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  سازي توسعه علمی نقش دین در فرهنگ
  محمد رحیم عیوضی

  
  چکیده

نقطـه عطفـی در   » بـاوري  دیـن «و » آگـاهی «انقالب اسالمی ایران برخوردار از دو ویژگی 
سـازي،   اي مردم ایران و نویدبخش تحول اساسی در عرصـۀ فرهنـگ   تحوالت فکري و اندیشه

  .دباش تولیدات علمی و توسعه دانش و فناوري می
پردازان بر این باورند، توسعه تا وقتی با  میزان تأثیر فرهنگ برتوسعه آنگونه است که نظریه

اي  توسـعه مطلـوب توسـعه   . هویت اجتماعی ـ فرهنگ سـازگار نیفتـد تولـدي نخواهـد یافـت      
زا است که با اتکاء به فرهنگ خودي، توانایی هدایت، انسـجام بخشـی و نظـارت را در     درون
هاي عمیقی دارنـد   منازعات فرهنگی ریشه. نماید پذیر می تماعی ـ فرهنگی امکان هاي  اج زمینه

از این  حیث پیوستگی دیـن بـا   . دهند  الشعاع قرار می که سراسر مباحث توسعه علمی را تحت
تر توسعه علم  نگري و تالش براي درك صحیح هاي فرهنگی و توسعه علمی محول واقع مؤلفه

  .باشد می
علم در ایران اسالمی که چند سـالی اسـت انـس محفـل عالمـان و        توسعهدغدغۀ تولید و 

سـازي و نحـوه    اندیشمندان شده است، نشانه توجه آگاهانه به نفـش بنیـادي دیـن در فرهنـگ    
دارد و  بیـان مـی  ) توسـعه (نگرشی است که جامعه دینی براي ساماندهی زنـدگی دنیـوي خـود    

ین تحول سیاسی اجتماعی ضرورت طرح این سؤال انقالب اسالمی ایران به عنوان نمود عینی ا
  :را فراهم نموده است که

پـردازد و نقـش دیـن بـه طـور خـاص در        دین چگونه در نظام اجتماعی به ایفاي نقش می

                                                             
  12/8/83: تاریخ تأیید 12/7/83: تاریخ دریافت  
  س(المللی امام خمینی عضو هیأت علمی دانشگاه بین.(  
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سازي توسعه علمی چگونه است؟ در این مقاله سعی شده است چگونگی ایفاي نقـش   فرهنگ
سازي براي توسـعه علمـی را    دین در فرهنگهاي تأثیرگذاري  تر زمینه دین و به عبارت روشن

مورد بررسی قرار دهد در پاسخ به طرح سؤال فوق فرضیۀ مقاله بر این باور طراحی شده است 
  :که

به مقتضیات زمان  و مکان از ) پاسخگویی به موقع و اقناع کننده(تواند با همگامی  دین می
بـه همـاهنگی عناصـر فرهنگـی،      هـا  خود و اصالح سنت دینی با رجعـت بـه ریشـه    طریق احیاء

ورزي تؤامان در قالـب نیروهـاي مکمـل مـدد رسـاند و توسـعه علمـی را در         پذیري و دین علم
سازي پویا و پایدار عینیت بخشد به طوري که دین از درون نظام اجتماعی  ـ  چارچوب فرهنگ

ه ادراکـی و  دهد که با نقش فرهنگی، تولید علم و توسعه علمی را به نحوي هدایت و جهت می
  .الگوي تفکر در آن جامعه سنخیت داشته باشد

  .سازي، توسعه، تولید علم دین، فرهنگ :واژگان کلیدي
  

  )مقدمه(طرح مساله 
اي  هاي مختلف حیات جمعی بشر در جامعـه  هاي شاخه پرسش از نقش دین در پویایی

. ي آن دانسته شودها ها و دغدغه ها، ارزش تواند ناشی از حساسیت چون ایران به راحتی می
هایی چون تأسیس و ایجاد جامعه دینی، حکومت دینی و خالصه زیسـت   ها و برنامه آرمان

سازد و اما با نگـاهی   گمان سوال از نقش دین را مطرح می جمعی مبتنی بر سلوك دینی بی
اي خـاص اسـت زیـرا     هـاي جامعـه    مشـغولی  یابیم که  مسـأله، فراتـر از دل   تر در می عمیق

هاي دین و تـأثیرات ناشـی از آن در مجموعـه روابـط خـرد و کـالن گروهـی و         یپیوستگ
اجتماعی، پرسش از نقش آن و در نظر گـرفتن جایگـاهی بـراي آن را همچـون محصـول      

در . گـذارد  تر تحوالت به وقوع پیوسته به نمایش می نگري و تالش براي درك صحیح واقع
البتـه مـؤثر دیـن در تحـوالت سیاسـی ـ        ناپذیر، تـاریخی و  واقع با پذیرش حضور اجتناب

اجتماعی به دنبال فهم این موضوع هستیم که دین چگونه در نظام اجتماعی ـــ بـه مفهـوم    
طور مشخص ــ در این مقاله ــ نقش دین در  پردازد و به می) Role(کالن ــ به ایفاي نقش 

  فرهنگ سازي توسعه علمی چگونه است؟
توان به این پاسخ بسنده کـرد کـه آري     یر دین، نمیطبعاً به جهت وجود پیش فرض تأث
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دین در توسعه علمی نقش دارد و حتماً یا احتماالً ــ مشروط به شرایطی ــ بـراي توسـعه   
باشد، بلکه الزم است چگونگی ایفاي نقـش دیـن و بـه عبـارت      علمی ضروري و مفید می

وسعه علمی مورد تأمل قـرار  سازي براي ت هاي تأثیر گذاري آن را در فرهنگ تر زمینه روشن
  .گیرد

عنـوان متغیـر    مطمح نظر است باید توجه داشـت کـه آن را بـه   » نقش دین«جا که  از آن
صورت، تلقی از نقش دین به سطحی ابزاري  مستقل و نه وابسته در نظر بگیریم در غیر این

 یابد و در نتیجه دین همچـون ابـزاري در خـدمت توسـعه علمـی درك و معرفـی       تنزل می
  .گردد و نقش آن ابزاري خواهد بود  می

هاي تأثیرگذاري دین بر فرآیند پیچیده و پر پیچ و  که هدف اصلی، تشخیص راه در حالی
سو و اهمیـت بـود و نبـود آن در توسـعه علمـی از سـوي دیگـر         خم توسعه علمی از یک

اوالً الزم  به این ترتیب با توجه به مالزمت تغییر با توسعه در شـعب مختلـف آن  . باشد می
ثانیـاً پتانسـیل دیـن جهـت     ؟ خواهیم تغییـر دهـیم    است روشن نماییم که چه چیزي را می

آفرینی براي ایجاد تغییرات مورد نیاز براي توسعه علمی چگونـه اسـت؟ بـه  عبـارت      نقش
صـورت   هاي تأثیرگـذاري بـه   دیگر با تأمل در جایگاه دین در نظام اجتماعی ــ فرهنگی راه

  .ی شوندمشخص شناسای
آفرینی دین در ارتباط با توسعه علمـی اسـت در ابتـدا بـه      که پرسش از نقش نظر به این

سازي و توسعه علمـی بـه    پردازیم تا به دنبال آن مباحث فرهنگ نسبت میان دین و علم می
  .صورت بهتري قابل طرح و درك شوند

  
  هاي فکر و عمل علم و دین به مثابه بال
هاي نظر و عمل  ن را دو بال براي حرکت و جنبش در عرصهاغراق نیست که علم و دی

. تـوان دریافـت   دو مـی  این واقعیت را با توجه به تشابهات و کارکردهـاي مشـابه آن  . بدانیم
نماید کـه نهایتـاً    نسبتی که اگر جز این تصور شود زندگی انسان داشته شقه شقه و مثله می

عیتی اسفناك قابلیت و پتانسیل برقراري ارتباط آورد و یا در وض انسان یا سر از غارها در می
یابـد   پرسش از هستی زمینۀ طرح نمی. دهد  عمیق با خود، دیگران و طبیعت را از دست می
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و این اساس بهتر است . یابد وگو کاهش می گردد و ظرفیت گفت  در زندگی از معنا تهی می
را در همـۀ ابعـادش درك و    هاي علم و دین، سامان اجتماعی و توسعه با توجه به شباهت

ریزي نموده و ایفاي نقش دین را در توسـعۀ علمـی بـر ایـن مبنـا مـورد تأمـل قـرار          برنامه
  :توان بیان نمود صورت زیر می صورت خالصه تشابهات علم و دین را به به. دهیم می

هر دو ضمن به رسمیت شناختن حق انتخاب انسان، به دنبال افزایش و توسعۀ آن به . 1
خواهند انتخاب و آزادي انسان نوعی و مثـالی را صـورتی    در واقع می. اه آزادي هستندهمر

  .بخش انسان هستند واقعی و مطلوب ببخشند و به این ترتیب هر دو مصونیت
هـاي بشـر در    هـا و پرسـش   بـه کنجکـاوي  ) مـدعی پاسـخگویی  (هر دو پاسخگوي . 2

  .هاي مختلف هستند عرصه
انـد و   رو به یک تعبیـر، جاودانـه   از این. فطري انسان هستندهر دو برآورندة نیازهاي . 3
مرحوم عالمه محمد تقی جعفـري بـه زیبـایی    . ها را از زندگی انسان جدا نمود توان آن  نمی

چه که موجب کوشش در تحصیل علم به واقعیات است  آن: این واقعیت را توضیح داده که
. گیرد ه علم، حاالت متنوعی به خود مییک عامل اساسی است،که با استمرار احساس نیاز ب

  این عامل اساسی عبارت است از احساس ضرورت به دست آوردن ارتباط صحیح و روشن
ایـن احسـاس   . انسانی را احاطه نمـوده اسـت  ) …من، خود، (هایی که شخصیت  با واقعیت

ـ  ارت ضرورت یا مستقیماً دریافت اولی ماست و یا مستند به یک دریافت اولی است که عب
و اصـطالحاتی دیگـر کـه یـک     » سازماندهی حیات«، »داشتن خود« ، »صیانت ذات«است از 

  )109: 1379جعفري، . (دهند واقعیت نشان می
  قـول آنتـونی گیـدنز هـیچ     قدر کـه بـه   هر دو داراي سابقه تاریخی طوالنی هستند آن. 4

