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 توسعه و دين تاريخي

  
1ميثم موسايي

 

 

  15/12/1396:تاريخ پذيرش      22/09/1396:تاريخ دريافت

    چكيده 

توسـعه  در اين مقاله يك مساله قديمي مورد بازانديشي قرار گرفته و آن اين كه دين تاريخي چه رابطه اي بـا  

  وجود داشته است؟

هاي تحليل تاريخي به نقش و رابطه دين در امر توسـعه پرداختـه شـده و ضـمن نقـد      با استفاده از روش

گريـزي و يـا    سـتيزي يـا توسـعه    ذاتـه واجـد توسـعه    هاي حدي، اين نتيجه حاصل شده كه اديـان فـي   ديدگاه

هاي حـاكم بـه ايـن تفسـير در هـر عصـر        پارادايمپذيري نيستند و اين  به قرائت ما از دين با توجه به  توسعه

 . بستگي دارد

  

  پذيري ستيزي و توسعه گريزي، توسعه توسعه، دين تاريخي، توسعه :كليديكلمات

  Jel  :b55, a13, a14  بنديطبقه

    

                                                                                                               

                                                    mousaaei@ut.ac.irاســتاد دانشــگاه تهــران                                                                                 . 1
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  مقدمه 

-كه خواهان توسعه و تغيير است دوم اينيكي اين: جامعه معاصر ايران حداقل داراي دو ويژگي است

تـوان ايـن را كنـار     اين سنت از چنان قدمت و قدرتي برخوردار است نه مـي .  كه نسبتا سنتي است

توان آن را تغيير داد و اصالح كرد كه پذيرش بيشتري با توسعه بـه معنـاي    گذاشت و نه براحتي مي

  هـا، در توسـعه را ضـروري    نقـش سـنت  امروزين آن داشته باشـد، ايـن دو ويژگـي اهميـت مطالعـه      

  . سازدمي

تـرين بخـش سـنت اسـت لـذا      در جامعه ما مهم حقق يافتهجايي كه دين تاريخي يا دين تز آنا

چه تاكنون گفته و نوشته شده اهميت دارد بـه ويـژه   بيش از آن و توسعه، تاريخي مطالعه رابطه دين

ري وسـيع  گـذا  اگر توجه داشته باشيم كه تجربه چهار دهه تالش براي نيل به توسعه در كنار سرمايه

  .براي ديني كردن هرچه بيشتر جامعه به نتيجه مطلوب نرسيده است

  

  پيشينه . 1

هاي متفاوت و بعضا متضادي ارائه شده اسـت ايـن اختالفـات بـه      درباره نقش دين در توسعه ديدگاه

دانند و از آن  ها، دين را ساخته طبقات باال براي تخدير طبقات پايين مي حدي است كه ماركسيست

  ).1374فياض، رساله مذهب و توسعه، (كنند  عنوان مانع رشد و حركت و توسعه ياد ميبه 

ها، ثابت بودن ماهيـت ديـن در مقابـل     ضديت با كنترل جمعيت، ناسازگاري اديان با انواع آزادي

مقدار دانسـتن دنيـا و    ها، بيآن ماندگي جوامع مسلمان با دينداري ماهيت متغير توسعه، تقارن عقب

از جملـه  .. ونـي، و عقالنيـت توسـعه و تعبـد دينـي      نوعي فقـر و زهـد عملـي، اسـتبداد دي     پذيرش

  ).1376موسائي، (دانند  هاي كساني است كه دين را توسعه ستيز مي ديدگاه

رسد كه دين در اين متون ناظر بر ديني است كه به فرهنگ و سنت تبديل شـده كـه    به نظر مي

كنيم وگرنه مطالعه رابطـه ديـن   ريخي و يا دين محقق شده ياد ميتاما در اين مطالعه از آن به دين 

اي تاريخي است موضوعيت ندارد و شايد بتوان گفت سوال كه مسالهبا توسعه، » متن«به عنوان يك 

ـ از رابطه آن ه يـك سـنت و يـا    ها منطقاً درست نيست، وقتي تعاليم يك دين در جامعه پياده شد وب

