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 چکیده

از فرانسیس بیکن و آگوست کنت گرفته تا پیروان حلقه وین در قرن ، گذاران رویکرد جدید علمی پایه
بررسی و تعبیر حقایق ، تنها روش معتبر برای شناخت، خصوص در طبیعیات معتقد بودند تجربه به، بیستم

است. البته توسعه تدریجی ابزار مدرن پس از انقالب صنعتی نیز عامل قدرتمندی بود که تقویت این نگاه 
علم و دانشمندان علوم اجتماعی این  دوم قرن بیستم برخی فالسفه گرایانه را در پی داشت. در نیمه تجربه

ها و نیز تأثیر ساختارها و عوامل  فرض شیدند و تالش کردند با مطرح کردن نقش پیشدیدگاه را به چالش ک
عنوان تنها روش شناخت و تفسیر  نشان دهند نگاه انحصاری به تجربه به، غیرتجربی در علوم طبیعی نوین

خود را از اعتبار ، عنوان امری صرفاً تجربی تصویر سنتی علم به، که امروزه پذیر است؛ چنان خدشه، حقایق
شناسان معرفت و نیز شواهد  های برخی فیلسوفان و جامعه با استفاده از کوشش دست داده است. این مقاله

 شناختی تأثیرگذار جامعه - های اقتصادی کند برخی عوامل و جریان موجود در فضای تحقیقات علمی، تالش می
که نبود برخی از آنها در فضای علمی قرون  بر پیشبرد علوم طبیعی جدید را استخراج و بررسی کند؛ عواملی

 گیری این علوم ایجاد کند. توانست مسیر متفاوتی را در جهت اخیر می
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 مقدمه
های  ج نظریهتعبیر و تروی ،گیری شناختی در شکل موضوع دخالت عوامل جامعه ،های اخیر در دهه

در اوایل قرن  ،تر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. البته پیش ،اعم از علوم طبیعی و انسانی ،علمی
ورنر سومبارت و پیروان مکتب فرانکفورت تأثیر  ،ماکس شلر ،شناسانی چون ماکس وبر جامعه ،بیستم

با زیر سؤال رفتن  ،ودند؛ اما در میانه قرن بیستممد نظر قرار داده ب ،برخی از این عوامل را در پیشبرد این علوم
های  فرض بر تأثیر پیش ،ابتدا اندیشمندانی چون پوپر و الکاتوش ،رویکرد پوزیتیویستی حلقه وین

تأکید کردند و به  ،صرفًا در مقام گردآوری نظریات علمی ،شناختی و سایر عوامل شناختی و معرفت هستی
ها و عوامل غیرتجربی در  فرض تأکید بر تأثیر پیش با ،رابند وهن و فایعلمی نظیر ک فالسفه ،دنبال آن

این  اساس انحصار روش تجربی را در تمام مراحل توسعه ،نظریات دانشمندان علوم تجربی در مقام داوری
اندیشمندانی نظیر  ،اخیر گردآوری و داوری به چالش کشیدند؛ تا اینکه در دو دهه اعم از مرحله ،علوم

 اند.  اساسًا شناخت را کاماًل تابع شرایط اجتماعی دانسته ،با اتخاذ موضعی رادیکال ،ن مکتب ادینبورامحققا
تواند محکی برای تبیین صدق و کذب نظریات علمی  چند شرایط اجتماعی نمی رسد هر نظر می به
ای علمی ه گیری و ترویج نظریه کم در برخی مراحل شکل توان نقش این عوامل را دست نمی ،باشد

ترین عواملی  از مهم ،شناختی گره خورده انکار کرد. همچنین عامل اقتصادی که خود با عوامل جامعه
تالش شده است  ،میان مورد توجه قرار گرفته است. در ذیل با اشاره به اهمیت این عامل است که دراین

 قرار گیرد. های اقتصادی مؤثر در پیشبرد علوم طبیعی مدرن مورد توجه برخی از جریان

 تأثیر عوامل اقتصادی در پیشبرد علوم طبیعی مدرن
علوم طبیعی جدید  شناس بر تأثیر آن در توسعه از عواملی که بسیاری از اندیشمندان جامعه

