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ه آن یکی از مباحث مهـم        تعیین نقش دین و جایگا     ،در مهندسی فرهنگی کشور   
ندسـی فرهنگـی   رسیدن به جایگـاه دیـن در مه   . شود گذار شناخته می  و بسیار تأثیر    

 بسته به نسبت دین و فرهنـگ متفـاوت      ،یند فرهنگ سازي  کشور و نقش آن در فرآ     
ایـن صـورت تمـامی       در   ،همـانی باشـد    اگر نسبت دین و فرهنگ ایـن      . د بود خواه

ت ها و خصوصیا ، چنان که تمام ویژگییابد اصر فرهنگ در دین بروز و ظهور میعن
 و اگر نسبت این دو نسبت اصل به فرع یا           .شود دین در فرهنگ به روشنی دیده می      

نش هـر  تأثیر گذاري هر یک در دیگري و میزان کنش و واک    ،باشد... کل به جزء و     
  .طلبد میی بیشتري را یک بحث و بررس

 نخـست بایـد از   ، مهندسـی فرهنگـی کـشور   بر این اساس براي ورود به فرآیند  
  .نسبت دین و فرهنگ سخن گفت و آن گاه مهندسی فرهنگی کشور را پی گرفت

 ،تعیین معناي دین و فرهنگ، قلمرو دین و فرهنگ و خاستگاه پیدایش ایـن دو              
  .رساند گ یاري میین و فرهن دترین مباحثی است که به کشف رابطۀ از مهم

داریـم   ست تعریف دین و فرهنگ را عرضه می      در این نوشتار نخ    ،بر این اساس  
در . ییمگـو   توجه به تعـاریف عرضـه شـده سـخن مـی      دین و فرهنگ با  و از رابطۀ  

 و میزان دخالت هر یک را در        کنیم  ین و فرهنگ را مشخص می      بعد قلمرو د   مرحلۀ
سپس نسبت دین و جامعـه را  . دهیم ر می سنجش و ارزیابی قرا    یگري مورد قلمرو د 

 نظریات گونـاگونی    ، در پایان  .دهیم قلمرو این دو، مورد بررسی قرار می       با توجه به  
 دیـن و  کنـیم و رابطـۀ    دین و فرهنگ وجود دارد گزارش می        خاستگاه دربارةرا که   

  .داریم اه شکل گیري دین و فرهنگ عرضه میفرهنگ را با توجه به خاستگ
 گـذار  تـأثیر  بـسیار  ،فرهنـگ و نسبت دین و فرهنگ در مهندسـی         طه  کشف راب 

اگر در هر سه بخش تعاریف، قلمرو و خاستگاه، دیـن همـان فرهنـگ            . خواهد بود 
 بحـث   , میان دین و فرهنگ نسبت عام و خاص برقرار گـردد           اینکهشناخته شود یا    

  . مهندسی فرهنگی نتایج مختلفی خواهد داد
دین در تمامی انواع و اقـسام فرهنـگ دخالـت            با فرض برابري دین و فرهنگ،     

شناسند و حکومت دینی را نـاگزیر   و دینداران فرهنگ را همان دین می     خواهد کرد   
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  .داننداز دخالت در فرهنگ می
 ماهیت دین متفاوت از ماهیت  مثالًاینکهویی دین و فرهنگ به  ردر با فرض رو

،  قلمرو فرهنـگ امـور دنیـوي        باشد و  فرهنگ باشد یا قلمرو دین تنها امور اخروي       
دین در فرهنگ هیچ گونه دخالتی نخواهد کرد و اگر نسبت دین و فرهنـگ عـام و         

 تنها  ،بینند ان که چنین نسبتی میان دین و فرهنگ می         در این صورت آن    ،خاص باشد 
  . دهند ترك، به دین حق دخالت در فرهنگ میدر همان قسمت مش

  
  تعریف دین و فرهنگ
جا کـه برخـی از      ، تا آن  اند تعریف کرده ري دین و فرهنگ را      صاحب نظران بسیا  

بـراي فرهنـگ سـخن    وجود پانصد تعریف براي دین و دویست و پنجـاه تعریـف           
  .گویند می

بخشی از تعاریف یاد شده نشان از وجود رویکردهاي گوناگون در تعریف دین          
ـ           ،براي نمونه . و فرهنگ دارد   ه قـرار    برخی از تعـاریف در رویکـرد مـصداق گرایان

   ....گرایانه، برخی در رویکرد غایت گرایانه و گیرد، شماري در رویکرد کارکرد  می
توان هر یک از رویکردهـاي یـاد شـده در            می ،در نسبت سنجی دین و فرهنگ     

 دیـن و  ۀ و از رابطـ رد در تعریف فرهنگ مقایسه کـرد تعریف دین را با همان رویک   
اق گرایـی در تعریـف دیـن را بـا       رویکـرد مـصد    ، براي نمونه  .فرهنگ سخن گفت  

رویکرد مصداق گرایی در تعریف فرهنگ به بحث و بررسی گذاشت و یا رویکـرد         
رد در تعریف فرهنگ مقایسه کـرد،       کارکرد گرایانه در تعریف دین را با همان رویک        

 خروجـی مکتـوب   ،بر خواهد بود و افزون بر ایـن       اما این نسبت سنجی بسیار زمان     
  . یک مقاله بیرون خواهد رفتهد شد و از حد و اندازةر حجیم خوابحث بسیا

 شـود  یکردهایی در تعریف دین و فرهنگ مقایـسه این شایسته است تنها رو  بنابر
 اصلی صـاحب نظـران فرهنـگ و    ۀکه با بحث دین و فرهنگ سازگار افتد و دغدغ        

، دو رویکـرد معـروف و   بر این اسـاس از میـان رویکردهـاي یـاد شـده       . دین باشد 
  .شود میمقایسه ریف دین و فرهنگ با یکدیگرار در تعطرفدپر
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گرایانه اسـت کـه دیـن شناسـان و صـاحب            ، رویکرد مصداق     رویکرد نخست 
 بیـشتر از ایـن رویکـرد در         -جامعه شناسان و مردم شناسان     - فرهنگی مسائلنظران  

 رویکرد کارکرد گرایانه است که ،برند و رویکرد دومتعریف دین و فرهنگ سود می
  .گیرندعه شناسان در تعریف دین و فرهنگ از آن سود میجام

  
  گرایانه در تعریف دینرویکرد مصداق 

هاي مشترك میان ادیان مصداق گرایان در تعریف مطلق دین، مصادیق و ویژگی        
ها و مصادیق همان دین را  ویژگی،کنند و در تعریف یک دین خاص  را فهرست می  

رویکـرد مـصداق    ،طباطبـایی در تعریـف دیـن     براي نمونه عالمه    . کنندشمارش می 
میـان ادیـان   هاي مشترك  گرایانه دارد و مطلق دین را با توجه به مصادیق و ویژگی           

، قـوانین اجتمـاعی و اخبـار    معـارف  اي از دین مجموعـه  « کند؛توحیدي تعریف می  
طباطبایی، قـرآن در اسـالم،   (» .است که از طریق وحی و نبوت به بشر رسیده است    

16/178 (  
  :نویسدمی» اکراه فی الدین ال «ۀ شریفۀ تفسیر المیزان در تفسیر آینویسندة
اي از اعمـال  شود که در پی آن مجموعه   اي از معارف شناخته می    دین مجموعه «

اي از اعتقادات خواند و اعتقاد و ایمـان  توان دین را مجموعه  بنابراین می . آیدمی
چ گونه اکراه و اجبـاري بـر آنهـا حـاکم      را در شمار امور قلبی قرار دارد که هی        

  )2/343المیزان، , طباطبایی(» .نیست
کند و این دیـن را نـاظر        دین اسالم را نیز با رویکرد مصداق گرایانه تعریف می         

   )6/211، المیزان, طباطبایی( .خواند به تمامی ابعاد زندگی اجتماعی می
تعریـف دیـن را برگزیـده      گرایانه در   نیز رویکرد مصداق    ملی  آ اهللا جوادي    آیت
 ۀ جامعـ ةبـراى ادار  مقـررات   قوانین و، اخالقید، عقازاي ا مجموعهرا  ن  یداست و   

  )93/جوادي آملی،  (.خواندمیها  انسانى و پرورش انسان
 در مجموعـۀ ... خدا، قیامـت، نبـوت و        اعتقاد به    ،در نظرگاه آقاي جوادي آملی    

مـال و رفتارهـایی کـه شـکل روابـط      ، اعگیـرد و مناسـک   د و باورها قرار مـی     عقای
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 و با حکومـت را      یکدیگر تعامل افراد با     ، نظامی و نحوة   اقتصادي، سیاسی، فرهنگی  
  .باشد شریعت می، زیر مجموعۀسازدروشن می

هاي مشترك میان ادیان  اهللا مصباح نیز در تعریف دین از مصادیق و ویژگی       آیت
  :ندک ت تعریف میوجه به همان مشترکابرد و دین را با تبهره می

ــن« ــه،دی ــى و  مجموع ــاى قلب ــا آن   اى از باوره ــب ب ــى متناس ــاى عمل رفتاره
  )3/10ها،  ها و پاسخ مصباح، پرسش(» .ستباورها

 جمـال و جـالل   اعتقـاد بـه یگـانگى خـدا و صـفات     مصباح،  اهللا آیتدر نگاه 
 ،شـود  که در اصطالح اصول دین خوانده مـی معاد و نبوت ، اعتقاد بهحضرت حق

رفتارهاى متناسب با باورهـا کـه بـر     دهد و تمامی    بخش نخست دین را تشکیل می     
و بنـدگى خـداى متعـال انجـام      پرسـتش  حسب اوامر و نواهى الهى و بـه منظـور  

  .سازد دین را می بخش دوم ،گیرد یم
واننـد و در  خ جـزا مـی   معناي لغوي دیـن را طاعـت و     ،ایشان در بحث دیگري   
اى براى جهان و   هبه معناى اعتقاد به آفرینند    دین  « :گویند تعریف اصطالحی دین می   