نسبت ميان توسعه و دين سخن گفت براين اساس اگـر توسـعه را بـه     توان ازفرهنگ تبديل شد مي

همين معناي امروزي بپذيريم و آن را يك مفهوم تاريخي و تجربي بـدانيم كـه بـا مقايسـه وضـعيت      

يافتـه، فهـم شـده اسـت در ايـن       مانده و توسـعه   اقتصادي، اجتماعي و سياسي بين كشورهاي عقب

  : سبت دين با توسعه فرض كردتوان براي ن صورت سه نوع رابطه مي

 ستيز؛ دين توسعه .1

 گريز؛ دين توسعه .2
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 پذير؛ دين توسعه .3

درحالت دوم دين ذاتاً موافقـت  . در حالت اول بين توسعه و دين، ضديت و ناسازگاري وجود دارد

هـاي   اسـت و سـنت    و يا مخالفتي با توسـعه نـدارد ولـي در حالـت سـوم سـازگار و مشـوق توسـعه        

  .له آن درجامعه، توسعه برانگيزندشده، بوسي نهادينه

توان به طور قاطع اديان را در يكي از سه دسـته فـوق    دهد كه نمي هاي تاريخي نشان مي بررسي

يافتـه در طـول تـاريخ بـا تغييـرات زيـادي        به عبارت ديگر دين نهادينه شده يا دين تحقق. جاي داد

توان از  ها چنان بزرگ بوده كه مياز آن غييرات جزئي بوده اما برخيمواجه بوده است برخي از اين ت

هاي مختلف  آن به عنوان تغيير پارادايم به معناي كوهني آن ياد كرد كه در اين مقاله از آن به قرائت

  .1از دين تعبير شده است

در دنياي غرب اين مسأله داستاني طوالني دارد ولي اين مسأله با انتشار كتـاب معـروف مـاكس    

اي مطـرح شـد، در ايـن     به شـكل برجسـته  » داري الق پروتستاني و روح سرمايهاخ«وبر تحت عنوان 

 داري مـورد  كتاب نوعي سازگاري و هماهنگي ميان تعاليم اصالح شده كليسا و روح و ماهيت سرمايه

در ايران بسياري از متفكران اعتقاد دارند كه مقصـد  «در دنياي اسالم و نيز . 2تاكيد قرار گرفته است

از طـرف  ). 1376آوينـي، سيدمرتضـي   (همين است » استخالف بشر در كره زمين«ناي قران در مع

و ) 1371عظيمي (دانند  ديگر يك بحث در غرب وجود دارد كه به كلي دين را ناسازگار با توسعه مي

  . كنند البته در انتخاب بين دين در توسعه، دين را فداي توسعه مي

توسـعه بـه معنـاي امـروزي آن را ناسـازگار بـا اسـالم         در دنياي اسالم اكثر متفكـران بنيـادگرا  

  .اند كه با توسعه ناسازگار نباشدنبال تفسيري از دين بودهو متفكرين مصلح به د. 3دانند مي

  

  هاي مسلط از دين قرائت

  : دو قرائت مسلط از دين در دنياي مسيحيت وجود داشته و دارد

 قرائت ماقبل دنياي مدرن؛ -1

 .قرائت دنياي مدرن -2

                                                                                                               

چـالمرز ترجمـه سـعيد زيبـاكالم     . براي توضيح بيشتر در معناي تغيير پارادايم به كتاب چيستي علم اثـرآلن اف . 1

  . مراجعه شود)  1393(

) 1371(داري ترجمـه عبـدالمعبود انصـاري     براي توضيح بيشتر به ماكس وبر، اخالق پروتسـتان و روح سـرمايه  . 2

  . مراجعه شود

  .1376آويني، : به.به عنوان مثال ر. 3
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شود دين محـور سياسـت، فرهنـگ و     در قرائت دنياي ماقبل مدرن كه از آن به قرون وسطي ياد مي