بدیل عوامل اقتصادی در هدایت جوامع اروپایی  داری و نقش بی رشد سرمایه ،اند پافشاری کرده
میان در اوایل قرن بیستم اندیشمندانی  صنعتی شدن است. دراینعلوم طبیعی نوین و  سوی توسعه به

های مسیحیت پروتستان و اهمیت رویکرد اقتصادی  چون وبر و سومبارت بر نقش یهودیان و برخی فرقه
عنوان مثال در سال  باره منتشر گردید؛ به و مقاالت متعددی دراین آنان تأکید کردند. پس از آن نیز کتب

تاریخ علم در لندن برگزار شد که موضوع ارتباط میان علم و ایدئولوژی در آن  ربارهکنفرانسی د 5975
های اقتصادی  ریشه ای به قلم بوریس هسن درباره مقاله ،برجسته گردید. رویداد کلیدی این کنفرانس

و  بیشتر پیامدی بود از نیروهای اجتماعی ،کرد که کار اصلی نیوتن مبانی نیوتن بود. او استدالل می
 ،ای از منطق درونی علم؛ این کار اقتصادی انگلستان قرن هفدهم و نه محصولی از نبوغ علمی یا نتیجه

داری  (. در واقع اقتصاد سرمایه55ص ،5773 ،سردار) ساخت نیازهای بورژوازی بریتانیا را مرتفع می
تصادی پیدا کند و اق وسویی برد که علم نیز صبغه فضای اجتماعی را به سمت ،متأثر از اصالت سود

صاحبان ثروت برای دستیابی به این  ،ازآنجاکه رشد تکنولوژی از عوامل افزایش و انباشت ثروت است
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 ،ای که کسانی مانند بنتاک لوندوال و سوزانا بوراس گونه گیرند؛ به کار می همه تالش خود را به ،مهم
سیاست علم  اصلی در حوزه مسائل»اند:  دانسته علم را دارای خصلتی اقتصادی سیاست حوزه

های گوناگون  این منابع در میان فعالیت توزیع هوشمندانه ،اند از: تخصیص منابع کافی به علم عبارت
 «گیرند علمی و اطمینان از اینکه این منابع به شکلی مؤثر برای رفاه جامعه مورد استفاده قرار می

 (.69-05ص ،5795 ،استیونسون و بیدلی)
تصادی بر دانشمندان علوم طبیعی از منظر دیگری نیز بررسی شده است. از نگاه تأثیر عوامل اق

تنیدگی علم با نهاد قدرت و ثروت و نیاز دانشمندان به منابع مالی و حامیان  درهم ،شناسان برخی جامعه
های آنان مؤثر بوده  بر سرنوشت دانشمندان و نظریه ،پولی برای امرار معاش و پیشبرد تحقیقات خود

تواند منافع قابل توجهی برای  داری امروزی که پژوهش علمی می است؛ خصوصًا در اقتصاد سرمایه
شناسانی هستند که  آنها رقم بزند. لزلی استیونسون و هنری بیدلی از جامعه پژوهشگران و حامیان مالی

نوبل و... با  ،کوری ،داروین ،الوازیه ،مواجهه دانشمندانی مانند گالیله نحوه ،با بررسی تاریخی
های دانشمندان برای  به برخی تقلب ،خود شان را به تصویر کشیده و برای اثبات نظریه مسائل مالی

 ای قابل توجه است اند که از این میان رسوایی همجوشی هسته نظر حامیان مالی اشاره کرده جلب
ب توجه است. در ( نزاع معروف آسپیرین از دیگر موارد جال69-05ص ،5795 ،استیونسون/بیدلی)

اعالم کرد که  این شرکت ،آسپرین های پژوهشی توسط سازنده این قضیه با قطع حقوق یکی از شرکت
شوند. در  کنندگان آسپیرین به سرطان مبتال می % مصرف5/63شده  های انجام با توجه به پژوهش

 ،سوزنچی) داختپژوهشکده به بیان مزایای آسپرین پر ،با پرداخت حق و حساب مورد نظر ،نهایت
 نویسد: های داروسازی می با اشاره به نقش کارتل ،(. یکی از اندیشمندان009ص ،5795

های دارو از پی پر کردن کیسه خود و تهی کردن جیب مردم، برای هریک از عالئم  تراست
های عالمتی  ها دارویی جدا ساخته و عامه پزشکان و توده مردم را به درمان گوناگون بیماری

