیدگاه آنان، زنان موظف به اطاعت کامل از شوهران خویش هستند و حق استفاده از وسایل 
پیشگیری از بارداری را ندارند؛ زیرا این فرقه وظیفه اصلی زنان را تنها به دنیا آوردن فرزندان 
زیاد ونقش مادری و حضور کامل در داخل خانه می داند )به نقل از: دافی تافت 2012(؛ 
همان طورکه در »درون« یهودیان نیز گروه و فرقه خاصی به نام »یهودیان هاریدی« وجود 
دارد که دارای نگرش قوی و تفکر خاص درباره  تفکیک جنسیتی ، به ویژه در عرصه های 
عمومی هستند؛ به-طوری که معتقدند حتی تصاویر و عکس زنان و دختران نباید در جراید و 
نشریات عمومی چاپ و منتشر شود. میلر  )2015( به نمونه ای اشاره می کند که عکس رهبران 
سیاسی جهان شامل تعدادی از زنان از جمله صدر اعظم آلمان خانم آنجال مرکل در یکی از 
نشریات این فرقه یهودیان هاریدی منتشر شده بود، اما پس از مدتی تصاویر این زنان برداشته 
شد. ضمن آنکه، در »درون« مسلمانان نیز گروه هایی وجود دارند که شدت محدودیت های 
آنان بر نقش های جنسیتی چنان زیاد است که در برخی موارد، به ویژه در جوامع خاورمیانه، 
چالش های جدی برای حضور زنان در عرصه های عمومی به وجود می آید؛ به طوری که حتی 
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فاقد حقوقی مانند حق رانندگی یا حق رای هستند. این مثال ها نیز به روشنی تأییدکننده همان 
استراتژی روش شناختی یادشده است که به جای تمرکز بر تفاوت »بین« ادیان و گروه های 
دینی و تعمیم ایده ای کلی و واحد به تمام پیروان هر یک از ادیان از جمله مسلمانان، توجه 
ما بیشتر باید بر تفاوت در »درون« ادیان و گروه های دینی متمرکز باشد. در همین چارچوب، 
نتایج تجزیه و تحلیل های این تحقیق که به طور خاص بر جمعیت مسلمانان متمرکز بود نیز 
به وضوح نشان داد که برای فهم دقیق و شناخت جامع و واقع بینانه، ویژگی های اقتصادی، 
اجتماعی و جمعیت شناختی مسلمانان ضرورت دارد تا آنان را نه در قالب مقوله ای کلی و 
گروهی یکسان، بلکه از »درون« و به تفکیک جامعه های خاستگاهی آنان که منعکس کننده 
محیط های فرهنگی ،اجتماعی گوناگون هستند، مورد توجه و مطالعه قرار دهیم. اگرچه تجزیه 
و تحلیل های این تحقیق نشان داده است که این استراتژی روش شناختی حتی برای مطالعه 
مسلمانان در جوامع اسالمی نیز کاربرد و ضرورت دارد، بااین همه، کاربرد و ضرورت آن 
بیشتر  به مراتب  نیز شمرده می شوند،  به عنوان محیط های چندفرهنگی  که  در دیگر جوامع 
محیط-های  سایر  و  نیوزیلند  و  استرالیا  مانند  جوامع  قبیل  این  در  زیرا  است؛  و جدی تر 
چندفرهنگی در سطح جهان، نه تنها افراد متعلق به ادیان و فرهنگهای مختلف زندگی می کنند، 
بلکه جمعیت مسلمانان مقیم در این قبیل جوامع نیز متعلق به طیف بسیار متنوع و متفاوتی از 
محیط های فرهنگی، اجتماعی از سرتاسر جهان هستند . در مجموع، یافته های این تحقیق بر 
این استراتژی روش شناختی تکیه و تأکید می کند که ضرورت دارد تا جمعیت مسلمانان، چه 
در کشورهای اسالمی چه در کشورهای غیراسالمی، نه به عنوان گروهی واحد و ذیل مقوله ای 
کلی، بلکه به تفکیک خاستگاه های اصلی آن ها که منعکس کننده محیط های فرهنگی، اجتماعی 
درباره  جامع  و  دقیق  واقعی،  شناخت  بتوان  تا  گیرند  قرار  مطالعه  مورد  هستند،  گوناگون 
مسلمانان در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و جمعیت شناختی ارائه 
کرد. مهم تر آنکه، در نظر گرفتن این استراتژی روش شناختی در خصوص جمعیت مسلمانان 
که همچنان سریع ترین و باالترین روند رشد جمعیت جهان را خواهند داشت، از اهمیت و 

ضرورت به مراتب بیشتری برخوردار است. 
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