منظـور از پـارادايم همـان تعبيـر     . توانيم يك پـارادايم تلقـي كنـيم    اين قرائت را مي. حتي علم است

نظـر گرفـت،    را به عنوان معادل آن در فارسـي در » سپهر معرفتي«كوهني آن است كه شايد بتوان 

شناسي متمـايز   اي از نظريات با روش ها و ادراكات همراه با مجموعه نظور از پارادايم،  باورها، ارزشم

اين نظام معرفتي در قرون وسطي در مقايسه با نظـم  . است) عالم و آدم(براي مطالعه و تبيين جهان 

   :هايي است از جمله معرفتي دنياي مدرن داراي ويژگي

 ط كليسا،حق انحصاري تفسير دين توس .1

 اعتبار شمردن استقراء مفروض گرفتن صحت منطق ارسطو و بي .2

 تفسير متون ديني با مفروض گرفتن هيأت بطلميوس .3

 اختياري انسان در مقابل قدرت مطلق خدا بي .4

 مقدار دانستن دنيا در مقابل آخرت بي .5

ان بـه  بعد از رنسانس، اصالت انسان مطرح شد گويي خدا جهان را به انسان سـپرده اسـت، انسـ   

العمـل انسـان غربـي بـه قرائـت كليسـا از        جاي خدا نشست و خدا را بازنشسـته كـرد و ايـن عكـس    

در دنياي مسيحيت حداقل دو قرائت كه در حد تغيير پارادايم مطـرح اسـت يعنـي    . مسيحيت است

. دين قبل از رنسانس و دين بعد از رنسانس. شبيه نوعي تغيير مذهب است، در مورد دين وجود دارد

نسانس تفسير و روش تفسير ما را از عالم و آدم تغييـر داد بـه طـوري كـه تفسـير از ديـن بعـد از        ر

در دنياي مدرن غربيان انسـان را جـاي خـدا    . رنسانس كامالً متفاوت از تفسير قبل از رنسانس است

ايـن وجـه مشـترك    . گذاشتند انسان محور همه عالم شد، دين براي انسان شد، نه انسان براي ديـن 

هـايي از الحـاد تـا دينـداري كامـل       هاي فكري بعد از رنسانس است در دو طرف آن طيـف  همه نحله

شود و به بحث ما در رابطه  چه امروز در مقايسه با اين دو قرائت و دو پارادايم گفته ميآن. مطرح شد

ت يكي اختيار انسان است يعني بدست گرفتن سعادت خود به دس: توسعه مطرح است دو چيز است

خود و ديگري اين كه انسان قدرت تغيير اين جهان را دارد و اين البته با روح توسعه تالزم بيشـتري  

داري گفته چيـزي غيـر از ايـن نيسـت در      چه وبر در كتاب اخالق پروتستاني و روح سرمايهآن. دارد

درواقع برداشتي . اند كه عليت است اي تصور كرده واقع اين تالزم به معناي رابطه علي نيست كه عده

. شود اين است كه با تغيير سپهر علم، سپهر معرفتي دين هم با آن سـازگار شـد   كه از نظريه وبر مي

سـپهر  . طلبي و ثروت براي ثروت و توليـد بـراي توليـد اسـت     داري خالص، منفعت روح نظام سرمايه

ه از اين نظريه شده برداشت ديگري ك.  معرفتي جديد از دين، نيز با اين روحيه هماهنگ شده است

داري، اين تحوالت در مذهب محقـق   اين است كه قبل از تحوالت اقتصادي و شتاب به سوي سرمايه
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صورت گرفته بود ولي شواهد تاريخي كافي بـراي اثبـات و يـا تاييـد تقـدم      ) يا مذهب فرهنگ شده(

  . شود چنين تغيير پارادايمي در دين مسيحيت ديده نمي

ها قايل باشيم، تقدم با تغيير پـارادايم در   و تأخر زماني براي اين تغيير پارادايماگر بخواهيم تقدم    

هـا بعـد از   ها قبل از اصالح ديني، علم دچار تحول شده بود و قـرن حقيقت اين است سال. علم است