  ».انسان و دستورات عملى متناسب با این عقاید مى باشد
  :گردد یکیل مهر دینى دست کم از دو بخش تش ،در نظرگاه آقاي مصباح

  . آن را داردۀعقایدى که حکم پایه و اساس و ریشعقیده یا :  اصول دین.1
هـاى عقیـدتى و      لى که متناسب با آن پایـه یـا پایـه          عم دستورات  :دین فروع  .2

   .برخاسته از آنها باشد
 .شـود شـود و بخـش دوم فـروع خوانـده مـی          اصول نامیـده مـی    بخش نخست   

  )28ـ 1/33 , آموزش عقاید,مصباح(
این دین سود  برخی در تعریف اسالم نیز از مصادیق ،بر اساس تعاریف یاد شده

 مـصادیق دیـن را شـمارش        ، آیات وحی و روایات اهل بیـت       برند و با توجه به    می
براي نمونه آقاي مـصباح در   . برندکنند و از آن مصادیق در تعریف دین سود می          می

  :نویسدتعریف اسالم می
باورهـاي قلبـی،   . و تکـالیف دینـی اسـت      ى از باورهاى قلبى     ا مجموعهاسالم،  «
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برآمده از فطرت انسانی و دالیل عقلی و نقلی است و تکالیف دینی، وحی الهـی     
تمامى و با هدف تأمین سعادت دنیوي و اخروي بشر بر پیامبر فرود آمده است و 

 و آخـرت انـسان نقـش دارد در بـر            دنیـا امورى را که بـه نحـوى در سـعادت           
  )، دین و مفاهیم نو3ها، ج پاسخها و   پرسش,مصباح(» .گیرد یم

گوینـد و  می...  از دین عیسی، موسی، محمد و  ،هر چند شماري از دین پژوهان     
 اما بر اساس آیات وحی تنهـا یـک دیـن          ،شناسند ن می هاي دست بشر را دی    ساخته

  وجود دارد و آن هم دین اسالم است؛
)الماللَّهِ اإلس 19/آل عمران()إِنَّ الدِّینَ عِنْد(  

   ».دین در نزد خدا اسالم است«
)  م کُمولُ اللَّهِ إِلَیسرَائِیلَ إنّی رنِی إِسا بی مرْینُ مى ابإِذْ قَالَ عِیسمِـنَ  و يدنَ ییا بدِّقًا لِمص

دمأَح همدِي اسعأْتِی مِنْ بولٍ یشِّرًا بِرَسبماةِ ور6/صف()التَّو(  
 شما هستم در  خدا به سويمن فرستادة! اي بنی اسرائیل: و هنگامی که عیسی بن مریم گفت     «

باشم و بشارت دهنده به  می]تورات [=  کتابی که پیش از من فرستاده شده       ةحالی که تصدیق کنند   
  ».آید و نام او احمد استرسولی که بعد از من می

  : اند نیز همانا مسلمان خواهند بود ایمان آوردهان کهآن
  )69/زخرف( )الَّذِینَ آمنُوا بِآیاتِنَا وکَانُوا مسلِمِینَ(

  » .همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم بودند«
)را فَال وا مِمرَجح وا فِی أَنْفُسِهِمجِدال ی ثُم منَهیرَ با شَجفِیم وكکِّمحتَّى یْؤمِنُونَ حال ی بِّک

  )65/نساء()قَضَیت ویسلِّموا تَسلِیما
 در اختالفـات خـود، تـو را بـه     اینکهمن نخواهند بود، مگر به پروردگارت سوگند که آنها مؤ    «

   ».تسلیم باشند  سپس از داوري تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کامالًداوري طلبند و
قَالَتِ األعرَاب آمنَّا قُـلْ لَـم تُؤْمِنُـوا ولَکِـنْ قُولُـوا أَسـلَمنَا ولَمـا یـدخُلِ اإلیمـانُ فِـی                       (
14/حجرات()قُلُوبِکُم(  

 ولـی بگوییـد اسـالم    ،ایدایمان نیاوردهبگو شما ! ایمایمان آورده : هاي بادیه نشین گفتند    عرب«
  ». اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است،ایمآورده
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  رویکرد مصداق گرایانه در تعریف فرهنگ
ــد و چــون   در  ــه دارن ــز گروهــی رویکــرد مــصداق گرایان تعریــف فرهنــگ نی

ها بـه تعریـف     هاي مشترك فرهنگ   با توجه به مصادیق و ویژگی      ،اندیشمندان دینی 
 کـه بـه بـاور       )e.b.tylor(بـراي نمونـه تعریـف ادوارد تـایلر          . پردازندگ می فرهن

شـود و جـامع افـراد و مـانع اغیـار             از بهترین تعاریف فرهنگ شناخته می      ،شماري
 تعاریفی است که با رویکرد مصداق گرایانه شـکل گرفتـه     در شمار  ،شود معرفی می 

ل دانش، دین، هنـر، قـانون،   اي است شام هم بافته فرهنگ یا تمدن، کلّیت در    است؛  
اخالقیات، آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عادتی که آدمی همچـون عـضوي از              

  )21/یداهللا هنري لطیف پور،(. آورد جامعه به دست می
 ،پـردازد و چـون تـایلر      گرایی به تعریف فرهنگ مـی      با رویکرد مصداق  لوي نیز   

  : خواند زندگی اجتماعی میۀفرهنگ را نتیج
گ عبارت است از اعتقادات، رسوم، رفتار، فنون، سیستم تغذیه و باالخره             فرهن«

هـا  اي که نتیجه فعالیتیعنی مجموعه. گیردمجموعه آنچه که فرد از جامعه خود می    
و ابداعات شخص او نیست، بلکه به عنوان میراث گذشتگان از راه فراگیري مستقیم 

  )يلو. ه.ر(» .شودبه او منتقل میو غیر مستقیم 
ي هـا  ارزش«کند؛  توجه به مصادیق آن تعریف می     پالمرو مونتی نیز فرهنگ را با     

هـا، آداب و رسـوم،      معنوي، هنجارها و نظام اعتقادات یک جامعه؛ مشتمل بر سنت         
  وهـا  هـا، تـشریفات مـذهبی، میـراث، زبـان و کلیـه عـادت        مـذاهب و ایـدئولوژي  

  )99/,پالمرو مونتی(» .هاي مشترك دیدگاه
ریکـایی نیـز در تعریـف     آم، انسان شناس برجـستۀ )ralf linton (نتونرالف لی

اق براي   با این تفاوت که ایشان تنها از یک مصد         ،دهدگرا نشان می   فرهنگ، مصداق 
فرهنگ ترکیبی از رفتار مکتسب است که به وسـیله          «گیرد؛  تعریف فرهنگ سود می   

و در میان افراد مشترك     شود  اعضاي جامعه معینی، از نسلی به نسل دیگر منتقل می         
  )13/,نراقی(» .است

هاي عینی  ، جنبه »بخش انسان ساختۀ محیط   « تعریف فرهنگ به     هري نیز پس از   
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هـاي   هـا و ایـستگاه  کند و ابزار، جـاده هاي ذهنی فرهنگ جدا می فرهنگ را از جنبه   
 ها، هنجارها،  دهد و طبقه بندي   هاي عینی فرهنگ قرار می    رادیویی را در شمار جنبه    

شناسد و بر این بـاور اسـت کـه    هاي ذهنی فرهنگ می   ها را از جنبه    قواعد و ارزش  
 فرهنگ ذهنی بـر     تأثیر چگونگی   ، امکان مطالعۀ  هاي عینی از ذهنی    جدا سازي جنبه  

  )26-27/، تریاندیس( .سازدرفتار را فراهم می
اي از معـارف عملـی و نظـري را    علیان نیز با رویکرد مصداق گرایی، مجموعـه   

 عـضوي از جامعـه    آنکـه  او بر این باور است که انسان به اعتبار           .خواندرهنگ می ف
-32/،  علیان، الثقافه االسالمیه و تحـدیات العـصر       ( .یابد به فرهنگ دست می    ،است

30(  
  :کندنیز فرهنگ را با رویکرد مصداق گرایی تعریف می (UNESCO)یونسکو

اسـت   فکري و غیرمـادي  اي پیچیده از خصوصیات احساسی،      مجموعهفرهنگ،  «
تعریـف  ( ».شـود  که به عنوان شاخص جامعه و یا گروهی اجتمـاعی مطـرح مـی            

  )1983 یونسکو،فرهنگ، ارائه شده توسط کمیسیون فرهنگی
دارد  تعریف دیگري از فرهنگ عرضه مـی ،1997همین نهاد بین المللی در سال       

احساسی یـک گـروه   هاي مادي، فکري و    ویژگینامد که   میکلیتی تام   را  فرهنگ  و  
  .کند اجتماعی را مشخص می
هاي   ینیگیرد، بلکه شامل آ     می ات را در بر   فرهنگ هنر و ادبی   این تعریف نه تنها     

. شـود نیز مـی  ها و باورها      هاي ارزشی سنت    زندگی، حقوق اساسی نوع بشر و نظام      
  )1997یونسکو، (

هار دسته از اي از چ برخی فرهنگ را مجموعه،بر اساس تعاریف مصداق گرایان
  :اندعناصر خوانده

ي، صـنایع دسـتی،   چون تکنولوژ(  انسان با طبیعت   ۀ عناصر مربوط به رابط    )الف
  .) غذا، غیب گویی و جادوگريطب سنتی، طرز تهیۀ

ماننـد  (ها و طبیعـت    عناصر مربوط به روابط انسان با خود و یا دیگر انسان           )ب
هاي خانوادگی، معرفت به    ، پیوند بات تولیدي هاي اجتماعی، اقتصادي، مناس   سازمان
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 مناسـب، عـدم از خـود بیگـانگی، عـدم      یشتن، سواد، علم و تحقیقـات، تغذیـۀ      خو
  .)خودکشی

ماننـد زبـان، ارتباطـات، نظـام     ( ها حاکمنـد   عناصري که بر روابط بین انسان )ج
جنگ، ازدواج، عدم طالق، عدم سرقت، رعایت       , هابازيها، هنرها،   آموزشی، جشن 