اند که  اند... سازندگان دارو برای هریک از عالئم بیماری داروهایی رنگارنگ ساخته ت دادهعاد
بخش است و برای کبد و کلیه و جهاز هاضمه و مراکز عصبی  همه دارای ترکیب شیمیایی و زیان

و زهر ]هستند[ و بیمار به هر روز و هر ساعت مجبور است برای رفع عالئم  ساز، سم و خون
سازندگان داروها از این راه، مال و منال مردم را به ری داروهای مزبور را مصرف کند. این بیما

ساخت؛ ولی از  داد و داروساز آن را می یغما برند... از زمان آدم ابوالبشر پزشک دستور دارو می
ای ندارد که داروهای  سازد و پزشک چاره اوایل قرن بیستم به این طرف، داروساز دارو را می

های داروشناسی جز این داروها  کتاب شده را برای بیماران تجویز کند. دانشجو نیز که در تهساخ
همین داروها را با وجود ، پس از رسیدن به مقام پزشکی نشناخته، ناچار استرا نخوانده و 

 (.507، ص5763مصطفوی، ) ، در نسخه بیماران بنویسداحراز زیان آنها
های مطرح قرون اخیر نیز مورد توجه اندیشمندان قرار  بسیاری از نظریهداری در  تأثیر اقتصاد سرمایه
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های  تفصیل به بررسی ریشه به ،شناسی معرفت علم و جامعهگرفته است. مایکل مولکی در کتاب 
تکامل داروین پرداخته است. او شواهد متعددی بر تأثیرپذیری این   گانه نظریه اجتماعی در اجزای پنج

دهد. این نظریات عمدتًا در  دست می های تکاملی قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به نظریه از نظریه
عنوان محصولی  داری باال و متأثر از تراکم اطالعات به کشورهایی مطرح شده که دارای رشد سرمایه

(. از منظر 590-577ص ،5770 ،مولکی) اند فرعی از تحوالت بازار و رشد صنایع معدنی بوده
انتخاب طبیعی خویش متأثر از تحلیل اجتماعی مالتوس است که در  وین در تبیین نظریهدار ،مولکی

شود؛ تحلیلی که  حیات می ها از چرخه باعث حذف فقرا و ناشایست ،رشد تصاعدی جمعیت ،آن
داری همخوانی داشت و  البته با برخی تغییرات اجتماعی مالزم با فرایند صنعتی شدن جوامع سرمایه

ای زجرآور برای  درگیر مبارزه ،های صنعت اعضای جوامع صنعتی قرن نوزدهمی زیر چرخبسیاری از 
برای اثبات  ،دلیل نبود شواهد کافی داروین به ،(. به اعتقاد مولکی596-595ص ،همان) بقا بودند

  آمیز استفاده کرد تا ضعف استدالل خویش را جبران کند: از برخی عبارات مبهم و مغالطه ،خود نظریه
استدالل مورد استفاده داروین در بررسی مسئله انتخاب طبیعی، پیامد تعهد وی به شکل 

اش در فراهم آوردن شواهد تجربی برای  دهندگان تجاری و ناتوانی انگارانه پرورش منظر انسان
همان، ) توانست بر آن برهان اقامه کند کرد، ولی نمی ای است که او را اقناع می حمایت از نظریه

 (. 598ص
حدی تأثیرگزار بوده که  به ،شناسان معرفت ساالر و سودمدار از منظر جامعه هرحال نگاه سرمایه به

ای  گونه علوم طبیعی نوین شده است؛ به داری در توسعه تأثیر سرمایه های متعددی درباره منشأ پژوهش
داری در  اهمیت نگاه سرمایهمحور یاد کرد. با توجه به  توان از این علوم به علوم طبیعی  سرمایه که می

های مؤثر در ایجاد این رویکرد  به برخی جریان ،دهی به آنها های علمی و جهت ایجاد بسیاری از نظریه
 گردد.اشاره می

 . نقش الیگارشی یهود1

بسیار قابل توجه  ،آیین یهود در تحوالت علوم طبیعی جدید گرایانه ها و مبادی مادی فرض نقش پیش
ساالری و اقتصاد  زر عامل اساسی توسعه ،این قوم از منظر برخی اندیشمندان دمدارانهاست. نگاه سو