هاي علمـي در قـرون وسـطي بـه      گزاره. آن در اقتصاد آثار خود را در قالب توسعه به نمايش گذاشت

مشروعيت داشت كه با منطق ارسطو، هيـأت بطلميـوس و تفسـير كليسـا از كتـاب مقـدس       شرطي 

علم مدرن خود را از هر سه رها كرد و براي تفسير عالم و آدم، خود دنياي جديـدي بنـا   . سازگار بود

. نهاد كه اگرچه در موضوع تفاوتي با قبل نداشت ولي در جهانبيني و روش دچار تغيير اساسـي شـد  

هـاي تجربـي بهـره گرفـت و عـالوه بـر آن در       ت و كشف قواعد خاكم بر آن از روشطبيعدر تفسير 

در تفسـير  . 1گذاشـت » چه هسـت آن«نبود بلكه مبنا را بر » بايد باشد«چه تفسير انسان به دنبال آن

طبيعت نيز سپهر جديدي ايجاد شد بطالن هيئت بطلميوس را اعالم و زمين را از ثبات و مركزيـت  

چـه  چنان كه انسان را به جاي خدا نشاند، آن هم. انداخت، به جاي آن، حركت و تغيير را نشاندعالم 

توان گفت اين است كه دين، علم و توسـعه در   از اين تحوالت شگرف درباره ارتباط دين و توسعه مي

ايف اي از وظـ  سازگار شدند و البته در اين ميـان بخـش عمـده   ) ساختن عالمي ديگر(پارادايم جديد 

) تجربـي (به علم واگذار شد و دين محترمانه از صحنه اجتمـاع و علـم   ) بخوانيد وظايف كليسا(دين 

ها، برگشت و خصوصي شد و اقتدار سازماني كليسـا بـه درون    كنار گذاشته شد و كليسا به پستوخانه

  . گشتكليسا محدود 

اي كـه  انقالب تكنولـوژيكي نتيجه اين تغييرات كه چندين سال به به طول انجاميد و پس از آن 

ــه ــل مشــاهده   در همــه زمين ــاي امــروز در غــرب قاب ــاد وضــعيتي اســت كــه در دني   هــا اتفــاق افت

  . شود يافته ياد مي است كه از آن جوامع به جوامع توسعه) چه خوب و چه بد(

ن در پاسخ به اين كه تحول از دين آغاز شد يا از علم يا از صنعت و اقتصاد؟ بايد گفـت طرفـدارا  

چـه  امـا چنـان  . يند از دين و از فرهنگاصالت فرهنگ در قياس با اقتصاد خيلي دوست دارند كه بگو

در مقابـل   2انديشـيد  نويسـنده ايـن سـطور قـبالً چنـين مـي      . گفته شد توافق چنداني بر آن نيست

ها زيربناي اين تحول را از اقتصاد و به طور مشخص ناشـي از شـيوه توليـد و مناسـبات      ماركسيست

اين دو ديدگاه امروز به دو شيوه نسبتاً مسلط براي تفسـير تحـوالت   . دانند حاكم بر عوامل توليد مي

                                                                                                               

آدام اسميت اگر به عنوان پدر علم اقتصاد مطرح است به همين دليل است كه اصول موضوعه اقتصاد را از رفتـار  . 1

آوري ثروت را منشـأ نيـل بـه     طلبي و حرص و رغبت انسان به جمع چه هست اخذ كرد و منفعتبراساس آنانسان 

  . منفعت اجتماعي و ثروت ملل دانست

   1374به كتاب دين فرهنگ توسعه سال : ك.ر. 2
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شـود ديـدگاه    جا كه به كشور ما مربـوط مـي  گرچه تا آن. اند ساختاري در علوم اجتماعي تبديل شده

وپاشـي  نشـيني كـرد و بـا فر    دوم پس از انقالب به صورت تدريجي به نفع پارادايم اولي كمـي عقـب  

هاي آن تضعيف گشت ولي انديشه سوسياليسم و انديشه ماركس به طور  سوسياليسم شوروي، بنيان