  .) روابط صحیح اقتصادي تصادفات وقانون، عدم
 عقاید ،مثل تعالیم الهی و دین     (بر رابطۀ انسان با ماوراء الطبیعه      عناصر حاکم    )د

  )19-20/توحید فام،(. )اعمال عامه و
  

  نسبت دین اسالم و فرهنگ
دهد که نـسبت میـان      گرایی نشان می  و فرهنگ با رویکرد مصداق      تعاریف دین   

 و اگـر در  . فرهنگ کل است و دیـن جـزء    ؛جزء است  نسبت کل و     ،فرهنگ و دین  
 باز هم نـسبت میـان دیـن اسـالم و            ،داشته باشیم ، دین اسالم را مد نظر     این مقایسه 

  .  نسبت جزء و کل خواهد بود،فرهنگ
بر اساس برخی از تعاریف دین، دین عنصري از عناصر فرهنگ خواهـد بـود و       

 برخـی از    ،دهـد و در ایـن میـان       یروابط میان انسان و ماوراء الطبیعه را پوشش مـ         
اي و اگر عـده گیرد هاي فرهنگ به هیچ روي در شمار مصادیق دین قرار نمی       حوزه

بـراي  . آنها را در شمار دین قرار دهند، دیگران در آن اما و اگر بسیار خواهند کـرد              
   .... آشپزي و  صنایع دستی، شعبده بازي،،شهرسازي، فناوريسازي،  ، جادهنمونه

 مـصداق   اسالم و فرهنگ از امـور قدسـی و الهـی هـستند و    آنکه، دیگر   تفاوت
گرفته از جامعه است و فرد  اما فرهنگ بر،کید بسیار دارندگرایان بر الهی بودن آن تأ

 دین را به صورت کلی و اسـالم را بـه صـورت    ان که آنبنابراین،.  آن نیست  سازندة
انـد  وت اساسی غفلت داشته    از این تفا   ،شناسندخاص محصول و مولود فرهنگ می     

 مولود و محصول یـک امـر بـشري و در    ،جهت دین را به عنوان یک امر الهی       و بی 
  .شناسندعین حال جمعی می

با فرض نسبت کل و جزء و الهی بودن اسالم و بـشري بـودن فرهنـگ، اسـالم      
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 اصالحات شدید و    ،رساند و در برخی از عناصر فرهنگی      بسیار به فرهنگ یاري می    
ها د و در برخی زمینهکنشماري دیگر را پاالیش و پیرایش میدهد و  انجام میعمیق

  .داردکند و به مخاطبان خود عناصري جدید از فرهنگ عرضه میفرهنگ سازي می
.  عرب جاهلی فرهنگ خاصی در برخورد با اعضاي خانواده داشت          ،براي نمونه 
از جایگـاه بـسیار واالیـی در        منزلت بودند و    ، فرزندان پسر بسیار پر    در این فرهنگ  

شدند  ننگ و عار خانواده خوانده می   خوردار بودند و فرزندان دختر، مایۀ     خانواده بر 
  .کردند دختران خویش را زنده به گور می،و پدران

 این فرهنگ پاالیش بسیار شد و دختران به مقام و منزلت پسران    ،با ظهور اسالم  
 بـر برخـی از   چنـان کـه  .  برخـوردار گـشتند  رسیدند و از جایگاه ایشان در خانواده 

 . ناروا و ناپسند معرفـی شـدند  عناصر فرهنگ مهر ابطال زده شد و آن عناصر کامالً        
نـاروا  ... ها، شماري از انـواع کـسب درآمـد و          مصرف برخی نوشیدنی   ،براي نمونه 

خوانده شد و مسلمانان از آن گونه امور بازداشـته شـدند و بـر بخـشی از فرهنـگ            
  . خورد»باطل شد«و فرهنگ کار عرب جاهلی مهر مصرف 

 از عناصـر  ي و بسیار گذارد  اسالم می ات خاص خود را بر دین       تأثیرفرهنگ نیز   
  . گیرد رنگ و لعاب دینی به خود می،فرهنگی

داران در فهم کند و از دیگر سو به دین فربه می  فرهنگ از سویی دین را       بنابراین،
ینـۀ دیـن رهنمـون    رساند و ایشان را به فهـم به      و برداشت درست از دین یاري می      

  .شود می
  

  رویکرد کارکرد گرایانه در تعریف دین
براي نمونه، براون، یکی  .این رویکرد بیشتر در میان جامعه شناسان طرفدار دارد     

  :نویسداز جامعه شناسان برجسته با نگاه کارکرد گرایانه به دین در تعریف دین می
 قـدرتی کـه مـا    -به یک قدرت بیـرون از خودمـان         هر جا احساس وابستگی     «

 به شکلی از -کنیماحتماالً از آن به عنوان یک قدرت روحانی یا اخالقی یاد می           
  )68/توسلی،(» .گرددق میاشکال ابراز شود، نام دین بر آن اطال
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  رویکرد کارکرد گرایانه بـه دیـن و نظرداشـت نقـش دیـن در     ،در نظرگاه براون  
هـا و   و نگهداشت نظم اجتماعی بسیار پراهمیت است و کاسـتی تبیین، شکل گیري   

  .گیري دین را نداردمشکالت تعریف دین بر اساس خاستگاه شکل
 دین اعتقاد بـه موجـودات   -تایلور از دین را . بی. با این نگاه، براون تعریف اي  

بینـد و سـخن از نادرسـتی آن     شخصی انگاري متعلقات دینـی مـی       -روحانی است 
هـاي  خواند که کاستیو تعریف خویش از دین را تعریفی جامع و مانع می     گوید   می

  )68/همان، (.انجامدتعریف تایلور را ندارد و به شخصی انگاري متعلقات دینی نمی
ویلیام رابرتسون اسمیت نیز از دیگر جامعه شناسـانی اسـت کـه نگـاه کـارکرد                 

تکـریم و نجـات ارواح نیـست،    اي براي دین وسیله به باور او     .گرایانه به دین دارد   
ادیـان باسـتانی قـسمتی از نظـم         . بلکه دین روشی است براي حفظ و رفاه جامعـه         

شــدند و خــدا و بــشر را یــک جــا در بــر عمــومی اجتمــاع خــویش شــناخته مــی
  )70/همیلتون، ملکلم،(.گرفتند می

اگوست کنت نیز که دین و باورهاي دینـی را بـه دوران کـودکی بـشر عـودت                 
گویـد و باورهـاي دینـی و مناسـک و           ز کارکردهاي اجتمـاعی دیـن مـی        ا ،دهد می

رفتارهاي دینی را در اتحاد و انـسجام جامعـه، نظـارت بـر عواطـف و احـساسات         
 .کنـد  بسیار نقش آفرین معرفی می،شخصی و شریعت بخشی به تنظیمات اجتماعی      

  )40/همان،(
 گرایانه بـه دیـن      ترین جامعه شناس دین نیز رویکردي کارکرد       برجسته ،دورکیم

 اجتمـاعی اسـت و در   ة جمعی و یـک آفریـد  ةبه باور دورکیم، دین یک پدید   . دارد
حقیقت دین همان جامعه است که بر کرسی قداست تکیه زده و معبود افراد جامعه          
قرار گرفته است و وجودش براي حیات اجتماعی از ضـروریات اسـت و تفـاوتی                

  )427/آرون، ریمون،( .ی و جامعه وجود نداردقام خدایمیان م
 یک توتم در یک زمـان هـم         ، زیرا  خدا و جامعه یک چیزند     ،در نظرگاه دورکیم  

 خدا یک موجودي برتر و مربوط به عالم بنابراین، .هم نماد جامعه است نهاد خدا و
ود دارند که اعتقـاد بـه        ادیانی وج  ، در میان ادیان موجود    ، زیرا ماوراء الطبیعه نیست  
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 با قدرتى که بر اذهـان افـراد   یک جامعه صرفاًبه باور او   .شود نمی ها دیده خدا در آن  
خود دارد، آنچه را که براى برانگیختن حس الهوت در اذهان الزم است، در اختیار        

  . لذا خدایان چیزى نیستند جز جامعه در لباس مبدل.دارد
که شناسد داند و براي جامعه خصوصیاتی می  جامعه را مقدم بر فرد می      ،دورکیم

گیرد و نـاگزیر از انجـام   بر اساس آنها فرد بدون رضایت در خدمت جامعه قرار می 
  .شوددستورات جامعه و تسلیم در برابر آنها می

 نـه فیزیکـی یـا       ، اخالقی اسـت   ۀ جامعه بر فرد یک سلط     ، سلطۀ به باور دورکیم  
ه  به این جهت اخالق محصول جامعه است و افراد در خدمت جامع    ،...اقتصادي یا   

  .قرار دارند و فرمانبردار جامعه هستند
در نظام فکري دورکیم، دین نیز چون اخالق محصول جامعـه اسـت و دیـن و                 

 نیـروي    جدایی ناپذیرند و در حقیقت دیـن چیـزي نیـست جـز             یکدیگراخالق از   
انجامـد کـه از نظـر عقیـده عـام،      آوري به این پذیرش میاین دلیل «جامعه بر افراد؛    

غرضـی   امـا بـی   . غرضی و ایثار آغاز گردد     شود که بی  ایی آغاز می  اخالق فقط از ج   
تر از  بریم، داراي ارزشی رفیعفقط در صورتی است که فاعلی که ما از آن فرمان می       

بنابراین در جهان تجربی، من جز یک فاعل  که واجد یـک واقعیـت            . ما افراد باشد  
شناسـم و آن اجتمـاع      د نمـی  تر از واقعیت اخالقی ما باشـ      تر و پیچیده  اخالقی غنی 

کنم، فاعل دیگري نیز که بتواند همین نقش را داشـته باشـد وجـود      اشتباه می . است
من در اینجا دالیلی را که      . باید میان خدا و جامعه برگزید     . دارد و آن خداوند است    

تواننـد بـه جـاي    به سود این یا آن راه حل، که کامالً با هم در پیوند هـستند و مـی             
افزایم که از دیدگاه من، فقط می . دهمبه کار روند را مورد بررسی قرار نمی       یکدیگر  