اگرچه اعتقادات و  اي شناخته نشده است که در آن شکلی از دین وجود نداشته باشد جامعه
  )487: 1994گیدنز، . (اعمال گوناگون مذهبی از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است

هاي غیرقابل انکاري میان  گونه است هرچند تفاوت در مورد علم نیز وضعیت به همین 
هـا و   پیشینۀ طوالنی سبب گردیـده بـه شـاخه   . علم در دوره مدرن و ما قبل آن وجود دارد

زیـرا  .ایـن واقعیـت برخاسـته از تشـابه علـم و دیـن اسـت       . ون تقسیم گردندشعب گوناگ
جکی گفته هم دین و هم علم حقـایقی ذو مراتـب و ذو درجـات    . ل گونه که استانلی همان
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  )1374جکی . (هستند
ها در درك و انتقـال موضـوعات و    نفسه بیانگر تنوع ظرفیت هاي علمی و دینی فی  نحله

البته بیان این موضوع به معنـاي  . باشند ها میان افراد مختلف می شناخت اکتسابی و هضم آن
وجـو   ها، معیارهایی براي ارزیابی، در هر یک قابل جست ها نیست و علیرغم کثرت تأیید آن

ها عالوه بر نشانۀ وجـود تمـایز قـواي فکـري و تنـوع       که تفرق و اطمینان هست، ضمن آن
  .باشند ها نیز می فاده قرار گرفتن آنشرایط محیطی، همچنین بیانگر مورد سوءاست

علـم و دیـن در سـطوح    . اي دوسویه ومـؤثر دارنـد   رابطه) Power(» قدرت«هر دو با . 5
دوانند کـه ایـن واقعیـت     به طرق گوناگون ریشه می) Social system (مختلف نظام اجتماعی 

جهت نیستند، ثانیاً  رو اوالً نسبت به قدرت، خنثی و بی ها است و از این نشانۀ قدرتمندي آن
نماینـدگان و نهادهـاي علمـی و    . نماینـد   هاي قدرت در هر نظامی را متوجه خود می هسته

به همین . گردند نظام اجتماعی لحاظ می) رسمی و غیر رسمی(دینی ضرورتاً در محاسبات 
 اعم از نظـري و عملـی مـورد   ) Politics area(ها با حوزة سیاست  دلیل هم همواره رابطۀ آن
  .تأمل و پرسش بوده است

در واقع هر یک . شوند هر دو جذاب، نافذ و پر قدرتند و هیچ یک با زور کسب نمی. 6
ها نیـز در کنـار سـایر     بالندگی و گسترش آن. ایمان به نظم: به نوعی متکی به ایمان هستند

بـه   ها محوري و احساس رسالت براي مشتاقان و جویندگان آن عوامل الزم، بر مدار تکلیف
  .صورت گرفته است) عنوان شرط کافی به(مثابۀ هدف 

ها  هاي عمومی از آن هاي عمومی و تخصصی هستند و بعضاً درك هر دو داراي جنبه. 7
  .با تأمالت تخصصی در هر حوزه متفاوت و بلکه متضاد هستند

وگو و پرسشـگري مـداوم    تعمیق فهم دینی و فهم علمی منوط به وجود فضاي گفت. 8
  .است
شـان رابطـۀ متقابـل دارنـد داراي خصـلت       کـه بـا محـیط اجتمـاعی     هر دو ضمن آن. 9

  .مانند عبارت دیگر محدود به مرزهاي تصنعی نمی به. هستند) Oniversal(جهانشمولی 
این ادعا را از طریق تـأثیراتی کـه بـر    . هر دو داراي ابعاد مادي و غیر مادي هستند. 10
  .توان دریافت  گذارند می یهاي انسانی م هاي فعالیت گیري جهت
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اند که مشـروعیت و مـرود وثـوق     شناسی شکل گرفته هر یک براساس نوعی جهان. 11
بـه جهـت   . انـد   کسب کـرده ) Point of view(بودن خود را از قبل آن دیدگاه و شیوة اندیشه 

ـ    مشخصی را می) Thinking Patterns(که هر محیط فرهنگی، الگوي فکري  آن د، توانـد بپروران
بنابراین تفاوت . باشند اند، قابل فهم می دین و علم نیز در قالب همان فرهنگی که بدان متکی

تفـاوت در  . گـذارد  فرهنگی در رابطه و ماهیت علم و دین پیامدهاي ماندگاري برجاي مـی 
تواند   یادگیري و آموزش چگونه دیدن، چگونه فهمیدن و خالصه چگونه زندگی کردن، نمی

  .عناصر الینفک حیات اجتماعی یعنی علم و دین باشدتأثیر در  بی
شان براسـاس اصـول ثابـت و     جهانشمولی. هر دو داراي اصول ثابت ومتغیر هستند. 12

  .باشد تغییرشان بر حسب تنوع عناصر زمان و مکان می
توان گفت علم و دین هر دو مدعی، قدرتمند، با سـابقۀ تـاریخی،    بندي می در یک جمع

ا و تمایالت فطري، چند بعدي و ذو مراتب و الزمـۀ حیـات پویـاي جوامـع     متکی بر نیازه
هـا و   ها سبب گردیـده کـه خلـط میـان آن     تشابهات و کارکردهاي مشابه آن. بشري هستند

مـاکس پالنـک   . وجود آورد ها و انحرافات فراوانی را به جاي دیگري تنش برگرفتن یکی به
اسـت کـه، بشـر تنهـا دانـش و قـدرت را       نیز بـه درسـتی اشـاره کـرده     ) 1858ــ  1947(

ارزیابی کند ) توسط آن(بلکه او خواستار یک معیار بود، مقیاسی که عملش را . خواست نمی
او خواسـتار  . باشـد، تشـخیص دهـد    ارزش می چه بی  چه ارزشمند است را از آن و بتواند آن

در روي ) ديسـودمن (تـرین خـوبی    ایدئولوژي و فلسفۀ زندگی بود تا تضمین کنندة عظـیم 
زمین یعنی آرامش فکري براي او باشد و اگر مذهب در کسب رضایت بـراي ایـن اشـتیاق    

. وجـو خواهـد کـرد    وافر انسان شکست بخورد، انسان جانشینی را در علـوم دقیـق جسـت   
هـا بـراي    هاي میان علم و دین و ضرورت آن رو درکنار نزدیکی از این) 694:  1978بومر، (

مورد نیاز و مفید، الزم است به این واقعیت مهم نیز توجـه شـود کـه    تغییرات و اصالحات 
هـر یـک،   ) نسبی(و با تکیه بر این تمایز، ضمن پذیرش استقالل » یک دیگري نیست  هیچ«

  .ها نیز با واقع بینی در هر حوزه از نظام اجتماعی در نظر گرفته شود رابطۀ آن
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  ــ فرهنگیدین، فرهنگ و مکانیزم تغییر در نظام اجتماعی 
گفته شد که با توجه به پیوستگی تغییر با توسعه الزم است در ابتدا روشن نماییم که چه 

تر خواهان و مترصد تغییر درچه بخشی  عبارت صحیح خواهیم تغییر دهیم و به چیزي را می
سازي به لحاظ فرهنگی است و بنا بـه پرسـش از    جا خواستۀ اصلی، زمینه باشیم؟ در این می

ایجاد تغییر در نظام اجتماعی ــ فرهنگی مطرح است، البته آن دسـته از تغییـرات    چگونگی
بنابراین، موضـوع، بررسـی نقـش    . توان توقع داشت که از دین در راستاي توسعۀ علمی می

دین   …هاي حقوقی، سیاسی و  فرهنگی دین در توسعه علمی است که نسبت به سایر نقش
از پوشیدگی و ظرافت خاصی برخوردار است زیـرا نشـانۀ    باشند، تر می تر و رسمی که عیان

  .ورزي و الگوهاي معرفتی در یک جامعه است نفوذ و حضور دین در ساختارهاي اندیشه
در برابر آن بـه جهـت   ) آگاهانه یا ناآگاهانه(سو و مقاومت  ناپذیري تغییر از یک اجتناب

را ) culture(» فرهنـگ «ر بـه عـدم تغییـر از سـوي دیگـر، عنصـ      ) طبیعـی و موجـود  (تمایل 
بخشد زیرا پذیرش یا عدم پذیرش تغییرات عمـالً منـوط بـه شـروط      حساسیت خاصی می

تغییـرات مـدد   ) intrenalizaticn(تواند به نوبۀ خود به درونـی کـردن    شود که می فرهنگی می
رفتارها  ها و در واقع فرهنگ به مثابۀ حلقۀ اتصال اندیشه. که مانع از آن گردد رساند و یا این

در چنین محیط متغیري الزم است از توان و نشاط باالیی براي مقابلۀ با تغییرات برخوردار 
رو است که اوالً این واژه دایرة بسیار فراخـی را در علـوم اجتمـاعی بـه خـود       از این. باشد

پذیري معنـایی و مصـداقی    اختصاص داده، ثانیاً با توجه به گستردگی حوزة فرهنگ، آسیب
سـخن  . ا افزایش داده و ضرورت تحدید دائمی و پاالیش آن را باعـث گردیـده اسـت   آن ر

شناسـان بایـد همـواره در پـاالیش      جامعـه : اي از این هشدارها اسـت  ریچارد آزبورن نمونه
مختلف چـه  » هاي فرهنگ«نظرهاي موجود دربارة فرهنگ بکوشند و حتی توضیح دهند که 

هـایی اسـت کـه دائمـاً نیازمنـد       ن فرهنـگ از آن واژه بنـابرای ) 143: 1378آزبورن، . (هستند
تواند در روشمند نمـودن   پیشنهاد مرحوم عالمه جعفري می. بازنگري و درك مجدد هستند

هاي فرهنگـی در درون   کشف ثابت«به نظر وي . مفید واقع شود» فرهنگ«ها از  تجدید فهم
از مـوارد حـائز اهمیـت     ها از مصادیق و موارد قابل دگرگـونی فرهنـگ   آدمی و تفکیک آن

برخی اصول کلی و ثابت فرهنگ که نباید با خلط و اشتباه ) 26: 1373جعفري، . (»باشد می

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
    

    
    

    
 

هم 
ل ن

سا
 /

ان 
مست

ز
13

83
  

  

  

26  

  :با مصادیق متغیر آن، در ابهام و بحران فرو روند عبارتند از
جویی و اشتیاق به آن، حقیقت فرهنگی ظرفی اسـت زایـل نشـدنی، اگرچـه      اصل کمال