  . شود اخص، هنوز در محافل علمي تدريس و تفسير و البته نقد مي

ــي  ــدگاه ســومي كــه م ــاملي  دي ــوان مطــرح ســاخت رابطــه تع ــديلي فرهنــگ و اقتصــاد  -ت   تع

جا بحـث از علـت و معلـول نيسـت      در اين. است) اقتصاديو در اين مقاله بخوانيد فرهنگ و توسعه (

خواهد و هر فرهنگي با نظام  بحث از تالزم و تعامل است هر نظام اقتصادي فرهنگ خاص خود را مي

جا مهم نيست كه از لحاظ زماني ايـن تعـديل از كـداميك    و در اين. اقتصادي خاصي سازگارتر است

هاي اقتصادي بـه تغييـر    از عناصر فرهنگ مربوط به پديدهآغاز گردد مهم اين است تغيير در هريك 

خواهنـد بـا   امعي كـه مـي  .براي ج البته. انجامد و تغيير در اقتصاد به تغيير در فرهنگ در اقتصاد مي

ريزي به توسعه و تعادل هاي جديد برسند دو دليل وجود دارد كه براي تداوم و اسـتمرار ايـن   برنامه

يكي كندي تغييرات فرهنگي به دليـل  : د بهتر است از فرهنگ شروع كردهاي جدي ها و تعادل تعديل

ها و مقاومت انسان در مقابل تغيير و اين البته به معناي تقدم زمـاني نيسـت چـون     واره تصلب عادت

و دوم، پـذيرش   اند خاستگاه اين دو، جامعه كه يك سيستم ارگانيكي است و هميشه با هم در ارتباط

اگر بخواهيم به شـيوه مهندسـي معكـوس عمـل     . ديشه و انگيزه بر عمل و رفتاراصل فلسفي تقدم ان

حقيقت اين است كه انسان بـراي رفـع نيازهـاي اساسـي     . هاي بيشتري رسيد توان به يافته كنيم مي

خود از تغذيه، پوشاك و سرپناه در مرحله اول و نيازهاي ثانويه در مرحله ثاني، به اقتصاد و اقتصادي 

ياز دارد، در جوامع ابتدايي به علت وفور نعمت و معدود بودن جمعيت انسـاني، كمبـود   عمل كردن ن

تر تبديل شد، گـزينش   اي جدي منابع چندان مطرح نبود اما با رشد جمعيت، كمبود منابع به مساله

با افزايش جمعيت . آمده در آن دوره اوليه بود  هاي پيش زندگي شباني راهي براي غلبه بر محدوديت

هـاي   اي ديگر براي غلبـه بـر محـدوديت    جانشيني و زراعت به عنوان شيوهكمبود مواد غذايي، يكو 

وري صورت گرفـت،   جديد مطرح شد، در اين مرحله رشد ابزار و تكامل آن براي افزايش توليد و بهره

ن هـا، جهـا   هزاران سال به دليل عدم تغيير اساسي در ابزار توليد و سرعت كند تحـوالت در مهـارت  

براساس اقتصاد معيشتي اداره شد، جهاني كه در آن هم اقتصـاد نسـبتاً بسـته بـود و هـم بـه دليـل        

شد و اضـافه جمعيـت از    محدوديت سطح توليد، سطح جمعيت هم در حداكثر ممكن خود حفظ مي

طريق كمبود غذا و ساير محصوالت اساسي به طور مستمر و از طريق حوادث طبيعي مانند سـيل و  

اي  رحمانـه  هاي مختلف بـه شـكل بـي    آفات و خشكسالي و حوادث غيرطبيعي از قبيل جنگزلزله و 

داد كه مازادي در اقتصاد اتفاق افتد، اين وضـع حـداقل تـا     شد و البته اين امور اجازه نمي تعديل مي

مـيالدي   15اي كه در آغاز قـرن   پنج قرن قبل، بر كل دنياي شناخته شده آن روز حاكم بود به گونه
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دليل فراگيـر بـودن اقتصـاد معيشـتي در سراسـر عـالم، تفـاوت چنـداني بـين جوامـع از لحـاظ             به

