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 بسمه تعالي

 
 نسبت فرهنگ با دين چگونه است ؟

با يكديگر چند نوع نسبت و رابطه احتمالي مي توانند ، »دين«و » فرهنگ«اهميت و گسترده  دو مقوله بسيار با
را مي توان در » دين«و » فرهنگ«از جمله داليل لزوم تبيين انواع نسبت ها و روابط بين . داشته باشند 

و محصول آداب، بوده » بشري«بدين معنا كه فرهنگ داراي خاستگاه . خاستگاه هر يك از آنها خالصه كرد 
رسوم، سنت، باور و ارزشهايي كه مورد پذيرش آحاد جامعه در محدوده هاي مختلف محلي، ملي، منطقه اي 

بوده و از سوي خداوند متعال و خالق جهان براي هدايت » ماورايي«اما خاستگاه دين، . و جهاني مي باشد 
دو مقوله مزبور، داراي انواع . ل شده است جوامع بشري در زمانها و مكانهاي مختلف و از طريق وحي، ناز

 :روابط و نسبتها با يكديگر مي باشند كه مي توان به رئوس بعضي از آنها بشرح ذيل اشاره كرد 
  و جدايي تفكيك. 

  تقابل و تضاد. 

 كيك شمراتب و ت. 

  تعامل و همبستگي. 

 :و جدايي تفكيك ـ 1
و ارتباطي وجود ندارد و هر يك اين نوع از نسبت گوياي آن است كه بين دو موضوع مزبور هيچگونه پيوند 

با يكديگر تفاوت از آنها هر يك و خاستگاه چرا كه منشاء . از آنها راه مستقل و جداگانه اي را طي مي كنند 
 .در اين دسته قرار مي گيرند  »سكوالريستي مسالمت جو«انديشه هاي . اساسي و جدي دارد 

 :ـ تقابل و تضاد 2
چرا كه كاركردهاي آنها با يكديگر تفاوت دارند ، مي باشندفرهنگ و دين داراي رابطه آشتي ناپذير با يكديگر 

در اين . ي است ورخمعطوف به زندگي ا، و كاركرد دينعرفي و دنيوي كاركرد فرهنگ معطوف به زندگي . 
ابطه آشتي جويانه اي را بين رلذا نمي توان  ،ي وجود داردنياناد بضگرايي تت ي و آخرنگرش بين دنيا گراي

انديشه هاي ماركسيستي،بنياد گرايانه وسكوالريستي ستيزه گر دراين دسته . برقرار كردفرهنگ و دين 
 .قراردارند 

 : كيك شـ مراتب و ت3
ي ابدين معني كه جامعه بشري در دوران ه. كيكي هستند شفرهنگ و دين داراي رابطه و نسبت مراتبي و ت

ورزي و عقالنيت، داتكا به خرا بگذر زمان و در طي ولي  ،بوده استورزانه داراي افكار سنتي دين ، پيشين
است، بشري مختلف كه متضمن دستاوردهاي سازي عرفي و عقلي تدريجاً از دين فاصله گرفته و به فرهنگ 



 
 

اگوست كنت و جامعه شناسانه دين انديشه هاي . ه دين پيدا كرده است آورده و نوعي استغنا نسبت بروي 
 .ماكس وبر داللت بر اين نوع رابطه بين فرهنگ و دين دارد 

 :ـ تعامل و همبستگي 4
رابطه و نسبت معتقد است كه تنوع مزبور منجر به  ها،كاركرد وضمن پذيرش تنوع در منشاء اين نگرش، 

لذا مي توان رابطه و نسبت ديگري را بين آنها و . خواهد گشت تضاد بين آنها نو و يا تقابل  ، تشكيكتفكيك
ديدگاههاي دين باوران اصولي وخردورز را مي توان دراين .مدنظر قرار دادتعامل، وهمكاري در قالب 

 . قلمروقرار داد 
 

)1( 
پايدار فراوان تر، گسترده تر و شواهد تأييدي ، نمونه و نوع چهارم داراي مذكور  از ميان نسبت هاي چهارگانه

مبتني بر تبيين نوع نيز تأكيد رويكرد اصلي اين يادداشت و مقاله پژوهشي . ديگر مي باشد انواع از ساير تر 
 .چهارم از نسبت فرهنگ با دين مي باشد 

ي ، مي توان به كاركردهاوجود دارد) تعامل و همكاري(اين نسبت براي كه از جمله نمونه هاي تأييدي 
ري شالهي و حتي ب اديان. اشاره داشت » فرهنگ«با و همچنين تعامل و همكاري عقلي آن » دين«تاريخي 