  .مواره در معرض تغییر استمصادیق و افراد آن متنوع و ه
دوستی، عالقه به انسـان، و   اصل احترام؛ که در فرهنگ عام انسانی با عناوینی مانند نوع

  .محبت از آن یاد شده است
  .اشتیاق شدید بشر به داشتن حیات شایسته

  :تصحیح وتنظیم ارتباط چهارگانه
  ارتباط انسان با خویشتن. الف 

  ارتباط انسان با خدا. ب
  باط انسان با جهان هستیارت. ج
  )33: همان. (ارتباط انسان با همنوع خود. د

ها انسان  هایی که به سبب وجود آن بدین ترتیب مختصات فرهنگی خاص، از آن ویژگی
مـداري   ، تفکیـک شـده و مـانع از قـوم    )فرهنـگ عـام  (گـردد   از حیوان متمایز و ممتاز مـی 

)Ethnocentrism (گی فرهن  به بهانۀ واقعیت نسبیت)caltural relativism (شود می.  همچنین دین
عالوه براین نقد و پیشنهاد، در خصوص تعریف . و علم از عناصرثابت فرهنگی خواهند بود

تـر   تـر و منسـجم   فرهنگ نیز تأمالت در خوري صورت گرفته تا آن را بـه صـورت واقعـی   
گـوهر اساسـی   ) Coherence(برتران بدیع با تأکید بر این کـه اصـل پیوسـتگی    . توضیح دهد

و مـا در تعریـف آن نیازمنـد توجـه بـه ایـن       ) 20: 1376بـدیع، (دهد   فرهنگ را تشکیل می

                                                             
  .  اهمیت این نکته در این است که جهت رشد و تعالی حیات انسان نیازمند وجود مبانی مشترك عامی هستیم کـه

وگو، رشد، اصـالح و مفاهمـه    اي طبیعی ناشی از تمایزات جغرافیایی و فرهنگی باشد تا امکان گفته مقدم بر تفاوت
دست آورد که در تمیز  هایی به توان  مالك صورت است که به استناد  همین مبانی، می همچنین تنها دراین. وجود آید به

دود فرهنگی ــ سیاسی درون قوم یا ملـت انجـام   اي که به بهانۀ مشروعیت مح سره از ناسره در رفتارهاي غیر انسانی
  .شود، بسیار کارآ و مفید خواهند بود می

. شـود  پنـدارد کـه در هـر دوره بـاز تولیـد مـی       آموزد و فرهنگ را چونان هستی ایستایی مـی  فرهنگ هیچ به ما نمی 
  ) 21:همان(
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باشیم تعاریف رایج شمارشی و تاریخی از فرهنگ را مـورد انتقـاد قـرار     خصیصۀ اصلی می
طرف تعاریف شمارش چیزي در مـورد پیوسـتگی در اختیـار مـا قـرار       زیرا از یک. دهد  می

و از طرف دیگر تعاریف تاریخی هم با تفکیک میان بازیگر و فرهنگ، تصـویري  دهند  نمی
کنند که به تعبیر بدیع، چیزي دربارة شرایط خلق وي در عوض،  منفعالنه از بازیگر ارائه می

تعریف فرهنگ را به مثابۀ شیوة زندگی مشترك افراد یک جامعـه و یـا بـه مثابـۀ مجموعـه      
چـه در کارهـاي    بخشـند ماننـد آن   ل اجتمـاعی را تـداوم مـی   هایی که تعامـ  قواعد و اندیشه

از آن جهت کـه نشـان دهنـدة جایگـاه ممتـازي هسـتند کـه        . شود مالحظه می» سوروکین«
دهـد لـیکن    کنند مورد تأیید قـرار مـی   هاي فرهنگی اشتغال می مقدسات و مذهب در پدیده

وي بـه  . مانـد  اسـخ مـی  پ شود که پرسش از رابطۀ این دو در تعاریف مـذکور بـی   متذکر می
درستی بر آن است که تعریف ساختاري از فرهنگ که فرهنگ را به مثابۀ یک نظام پیوندي 

به گفتۀ . شناختی فرهنگ برآید تواند از عهدة توضیح جایگاه جامعه گیرد، بهتر می در نظر می
وي تعاریف ساختاري از این خصوصیت برخوردارند کـه بـر پیونـد ضـمنی و آشـکار در      

کـه بـه   ) Keily(گذارنـد؛ ماننـد کلـوك هـرمن و کلـی       مان الگوهاي اجتماعی تأکید میساز
نظامی تعریف شود که به لحاظ تاریخی از الگوهاي ضمنی یـا  «تواند به  نظرشان فرهنگ می

  ».تواند وجه اشتراك همه یا بخشی از یک گروه قرار گیرد آشکار زندگی شکل گرفته و می
توان بـه تجمـع عناصـر متفـرق      دهند که فرهنگ را نمی  میسان این تعاریف نشان  بدین

بلکــه بــر عکــس در درجــه اول فرهنــگ بــه همبســتگی منطقــی و . قابــل تحــول دانســت
توانـد امکـان    بخش قابل تعبیر است که در وراي رفتارهاي واقعی جاي داشته و می وحدت

هـا   ی هم براي تفاوتبدین ترتیب براي نخستین بار جای. توضیح این رفتارها را فراهم آورد
رغم اختالف بـین رفتارهـاي    توان علی در نظر گرفته شد، زیرا پیوستگی یک فرهنگ را می

  )22: همان. (افراد به آزمون گذاشت و تأیید کرد
اي  توان گفت ضرورت توجه بـه دیـن در مطالعـات فرهنگـی دغدغـه      به این ترتیب می

آیـد   است که تنها از عهدة دین بر میجدي است که دلیل آن نیز انسجام بخشی قدرتمندي 
شـود نقـش اتصـالی دیـن در شـبکۀ روابـط اجتمـاعی         خصوصاً که کلیت دین باعـث مـی  

افـراد را فـراهم   ) Cultural Contexts(هـاي فرهنگـی    صورتی مستحکم، تجانس میان زمینـه  به
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 شود به جهت مولد بودنش، که بخشی از فرهنگ محسوب می در نتیجه دین ضمن آن. آورد
عنوان توصـیف دیـن نیـز در     تواند به رو توصیف فرهنگ می از این. باشد ساز نیز می فرهنگ

  :توصیف اوبورن در این زمینه جالب توجه است. نظر گرفته شود
هـا را در دنیـاي اطـراف تعریـف و      فرهنگ چیزها و پدیده. سازد فرهنگ واقعیت را می

کنـد کـه چگونـه     فرهنـگ تعیـین مـی   . دهـد  ها معنی مـی  کند و به آن بندي می ها را طبقه آن
اعضایش روابط خود را با محیط اطراف، ماوراءالطبیعه، و دیگر اعضاي گروه ببیند، فرهنگ، 

ها و قواعد رفتـاري گـروه اسـت و اعضـایش را در واکـنش اجتمـاعی        تعیین کنندة ارزش
ردي نیـز  مـک کـو  . جینـرپ، اسـپردلی و دیویـد و   ). 271: 1379بـورن،  . (کند  راهنمایی می

فرهنگ عبارت است از معرفت و شناختی که مردم، جهت تعبیر و تفسـیر رفتـار   : اند نوشته
) هـا  سـمبل (اي از نمادهـا   صورت نظام پیچیده معرفت فرهنگی به …گیرد کار می اجتماعی به

در . گردد و آن مستلزم تعریف از شرایط است که هر نسلی باید آن را کسب کنـد  ظاهر می
آموزند که  ها می آن» ببیند«اي خاص  گونه آموزند که دنیا را به  به خردساالن میاي  هر جامعه

اسـپردلی و کـوردي،   . (بعضی از اشیاء را تشخیص دهند و بعضی دیگـر را نادیـده بگیرنـد   
  )27و  26صص : 1372

اکنون با تأمل در مورد جایگاه ممتاز دین بـه عـالوة اهمیـت اصـل پیوسـتگی در درك      
کند و  ایجاد می» پیوستگی«سش قابل طرح است که دین چگونه در فرهنگ فرهنگ، این پر

  کند؟ سازي می گرایی در زندگی چگونه فرهنگ پیوستگی اجتماعی منتج از دین
   ها و اصل پیوستگی دین، ارزش. الف

توان موضوع رابطه دین و اصـل پیوسـتگی را بررسـی     هرچند که از جهات مختلف می
موقعیت ممتازتري نسبت ) Valaes(» ها ارزش«رسد بحث از  نظر می به نمود، اما با این وجود

ها به رسمیت شناخته شده است  زیرا قوت اتصال بخشی ارزش. به سایر عوامل داشته باشد
گیـدنز  . باشـد  و انسجام ارزشی مبناي مناسبی براي ایجاد انسجام اجتماعی و توضیح آن می

هـاي   فرهنـگ از ارزش : غاز کرده و  نوشته اسـت ها آ در تعریف فرهنگ با تمرکز بر ارزش

                                                             
  باشد د نظر میاز منظر اجتماعی ــ فرهنگی م» ارزش«جا  الزم به ذکر است که در این.  
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کنند،  می  اي که تولید کنند و کاالهاي مادي اعضاي یک گروه معین، هنجارهایی که دنبال می
  .تشکیل شده است

که هنجارها اصـول یـا قـوانین تعریـف      هاي انتزاعی هستند، در صورتی آل ها ایده ارزش
هنجارهـا بایـدها و نبایـدهاي    . را رعایت کننـد  ها رود مردم آن اي هستند که انتظار می شده

هایی هستند که افراد  ها ایده ارزش) 31: 1994گیدنز، . (کنند  زندگی اجتماعی را مشخص می
داننـد، حفـظ    دهند و خوب یا بد مـی  چه به آن تمایل دارند، ترجیح می ها دربارة آن یا گروه

چه  آن. دهد  ها را نشان می  گونی فرهنگهاي کلیدي گونا ها، جنبه تفاوت میان ارزش. کنند می
اي اسـت کـه در قـرآن زنـدگی      دانند قویاً تحت تأثیر فرهنگ ویژه را که افراد، ارزشمند می

از نظر روکیچ ارزش، باور پایداري است که فرد با تکیه بر آن، یـک  ) 747: همان. (کنند می
به یک شیوة رفتاري یـا  شیوة خاص رفتار یا حالت غایی را که شخصی یا اجتماعی است، 