ــعه ــي  توســـ ــه نمـــ ــافتگي مالحظـــ ــود يـــ ــوالني  . 1شـــ ــكون طـــ ــن ســـ ــه ايـــ   همـــ

الاقل از زماني تا بـه مـدت ده قـرن بـدون ايـن كـه       ) كه البته با تغييرات تدريجي همراه بوده است(

با اين توضيح كه از انتهاي قرن هفتم و ابتـداي  . داده استها تغيير كند به حركت خود ادامه  پارادايم

قرن هشتم ميالدي معادل با قرون دوم و سوم هجري برتري نسبي مسلمان به شـكل معنـاداري در   

هـاي   اگر سه تمدن بزرگ آن روزگـار را تمـدن  . مقايسه با تمدن غرب به روشني قابل مشاهده است

ن برهه تمـدن اسـالم بـر آن دو از لحـاظ اقتصـادي و علمـي       چين و ايران و غرب بدانيم قطعاً در اي

چهار تحول بزرگ اتفاق افتاد كه يك نقطه ) 1492از(اما در انتهاي قرن پانزدهم . برتري داشته است

شود و برتري تمدن غرب بـر دنيـاي اسـالم     عطف بزرگ در مواجه دنياي اسالم با غرب محسوب مي

  .آشكار شد

هـا و غـارت   قتل و عام ساكنان بومي و به بردگي كشيدن آن و 1492كشف آمريكا در سال  •

 . ها كه عمدتاً به پرتقال و هلند و اسپانيا سرازير شد و بازار قابل توجهي ايجاد كردثروت

 . گيري اسپانيا از مسلمانان كه برتري نظامي غربيان را بر مسلمانان نشان داد بازپس •

ها و تسلط آنان بر خليج فارس بيش از يـك   پرتقاليفارس توسط  اشغال جنوب ايران و خليج •

 . روز و يافتن بازار جديد و انتقال ثروت به دنياي غربقرن به منظور تسلط بر دنياي آن

 ) حكومت صفوي و عثماني(تشكيل حكومت صفويه و افتراق جهان اسالم  •

ر اين جـا قابـل طـرح    سوالي كه د .پانزده سال اتفاق افتاد -همه اين تحوالت در ظرف زماني ده 

ر ميان اين چهـار تحـول بـزرك    است اين است كه آيا همزماني اين چهار تحول تصادفي است؟ آيا د

  اي وجود دارد؟رابطه

با دنياي اسالم رسد همزماني اين چهار تحول بزرگ كه بدون استثنا به مناسبات اروپا ميبه نظر 

اين تحوالت فاصله غرب با دنياي اسالم به شـكل   در. تواند تصادفي باشدشود نميو ايران مربوط مي

داري علم و اقتصاد از مسلمانان به غربيـان منتقـل شـد و     در اين مقطع علَم. محسوسي آشكار گشت

ايـن رونـد   ) انگليس و فرانسه(توسط غرب ... تري از جهان اسالم، هند و بعداً با استعمار بخش وسيع

يابي ايـن قضـيه مـا را در     البته علت. و حدت بيشتري گرفت انتقال ثروت از پيرامون به مركز سرعت

كند و شايد براي مساله امروز ما نيز بهره اندكي داشته باشد ولي علت نزديـك آن   تسلسل گرفتار مي

ها را قادر ساخت كه بخش عظيمي از دنيـاي آن روز  تر بود كه آن دستيابي اروپا به ابزارهاي پيشرفته

تر شدن اين ابزارها و البته جنگ قـدرتي مـا بـين  عثمـاني و صـفوي       پيچيده را مستعمره كنند و با

                                                                                                               
1
  . مراجعه شود 13به عنوان مثال به كتاب جهان سوم در بن بست .  
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باعث شد قدرت دنياي اسالم  در مقايسـه بـا غـرب هـر روز تحليـل رود تـا ايـن كـه نهايتـاً هـر دو           

  تـا  . امپراطوري اسالمي كوچك و يا تجزيه شدند يكـي در قـرن نـوزدهم و ديگـري در قـرن بيسـتم      