این گزینش کما بیش برایم یکسان است، چرا که در خدا چیزي جز جامعـه تغییـر                  
دورکـیم، امیـل، فلـسفه و     (» .کـنم شکل یافته و نمادین اندیشیده شده مشاهده نمـی        

  )71-72)ها العه فرهنگتهران ، مط(ايجامعه شناسی، ترجمه فرحناز خمسه
عبارت است از دسـتگاهی همبـسته از باورهـا و       دین در نگاه دورکیم      در نتیجه 

و ممنوع؛ این باورهـا و  ) از امور ناسوتی(اعمال مربوط به امور الهوتی، یعنی مجزا      
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اعمال، همه کسانی را که پیرو آنها هستند، در یک اجتمـاع اخالقـی واحـد بـه نـام        
سان در تعریف   اهمیت ذاتی دومین عنصري که بدین     . کنندد می متح) یا امت (کلیسا  

گیرد از اولی کمتر نیست، زیرا با نشان دادن اینکه فکرت دین از فکرت           ما جاي می  
باید چیزي بـه    دهد که دین    کلیسا جدا نشدنی است، این احساس را به خواننده می         

  )63/دورکیم، امیل، (.حد اعال جمعی باشد
شناسد، دیـن را   اجتماعی میة دین را یک پدید،هت که دورکیم از آن ج  بنابراین

  .بیند چیزي جز پرستش جامعه نمی
نگرد و دین را فرزنـد و محـصول جامعـه            چون دورکیم به دین می     نیز باخفویر

  .کند و معتقد است که دین نوعی از خود بیگانگی استمعرفی می
 انسان و بازگشت به   گسترش شناخت  پیشرفت انسان،  بر این باور است که       وي

 انـسانی دیـده   خواهـد چیـد و از دیـن اثـري در جامعـۀ           بساط دین را بر    ،خویشتن
  .نخواهد شد

گروه دیگري نیز به پیروي از دورکیم نگاهی کارکرد گرایانه به دین دارنـد و در      
  :نویسندتعریف دین می

 بـه  دین دستگاهی از باورها و آداب است، در رابطه با مقدساتی کـه مـردم را             «
امبـی، نـیکالس   آبرکر(» .دهـد صورت گروه اجتمـاعی بـه یکـدیگر پیونـد مـی         

 )370/,...و

 شماري از اندیشمندان مـسلمان نیـز از کـارکرد دیـن             ،افزون بر جامعه شناسان   
إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهم وکَـانُوا      (ند؛  شناس اسالم را دین وحدت و اتحاد می        و گویند می

مکارم شیرازي، االمثل فـی     ) (159/انعام()نْهم فِی شَیءٍ إِنَّما أَمرُهم إِلَى اللَّه      شِیعا لَست مِ  
، اسالم را برخوردار از یک سیستم کامل و پاسخگو بـه       )530/،تفسیر الکتاب المنزل  

 دین اسالم را  دیـن تعقـل         .)548/همان،(شناسند،  زندگی مادي و معنوي انسان می     
دانند و بـه     اسالمی می  ۀام این دین را برابر با مصالح جامع       شناسند و تمامی احک    می

، طباطبـایی (. کننـد  اسالمی نمـی   ۀهیچ روي احکام عاطفی را مقدم بر مصالح جامع        
شناسند که تمامی زوایـاي زنـدگی        دینی جامع می    را  دین اسالم  ،این گروه ) 5/186
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  )6/216همان،  (.دهد و شارح و مبین احکام زندگی انسان استانسان را پوشش می
  

  رویکرد کارکرد گرایانه در تعریف فرهنگ
 رویکـرد کـارکرد گرایانـه بـه تعریـف فرهنـگ       ،شمار دیگري از صاحب نظران 

  : نویسد براي نمونه اسمال در تعریف فرهنگ می.دارند
است که با به کار گرفتن  اخالقی  و ساز و برگ فنی، مکانیکی، مغزي   ،فرهنگ«

در فرهنگ وسـایلی وجـود دارد     . یابندمقاصد دست می  اي خاص به    آن در دوره  
» .رسـند  هاي فـردي و اجتمـاعی خـویش مـی        ها به یاري آنها به هدف     که انسان 

  )3/فیاض، ابراهیم،(
  : گویدنیز با رویکرد کارکرد گرایی در تعریف فرهنگ میداوسن 

فرهنگ راه و روش مشترك زندگی است که سـبب تطبیـق انـسان بـا محـیط         «
  )فیاض، ابراهیم(» .شود  نیازهاي اقتصادي خود میطبیعی و

 فاقـد  ،ها در یـک نظـام فرهنگـی    ارزش،گرایاندر رویکرد این گروه از کارکرد    
اي که اگر عناصر فرهنگ و ارتباط میان آنها براي یک نظام  به گونه  ،وجاهت هستند 

نـصر   هـر چنـد ایـن ع   ، آن عناصر باید در جامعه حفظ و پیاده گـردد          ،سودمند افتد 
  .هاي انسانی جلوه کندفرهنگ ناسازگار با ارزش

 همین ،کنندگرایانه را نیز دنبال می    ، یک تعریف نظام      در تعریف فرهنگ   ان که آن
 براي نمونه کلیفورد گیرتز سـه ویژگـی مهـم           .کارکردها را براي فرهنگ باور دارند     

  :کند شمارش میبراي یک نظام فرهنگ
  . جامعیت فرهنگی) ج،ش بودن فرهنگ ارز) ب، پیوند دهنده بودن)الف
 سـاختن  )الـف : کندي یک نظام فرهنگ یاد میروشه نیز سه هدف اصلی برا      کی
  . تعریفی انسانی)تأثیر گذاري روانی و اجتماعی، ج ) ب،جامعه
  

  نسبت دین و فرهنگ
گرایی از مطلق دیـن و دیـن اسـالم از سـویی و           تعاریفی که با رویکرد کارکرد      
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  : دهد که نشان می،یگر شده استفرهنگ از سویی د
گیـري و   تبیـین، شـکل   : یـر را دارد    کارکردهـاي ز   ،در این رویکرد   )اسالم(دین  

داشت نظم اجتماعی، حفظ و رفاه جامعه، اتحاد و انسجام جامعـه، نظـارت بـر        هگن
عواطف و احساسات شخصی و شریعت بخشی بـه تنظیمـات اجتمـاعی، امکـان و      

ویی با عوامـل تـنش و    ردر ختن افراد اجتماع و رو    دوام حیات اجتماعی، متحد سا    
  . اختالف، پاسخگوي مشکالت مادي و معنوي انسان

 رسیدن به مقاصد و  وسیلۀ ،گرایی و نظام گرایانه   فرهنگ نیز در رویکرد کارکرد      
اهداف فردي و اجتماعی، دادن راه و روش زندگی و سبب تطبیق انسان بـا محـیط         

  .تطبیعی و نیازهاي اقتصادي اس
کل و دین  میان فرهنگ ۀدهد که رابطکارکرد هر یک از دین و فرهنگ نشان می     

دین همان جامعه است و تمـامی  . فرهنگ کل است و دین جزء است . و جزء است  
 اما کارکردهاي فرهنگ تنهـا در بعـد         . عمومی و اجتماعی دارد    هاي آن جنبۀ  کارکرد

 ،باشـد و افـزون بـر ایـن     می شود و ناظر به زندگی فردي نیز      اجتماعی خالصه نمی  
  .فرهنگ بر خالف دین راه و روش زندگی است

هـایی از   این دین تنها ناظر به زندگی اجتماعی انسان است و تنهـا قـسمت             بنابر
 هـایی نـه در حـد و انـدازة    ها، حـرف متدهد و در همان قسفرهنگ را پوشش می  

توانـد   را ندارد و نمی   گذاري در اهداف و مقاصد فردي        تأثیر اما توان    ،فرهنگ دارد 
  .در این قلمرو سخنی براي گفتن و عرضه داشتن به طرفداران خود داشته باشد
دهد و  در برابر، فرهنگ از آن جهت که زندگی فردي و اجتماعی را پوشش می             

ها در راستاي رسیدن ایشان به اهداف فردي و اجتماعی        در خدمت رسانی به انسان    
اي کـه   بـه گونـه  .بسیار زیادي در دین خواهد داشـت  تأثیر ،حرفی براي گفتن دارد   

برخی از عناصر فرهنگی رنگ دینی بگیرد و پذیرش دینداران را با خود داشته باشد   
  .تأیید دین برخوردار گرددو از 

 خـود ایـن توانـایی را دارد کـه     ة فرهنگ با تمـامی ابعـاد گـسترد       ،افزون بر این  
کند و شماري از عناصـر فرهنگـی چـون    بازسازي، پاالیش و پیرایش دین را دنبال       
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ـ پیشرفت انسان، گسترش شناخت انسان و بازگشت به خویشتن،        ۀ دین را از گردون
 دیـن در خـدمت فرهنـگ        ،گرایانهزیرا بر اساس دیدگاه کارکرد      . جامعه بیرون کند  

 در این صـورت نیـازي بـه    ،اي از کمال و رشد برسد است و  اگر فرهنگ به درجه      
  .دین نخواهد بود

  
  قلمرو دین و فرهنگ

 دیـن و فرهنـگ بـسیار نقـش          ۀیکی دیگر از مباحثی که در فهم نسبت و رابطـ          
 اگر قلمرو هر دو واحـد       . تعیین قلمرو هر یک از دین و فرهنگ است         ،آفرین است 

تـر از  همانی خواهد بود و اگر قلمرو فرهنگ وسـیع   نسبت دین و فرهنگ این  ،باشد
   .... خواهد بود و  نسبت کل و جزء برقرار،دین باشد

این شایسته است نگاهی گذرا بـه قلمـرو دیـن و فرهنـگ داشـته باشـیم و          بنابر
  .نیمبحث و بررسی ک, شده استنظریاتی را که در این باره عرضه 

  
  قلمرو دین
  . گوناگونی وجود دارد قلمرو دین نظریاتدربارة

  : نخستۀنظری
زندگی انـسان اسـت و پاسـخ    برخی بر این باورند که دین ناظر به تمام زوایاي  