تـوکلی،  . (دهـد  یک حالت غایی که در نقطۀ مقابل حالت برگزیده قـرار دارد، تـرجیح مـی   
دانسـته و نوشـته   » چه باید باشـد «ها را پاسخ به سوال  ماروین اولسون ارزش) 134: 1378
چه پسندیده است  هاي اساسی نسبت به آن اي از پنداشت توان مجموعه ها را می ارزش: است

. در جامعـه هسـتند  ) هـا (ترین احساسات مشترك نسبت بـه جهـان    دانست که تجلی عمیق
  )60: 1375چلبی، (

گفتنی است در تعریف ارزش نیز همچون فرهنگ اخـتالف نظـر وجـود دارد و مـا در     
دهی روابط  قدر که اهمیت ارزش در سامان همین. ها را نداریم جا قصد کند و کاو در آن  این

تقابل در جامعه روشن گردید برایمـان کـافی اسـت بـا ایـن توضـیح کـه        انسانی و کنش م
بدین ترتیـب همچنـان   . رود شان فراتر از تعلقات دینی می ها الزاماً دینی نبوده و دایره ارزش

اما باید توجه داشت که در زندگی . هاي غیردینی نیز داریم هاي دینی داریم، ارزش که ارزش
نمایند  ي برخاسته از دین نقش منحصر به فردي را ایفا میها ارزش) فردي و گروهی(انسان 

در واقع انسان به کمک علم، طبیعت را به . باشد ها می که ناشی از تمایل و نیاز فطري به آن
بخشد لیکن سمت و سو و معنا بخشی بدان  گونۀ دلخواه و مناسب خویش انتظام مجدد می

. شـود  معنـا مـی   که بـدون آن زنـدگی بـی    تواند انجام دهد و این همان چیزي است را نمی
هایش، باورهاي جدیدي را در  پذیرش این واقعیت بدین معنا است که دین از طریق ارزش
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هاي نو در شناخت خـود و هسـتی    ساز گشودگی افق کند که سبب انسان و جامعه ایجاد می
اخت حسـی  گیرند که مکمل شن عبارت دیگر منابع جدیدي مورد توجه قرار می به. شوند می

به بیان مرحوم عالمه جعفري بشر بدون درك کلـی اصـول ارتباطـات    . اند ــ تجربی علمی
ارتباط انسان با خویشتن، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان بـا هسـتی، ارتبـاط    (چهارگانه 

: 1373جعفري، ). (انسان با همنوعان خود توانایی تفسیر و توجیه اختیاري زندگی را ندارد
مثالً . هایی مختلف نیز مطرح شده است یان این نیاز و واقعیت از زبان متفکرین رشتهب) 111

بر این نظر است که دین به هماهنـگ شـدن زنـدگی اجتمـاعی     ) 1885ــ  1962(بور  نیلس
ترین کارش این است که به زبان تمثیـل و تعبیـر، مـا را از چـارچوب      کند، و مهم کمک می

تـوان   پس می) 91: 1372هایزنبرگ، . (گیرد آگاه سازد  در بر میتري که زندگیمان را  گسترده
هـاي دینـی اوالً داراي امنیـت و معنـا      گفت محیط فرهنگی در نظام اجتماعی توسط ارزش

منـدي   گیرد که با توجـه بـه جلـب رضـایت     به خود می) دینی(شود، ثانیاً صبغۀ خاصی  می
را ) Cultural repraduction(فرهنگـی  اعضاي جامعه و کمک به رعایت هنجارهـا، بـاز تولیـد    

ایـن مهـم بـه جهـت     . پذیر نموده و لذا پتانسیل فرهنگی جامعه را افزایش خواهد داد امکان
قـدرت  . بخشـد  ها را جهت مـی  ها است زیرا انتخاب انسان ارزش» تعیین کنندگی«خاصیت 

فـري نشـانۀ   هاي علوم بـه تعبیـر مرحـوم عالمـه جع     انتخابی که امروز با توجه به پیشرفت
عظمت درك و دریافت انسانی است که در سطوح بسیار دقیق عالم وجود، نفوذ و دخالت «

رود کـه آدمـی احسـاس     جـا پـیش مـی    این نفوذ تا آن. نماید انگیز خود را اثبات می شگفت
کند که براي شناخت واقعیت هستی برون ذاتی، با بعدي از خویشتن نیز ارتبـاط برقـرار    می
توانـد   این موضوع از اهمیت شایانی برخوردار است چرا که می) 9: 1380ی، گلشن. (کند می

هاي دینی را از پس زمینۀ فرهنگی و معرفتی بیـرون آورده و انتخـاب انسـان را     نفوذ ارزش
توان تحوالت در فیزیک جدید اشاره کـرد کـه    در این زمینه می. معنا و جهتی خاص بخشد

نظـر   عنوان نمونه بـه  به. نگري و طرح مجدد ساخته استموضوع اختیار آدمی را نیازمند باز
کنیم که هرچند کمـی طـوالنی    فیزیکدان انگلیسی اشاره می) 1877ــ  1946(سرجیمزجینز 

به گفتۀ وي قبل از عصـر فیزیـک   . است اما در این زمینه بسیار روشنفکر و قابل تأمل است
هـا   ما دنیا را متشکل از اتم. سان بودمدرن، توضیح دادن منظور ما از علیت و آزادي اراده، آ
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توان براي هر اتـم وتشعشـع    کردیم که اصوالً می کردیم، ما تصور می و تشعشعات فرض می
هـا بـود و    سوال از علیت حقیقتاً شناختن این موقعیت. هر عنصر موقعیت دقیقی تعیین کرد

پرسش از آزادي . ت یا نهبینی وقایع آینده با قطعیت ممکن اس که آیا اصوالً پیش دانستن این
گونه مطرح بود که با وجود مداخلۀ آگـاهی و انتخـاب انسـان در امـور آیـا هنـوز        اراه این

بندي سواالت بدین شکل  دهد که صورت بینی ممکن است؟ اما فیزیک مدرن نشان می پیش
زیـاد  که ما موقعیت دقیق ذرات یا عناصر اشعه را بدانیم خیلی  امکان این. معنا شده است بی

کنیم این هنوز غیر ممکن است کـه آنچـه در آینـده اتفـاق      نیست و حتی اگر بتوانیم چنین 
شـود مـا ممکـن      جان مربوط مـی  بینی کنیم بنابراین چنانکه به دنیاي بی خواهد افتاد را پیش

هـا نهفتـه اسـت،     وقوع پیوستن حـوادث در آن  است زمینه بنیادینی ذیل فضا و زمانی که به
و همچنین ممکن است آینده نیز در ذیل این زمینۀ بنیادین پنهان شده باشد، امـا  تصور کنیم 

چنـین  . بنیادي تعیین شده است  ناپذیري توسط همین زمینه همتا و اجتناب طور بی به) آینده(
که از  چنان اما هم. هاي شناخته شده در فیزیک تناسب دارد اي حداقل با همۀ واقعیت فرضیه

رسـیم،   کنیم و به این زمینـۀ بنیـادي مـی    موجود در زمان و مکان عبور میهاي  دنیاي پدیده
بـاوري   به ذهن) ماده باوري(ها را در عبور از ماتریالیسم  رسد که ما برخی از شیوه نظر می به

ممکن است ظهور وقایع در زمینۀ بنیادین . کنیم و همچنین احتماالً از ماده به ذهن درك نمی
وجـود ایـن    ما نیز بشود، بنابراین آینده این وقایع ممکن اسـت بـه   هاي ذهنی شامل فعالیت

چنـین   رسـد مسـایل ایـن    نظر مـی  در فیزیک مدرن به …هاي ذهنی نیز مربوط باشد  فعالیت
هـا را پیـدا    توانند قفل نباشند فقط اگر ما بتوانیم کلید مناسـب آن  اندکه درها می مطرح شده

تر شبیه به زندان است تا مکانی براي  که جهان بیش دهد فیزیک قدیمی به ما نشان می. کنیم
مکـان  (توانـد شـکل دریـافتی از یـک مسـکن       گوید که جهان می زندگی، فیزیک مدرن می

اي که در  براي انسان آزاد باشد و نه صرفاً شکارگاهی براي حیوانات وحشی، خانه) زندگی
، کوشش کنیم و به دسـت  آن حداقل ممکن است وقایع مطابق میل ما باشد تا زندگی کنیم

هـا بـر    چگـونگی رخـداد واقعیـت تـأثیر ارزش    ) 703و  702صـص  : 1978بومر، . (آوریم
تـوان گفـت    عبارت ساده مـی  به. تر و مثال است هاي علمی نیازمند توضیح بیش گیري جهت
تواننـد در مشـاهده، تجربـه و بررسـی و      هاي دینی نمـی  پژوه موحد یا متأثر از ارزش دانش
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اش اذعان بـه پـوچی در    اي حرکت کند که نتیجه گونه هاي انسانی یا طبیعی به یدهتحلیل پد
چنـین  . در واقع چنین تحلیلی از نظر او اقناع کننده نبوده و اشتباه اسـت . نظام هستی باشد

اش را  ها، گزینش متغیرها و نتیجـه  گیري ارزشی وي است که فرضیه رفتاري ناشی از جهت
.دهد، حتی اگر به نتیجـۀ دلخـواه خـویش نرسـد     قرار می »تحت تأثیر«طور جدي  به


ایـن   

  .هاي دینی نیز وجود دارد اعتنا یا مخالف ارزش پژوه بی  وضعیت براي دانش
ها و باورهـاي محقـق    هاي مستور و پنهان و تأثیرگذاري  ارزش فرض نکتۀ مهم در پیش

د را حـذف و  در چگونگی ساماندهی فهم صحیح و مطلوب است کـه عمـالً برخـی مـوار    
اي دیگر همان موضوع را، به صورتی کامالً  گونه نماید، یا بلکه به برخی دیگر را برجسته می
گـري در   کند که این واقعیت نیز گویاي قـدرت متنـوع مشـاهده    متفاوت درك و توجیه می

هاي دور تا بـه   ها و البته اختالفات از گذشته همین مسایل نیز سرمنشاء تفاوت. انسان است
چه بدان ــ به هـر دلیلـی ـ     خالف آن) خواهند  نمی(توانند  ها نمی زیرا انسان. اند روز گشتهام

اشاره به آلبرت انیشتین نمونۀ جالب توجهی براي مطالـب پـیش   . اند، گام بردارند باور یافته
ایـن گهـوارة   . رازي در بردارد. کنیم   ترین چیزي که مشاهده می ساده: در نظر او. گفته است