یهودیان و کتاب  در مقدمه ،تکنولوژی در دنیاست. ورنر سومبارت توسعه ،تبع آن داری و به سرمایه
 نویسد: داری می گیری اقتصاد سرمایه با اشاره به نقش عوامل متعدد در شکل ،حیات اقتصادی مدرن

دون تردید، هزار و یک عامل به پیدایش نظام اقتصادی دوران ما یاری رسانده است. بدون ب
کشف آمریکا و ذخایر نقره آن، بدون ابداعات مکانیکی دانش معاصر، بدون مختصات قومی 

قدر غیرممکن بود که بدون  های جدید اروپا و تحوالت آن، پیدایش کاپیتالیسم جدید همان ملت
 (Sombart, 1982, p.6) داری، تأثیر یهودیان یک فصل است. ریخ طوالنی سرمایهیهودیان. در تا



 

 

07 

 های اقتصادی مؤثر در توسعه علوم طبیعی نوین بررسی عوامل و جریان

 چنان مهم باشد که بدون آن نتوان فرایند تشکیل و توسعه ،رسد فصل مربوط به یهودیان نظر می به

با نشستن  صرف بر بنیاد تاریخ  ،درستی شناخت و به تعبیر یکی از نویسندگان تمدن جدید غرب را به
 ،گذاران اصلی این تکاپو و منشأ سرمایه و اهداف آنان و بدون شناخت مدیران و سرمایه ،انش و فنتحول  د

(. به 76-75ص ،5ج ،5733 ،شهبازی) توان به تبیین فرایند پیدایش تمدن جدید غرب نشست نمی
از  ،هااجتماعی و اقتصادی آن ،همراه نگاه سیاسی فرهنگی قوم یهود به -علمی اعتقاد سومبارت پیشینه

خود و انتشار  خصوصی را برای این قوم رقم زده بود. آوارگی قوم یهود از سرزمین های به همان ابتدا ویژگی
گاهی  مزید بر علت گردیده و تجربه ،آنها در سرتاسر عالم های جدیدی برای آنها رقم زد که باعث شد با آ

قومی خود تالش  - م موقعیت خانوادگیبرای تحکی ،های سیاسی و اقتصادی نقاط مختلف دنیا از موقعیت
 (؛ امری که از آن به الیگارشی یهودی تعبیر شده و تعداد پرشمار756-777ص ،5770 ،سومبارت) کنند

 دلیلی بر این مدعاست.  ،دهنده به حرکت علمی نخبگان یهودی در رأس مناصب جهت
 Overseas) ارت ماورای بحارساالری دودمانی( در تهاجم و غ نخبه) بدیل الیگارشی یهودی نقش بی

به انحطاط کشیدن تمدن اسالمی در آسیا و  ،اعم از آسیا و آفریقا و آمریکا( ،اروپایی  یا مناطق زرخیز غیر
مورد تأکید برخی نویسندگان نیز قرار  ،تمدن جدید و انقالب صنعتی اروپا و اندلس و نیز ایجاد و توسعه

با  زرساالران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایرانبازی در کتاب عبدالله شه ،عنوان مثال گرفته است. به
های شریک در غارتگری ماورای بحار در غرب و مرکز  ای از خاندان به اتحادیه ،استفاده از روش تبارشناسی

هند تنیده شکل گرفت و زمام امور کمپانی  گسترده و درهم ،ای پیچیده کند که در قالب شبکه اروپا اشاره می
سیر  ،های عظیم اقتصادی را در دست داشت. شهبازی در دو جلد از این کتاب شرقی و سایر مجموعه

از آغاز  -ای که رهبری یهودیان جهان را در دست دارد عنوان مجموعه به -تطور و تکوین الیگارشی یهودی
 ه در قالب دارودستههای تأثیرگذار را به تصویر کشیده است ک گیری و اتحاد آن با سایر خاندان شکل

اعم از طبیعی و ) های ثروت و قدرت و دانش با در اختیار گرفتن کانون ،المللی یهودی تبهکاران بین
 مقدمه کتاب(.  ،5ج ،5733 ،ر.ک: شهبازی) اند به ایجاد نظام سلطه اقدام کرده ،انسانی( و رسانه