به باور  . ري کرد یگتوان در دین ره   را می ...  و   تمام نیازهاي فردي، اجتماعی، علمی    
 بلکه روایات، ، نه تنها قرآن به عنوان یکی از منابع اصلی شکل گیري دین،این گروه

ـ             متون فقهی و باور فقها     سنت، سان نـشان    نیز دین را ناظر به تمام ابعـاد زنـدگی ان
  .دده می

  : ترین مستندات قرآنی این گروه عبارتند از مهم
  )89/نحل( )ونَزَّلْنَا علَیک الْکِتَاب تِبیانًا لِکُلِّ شَیءٍ(

     ».و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز است«
  )59/انعام( )وال رطْبٍ وال یابِسٍ إِال فِی کِتَابٍ مبِینٍ(
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  ». در کتابی آشکار ثبت استاینکهو خشکی وجود دارد، جز و نه هیچ تر «
ؤیـد   م ،افزون بر این، آیات و روایات دیگري نیز بـا مـضمون آیـات یـاد شـده                 

  . قلمرو دین هستندجامعیت و تبیین کنندة
ابوحامد غزالی، فخر رازي، زرکشی و سیوطی در شمار طرفـداران ایـن نظریـه               

  .شوندشناخته می
داند و بر این هفت هزار و دویست علم می  هفتاد وةگیرند بر قرآن را در ،غزالی

  )1/289، غزالی( .باور است که هر حرف قرآن یک علم را در خود جاي داده است
 ،زرکـشی ( .دانـد  علوم قرآن را نامحدود و غیر در خـور شـمارش مـی            ،زرکشی

1/102(  
 دیـن را    قلمـرو ،  ...ن نیز برخی چون طنطاوي، یوسف مـروه و          در میان معاصرا  

هـاي مـورد نیـاز انـسان     مـام دانـش   تةدارنـد  دانند و  دین را در بـر     بسیار وسیع می  
بـیش از یـک دهـم    ـ  فیزیکدان معـروف عـرب     ـ جا که یوسف مروهتا آن ،دانند می

  ؛داند علوم طبیعی میدربارةآیات قرآن را 
بیش از یک دهم آیات قرآن مربوط به علوم طبیعی است و به صـورت دقیـق،    «

 64 آیه در مـورد ریاضـیات،        61.  آیه در مورد علوم گوناگون وجود دارد       670
 آیـه در نظریـه      62 آیه در علم شـیمی،       9 آیه درباره اتم،     5آیه درباره فیزیک،    

وامـل جـوي چـون     آیه درباره ع20 آیه در ستاره شناسی و نجوم،  100نسبیت،  
 آیـه در فاصـله میـان    11هـا،    آیـه دربـاره آب  14،  ...دما، فشار هـوا، بادهـا و        

 آیـه در  73 آیـه در کـشاورزي،   21 آیه در علم حیـوان شناسـی،     12ستارگان،  
 36 آیه در طبقات زمـین،  20 آیه در علم زیست شناسی،      10جغرافیاي عمومی،   

، مـروه (» . آیه در توصیف علـم   64ره  آیه در پیدایش هستی و تاریخ آن و باالخ        
/77-76(  

  : دومنظریۀ
شناسند و قرآن را به      برخی قلمرو دین را تنها آخرت می       ،در برابر گروه نخست   

 مهندس ،براي نمونه. دانند انسان با خدا میۀترین مصدر دین، بیانگر رابطعنوان مهم
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تنها آخرت و خـدا   انسان و خدا و هدف بعثت را   ۀبازرگان قلمرو دین را تنها رابط     
 نقد ،شناسندمی دنیا یا دین را براي دنیاي بهتر      دین را براي   ان که  آن ۀبیند و نظری  می

  :نویسد مخالفان خویش میدربارة نظریۀایشان . ندک و بررسی می
گردد، این است که در احکام دیـن و   آید و مکرر عنوان می    سؤالی که پیش می   «

هاي فـراوان   ها و دستورالعمل ض و حرام و حاللدر روایات و آیات، نه تنها فرای    
نماییم که ناظر به روابط و رفتارهاي شخصی یا اجتماعی ما بوده،     را مشاهده می  

اثر مستقیم و غیر مستقیم روي سالمتی و بهبود زندگی افراد و حسن اداره امور        
ـ خانواده و امت و جهان دارد و چنین بر می     ه آید که اسالم عنایت خاص نسبت ب

مند یا مـسئول سـالمت و سـعادت    عالقمسائل دنیایی مسلمانان ورزیده، خود را  
  ».داندها میانسان

  :نویسد آن میدربارةپذیرد و  را میآقاي مهندس بازرگان این سخن
شرایع الهی و بـه خـصوص اسـالم، در مجموعـه تعلیمـات و       . بلی، چنین است  «

ي زندگی این دنیاي مردم وارد شده     احکام خود، صراحتاً یا تلویحاً در همه قضایا       
است؛ از خوردن و خوابیدن و پوشیدن و از ازدواج و تشکیل خانواده تا بهداشت  

را کـه  » ال الـه اال اهللا «اگر کلمـه طیبـه   . و اقتصاد و اخالق و جنگ و حکومت      
چکیده آیین و کلید رضوان است نگاه کنیم، با گفتن آن، تندترین و فراگیرتـرین         

ایــم و بــه جنــگ تمــام پادشــاهان و فرمانروایــان و را ادا کــردهشــعار سیاســی 
ورود و . ایـم هاي دنیا رفتـه    هاي سیاسی و ایدئولوژي    دیکتاتورهاي تاریخ و نظام   

در قصص انبیا ماننـد هـود و صـالح و    ! شود دخالت در سیاست از این بیشتر نمی  
فـساد در  شعیب که مردم را تحت عنوان تقوا از انحراف جنسی، کم فروشـی یـا      

کردند، مسائل بهداشتی و اخالقی و اقتـصادي یـا سیاسـی را نیـز               زمین نهی می  
مگر وضو و غسل و روزه، مسواك و مسکرات، ربـا و  . نمودندمطرح و منع می  

ارث و صدقات یا قضاوت و خالفت و والیـت و بیعـت کـه کتـاب آسـمانی و           
وعات بهداشـتی،  هاي ما مشحون از آنهاست، چیزهایی جز موض      روایات و رساله  

امـا بایـد   ... همه اینها درست اسـت  دي، قضایی و سیاسی هستند؟  اخالقی، اقتصا 
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هاي الهی منظور از این احکام و عنایات و هدف تشریعی آنها را              دید خود کتاب  
  )63/، بازرگان(» .نمایندگونه بیان میچ

  : گویدآقاي مهندس بازرگان در پاسخ این پرسش می
باشـد، در  ن ما آمده است و ناظر به مـسائل دنیـوي مـا مـی    تمامی آنچه در دی  «

پـردازد  قرآن تا آنجا به کار دنیاي ما مـی         .راستاي آخرت و نزدیکی به خداست     
  )67/همان،(» .که وسیله ساز حیات آخرت و تقرب ما به خدا باشد

و اگر در اصول و فروع دین چیزهایی از بابت زراعـت و صـناعت و تجـارت                «
ها و کارهاي ثبـت شـده از       ه است، ولی در گفتارها و آموزش      طرح و بحث نشد   

هـاي زنـدگی    ها و دستور العمل رسول خدا و ائمه هدي تا دلتان بخواهد، سفارش    
مانند طب النبی و طب الرضـا، کلمـات قـصار نهـج     . جاري و دنیایی وجود دارد   

گرامی ها و روایات رسیده از پیامبر  البالغه حضرت امیر، نهج الفصاحه و حکمت     
در عین ارزنده و ممتاز بودن، ... و امامان، تقریباً در کلیه روابط و آداب زندگی 

 )ان هـو اال وحـی یـوحی       (شـود و مـشمول      جزء دین و شریعت حساب نمـی      
  )76/همان،(» .گردد نمی

دکتر سروش نیز از دیگر اندیشمندانی است که وسعت قلمرو دین را باور ندارد    
فهـم متـون    «بینـد؛   ا بحث انتظار بشر از دین مـی       رتباط ب و بحث قلمرو دین را در ا      

دینى، خود در گرو تعیین و تحدید انتظارات ما از دین است و نه بر عکس، چـون                 
توان جمیع نکـات خـرد و    اگر به فرض کسى چنین بپندارد که از کتاب و سنت مى     

 درشت شئون زندگى و امور عالم را استخراج کرد، در آن صـورت عبـارات دینـى                
آدمیان پیش از مراجعه به دین باید مسائل را به        ... براى او معانى دیگر خواهد یافت     

مسائل اصلى و فرعى تقسیم کرده باشند و چهارچوبى براى انتظارات خود معلوم و     
سـروش، عبـدالکریم، مـدارا و    (» .معین نموده و سـپس سـراغ متـون دینـى برونـد            

  )135/، مدیریت
و قلمرو دین و کمال دین ا مالك دریافت ما از دین بحث انتظار از دین ر ایشان  

  )316/، سروش، عبدالکریم، قبض و بسط تئوریک شریعت(. شناسدمی
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  :نویسد نقش انتظار از دین در تعیین قلمرو دین میدربارةو در نوشتاري دیگر 
تواند بکند و آمده و آماده اسـت   انتظار ما از دین یعنى تبیین اینکه دین چه مى  «

ایـن  . هاى دین منوط به تبیین گوهر دین است        ه بکند و پیداست که توانایى     تا چ 
. کند از یک سو، و از سوى دیگر نیازهاى آدمى است که او را محتاج به دین مى

اند و در جـاى دیگـر بـرآورده     که ناکام مانده  (دینى که نیازهاى اصلى آدمى را       
ا در تبیـین انتظـارات مـا از    لذ. برنیاورد، پذیرفتنى و خواستنى نیست  ) شوند نمى

یکى گوهر دین و دیگرى آن دسته از نیازهاى         : دین، تبیین دو امر ضرورت دارد     
و تبیین این هر دو امر، خارج از دین . شوند اصیل آدمى که جاى دیگر اشباع نمى    