داند در برابر این راز بزرگ به  کسی که این را نمی. ۀ علوم و هنرهاي واقعی بشري استهم
مشاهدة این راز بزرگ و عشـق  . اعجاب و تحیر نایستاده مرده ایست، شمعی است خاموش

کـه همـۀ ادیـان را    )  احسـاس عظمـت غالـب   (به اطالع از آن بود گرچه آمیخته به تـرس  
ها نفوذ کنیم، تظـاهر و تجلیـات    توانیم در آن یایی که ما نمیعلم به وجود اش. وجود آورد به

ها نفوذ  توانیم در آن ها است که ما نمی العلل تشعشعات ذات آن  چهرة حقیقی  اشیاء و علت
ها است که تنها  العلل تشعشعات ذات آن کنیم، تظاهر و تجلیات چهرة حقیقی اشیاء و علت

ایـن احسـاس   . گنجـد  ظره به عقل و استدالل  ما  میترین من ترین صورت و ابتدایی با ساده
به این معنی و تنهـا  . عمیق و این هیجان بزرگ ایجاد کنندة مذهب و احساس مذهبی است

همین نگـرش اسـت   ) 11: 1380گلشنی، . (به این معنی، من یک شخص مذهبی و متعصبم
بـراي دو سـال از   شود تا به گفتۀ خودش وقتی معادالت نسبیت عام را یافت  که  باعث می

                                                             
  کند دهد نه این که نتیجه را القاء می قرار می» تحت تأثیر«باید توجه داشت که گفته شد  
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گلشنی، . (دید ها را با اصل علیت عمومی در تعارض می ها خودداري کرد، زیرا آن انتشار آن
داري طـوالنی بـراي آن اسـت کـه بـه اعتقـاد انیشـتین         در واقع این خویشتن) 176: 1377

. هـایی از ایـن دسـت فراواننـد     نمونـه ) 30: 1380کاسـکو،  (» کنـد  خداوند تاس بازي نمی«
گـودل  طبق قضیۀ کورت. ها حتی ریاضیات است مذکور شامل کلیۀ رشته فراوانی

 )1978 
یک سیستم کامل و بسته نیست و قبول آن مسـتلزم نـوعی ایمـان    ) ریاضیات هم) (1906ــ

تـوان پـذیرفت کـه اگـر ایمـان، صـبغۀ        بنابراین به راحتـی مـی  ) 40: 1379گلشنی، . (است
ها و تحقیقات، صورت دیگري  و سوي تحلیلگرایانه داشته باشد، سمت  توحیدي و وحدت

کنـیم کـه    اکنون به شاهدي تاریخی یعنی ریاضیات در هنر اسالمی اشاره می. خواهند یافت
  .کند صحت این نظر را افزون می

وسـیلۀ آن هرچـه مـادي اسـت از      استعمال ریاضیات در هنر اسالمی راهی است که بـه 
  اي اسـت   کنـد و نیـز وسـیله    ا مـی النـوعی قدیسـت پیـد    برکت مـنعکس کـردن جهـان رب   

شـود و   کنـد آگـاه مـی     که با آن آدمی از ساخت اساسی جهان مـادي کـه او را احاطـه مـی    
ریاضـیات در اسـالم، همچـون    . کند که به راز آفرینش خدا راه یابد شایستگی آن را پیدا می

ال زنـدگی  تر به جهان اشک در واقع بیش. نیست» ماده«ریاضیات جدید، در قید و بند جهان 
کـه   در نتیجه، توانسته است بـیش از آن . النوعی ارتباط دارد و در آن سوي آن به جهان رب

ساختمان اجزاي ترکیب کنندة جهان فیزیکی را همچون در فیزیک جدید آشـکار کنـد، بـه    
عـالوه بـر ایـن، توانسـته اسـت بـه       . آشکار کردن اصل حاکم بر این جهان فیزیکی بپردازد

و توازن و آگاهی از فوران کثرت از وحـدت و بازگشـت هـر کثـرت بـه      دریافت همگانی 
تـر در هنـر و    وحدت کمک کند که وجه تمایز روحانیت اسالم است و به صورتی مسـتقیم 

جاي دیگر خصوصیت قدسی ریاضیات در نگرش   در هیچ. شود معماري اسالمی متجلی می
ندسه و حساب، ماده شـرف پیـدا   شود که در آن، به کمک ه اسالمی بهتر از هنر آشکار نمی

شود که در آن مستقیماً حضور همه جایی واحـد در تکثیـر    کند و محیط قدسی ایجاد می می
                                                             

 kurt Godel اي همواره وجود خواهند داشت که در هیچ نظام منطقی خود کفایی  گودل نشان داد که حقایق ریاضی
رابینسـون،  . (توانـد باشـد   ء اما هـر دوي اینهـا نمـی   هر سیستم صوري یا کامل است و یا خود کفا. قابل اثبات نیستند

1379،132(  
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  )100: 1366آرام، . (کند انعکاس پیدا می
هاي دینی در علوم مختلف تأثیرات بنیادینی  چنین است که نگرش برخاسته از ارزش این

ناصر ساختاري فرهنگ آن جامعـه در کلیـۀ مسـایل و    ها را به مثابۀ ع گذارد و آن برجاي می
  .سازد شؤوناتشان وارد می

  
  بندي جمع
سازي گفته شـد محـدود بـه عرصـۀ اجتمـاعی ـــ        عنوان نقش دین در فرهنگ چه به آن

لیکن باید توجه داشت که . فرهنگی بود و براساس موضوعیت دین در جامعه مطرح گردید
ي که با سایر عوامل در نظـام اجتمـاعی دارد، قابـل    ها نقش دین همچنین در نسبت و رابط

در ایـن  . باشد که هر یک نیازمند مطالعۀ جداگانه و استناد به تحقیقات میدانی دارد تغییر می
عنوان نقش دین مورد تأمل قـرار   تواند به راستا نقش نهادها و نمایندگان دینی در جامعه می

سازي مشخصاً از طریـق   نشان داد که فرهنگبررس نقش دینی در محدودة این مقاله . گیرد
کند و بدین ترتیب با تعیین   ها، باورها و هنجارهایی است که دین در جامعه ارائه می ارزش

هـا تـأثیر قابـل     ها و اعتبار بخشی بـدان  گیري نظام ارزشی، در گزینش نقش چگونگی شکل
  هـا متقابـل و    کـنش در واقـع دیـن بـا تأثیرگـذاري بـر ماهیـت روابـط        . گـذارد  توجهی می

عنـوان یکـی از نیروهـاي قـوي در سـاخت       هاي مقبول در جامعه، خود را بـه  تعریف نقش
هـا   تأثیر دین نه تنها در نوع نگاه و گزینش ارزش. سازد وارد می) Sacial Stractuce(اجتماعی 

زیـرا ترکیـب و نحـوة سلسـله     . ها نیز بسیار حائز اهمیت است بندي ارزش بلکه در اولویت
طریق معرفـت فرهنگـی در هـر     سازد و بدین راتب در نظام فرهنگی و ارزشی را معین میم

هـا و   اي بـا  ارزش  بخشـد کـه متفـاوت از جامعـه     جامعه را سـمت و سـوي خاصـی مـی    
توان گفت دین بـا رسـوخ در سـاختار فرهنگـی      در نتیجه می. هاي دیگر است بندي اولویت

آورد بلکه مبناي  وجود می پیوستگی اجتماعی را به که صورت نامرئی عالوه بر این جامعه، به
سـازد کـه در کنـار     هاي همان دیـن اسـتوار مـی    هاي مشخص ارزش آن را بر اصول و پایه

ورزي را شـدیداً تحـت تـأثیر     ها و از جمله اندیشیدن و علم معرفت فرهنگی، دیگر معرفت
ین باید بپذیریم که بر زیرا با روشن شدن جهت بخشی دین به فرهنگ، همچن. دهد قرار می
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وقتـی در مشـاهده و    .گـذارد  گـر اثرمـی   و البتـه مشـاهده  » مشاهده«مفهوم، حوزه و معناي 
گر تجدید نظر شود در واقع در چارچوب معنایی، ادراکی و تحلیلـی تجدیـد نظـر     مشاهده

. ستمعناي فراگیر شدن تأثیر دین از علوم انسانی به دیگر علوم تجربی ا  شده است و این به
هـاي مشـاهده و    عبارت دیگر وقتی نحوة دیـدن تغییـر یابـد، بـه همـان میـزان، گـزارش        به

در . آیـد  چه که هست پدید مـی  هاي آن متفاوت خواهند شد و شناخت دیگري از آن تحلیل
ها را نبینیم و حذف کنیم، متـأثر   که چه گیرد و این اي الجرم گزینشی صورت می هر مشاهده
هاي دینی تغذیه شـود،   چه از ارزش چه گفته شد چنان ت که بنا بر آنفرهنگی اس  از معرفت

یابند و اتفاقاً مـالك و معیـار گزینـی     هاي معرفتی و علمی در همان راستا تکوین می تالش
  .گردد براي تشخیص علم از غیر علم نیز بر همین اساس استنتاج می

  
  چگونگی تغییر در نظام اجتماعی ــ فرهنگی. ب

طریـق   پـردازیم تـا بـدین    یان چگونگی تغییر در نظام اجتماعی ــ فرهنگی میاکنون به ب
طـور   طور کلی و توسعۀ علمی به ناپذیر دین و نقش حیاتی آن در توسعه به همراهی اجتناب

خاص خصوصاً در کشورهایی نظیـر ایـران کـه دیـن در تـار و پـود بافـت اجتمـاعی ـــ          
بینانه به  سی این موضوع، مبناي ورودي واقعبرر. شان تنیده شده است، روشن شود فرهنگی

زیرا جاگیري دین در سطوح بنیادي اندیشه و رفتار . مبحث بعدي یعنی دین و توسعه است
شود توسعه نیز معنا و مصداقی متناسب با هویت اجتماعی ـــ فرهنگـی    اجتماعی سبب می

  .هر جامعه بیابد
باور به قـدرت ایجـاد   . بوده و هستپدیدة تغییر در دورة جدید از اجزاء زندگی مدرن 

تغییرات و توانایی دستیابی بدان در طبیعت، اندیشۀ ضرورت تحول در جوامع را نیـز رواج  
هاي فراوانی را تا به  متأثر از همین اندیشه فراز و نشیب) Development(داد و مفهوم توسعه 

ایدار و توسعۀ پویا مطرح ها با عناوین توسعۀ پ امروزه، تحلیل. امروز پشت سر گذارده است