ربوط است عدم درك درست از غرب و تحوالت آن در دوره صـفويه باعـث   جايي كه به كشور ما مآن

تداوم اقتصاد معيشتي و تداوم سنت و عقيم شدن هرگونه رشد علمـي جـز در چنـد مـورد محـدود      

و نهايتـاً  ) خان زند جز دوران كوتاه كريم(و نهايتاً هرج و مرجي پنجاه سالهباعث سقوط اين پادشاهي 

شي و بيابانگرد به نام قاجار شد كه سـطح فكرشـان از قبايـل قبلـي بـه      وح حاكميت يك قبيله نيمه

و بـاقي  بار از روسـيه و از دسـت دادن نيمـي از ايـران شـدند       مراتب كمتر بود و باعث شكست خفت

دانيد چه بر سر صنعت اين كشور آمد، چه بـر سـر كشـاورزي آمـد، و      مي .دانيد داستان كه همه مي

  . هاي فيزيكي و اجتماعي منجر شد اين رهبران به نابودي كامل سرمايهكفايتي  قحطي و بيماري، بي

از دين   هاي مختلف از دين يا به عبارت دقيق جا فرصتي نيست به تأثير و يا ارتباط قرائت در اين

محقق و تغيير آن از قرن هفتم ميالدي تا آشكار شدن منحني برتري غربيـان بـر مسـلمانان نظـري     

توان به آن پرداخت اين است كه در دنياي اسـالم   چه مسلم است و به اجمال ميجامع افكند ولي آن

) معتزلـه (بر پارادايم اختيار و اصـالت عقـل   ) تسلط تفكراشاعره(پارادايم پذيرش جبر و تخفيف عقل 

تر شـد تـا جـايي كـه علـوم       رنگ رنگ و كم غلبه پيدا كرد و در كنار آن جز علوم ديني ساير علوم كم

هـاي   هاي علميه كامالً حذف شد و از ميان علوم ديني نيز فقه جا را بـر سـاير شـاخه    حوزهتجربي از 

ام و در  ساز را در جاي ديگري بـه تفصـيل آورده   كرد داستان اين تغييرات سرنوشت  علوم ديني تنگ

  )1372موسائي (.شود جا به همين اكتفا مي اين

هـا و   ديگري به دنبال غلبه بر محـدوديت  نتيجه اين بحث اين است كه بشر غربي مانند هر بشر

هاي فني و تقسيم كار ممكن گشت  افزايش انتخاب بود و اين كار با افزايش سهم تكنولوژي و مهارت

ها كمتر گشت و تسلط بيشتري بر نيروهاي طبيعـت   محدوديت  و هر روز كه به اين سهم افزوده شد،

امـا ايـن   ... هـا بـيش از صـدها برابـر شـد و     نآ اي كه در ظرف دو قـرن توليـدات   حاصل شد به گونه

  تكنولوژي گرچه در ابتدا محصول كار عالمان نبود و اكثر اختراعـات توسـط كـارگران فنـي صـورت      

نتيجـه   طبيعـت و در عت بخشيدن تبديل علم به تكنولوژي، غلبه انسان برگرفت ولي بعدها با سرمي

و آدم شتاب فراوانـي گرفـت كـه هنـوز ادامـه       افزايش امكان تمتع بيشتر از طبيعت و استخدام عالم

  . دارد

نتيجه اين كه اگر به روش مهندسي معكوس بخواهيم كه به يك متغير اثرگذار و غيرقابل انكـار  

رسيم عبارت اسـت  به چيز آشكاري كه ميفايده است  كه بي م و نخواهيم به علت اولي برگرديمبرسي

چيـزي كـه   . از توسعه علوم تجربي قابل تبديل به فـن و تكنولـوژي و افـزايش سـرعت ايـن تبـديل      
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توان تأثير قرائتي خاص از اسالم را بـر   متاسفانه در دنياي اسالم اتفاق نيافتد و در اين جاست كه مي