  )138/، سروش، مدارا و مدیریت(» .گیرد صورت مى
ن عقل بشري و رفع نـواقص   دین براي به کمال رساند   ،در نظرگاه آقاي سروش   

  . عقول بشري از کار افتد و به تعطیلی کشانده شود، با دینآنکه نه ،آن است
 بـشري قـرار    مسائلی که درك و شناخت آنهـا در تجربـۀ          ،به باور دکتر سروش   

 ،گـردد  آنها به نابودي تجربه کننده ختم می     بۀی که تجر  مسائلگیرد چون معاد و     نمی
 .مانـد  از قلمـرو دیـن بیـرون مـی     تمامـاً مسائلیرد و دیگر    گدر قلمرو دین قرار می    

 موظـف بـه تـدبیر       ،هاست تاریخی و فعلی بشر که همان عقل انسان        بنابراین تجربۀ 
 این عقل و تجربـه اسـت کـه بایـد بـه چگـونگی شـکل گیـري           .امور دنیوي است  

هـا   حکومت بپردازد، روش حکومت را تعیین کند، راهکارهایی براي زدودن کاستی        
 کنترل قدرت سیاسی را روشن کند و براي رسـیدن  ةو مشکالت عرضه دارد و نحو 

 ،کیـان ، ایدئولوژي و دین دنیـوي،  سروش( .به عدالت اجتماعی راهکار عرضه دارد    
  )39شمارة

من این بینش را که معتقـد اسـت تمـام تـدبیرات و           «: دکتر سروش معتقد است   
ومـت، تجـارت، قـانون، اخـالق،        اطالعات و قواعد الزم و کافی براي اقتصاد، حک        

خداشناسی و غیره براي هر نوع ذهن و زندگی اعم از ساده و پیچیده، در شرع وارد 
غیر از دین نیاز ) براي سعادت دنیا و آخرت(شده و لذا مؤمنان به هیچ منبع دیگري 
در مقابل ایـن بیـنش، بیـنش اقلـی یـا      . ناممندارند، بینش اکثري یا انتظار اکثري می     
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یعنی مواردي که داخل (گیرد که معتقد است شرع در این موارد  ار اقلی قرار می   انتظ
 ».حداقل الزم را به ما آموخته است، نه بـیش از آن را            ) در دایرة رسالت شرع است    

  )84/سروش، دین اقلی و اکثري، بسط تجربه نبوي، (
را  جهان عرب نیز هدف دین را شناخت خدا و دیانت          ۀ برجست ة نویسند ،ارکون

، ، حـج  خواند و بر این باور است که مناجات بـا نمـاز            مناجات عبد با آفریدگار می    
  .پذیردصورت می... روزه و 

 زندگی دینی را از زندگی سیاسی، اقتصادي، اجتمـاعی و دیگـر اشـکال         ،ارکون
کند و جدا سازي این اشکال زندگی را به عنوان یکـی از باورهـاي           زندگی جدا می  

م را دیـن و دولـت و دنیـا معرفـی        اسـال  ان که  آن ،در نگاه او  . دهدخویش جلوه می  
دنیـا و دولـت    ها و وظایف و دیـن،  اند و میان معانی، ارزش    ه رفته ه به بیرا  ،کنند می

  )87-90/ارکون، (.اندخلط کرده
  

  قلمرو فرهنگ
 امـا نظریـات عرضـه       ، قلمرو فرهنگ وجود ندارد    دربارةهر چند بحث مستقلی     

اع و اقسام فرهنگ نشان از آن دارد کـه قلمـرو فرهنـگ بـسیار          شده در تعریف، انو   
در قلمرو فرهنگ قـرار     ... ها و   گسترده است و تمامی روابط، باورها، قوانین، دانش       

  . فرهنگ ناظر به زندگی دنیوي است،گیرد و افزون بر اینمی
  

  نقد و نظر
فرهنـگ   نظریات مختلف در باب قلمرو دین و بت دین و فرهنگ با توجه به نس

ـ      .متفاوت خواهد بـود     نـسبت دیـن و فرهنـگ       دیـن حـداکثري،    ۀ بـر اسـاس نظری
 دین حداکثري ناظر به تمامی ابعاد زندگی انسان است و           ، زیرا خواهد بود  همانی  این

 فرهنگ ان که چن.اي از زوایاي زندگی انسان از نظارت دین بیرون نیست هیچ زاویه 
گیـرد و تمـامی    مـی  اصـه را در بـر     نیز یک عنوان کلی است که فرهنگ عامـه و خ          

 .گیـرد  فرهنگ قرار می در زیر مجموعۀ   ...روابط، قوانین، آداب و رسوم و        ها، دانش
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تواند در فرهنـگ سـازي    رساند و می   بسیار یاري می   ، دین به فرهنگ   ،بر این اساس  
 گـذار  تـأثیر  فرهنگ نیز در دین بـسیار  ان که چن،اي داشته باشدنقش بسیار برجسته 

چه پیش از ظهور گیرد و آنرنگ و بوي دینی می با آمدن دین، فرهنگ مردم   است و 
شـود   امروزه به عنوان عناصر دین شناخته می       ،شددین به عنوان فرهنگ شناخته می     

  .کنند از آن به فرهنگ دینی یاد می،که برخی
 بـر  گـردد و در مـواردي هـم   یـن اصـالح مـی   در مواردي نیز فرهنگ با آمدن د     

د زوجـات را     اسالم تعد  ،براي نمونه . خورد ناصر فرهنگ مهر ابطال می    شماري از ع  
 با کمی اصالحات در تعداد همسران امضا کرد و ، فرهنگ عرب جاهلی بودکه جزو

ـ . مهـر ابطـال بـر تعـدد زوجـات زد     ،در نگاه شماري با شرط عدالت   در ان کـه  چن
و دیـه و    ت پذیرفتـه شـد      قصاص و دیه نیز فرهنگ عرب جاهلی بـا کمـی تغییـرا            

 رنگ دینـی گرفـت و در شـمار     ، عرف و عادت عرب جاهلی بود      قصاص که جزو  
  .عناصر فرهنگ دینی قرار گرفت

 دسـت آدمیـان بـود رنـگ دینـی      شد و ساختۀ در نتیجه آنچه دنیوي شناخته می     
 سعی میان صفا و مروه کـه در        ان که  چن .ت و در شمار عناصر دین قرار گرفت       گرف

 در اسالم پذیرفته شد و وقتـی مـسلمانان کراهـت            ،تمیان عرب جاهلی رواج داش    
آیـا مـا نیـز چـون بـت      (خویش را از این حکم در قالب یک پرسش ابراز داشـتند         

 ان که چن، خطاب آمد که شما نیز سعی کنید     ،)؟پرستان سعی میان صفا و مروه کنیم      
مـروه   ایشان بر بت اساف و نائله که بر صفا و  ، اما مانند  کردندبت پرستان سعی می   

  ؛قرار داشت دست نکشید و اعمال بت پرستان را انجام ندهید
إِنَّ الصفَا والْمرْوةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمنْ حج الْبیت أَوِ اعتَمرَ فَال جنَاح علَیهِ أَنْ یطَّوف بِهِما        (

لِیمشَاکِرٌ ع رًا فَإِنَّ اللَّهخَی عنْ تَطَوم158/قرهب ()و(  
هاي بسیار به دینداران دارد و دین را براي ایشان   فرهنگ نیز یاري   ،افزون بر این  

هـاي فهـم دیـن    سازد و طرفداران یک دیـن را بـه مبـانی و روش            میفهم  در خور   
هـاي گونـاگون علـوم کـه در شـمار عناصـر              شـاخه  ،براي نمونه . سازدرهنمون می 

گر دین پژوه خواهـد     ن دین یاري  گوناگوهاي   در فهم بخش   ،گیرندفرهنگی قرار می  
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تـأثیر بـسیار در دیـن       ... همچنین دانش زمین شناسی، جغرافیا، اصـول فقـه و           . بود
  . خواهد گذاشت و فهم ما را از دین متحول خواهد کرد

 نـسبت ایـن همـانی    ا توجه به دین حـداقلی و فرهنـگ،  نسبت دین و فرهنگ ب    
 به زندگی اخروي اسـت و بـراي زنـدگی            دین حداقلی تنها ناظر    ، زیرا نخواهد بود 

 اما فرهنگ ناظر به زندگی دنیوي است و آخرت و ،اي ندارددنیوي هیچ گونه برنامه
 مگر در جایی که یک فرهنگ تحت ،گیرد فرهنگ قرار نمی در حیطۀ  اخروي   مسائل

  . یک دین قرار گرفته باشد و عناصري در فرهنگ ناظر به زندگی اخروي باشدتأثیر
 نیز این توان را دارنـد       قلی برخی از موضوعات دینی در دین حدا       ،بر این افزون  

ند نند و گاه اصالحات بسیار شدید و عمیق در فرهنگ ایجاد ک       نکه فرهنگ سازي ک   
ـ  ایجـاد نمای   ،سـت هایژه که متفاوت با دیگر فرهنـگ      و فرهنگی و    ،بـراي نمونـه   . دن

روي وجـود دارد و     رهنمودهایی که در دین حداقلی براي رسیدن بـه سـعادت اخـ            
 این توانایی را دارد که به عنوان عناصري ،دهدروابط میان افراد جامعه را پوشش می

از فرهنگ حامیان این دین شناخته گردد و ایشان را از جهـت فرهنگـی از دیگـران       
شـود و دیـن را   هایی که به شکل الئیک اداره می در حکومتان که چن .متمایز سازد 

دهند و تالش دینداران در جاري ساختن احکام دین را          ت نمی در امور دنیوي دخال   
 تفاوتی ملموس میان طرفداران آن دین بـا دیگـران وجـود        ،تابنددر حکومت برنمی  

  .دارد
  : نویسد میتري یاندیسدر این باره 

گذارد، هر چند که میزان این تأثیر در سراسر جهان، دین بر زندگی مردم اثر می    «
عنوان نمونه، در ژاپن تنهـا      ه  ب. گ دیگر بسیار متفاوت است    از فرهنگی به فرهن   