                                                             
  مرکز  .بهاءالدین خرمشاهی: ترجمه. ایان باربور، علم و دین: توانید مراجعه کنید به تر می جهت کسب اطالعات بیش

  .321و  320، صص 1374نشر دانشگاهی، چاپ دوم، 
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نگـري در بررسـی و ایجـاد تغییـرات در جوامـع از       در واقع ضرورت همه جانبه. شوند می
هاي داخلـی از سـوي    سو و ضرورت پذیرش درونی تغییرات و تحوالت منتج از ریشه یک

تـر مغفـول مانـده     دیگر از جمله عوامل اساسی در تعمیق مباحث توسعه هسـتند کـه پـیش   
توان گفت تجارب متنوع در خصوص توسعه در کشورهاي مختلف یک  براین میبنا. بودند

ریـزي   که هر تغییر و برنامه است از این  اند و آن عبارت  بار آورده نتیجۀ صریح و مشخص به
بـه بیـان   . شود که از درون نظام اجتماعی ریشه گرفته باشـد  در صورتی محقق و پایدار می
زاست، زیرا هر جامعه یـک واقعیـت عینـی و     ن توسعۀ دروندیگر توسعه پویا و پایدار هما

اعتنا به شرایط  تواند مستقل و بی باشد که دست بردن در اجزاء آن نمی موجودیت خاص می
بنابراین تغییرات مطلوب، تغییراتی هستند که از درون . هاي خاص آن صورت پذیرد ویژگی

و پیتـریم  ) 1858ـ   1917(یم نظـام اجتمـاعی ـ فرهنگـی نضـج یافتـه باشـند امیـل دورکـ         
شناسانی هستندکه با درایـت و   از جمله جامعه) 1889ــ  1968(الکساندرو ویچ سوروکین 

نظر دورکیم، تغییر اجتماعی ــ فرهنگی، اساسـاً   به. اند نگري بر این موضوع تأکید کرده ژرف
عـه تحمیـل   تغییراتی کـه از بیـرون بـر جام   . پذیرد از طریق تحول درونی جامعه صورت می

تغییراتی که از بیـرون بـر جامعـه    . پذیرد شود، از طریق تحول درونی جامعه صورت می می
عنصـر تعیـین   . خاص جامع نخواهد داشت  تأثیري قابل مالحظه بر ویژگی. شود تحمیل می

چه مهم است و همه توجه پژوهشـگر   بنابراین آن. کننده، توضیح محیط درونی جامعه است
ریشه نخستین هر گونه فراینـد  : هاي فرهنگی درونی است لب کند، پویاییرا باید به خود ج

وبیش برخوردار است، باید رد ترکیب محـیط اجتمـاعی درونـی     اجتماعی که از اهمیتی کم
وسـیله   زیرا اگر محیط اجتماعی بیرونی، یعنی محیط اجتمـاعی کـه بـه    …وجو شود  جست

راتی داشـته باشـد، ایـن تـأثیرات تنهـا بـر       تواند تـأثی  جوامع پیرامون تشکیل شده است، می
ها حمله و دفاع است و افزون بر این، محیط بیرونی تنهـا   کارکردهایی است که موضوع آن

  )90: 1381کوش، (تواند اثر خود را تحمیل کند  با واسطه قرار دادن محیط درونی می
ـــ   1941(هـاي اجتمـاعی ـــ فرهنگـی      نام پویایی سوروکین نیز در کتاب مهم خود به

وجود آمدن تغییرات در نظام اجتماعی ــ فرهنگی را در  که در چهار جلد نگاشته، به) 1937
هاي ابتکار عمل و قدرت  نه بند خالصه کرده که به نحوي واقع بینانه و البته با ظرافت زمینه
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که عوامل خارجی  مداخله در نظام اجتماعی ــ فرهنگی را مشخص ساخته است، ضمن آن
هرچند نظـر  . اند  ها براي ایجاد تغییرات مطلوب خودشان، در نظر گرفته شده رهاي آنو فشا

قابل تحلیل و نقد » جامعه مثابۀ یک کل«دورکیم ممکن است براساس نگرش خاص وي به 
باشـد و از   باشد اما نظر سوروکین مستند به مطالعات فراوان وي در خصوص تغییرات مـی 

بندي  رو جمع باشد و از این مند می هاي تجربی نیز بهره از نمونهرو عالوه بر جنبۀ نظري،  این
خالصـۀ نظـر وي در مـورد    . وي حتی اگر هم کامالً مورد پذیرش نباشد، قابل تأمل اسـت 

  :باشد بروز تغییرات در هر نظام اجتماعی ــ فرهنگی به شرح زیر می
در خود نظام قـرار   دلیل یا علت حصول یک تغییر در هر نظام اجتماعی ــ فرهنگی،. 1

  .وجو شود داد و الزم نیست که در جاي دیگر جست
دلیل دیگري که مضافاً براي تغییر یک نظام وجود دارد، محیط آن است که بـه نوبـۀ   . 2

  .نفسه متغیر، تشکیل شده است خود عمدتاً از نظامات فی
اي  ن وقفه سلسلهکند، بدو  نفسه تغییر می که فی هر نظام اجتماعی ــ فرهنگی در حالی. 3

آورد که نه فقط محیط نظام، بلکه خود نظام را نیز دگرگـون   وجود می نفسه را به از نتایج فی
  .سازد می

جا که هر نظام اجتماعی ــ فرهنگـی بـذرهاي دگرگـونیش را بـا خـود حمـل        از آن. 4
کند، در عین حال قدرت شکل دادن به سرنوشت و شغل زندگیش را نیز در بطن خـود   می

هر نظام اجتماعی ــ فرهنگی از لحظۀ پدیدآمده، خود عامل اصلی سرنوشت . ه همراه داردب
این سرنوشت، یا شغل زندگی نظام، در مراحل متوالی بعـد از پدیـد آمـدن،    . خویش است

نفسـه نظـام در جریـان موجودیـت آن      هاي فی عمدتاً معرف تحققی است که براي بالقوگی
  .حاصل شود

ها اساساً عبارت  پوشی نیستند، ولی نقش آن که اهمیت و قابل چشمنیروهاي محیطی . 5
رو کـردن، و تقویـت یـا تضـعیف تحقـق       وجود آوردن تأخیر یا تسریع یا با مانع روبه از به

توانند نظام را در هـم بشـکنند و بـه      این نیروها گاهی می. نفسه نظام است هاي فی بالقوگی
هاي آن را در نخستین مراحـل متوقـف    حقق بالقوگیموجودیت آن پایان دهند، و یا روند ت

نفسه نظام و سرنوشت عـادي آن   هاي فی توانند تغییري اساسی در بالقوگی گردانند، اما نمی
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سرنوشت روئیدن یک درخـت بلـوط از دانـۀ بلـوط را     ) مثالً(طوري که  وجود آورند، به به
  …یا بر عکس  جاي بلوط، یک ماده گاو، سبز شود، و چنان عوض کنند که به

یک نظام، از  لحظـۀ پدیـد آمـدن،    ) قضیه به این صورت مطرح باشد که(که  تا جائی. 6
کند، چنین نظامی حاکم بر سرنوشت خویش،  اش را در درون خود حمل می سرنوشت آینده

جا که آیندة نظام، عمدتاً نـه   از آن) مضافاً. (است) غیر جبري ــ م(و به این معنا خودمختار 
شود، یک چنین چیـزي بـودنی    وسیلۀ خود نظام تعیین می لۀ عوامل خارجی، بلکه بهبه وسی

) غیر جبري(خودمختارانه ) به معناي حاکمیت عوامل داخلی در تعیین سرنوشت نظام ــ م(
صورت خودجوش، بر طبق ماهیـت نظـام، و از درون خـود آن،     یا آزادانه است، چرا که به

  .گیرد سرچشمه می
وسـیلۀ   نفسۀ نظام حادث، چیزي است که تا حدودي بـه  هاي فی بالقوگیروند تحقق . 7

خود نظام، از قبل تعیین شده است، ولی این تعیین شده بودن از قبل، میدان و حاشیۀ قابـل  
به این معنا، روند یـاد شـده را،   . گذارد  ها باقی می اي هم براي خودنمایی گوناگونی مالحظه

تنها، جهـت اصـلی، و مراحـل    . شمار آورد از قبل تعیین شده به توان مطلقاً و مؤکداً نیز نمی
ترین قسـمت   اصلی تحقق است که جنبۀ از قبل تعیین شده دارد، بقیۀ چیزها، از جمله بیش

گـویی   بینی و غیر قابل پـیش  صورت اموري غیرقابل پیش ند، و به»آزاد«مربوط به جزئیات، 
ه و انتخـاب آزادانـۀ خـود نظـام سـروکار      آیند که با بخت و تصادف و محیط و سلیق درمی
  .دارند
جا که سرنوشت یا شغل زندگی هر نظـام نتیجـۀ سـیطره نظـام بـر خـودش و        از آن. 8

نفوذ و تأثیر نیروهاي محیط است، سهم نسبی هر یک از این دو عامل در شـکل  ) همچنین(
ی ـــ فرهنگـی   تواند مقادیر ثابتی براي کلیـۀ نظامـات اجتمـاع    دادن به سرنوشت نظام، نمی

تمـامیتی کـه   . تر باشـد  کند بزرگ اي که نظام بر خودش اعمال می هرچه سهم سیطره. باشد
عنـوان نکتـۀ    چه که به آن .تر است تر، و نیرومندي آن، بیش شود کامل براي نظام حاصل می

                                                             
 ر سوروکین درهمین هشت بند به روشنی مشخص شده که نظ ضمن آن. بند نهم جهت رعایت اختصار حذف گردید

  .است
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پایانی این قسمت الزم است گفته شـود یـادآوري ماهیـت چنـد الیـه و ذوابعـاد تغییـرات        
سو و کثـرت متغیرهـاي    اجتماعی ــ فرهنگی از یک) 592ــ  594صص : 1369، آبراهامز(

. باشـد  داخلی و خارجی تأثیرگذار بر تحوالت اجتماعی ـــ فرهنگـی از سـوي دیگـر مـی     
صورت تقدم و تـأخر   ها به هاي مکانیکی و ترسیم وضعیت بنابراین تا حد امکان باید از نگاه

ید در کثرت متغیرها، غرق گردید و هدف ما نیـز در  همچنین نبا. گونه اجتناب ورزید مطلق
بیان چگونگی تغییرات در نظام اجتماعی ــ فرهنگـی تقویـت دیـدگاه نظـري در گـزینش      