مع واگرديده اند و ج... و  حكمت هاي متعاليادبيات، زندگي معنوي، منشاء پيدايش تمدنها، فرهنگها، هنر، 
 . نده كرده اآنها تغذيگرانقدر از ميراث نيز در دوره هاي مختلف تاريخي بشري مختلف 

گوياي تعامل و همكاريهاي تنگاتنگ دين و نيز بيستم و آغاز سده بيست و يكم  نتداوم اين وضعيت در قر
ساموئل ها نيتينگتون ارائه شده سوي نظريه جنگ تمدنها كه در دو دهه قبل از . فرهنگ با يكديگر مي باشد 

ع كاركردها و روابط ميان تمدنهاي بزرگ همچون اسالم، انوامنشاء تحوالت آتي جامعه جهاني را به و بود 
از جمله مطالبي است كه بصورت آشكار در  ،سم معطوف مي ساختديسم و بووني، يهود، كنفوسيمسيحيت

اين . و بشري دارد  )نيحياو(ريشه در اديان الهي نقش مهم و تأثيرگذار تمدنهايي مي پردازد كه تمامي آنها 
نها در آنقش بارز هر از هر يك از تمدنهاي ذكر شده بوده و بيانگر سيع و گسترده وياي اثرگذاري وگامر 

ساده انديشانه و غير منطقي به نقش با نمي توان لذا . مي باشد و فرهنگ و معارف بشري عرفي زندگي 
د و بسادگي نظر به اتمام دوره دين و يا تضاو تمدن ساز اديان الهي و حتي بشري توجهي نداشت و اهميت 

 .ل آن با فرهنگ بشري و خردورزي داد باقت
اگر به تاريخ تمدن پرفراز و نشيب ايران اسالمي توجه شود، مالحظه مي دراين راستا بايد افزود، همچنين 

بدين . گردد فرهنگ و تمدن ايران قبل از اسالم و بعد از اسالم داراي دو سرنوشت كامالً متفاوت بوده است 
ي كامالً تحت تأثر دين مبين اسالم بوده و از سوي ديگر دين اسالم نيز بر اثر خردورزي معني كه فرهنگ ايران

گرانقدر ايران زمين همچون مفاخر . داراي ابعاد شكوهمندتر در عرصه تمدن سازي شده است ايرانيان 
و توانسته اسالمي بوده اند غني ثير و يا تربيت شده فرهنگ أمولوي و حافظ تماماً تحت ت، سعديفردوسي، 

ارتقاء خدمات شايان توجهي را بنمايند و آن را فرهنگ و تمدن ايراني به بالندگي فرهنگ سازي نمايند و اند 



 
 

مبين دين  با ينهادينگي تعامل و همكاري فرهنگ سرزميننمونه تأييدي اثر گذار در اين امر گوياي . بخشند 
 .اسالم در كشور ايران مي باشد 

رابطه و نسبت تعامل و همكاري پيرامون دين و فرهنگ محتاج عمق تجزيه و تحليل الزم به ذكر است، 
 :محورهاي ذيل پرداخت » تبيين«بخشي هاي بيشتري است كه براي تأمين اين نياز پژوهشي بايد به 

 .و دين پذيري و اثرگذاري بين فرهنگ تأثيرـ كيفيت 
 .هويت فردي بر ، تعامل و همبستگي بين فرهنگ و ديندامنه اثرگذاري ـ 
 ) .ملي وفراملي، ملي و فردر عرصه (تعامل فرهنگ و دين  فرصت ها و چالشهاي جهاني شدن درـ 

 .دين در سرزمين ايران اسالمي  فرهنگ وتاريخي ميان ـ رابطه 
 .نوع رابطه دين و فرهنگ با نوع نگرش بر رابطه وحي و عقل تناسب سازي ـ 

عصر سرزميني از فرهنگ بومي و و نحوه اثرگذاري و يا تأثير  پذيري  )يمبتني بر وح(ـ اديان الهي 
 .خود 

 .فرهنگ بومي عصر خود با ) انبياء(امالن وحي و رابطه حـ نقش 
هاي پاسخ در گرو ، »دين«و  »فرهنگ«و نسبت رابطه دقيق تر و شفاف تر ، تر بديهي است تبيين جامعه

 .مذكور مي باشد محورهاي مناسب و عقالني به 
 دكتر حسين قريب
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