در ایـن فرهنـگ بعـضی از    . گیرنددر حدود یک پنجم جمعیت، دین را جدي می      
دهند، اما به غسل تعمید می) دین سنتی ژاپن(مردم فرزندان خود را با آیین شینتو 

در .  اسـت  مراسم مذهبی تدفین آنها هم بـودایی      . کنندشیوه مسیحیان ازدواج می   
اي کـامالً  یـا پیتـزا، مـسئله   این جامعه، دین همچون خوردن یـک غـذاي چینـی          

بر عکس در ایاالت متحده حدود دو سوم و در هند حدود شـش              . اي است  سلیقه
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  )36/تري یاندیس،(» .گیرند هفتم از جمعیت، دین را بسیار جدي می
سـت و عناصـر    گـذار ا تـأثیر از سویی دیگر فرهنگ در فهم دین حداقلی بسیار  
به فهـم دیـن بـسیار یـاري     ... گوناگونی از فرهنگ چون علم، زبان، عرف، آداب و   

  .سازندرسانند و دین را در خور فهم میمی
گویند و دیگران را  طرفداران دین حداقلی از تعدد قرائت می،با این نگاه به دین   

 این عـده   .ندگویبه دوباره فهمی دین و منطبق سازي آن با فرهنگ جدید سخن می            
بر این باورند که دین اسالم و آیات قرآن در راسـتاي تعـدیل باورهـا و اعتقـادات                  

ات  موضـوع را دربـارة عرب جاهلی گام برداشته است و آیات قرآن آخرین سـخن      
 از آن جهت که در عصر جاهلی اصل انتقام حـاکم      ، براي نمونه  .گوید نمیگوناگون  

 آیات وحی حکـم بـه      ،شدندعام می ک قبیله قتل    ، ی بود و گاه به انتقام قتل یک نفر       
نها گزینه قـصاص     اما این بدان معنا نیست که ت       ،قصاص داد و انتقام را ناروا خواند      

در عـصر   . شودکاران به سنگسار خالصه نمی    چنان که در زنا نیز مجازات زنا      . است
 و گزیدنـد و زنـدان نداشـتند    نمـی ز آن جهت که مردم در یک دیار سکنا         ا ،اهلیج

در عصر اما شدند،  سنگسار میکاران ا زن،دنافرادي به عنوان زندانبان در اختیار نداشت
تابـد و  فرهنگ عمومی، سنگـسار را برنمـی       ،که زندان و زندانبان وجود دارد     جدید  

 نبایـد دیـن را در     بنابراین .هاي دیگر است  خواهان جایگزین ساختن آن با مجازات     
هایی که در یک فرهنگ براي یک جرم وجـود          تفرهنگ مردم دخالت داد و مجازا     

قـرآن را حـاکم بـر فرهنـگ مـردم       حکم قرآنی از میان بـرد و حکـم    ، به بهانۀ  دارد
ساخت، بلکه باید از فرهنگ سود گرفت و دین را برابر بـا فرهنـگ مـردم دوبـاره                   

هایی که با فرهنـگ جدیـد ناسـازگار اسـت، بایگـانی کـرد و بـه                فهمی کرد و فهم   
  . ت وحی فهمی نو عرضه داشتمخاطب آیا

  
  خاستگاه دین و فرهنگ 

بحث دیگري که در روشن سازي نسبت دیـن و فرهنـگ بـسیار نقـش آفـرین                  
اگر دین و فرهنگ یک آبـشخور واحـد   .  بحث خاستگاه دین و فرهنگ است   ،است
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 نسبتی خاص میان این دو برقرار خواهـد شـد و هـر یـک از دیـن و                   ،داشته باشند 
در این یاري رسانی اگر نقش و کارکرد دین و      . گري خواهد بود  گر دی  فرهنگ یاري 

 یـا اگـر دیـن       ،باشـد بیـشتر   فرهنگ برابر باشد یا نقش یکی در رساندن به دیگري           
 پیـدایش دیـن و   ، در این صـورت منـشأ   خاستگاهی متفاوت از فرهنگ داشته باشد     

  .  شدفرهنگ متفاوت خواهد بود و در نتیجه نسبت دین و فرهنگ متفاوت خواهد
 تـرس انـسان نخـستین باشـد و خاسـتگاه       ، پیـدایش دیـن    منشأبراي نمونه اگر    

، در این صورت دین و فرهنگ یک خاستگاه هنگ، نیاز انسان به زندگی اجتماعیفر
واحد نخواهند داشت و نسبت میان آنها چون نسبت میان دو چیز با یک خاسـتگاه              

 در این ، فرهنگی به دین بازگرددهاي اگر خاستگاه نظامان که چن. واحد نخواهد بود  
  .  ها نخواهد بود دین و فرهنگ مانند دیگر صورتۀصورت نیز رابط

 خاسـتگاه  دربارة براي روشن شدن نسبت دین و جامعه ناگزیر از بحث    بنابراین
  . هاي گوناگونی که در این زمینه وجود دارد خواهیم بود  دیدگاهۀدین و عرض

  
  خاستگاه دین

اي ، عـده  ن را ترس بشر نخستین، تعدادي حاکمان و زمامداران         دی گروهی منشأ 
سرکوبی غرایز جنسی، شـماري  جهل و نادانی، برخی وضعیت بد اقتصادي، بعضی        

  .کنندفطرت انسان و قلیلی جامعه معرفی می
  
  . خاستگاه دین فطرت است: نخستنظریۀ

د و بـر ایـن      شناسـن جو مـی   خدا بسیاري از اندیشمندان مسلمان، انسان را فطرتاً      
 عالمه طباطبایی   ،براي نمونه . سازدباورند که فطرت انسان او را به دین رهنمون می         

جوي  فطرت خدانام شیعه، خاستگاه دین را    از تفسیرنویسان و صاحب نظران ب      یکی
و براي اثبات درسـتی نظرگـاه   ) 35/طباطبایی، خالصۀ تعالیم اسالم، (داند انسان می 

  :بردیخویش از آیات زیر سود م
  )67/زخرف ()ولَئِنْ سأَلْتَهم منْ خَلَقَهم لَیقُولُنَّ اللَّه فَأَنَّى یؤْفَکُونَ(
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 پـس چگونـه از   .خـدا : گوینـد  مـی  قطعـاً ،و اگر از آنها بپرسی چه کسی آنان را آفریده است  «
  »!؟شوند عبادت او منحرف می

واألرض لَیقُولُنَّ اللَّه قُـلِ الْحمـد لِلَّـهِ بـلْ أَکْثَـرُهم ال              ولَئِنْ سأَلْتَهم منْ خَلَقَ السماواتِ      (
   )25/لقمان( )یعلَمون

  : نویسد در این باره می;عالمه
ایـن  ها وجود داشته است، مـا را بـه          اینکه اعتقاد به خدا همیشه در میان انسان       «

یجـه بگیـریم کـه    شناسی را فطري بشناسیم و نت سازد که خدا  حقیقت رهنمون می  
انسان با فطرتی که آفریـدگار هـستی در وجـود او نهـاده اسـت، بـراي هـستی              

  )32/طباطبایی، خالصه تعالیم اسالم،(» .شناسدآفریدگاري می
ـ              ( ک فَأَقِم وجهک لِلدِّینِ حنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاس علَیها ال تَبـدِیلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ ذَلِ

  )30/روم ( )الدِّینُ الْقَیِّم ولَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یعلَمونَ
ها را خداوند انسان این فطرتی است که .پس روي خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن        «

  ».دانند ولی اکثر مردم نمی،این است آیین استوار.  دگرگونی در آفرینش الهی نیستبر آن آفریده،
اینکـه فطـرت   گویـد و   از فطرت الهی انسان مـی   ، شریفه ۀر تفسیر آی   د ;عالمه

  :  دین استمنشأ
امري فطري است و در سرشت انسان گرایش به دین نهفته است و اینکـه               دین  «

در آیه شریفه فطري بودن دین و جهل انسان در کنار هم قرار گرفته است، از آن 
  )32/همان،(» .جهت است که حقایق دین بر انسان پوشیده است

 هر پدیده و رخدادي در پی شناسـایی علـت آن            مواجهۀبه باور ایشان انسان با      
 جهان آفرینش و نظام حاکم بـر هـستی   ةباررود و در نتیجه به پژوهش در   ه می پدید

. یابـد ود آفریننـدة هـستی مـی      کند و به این روش دالیل استواري بر وج        حرکت می 
د عقالنی و منطقی است و از فطرت الهی         این انسان از آن جهت که یک موجو       بنابر

رود و از نظـم حـاکم بـر جهـان هـستی بـه وجـود        برخوردار است در پی دین می     
  )5/73 ,طباطبایی، اصول فلسفه( .بردآفریدگار پی می

فطري بودن دین در میان شماري از اندیـشمندان غربـی نیـز طرفـدارانی یافتـه                 



 

 

198 

ه ترین روانکاو قـرن بیـستم انـسان را           پرآواز ،براي نمونه کارل گوستاویونگ   . است
او در جاي جاي آثار گرانسنگ خـویش ماننـد        . داندجو و خداپرست می    خدا فطرتاً

گویـد کـه     از ناخودآگاهی می   »روان شناس و دین   « و »روانشناسی ضمیر ناخودآگاه  «
  . سازدانسان را به سمت و سوي دین رهنمون می

خـدا در  «تب روان درمانی در کتـاب   مکبنیانگذارپس از یونگ، ویکتور فرانکل     
  :گوید از فطرت انسان می»ضمیر ناخودآگاه

یـا  (در واقع یک احساس مذهبی عمیق ریشه دار، در اعماق ضمیر ناخودآگـاه              «
هایم یکـی   در دو تا از کتاب . ها وجود دارد  هر انسانی، و همه انسان    ) شعور باطن 

که در باال بدان اشاره » جوییمعنا «و دیگري، » معناانسان در جستجوي «به نام 
) مـذهبی (ام مبنی بر اینکه این احساس    ام ارائه داده  شد، شواهدي در تأیید نظریه    