  .ها بر یکدیگر بود صحیح متغیرها و تحلیل مناسب از برخوردها و تأثیرات متقابل آن
  

  )علمی(دین و توسعه 
د بحث از رابطۀ دیـن و توسـعه تـا حـد     هاي پیشین آورده شدن با مطالبی که در قسمت

دین به مثابۀ عنصر اجتماعی ـــ فرهنگـی کـه در شـمار اجـزاء      . زیادي هموار گشته است
سـازي و تغییـرات درون    باشد که در مقولۀ فرهنگ ساختاري نظام اجتماعی ــ فرهنگی می

معه نیـز  کند و بر همین سیاق بر چگونگی رشد و توسعۀ علمی در جا آفرینی می نظام، نقش
عبارت دیگر علـم و دیـن همچـون دو پدیـدة      به. گذارد تأثیرات جدي و مهمی بر جاي می

اي تعاملی دارند که به فراخـور حـوزه و    ــ اجتماعی در درون نظام مذکور رابطه فرهنگی
جـا کـه رشـد     از آن. ها و ابعاد آن متفاوتند  ماهیت خاص هر یک، نسبت تأثیرپذیري، زمینه

باشند نحوه و نوع رابطۀ توسـعۀ   وسعۀ علم یمنفک از سایر اجزاء نظام نمیعلمی و سپس ت
عنـوان موتـور    در واقع علم به. تري قابل بررسی است علمی و دین نیز در چارچوب وسیع

هـا، اهـداف و    ها و ترسـیم کننـده ارزش   عنوان نیروي جهت بخش فعالیت توسعه و دین به
چـه   جا، نسبت این دو با یکدیگر است یعنـی چنـان    ننکته مهم در ای. کند  ها عمل می آرمان

صورت آیـا دیـن بـراي توسـعۀ      بخواهیم متغیر مستقل را از متغیر وابسته بازشناسیم در این
علمی است و یا برعکس؟ اگر دین را همچون یک واقعیـت و الویـت درجـۀ یـک معنـاي      

توسعۀ علم محور و زندگی براي بشر را بپذیریم در آن صورت توسعۀ علمی چه در معناي 

                                                             
 باشد شناختی بدان می بودن به دین صرفاً به جهت نگاه جامعه» پدیده«اطالق ب.  
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رشـد و توسـعۀ علـم، متـأثر و در خـدمت      . مبتنی بر مدیریت علمی و چه در معناي تولید
زیرا هرچـه جامعـه را تجـانس فرهنگـی     . بخشند اهدافی است که به زندگی  انسان معنا می

)Caltural homogeneity (تـري   مند باشد مصونیت روانی و احساس هویت بـیش  باالتري بهره
در ایـن راسـتا دیـن از درون    . گردد تر می صورت، زندگی، انسانی آید که در این میوجود  به

دهـد   نظام اجتماعی ــ فرهنگی، تولید علم و توسعۀ علمی را به نحوي هویت و جهت مـی 
که با نقشۀ ادراکی و الگوي تفکر در آن جامعه سنخیت داشته باشد و این دقیقاً منظور ما از 

  .باشد می» سازي فرهنگ«
، بـاور و تصـور   »سازي فرهنگ«الزم به توضیح است که ممکن است به اشتباه منظور از 

نگاه تحمیلی در هدایت فرهنگی پنداشته شود لیکن همچنان کـه گفتـه شـد، منظـور از آن     
توجه به نقش ساختاري دین و فرهنگ و ضرورت بررسی هر فرهنگی با توجه بـه پیشـینۀ   

سازي در صورتی معناي واقعی خود را خواهد یافت کـه   بنابراین فرهنگ. اش است تاریخی
هاي درونی نظـام   با الهام از مایه) علمی(ها به هدف توسعه  ریزي هاي انسانی و برنامه تالش

ریزي شودو تا چنین شرطی زمینۀ پاسخگویی و تحقیق نیابد توسعۀ  اجتماعی ــ فرهنگی پی
. مینه تجارب تاریخی بهترین گواه هسـتند در این ز. علمی پایدار و پویا  دست نیافتنی است

ترند وي بـه بررسـی نقـش      در این زمینه شناخته شده) 1864ــ  1920(وبر  مطالعات ماکس
  داري پرداخـت و بـه نتـایج جالـب     هاي اجتماعی ــ فرهنگی منتهـی بـه سـرمایه    در پویش

کوشیم   اً میصرف: داري نوشت وبر در اخالق پروتستانی و روح سرمایه. توجهی دست یافت
شمار عوامل در هم پیچیده  تاریخی سهم نیروهاي مذهبی را در تشکیل بافت  تا در میان بی

وي ) 89: 1373وبر، . (است، تصریح نماییم» جهانی این«ویژه  تکامل فرهنگ جدید ما، که به
» بـه جان یـک «یقیناً قصد ما این نیست که به جاي یک تعبیر : کند  در نهایت احتیاط تأکید می

هـر  . جانبه را قرار دهیم قدر یک گرایانه همان گرایانه از فرهنگ و تاریخ، یک تعبیر روح ماده
عنوان نتیجۀ پژوهش تلقـی   عنوان مقدمه، بلکه به پذیرند، اما اگر نه به دو به یک اندازه امکان

ه و و با مطالعـ ) 192: همان. (نمایند کدام خدمت چندانی به حقیقت تاریخی نمی  شوند هیچ
عقالنی شدن سلوك زنـدگی در  : اي مذهبی ایدة پیورتیانی از شغل نوشته است ه بیان شالود
] Berufشغل به مثالۀ تکلیـف دینـی  [منظور رستگاري اخروي، معلول مفهوم شغل  این دنیا به
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  )165: همان. (کشانه بود در پروتستانیسم ریاضت
اي شرقی  اي است که جامعه گفته است بررسی رشد و توسعه چه که مؤید شرط پیش آن

حتی اگر تردیدي در صحت نظر وبر در این زمینه وجود . چون ژاپن بدان دست یافته است
دهد کـه پیونـد وثیقـی میـان دیـن و        داشته باشد، تأمل در تحوالت ژاپن به خوبی نشان می

ذاري شهید سید مرتضی آوینی با عنایت به جایگاه دین و قدرت  تأثیرگ. توسعه وجود دارد
آن به تغییرات اجتماعی و دقت در آراء وبر، شباهت توسعه در ژاپن را با کشورهاي غربی، 

راز «اي بـا عنـوان    هـا دانسـته و در مقالـه    هاي آن آفرینی فرهنگی دین  ناشی از شباهت نقش
در بطن سـنت ژاپـن، صـفات و خصائصـی وجـود دارد کـه       : نوشته است» سرزمین آفتاب

. جهتـی داشـته باشـند    داري همسـویی و هـم   تکنولوژي و تمدن سـرمایه  توانند با توسعه  می
وجو کرد که  ها جست توانایی ژاپن در الحاق به تاریخ غرب باید در آن) 10: 1378آوینی، (

داري وجـود   گر براي یک رویکرد تام به نظـام سـرمایه   صفاتی آماده) Shinto(در دین سینتو 
نه  1945در پانزدهم اوت : دهد  لیل خود توضیح میوي در بخشی از تح) 12: همان . (دارد

روز پس از بمباران اتمی هیروشیما و شش روز پس از بمباران ناکازاکی، مردم ژاپن بـراي  
گفت امپراطور دیگـر خـدا نیسـت و      نخستین بار صداي امپراطور را از رادیو شنیدند که می

از مـردم در برابـر کـاخ     هـایی  جمعـی گـروه   انتحـار دسـته   . بشري است همچون دیگـران 
دهـد کـه  اعتقـاد بـه اولوهیـت امپراطـور و        امپراطوري پس از شنیدن سخنان او، نشان می

هاي پربار برنج، تا کجا در  بر سرزمین آفتاب تابان و خوشه سلطنت ازلی و ابدي میکادوها
ن رویکرد ای» لوازم«را که از » وحدت و اطاعتی«. دار بوده است قلوب و ارواح مردمان ریشه

ضـمانت  »پرستش میکادو به مثابه خـداي مجسـم  «کلی تاریخی به غرب و تمدن آن است، 
کرده است؛ و پرستش ژاپن به مثابۀ اولین مخلوق االهـی و وفـاداري متعبدانـه نسـبت بـه      

استحاله فـرد در  «مافوق نیز به دو صورت متعین دیگر از همین روح تعبد  هستند مالزم با 
در مذهب شینتو،  توسـعۀ تکنولوژیـک در مقیـاس    » ذاتی فرد انسانیعدم ارزش «و » جمع

نظم انتزاعی که به سـوي  مطلـق   «هایی نیاز دارد که بتوانند از یک    کلی و تاریخی به انسان

                                                             
  اپراتورها  
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مسـتحیل  » فردیت  خود را در جمعی با غایـات مشـترك  «تبعیت کنند و » کند شدن میل می
ه سوي مطلق شدن میل کنـد، منـافی اختیـار و    یک نظم ظاهري وقتی ب) 15: همان(  .سازند

چـه آن   اي جز آن استقالل ذاتی فرد انسانی است و بنابراین فرد در یک نظام ماشینی، وظیفه
» فـرد حقیقـی  «چـون   …خواهد بر عهده ندارد و این صورتی از بردگی است  نظام از او می

) 26: همـان . (بنـدد  یصـورت نمـ  » جمـع حقیقـی  «موجود نباشد، از اجتماع این افراد نیـز،  
در ژاپن نیـز بـه نحـوي    ) Tokugawa(نیز در مورد مذهب توکوگاوا ) Bellah(هاي بال  بررسی

رسـد کـه مـذهب تـأثیر مسـتقیم و       وي به این نتیجـه مـی  : کند دیگر نظر آوینی را تأیید می
اشـته  سریع ژاپن د ها و اخالقیات اقتصادي و بنابراین توسعه اقتصادي اي بر آیین واسطه بی

در دوران اولیۀ خـود، داشـتن   . پردازد می) Shinahu(»  شینشو«است بال ابتدا به بررسی فرقه 
هاي عملـی   دانست و توجه به آیین  ایمان و اعتقاد صرف را براي نیل به رستگاري کافی می

ها یک فرد، هر قدر هم شرور بود امکان داشت آمرزیـده    بدین ترتیب به اعتقاد آن. نداشت
در نتیجـه تبلیغـات و   ) 1600ـ   1868(بـا ایـن وجـود تـا اواسـط دوران توکوگـاوا       . شـود 