  . اين انحطاط به روشني ديد

كه چراغ علوم تجربي در دنياي اسـالم خـاموش شـد     جا من با نظر دكتر زيباكالم موافقم در اين

اي به بعـد   چه از دورهفروغ گشت چنان ارزش و كم تر اين است كه گفته شود كم بينانه ولي شايد واقع

  . كوري از آن باقي نماند جز سوته

 از علم تجربي به جز طب از ايران قبل از اسالم چيز زيادي باقي نمانده است كه بتوان از اوج آن

اما پس از ورود اسالم به ايران پس از دو تا سه قرن شـاهد  . يا نبوده و يا نابود شده است. سخن گفت

روز، يك شكوفايي طاليي و غيرقابل انكاريم كه يقيناً ايران و تمدن اسـالمي را نسـبت بـه دنيـاي آن    

  دوره بـود كـه   پيشرو و برترساخته و اين چيزي است كه غربيان نيـز بـه آن اعتـراف دارنـد در ايـن      

اختيـاري انسـان كـه    از جمله تقـديرگرايي و بـي   اما به داليلي. هاي علم به پانصد شاخه رسيدشاخه

مقـدار دانسـتن دنيـا در    ر بوده و رواج نوعي رهبانيت و بيقطعا از فضاي مستبدانه آن روزگاران متاث

د، و ايـن قبـل از حملـه    فروغ و خاموش شـ  اوج تمدن اسالمي، چراغ علم تجربي در دنياي اسالم كم

اوج ترقي علمي مربوط به دوره عباسـي و شـروع خاموشـي آن هـم     . است... مغوالن و تاتار چنگيز و

هاي متفاوت از دين در زمينه اختيار و قدرت انسـان   مربوط به همان دوره است و اين دقيقاً به قرائت

اشعري مسلك كه نظاميه بغـداد   ظهور امام محمد غزالي: گردد در مقابل خدا و وحي و طبيعت برمي

هاي يوناني و هندي و ايراني  را مدير بود و براي مصلحت حفظ دين از تشتت آراء كه به دليل انديشه

كتاب تهافت الفالسفه را نوشـت و بـا پشـتيباني حكومـت بـه سـركوب        به دنياي اسالم راه يافته بود

هاي بعدي اين  جر شد، در دورهلي عقل منگرايان معتزله و شيعه پرداخت، به تصلب فكر و تعطي عقل

اشعري، اين انديشه گرچه مخـالف كـالم   به بناي آخور تبديل شد و انديشه تجربي به قول مولويعلم

شيعه بود ولي شواهد زيادي وجود دارد كه حداقل قرن نوزدهم ميالدي انديشـه غالـب بـر فرهنـگ     

لوم ديني از علـوم دقيقـه و منحصرشـدن    هاي علميه و تفكيك ع علمي و مجامع علمي و حتي حوزه

تـر فقـه و   العلم به علوم دينـي و در يـك محـدوده كوچـك    علوم ديني و تفسير وجوب عيني علم به

  . دانيد بقيه داستان را مي... فروكوبيدن عرفان و اخالق و

  والسالم
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  منابع

  اسـحاق علـوي،  محمـدنقي نظرپـور و   : اسالم و توسعه اقتصاد، ترجمه) 1383(چپرا محمد عمر  .1

 .موسسه انتشارات دانشگاه مفيد، چاپ اول

 .توسعه و مباني تمدن غرب، نشر ساقي، چاپ دوم) 1376(آويني، سيدمرتضي  .2

دين و فرهنگ توسعه، معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسـالمي چـاپ   ) 1374(موسائي، ميثم  .3

 .اول

 .فرهنگ و ارشاد اسالمياسالم و فرهنگ توسعه اقتصادي، وزارت ) 1376(موسائي، ميثم  .4

 .چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت؟ نشر توسعه، چاپ هفتم) 1381(علمداري، كاظم  .5

 .مجموعه مقاالت همايش اقتصاد اسالمي و توسعه) 1387(دانشگاه فردوسي مشهد  .6

    ما چگونه) 1385(زيباكالم، صادق 
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