گیری تمدن  ای این قوم در شکله فرض نویسندگان متعدد دیگری نیز به بررسی نقش یهودیت و پیش
توان ادعا کرد پیوند هویتی میان یهودیت  اند؛ تا جایی که می علوم طبیعی پرداخته جدید غرب و توسعه

و تمدن جدید غربی و تأثیر قابل تأمل یهودیت بر ابعاد مختلف تمدن کنونی و ازجمله علوم طبیعی 
با  جهان و پول ،یهویانلی نیز در کتاب (. ژاک آتا78ص ،5797 ،ربانی) مدرن انکارشدنی نیست

کید بر مشارکت یهودیان در انقالب صنعتی می ،اشاره به تاریخ اقتصادی قوم یهود  نویسد: با تأ
در هلند، آلمان، لهستان و اتریش گیری انقالب صنعت  بسیاری از یهودیان در ابتدای شکل

ند. این حالت در قرن نوزدهم ا های شانزدهم، هفدهم و هجدهم، خود را نشان داده در قرن
آور فنی، صنعتی و مالی قرار  های شگفت شود. یهودیان در صف اول جهش بیشتر آشکار می

 (.736، ص5795آتالی، ) آورند های تولید انبوه را فراهم می گرفته و زمینه
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شد گیری علوم طبیعی نوین و ر بررسی تأثیر مبانی اقتصادی یهود و نقش الیگارشی یهود در شکل
زوایای دیگری از آن مورد توجه قرار  ،رو نیاز به پژوهشی مجزا دارد. البته در عناوین پیش ،صنعت

 خواهد گرفت.

 . اقتصاد پروتستانی 2

سازی  نهضت اعتراضی اصالح دینی یا پروتستانتیسم را نیز در ایجاد و گسترش تمدن جدید و زمینه
کید پژوهشگران چنان اند؛ علوم طبیعی نوین دخیل دانسته برای توسعه داری و  سرمایه ،که بنا بر تأ

یافت که در آن پروتستانتیسم بیشترین پژواک را  هایی از جهان غرب توسعه انقالب صنعتی در قسمت
جای خود را به  ،الگوهای الهیات مسیحی منسوب به قرون وسطا ،داشته است. در نهضت  اصالح
یهودی دانسته  ( که متأثر از ادبیات و فلسفهMcgrath,1992, p.5-53) الگوهای الهیاتی جدیدی دادند

حرکتی در  ،و پروتستانتیسم ،گری متهم معماران پروتستان به یهودی ،شده است. گویا بر همین اساس
 یهود آمده است: راستای یهودیزه کردن مسیحیت تلقی شده است. در دانشنامه

و فلسفه یهودی تأثیر پذیرفته حرکت اصالحی مسیحی در حد بسیار وسیعی، از ادبیات 
گرایی  بود... تمامی رهبران شاخص و مهم اصالح« گری یهودی»طوری که از نگاه رقبا،  بود، به

مسیحی در قرن پانزده و شانزده، با زبان عبری آشنایی داشتند و منابع یهودی را مطالعه کرده 
ند. جان هاوس، زوینگلی، بودند و بدون استثنا تمامی آنها به تئولوژی عهد عتیق بازگشت

ین و لوتر از جانب مخالفان خود متهم می  اند شدند که یا یهودی یا یهودیزه شده کالو

(The Jewish Encyclopedia, Vol 5, p.66.) 
ها تالش کرد نقش آنها را در ایجاد  ترین شخصیتی که با پرداختن به الگوی الهیاتی پروتستان عمده

اخالق پروتستان شناس آلمانی است که در کتاب  جامعه ،ماکس وبر ، ندداری برجسته ک تمدن سرمایه
 ،به بررسی این موضوع پرداخته است. وبر با تبیین مناسبات میان حیات دینی ،داری و روح سرمایه

 ،عقالنی بورژوایی - نتیجه گرفت که میان اخالق پروتستان و رشد حیات اقتصادی ،اجتماعی و اقتصادی
کید بر اینکه شروع سرمایهقرابت سببی وجو ای از  پیچیده مبتنی بر مجموعه ،داری غربی د دارد. او با تأ

 ،باورهای دینی بر اساس تفسیرهایی از روابط مردم با خداوند و انعکاس آنها در زندگی روزمره است
د که دان شناختی جدیدی می گیری روان جهت داری غربی و تغییرات مالزم با آن را نتیجه رشد سرمایه