ـ ، حتی در موارد بیماري روانـی شـدید، نظ    ايممکن است به طور غیر منتظره      ر ی
  )19/,فرانکل(» .روان پریشی بروز نماید

که خداوند در وجـود   فطرت، خاستگاه دین همان فطرتی است        ۀبر اساس نظری  
 دین وابسته به وجود فرهنگ      در نتیجه پدیدار شدن   . یعت گذاشته است  انسان به ود  

  . علت و معلول نیستۀ دین و فرهنگ از سنخ رابطۀنیست و رابط
  

  .خاستگاه دین فرهنگ است: ریۀ دومنظ
دانند و دین را به عنوان یک محصول        گروهی دیگر خاستگاه دین را فرهنگ می      

  . کنندمعرفی میفرهنگی 
هـاي اجتمـاعی کهـن        را یکـی از سـازمان      کوف، دین اگ برن و نیم   براي نمونه   

ته بـه نـوع   شناسند و افزون بر این مفـاهیم، موضـوعات و مراسـم دینـی را بـس            می
 .بیننـد  متفـاوت بـا دیگـر جوامـع مـی          ،گیـرد جا شـکل مـی    اي که دین در آن      جامعه

  )فرهنگ کشورندسی پیروزمند، علی رضا، روایتی دیگر از مه(
  . شناسد غرب نیز خاستگاه دین را فرهنگ میۀ جامعه شناس برجست،امیل دورکیم

شماري از اندیشمندان مسلمان نیز دیـن را بـه عنـوان یـک محـصول فرهنگـی             



 

 

199 

  . دانندشناسند و خاستگاه دین را فرهنگ می می
 کتاب   به خصوص  ، آثار خویش  هایی از   ، نصر حامد ابوزید در بخش     براي نمونه 

  بـا ایـن تفـاوت کـه او    .خوانـد  قرآن را یک محصول فرهنگـی مـی       ،»مفهوم النص «
در فرهنـگ   ،گیـري  ، دیـن را پـس از شـکل    دوم ناسازگار با دیگر طرفداران نظریـۀ     

   .بیندتأثیرگذار می
  

  نقد و بررسی
اي هـستند کـه در    آورنـدگان دیـن افـراد بـسیار شایـسته     ،بر اساس آیات وحی   

ها را  سازي فطرت انسانبیدار این افراد. شناسیم  پیامبر یا نبی می ایشان را،اصطالح
  سازند؛ ند و ایشان را به سمت و سوي دین رهنمون میرابر عهده د
  )64/نساء ()وما أَرسلْنَا مِنْ رسولٍ إِال لِیطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ(

  ».از وي اطاعت شود به فرمان خدا، اینکهما هیچ پیامبري را نفرستادیم مگر براي «
)رِ مِنْکُمأُولِی األمولَ ووا الرَّسأَطِیعو وا اللَّهنُوا أَطِیعا الَّذِینَ آمها أَی59/نساء ()ی(  

  ».المر را اخدا و اولو پیامبر  اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید!ایداي کسانی که ایمان آورده«
)الْکِتَاب کإِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیاللَّه اكا أَرنَ النَّاسِ بِمیب کُمقِّ لِتَح105/نساء () بِالْح(  

چه خداوند به تـو آموختـه، در میـان مـردم     ه حق بر تو نازل کردیم؛ تا به آن     ما این کتاب را ب    «
  ».قضاوت کنی

رِینَ وأَنْزَلَ معهم الْکِتَاب بِـالْحقِّ      کَانَ النَّاس أُمۀً واحِدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِیِّینَ مبشِّرِینَ ومنْذِ        (
  )213/بقره ()لِیحکُم بینَ النَّاسِ فِیما اخْتَلَفُوا فِیه

و طبقات پدید به تدریج جوامع . نها وجود نداشتو تضادي در میان آ( مردم یک دسته بودند«
 تا گیختاوند، پیامبران را برانخد) ، در این حالمیان آنها پیدا شدآمد و اختالفات و تضادهایی در 

کرد با آنها نازل نمود تا در  دعوت میمردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی، که به سوي حق
  »  .چه اختالف داشتند داوري کندمیان مردم در آن

اي اسـت کـه    فطرت نیز دلیـل بـر نادرسـتی نظریـه         ۀ آی ،افزون بر دلیل یاد شده    
  کند؛رفی میهنگ را خاستگاه دین معفر

)               ـدِیلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ ذَلِـکا ال تَبهلَیع نِیفًا ِفطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسلِلدِّینِ ح کهجو فَأَقِم
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  )30/روم( )الدِّینُ الْقَیِّم ولَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یعلَمونَ
ها را ین فطرتی است که خداوند انسان ا،پس روي خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن       «

  ».دانند ولی اکثر مردم نمی، این است آیین استوار.بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست
  

  خاستگاه فرهنگ
  .خاستگاه فرهنگ با بحث ماهیت فرهنگ و اصالت آن بسیار در هم تنیده است

   ثـانوي و تبعـی  نـد و فرهنـگ را امـري    اصـالت فرهنـگ را بـاور ندار    ،شماري
 مـسائل  خاسـتگاه فرهنـگ همـان نیازهـاي مـادي و             ،در نگاه ایـن گـروه     . دانند می

  .اقتصادي است
وي بـه ثـانوي و تبعـی     اي دیگر اصالت فرهنگ را پذیرا هستند و به هیچ ر          عده

دیگر اخـتالف   این گروه در خاسـتگاه فرهنـگ بـا یکـ    .دهندي نمی بودن فرهنگ رأ  
اي داننـد، عـده   ستگاه فرهنگ را فرا انسانی و انسانی مـی شماري از ایشان خا   . دارند

شناسـند و برخـی   دیگر مـی ها در تعامل بـا یکـ  دیگر خاستگاه فرهنگ را نیاز انسان   
اي  عده.کننددیگر معرفی می   واقعی با یک   هايدیگر خاستگاه فرهنگ را تعامل انسان     

   ....جویند وخاستگاه فرهنگ را در دین می
  

   گنسبت دین و فرهن
خاستگاه دین و فرهنگ نشان از آن دارد که نسبت میان دین با فرهنگ با توجـه   

  .  متفاوت خواهد بود، نظریات گوناگونی که در خاستگاه آن دو گفته شده استهب
 نسبت این دین با فرهنگی که خاسـتگاه     ، فطرت انسانی باشد   ،اگر خاستگاه دین  
اي سبت خاستگاه این دین با نظریه عین ن، اقتصادي استمسائلآن نیازهاي مادي و 

 ایـن نـسبت   ان که چن،شناسد نیستکه خاستگاه فرهنگ را انسانی و فرا انسانی می        
هـا بـا   ستگاه فرهنگ تعامـل انـسان     در صورتی که خاستگاه دین فرهنگ باشد و خا        

  . همان نسبت صورت پیش نخواهد بود،...دیگر و یک
 نسبت میان این دین بـا فرهنـگ بـا        ،م اگر خاستگاه دین را فطرت بدانی      بنابراین
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 نسبت جزء و کل خواهـد بـود و       ،هایی که براي فرهنگ آمده است      تمامی خاستگاه 
ناسـان دیـن را جـزء معنـوي فرهنـگ       شـماري از جامعـه ش      ،درست بر این اساس   

  . خوانند می
 در ایـن  ، اگر در بحث خاستگاه، حکم به فطري بـودن دیـن کـردیم             آنکهنتیجه  

توانـد فرهنـگ سـازي کنـد یـا          خالت در فرهنگ را دارد و مـی       صورت دین حق د   
 دین جزئی ، و اگر خاستگاه دین فرهنگ باشد؛فرهنگ موجود را به پاالیش در آورد

از فرهنگ خواهد بود و در بخش باورها قرار خواهد گرفت و حق دخالت در سـر       
ـ   ،براي نمونـه .  خویش را نخواهد داشت    منشأ ـ  ان کـه  بـه بـاور آن ن را  خاسـتگاه دی

ایی داشـتند و در روابـط    در عصر عـرب جـاهلی مـردم باورهـ      ،شناسندفرهنگ می 
 این فرهنگ به دین جدید رخنه کـرد  .کردنددیگر از اصولی پیروي می   خویش با یک  

هـایی کـه عـرب جـاهلی بـراي        زات مجـا  ، براي نمونه  .و در آیات وحی جلوه کرد     
فتار ایشان در باب عقود و  رچنان که ،گر شد داشت در آیات وحی جلوهخالفکاران

ایقاعات نیز در دین بروز و ظهور یافت و گاه تغییراتی در آن عناصر فرهنگی عرب      
  . آمدجاهلی به وجود می
 بسیاري از احکام دین اسالم با توجه به فرهنگ خاص عربی            ،به باور این گروه   

نـگ   با دگرگونی فرهنگ، دینـی کـه نـاظر بـر یـک فره          بنابراین ،شکل گرفته است  
 گذار باشد و فرهنگ جدید را تأثیر نخواهد توانست در فرهنگ جدید ،خاص است 

  .  خود قرار دهدتأثیرتحت 
 ایـن  ،این موضوع اگر در عصر جدید دین را یک امر فطـري بـشناسیم  توجه به  

پیشینۀ فرهنگ نشان داده است که  ؛ زیرا تواند و باید در فرهنگ دخالت کند      دین می 
ها یا دست کم با آنچه به عنوان فطرت شناخته شده           ت انسان فرهنگ همیشه با فطر   

است، هماهنگ بوده است و یکی از منابع اصلی شکل گیري آن فرهنگ بوده است           
و اما اگر دیـن  . و هیچ گاه میان فرهنگ و فطرت انسانی ناسازگاري رخ نداده است    

را محصول فرهنگ بشناسیم، در این صورت پـر واضـح اسـت کـه دسـت کـم در             
اي خواهـد داشـت و   مرحلۀ نخست شکل گیري دین، فرهنگ نقش بسیار برجـسته     
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توانـد بـا    اما همین دیـن در مراحـل بعـد مـی          . نمایددین یک محصول فرهنگی می    
   .فرهنگ تعامل داشته باشد و تأثیراتی در فرهنگ بگذارد
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