باصطالح دومـین بنیانگـذار فرقـه، رسـتگاري و     ) Rennyo shonin(» رنیوشونین«هاي  آموزش
دیگر چیزي راجع به افراد شـروري کـه بـه    . عمل اخالقی با یکدیگر ناگسستنی پیدا کردند

هـاي مـذهبی،    بدین ترتیب با ایجاد تغییـري در ارزش . شد اند، شنیده نمی رستگاري رسیده
از نظـر بـال ایـن    . عنوان نشانۀ رستگاري مورد تأکید قرا گرفـت  عمل مبتنی بر اخالق نیز به

که، تالش و پشـتکار در ایـن    نخست این. مقتضیات اخالقی جدید، داراي سه ویژگی بودند
. فـۀ اخالقـی مبـدل گردیـد    خصوص در حوزة حرفه هر شخص، بـه برتـرین وظی   دنیا و به

طلبی در رابطه با مصـرف بـود    ویژگی دوم نیز پیدایش یک نگرش مبتنی بر زهد و ریاضت
  :ها، و امثال زیر استنباط نمود توان آن را از خالل حکمت که می

  .ــ همیشه امیدوار به رحمت خدا باش
  .شــ در نشاط صبحگاهان و سرمستی شامگاهان، از فعالیت و تالش غافل مبا

  .کوش باش ــ در حرفه خانوادگی خود سخت

                                                             
  .الزم به ذکر است که در ابتدا فهم توسعه در معناي اقتصادي آن محصور بود.  
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  .دار باش ــ در خواهش خود براي تجمالتی که هرگز نفع ندارند، خویشتن
  .ــ از قمار کردن بپرهیز

  .طلب مباش و به اندك قناعت ورز ــ زیاده
مـوزة   هاي نادرست ممنوع بوده، اما طبـق آ  دست آوردن سود از راه که گرچه به سوم این

، سودهاي متعارف کسب و کار از نظرمذهبی مجاز شمرده )Bodhisattva(» یساتوابود«روحیۀ 
ــود  ــده ب ــب   . ش ــۀ بــال کس ــان و پیشــه   بــه گفت ــن جهــت   هــاي بازرگان   وران را از ای
تجـار و  . کننـدگان اسـت   ها به سـود مصـرف   پنداشتند این فعالیت دانستند که می مشروع می

شـدند کـه بـه     عه از این حق برخـوردار مـی  وران با نفع  رساندن به دیگر اعضاي جام پیشه
بود، ) Jiri - rita(» جیري ــ ریتا«این همان فضیلت و شرافت نظم . خودشان نیز نفع برسانند

بال براي نشان دادن تأثیر مذهب شینشو بر روي اعمال و رفتار بازرگانی ژاپنـی، بـه تجمـع    
د بازرگانان در صورت اسامی ، وجود تعداد زیا)Omi (» امی«معابد شین در شهرهاي تجاري 

استناد . معابد مزبور و ذکر خیرهایی که غالباً در شرح حال  این بازرگانان عنوان شده است
  )63و  62صص : 1378سو، . (کند می

ارتبـاط دارد ثانیـاً ایـن    ) علمـی (توان نتیجه گرفت دین اوالً بـا توسـعه    بدین ترتیب می
  امروزه با انتقاداتی که بر مکاتـب مشـهور  توسـعه   . دگذار  ارتباط بر ماهیت توسعه تأثیر می

: گونه که آلـوین، سـو گفتـه عبارتنـد از     وارد شده است عمالً نتایجی که حاصل آمده همان
و آزاد گـذاردن محققـین در   » چند بعدي«هاي  تالش در ارائه تحلیل» تاریخ«توجه به عامل 

عبـارت   بـه ) 318همـان،  (لوب است پاسخ به این سوال که آیا توسعه امري مطلوب یا نامط
تر، محققان و نخبگان کشـورها در تعریـف توسـعه، خـود را داراي حـق گـزینش و        صریح

دانند و این به جهت وجود شروط فرهنگی غیر دستوري، سـاختاري و نافـذ در    انتخاب می
دي باشد و لذا توسعه تا وقتی با هویت اجتماعی ــ فرهنگی سازگار نیفتد، تول هر کشور می
است که ) Inward Looring sevdlipnent(زا  اي درون پس توسعۀ مطلوب، توسعه. نخواهد یافت

را در ) Control(بخشـی و نظـارت    با اتکاء بـه فرهنـگ خـودي، توانـایی هـدایت، انسـجام      
  .هاي اجتماعی ــ فرهنگی داشته باشد زمینه

ین و علم و توسعه پیوسـته  که در کشور، موضوعات د  در پایان این مقاله با توجه به این
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ها درك و  شود صورتی پویا و زاینده از آن گیرد و کوشش می مورد بحث و پرسش قرار می
هاي سیاسی،  ها و تنش نظر از جدال فهم گردد ذکر این نکته خالی از فایده نیست که صرف

این   سازد که سازي توسعۀ علمی ذکر گردیده روشن می عنوان نقش دین در فرهنگ چه به آن
هاي متفاوتی هستند که خواسته و ناخواسته تأثیرات خود را در  اختالفات برخاسته از ارزش

و در . گذارنـد  قالب نحوة ادراك و الگوهاي تفکر و نگرش به عـالم و آدم بـه نمـایش مـی    
امان و دشوار مسـألۀ   هاي بی نیاز است تا از عهدة هضم چالشگري» هاي قومی ذهن«جا  این

هاي سیاسی، نمودهاي ظاهري اختالفات معرفتـی   به این ترتیب صورت. برآیند» ها تفاوت«
. به نحـو بـارزي آشـکار گردیـده اسـت     ) علمی(اند که در بحث توسعه  در شناخت هستی
هاي عمیقی دارند کـه سراسـر مباحـث توسـعه را      ، ریشه)Caltural Wars(منازعات فرهنگی 

در ایران که چند سالی است ) دینی(ۀ تولید علم رو دغدغ دهند و از این الشعاع قرار می تحت
مطرح گردیده بر مبانی استواري تکیه دارد که نشانۀ توجه آگاهانه به نقش بنیـادي دیـن در   

سازي و نحوة نگرشی است که آدمی براي نحـوة سـاماندهی زنـدگی دنیـوي خـود       فرهنگ
ـ  . نماید تعریف می) توسعه( ج در غـرب و انتقـادات   با عنایت به خود برتربینی فرهنگـی رای

الزم اسـت توسـعۀ علمـی    ) Caltural herotage (وارد بر آن و ضرورت حفظ میراث فرهنـگ  
  .هاي دین اسالم مورد تأمل قرار گیرد گیري ایران با لحاظ جهت

  
  گیري نتیجه

پاسخگویی به موقع و (تواند با همگامی  توان گفت دین می با تکیه بر مباحث گذشته می
به مقتضیات زمان و مکان از طریق احیاء خود و اصالح سنت دینی با رجعت ) امتناع کننده

ورزي توأمان در قالـب نیروهـاي    پذیري و دین ها به هماهنگی عناصر فرهنگی، علم به ریشه
مانـد و نیروهـاي    همچنین بدین ترتیب دین در عرصۀ اجتماعی باقی می. مکمل مدد رساند

هـاي بازدارنـده و حسـاس     عنوان اهـرم  به) Socialization( پذیري وسیلۀ جامعه اجتماعی را به
در نتیجـۀ کـاربرد   . پرورانـد  نسبت به زیر پا گذاردن اخالق به بهانۀ رشد علم و توسعه، می

هـاي آن امتنـاع کننـده     توجـه بـه روشـنگري    دین در حیات دنیوي، پرسش از آینده نیز بـی 
توانـد نقـش دیـن در     بخشـی کـه مـی   تـرین   ترین و شایسـته  رو حساس از این. نخواهد بود
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گیـري از آن در   صورت پویا و پایدار به نمایش گذارد بهره سازي توسعۀ علمی را به فرهنگ
  :هاي بنیادي است که عبارتند از پژوهش

هـاي   هاي علمی و درك بهتر پدیـده  هاي اصیل و بدیع به منظور افزایش اندوخته کاوش
نگري که در دین  همچنین کل) 152، 1382صوري، من(طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی، 

تجزیـۀ علـوم سـبب    . نمایـد  دهد و به رشد آن کمـک مـی   وجود دارد افق  علم را بسط می
را به مثابـۀ  » ترکیب«محدودنگري و غفلت از ابعاد متنوع حیات طبیعی و انسانی گردیده و 

یاز بـه نزدیکـی و   اي حکایت از ن هاي بین رشته رشد رشته. یک ضرورت مطرح کرده است
علـم  : ویل دورانت با عنایت به همین تغییرات نوشته است. ها از یکدیگر دارد آگاهی رشته

هایی چون   همچنین ارزش) 81، 1373دورانت، . (نیز باید روزي تحقیق در کل را یاد بگیرد
بـه جـاي جهـل و خشـونت از       وگـوي  صـداقت، ارج نهـادن بـه آگـاهی و گفـت     . تواضع
هستند که در تربیت دینی وجود دارند و از عوامل مهم رشد علمـی محسـوب   هایی  ویژگی

چه گفته شد تنها، نقـش دیـن در قالـب     شود که آن در پایان بار دیگر یادآوري می. شوند می
هاي آن نظیر نقش سیاسی دیـن، نقـش حقـوقی     رو سایر نقش عنصري فرهنگی بود، از این

أسفانه بار دیگر ایـن حقیقـت تلـخ آشـکار     مت. در موضوع حاضر حذف گردیدند …دین و 
تواند چنین نقش اساسی ایفا نمایـد چـرا توسـعه علمـی در جهـان       شود که اگر دین می می

اسالم همچنان مورد مناقشه و ابهام مانده است؟ پاسخ تکـراري امـا صـحیح آن اسـت کـه      
که  تا زمانی رسوخ نیافتن فرهنگ دینی در رفتارهاي فردي و اجتماعی همچنان ادامه دارد و

دیـن در وسـعت و عمقـی کـه در     ) فرهنگی(آفرینی  انتظار نقش.  بستر مناسب فراهم نیاید
هـا،   جـا کـه آگـاهی یـافتن بـه ضـعف        از آن. باشد، انتظاري عبث خواهد بود توانایی آن می

هاي احیاء در نظر گرفـت و   ها را همچون نشانه تواند بیان آن هاي امید هستند پس می  روزنه
  .ي آن کوشیدبرا
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