گامان نظم اقتصادی  (. از منظر او پیش5ص ،5775 ،وبر) وجود آورده استالهیات کالون آن را به 
تحصیل  ،هایی بودند که بر مبنای اصول دینی خود خصوص کالونیست ها و به عمدتًا پروتستان ،جدید

 -ی و رباخواریطلبی شخص  دینی تلقی کردند. آنها به نفع بلکه یک وظیفه ،فقط یک حرفه ثروت را نه
مثابه فضیلتی  به -شد که در تمام اعصار وجود داشته و از منظر اخالقی نوعی ضد ارزش انگاشته می

بازتاب  ،داری روست که نظام کنونی  سرمایه بخشیدند و ازهمین مشروعیت و تقدس ،اقتصادی
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متأثر از عوامل خود  ،(. البته ایجاد نهضت پروتستان70ص ،همان) اجتماعی الهیات کاونیستی است
 مجال بیان آنها نیست و فقط به برخی از آنها اشاره خواهد شد. ،دیگری است که در این مختصر

 . پیوریتنیسم 3

از عوامل دیگر مؤثر  ،انگلیسی پروتستانتیسم کالونی پاکدینی و پیوریتنیسم یا همان نسخه جنبش
ار گرفته است. مطابق تعریف شناسان قر داری است که مورد تأکید جامعه در گسترش سرمایه

 ،پیوریتنیسم که ساختار هنجارهای اخالقی آن تمامًا منطبق بر تورات است» ،المعارف یهود دایرة
این  مدخل کالونیسم(. تاریخچه ،المعارف یهود دایرة) «شود گری انگلیسی نامیده می عنوان یهودی به

 ،هد ملکه ماری که کاتولیکی متعصب بودکه در ع گردد؛ زمانی جنبش به اواسط قرن شانزدهم بازمی
از آنها متأثر  ،های سوئیس پیوسته به اروپا فرار کردند و به کالونیست ،های انگلیس گروهی از پروتستان

ها معتقد بودند که باید کلیسای انگلستان و آیین مسیح را از مظاهر رومی و مناسک  شدند. پیوریتن
تورات را  ،عنوان منشأ اصلی آیین مسیح به ،ت به مبادی یهودیتصوری و خرافات تطهیر کرد و با بازگش

به وطن خود  -پادشاه انگلستان شد 5557که در سال  -ها در زمان الیزابت اول مبنا قرار داد. پیوریتن
مطالعات عبری و  شیفته ،سومبارت (. الیزابت که به نوشته677ص ،5777 ،ر.ک: ناس) بازگشتند

 پرورش یافته بود ،عنوان یک پروتستان به ،در نزد استادان دانشگاه کمبریج ،معاشرت با یهودیان بود
(. او در قالب پیوریتنیسم و در مخالفت با کلیسای کاتولیک که 60و67ص ،5ج ،5733 ،شهبازی)

مذهب پروتستان را به ایدئولوژی  ،رفت شمار می ایدئولوژیک امپراتوری اسپانیا به پشتوانه
اری انگلیس مبدل کرد و تالش فراوانی برای گسترش نفوذ اقتصادی انگلیس در های استعم طلبی توسعه

و نیز  ،گذاری در تجارت برده سرمایه ،های تجاری سرتاسر دنیا انجام داد. الیزابت با گسترش کمپانی
های اسپانیا و  تجهیز ناوگان دریایی انگلیس و متحد شدن با برخی راهزنان دریایی و غارت کشتی

 توان گفت شالوده جرئت می به»موروآ  انگلیس کرد. به تعبیر آندره ثروت فراوانی را وارد خزانه ،پرتغال

(. الیزابت در حالی 753ص ،5766 ،موروآ) «امپراتوری انگلیس در زمان سلطنت الیزابت ریخته شد
 .های دریایی جهان تبدیل شده بود میالدی درگذشت که انگلستان به یکی از قدرت 5687در سال 

 ،انگلیس گیری و تثبیت افکارشان در جامعه ها با نفوذ در مراکز تصمیم پیوریتن ،در دوران الیزابت
و کلیسای پرسبیتری  ،جنبش متدیسم انگلستان ،باعث تحوالت بسیاری شدند و بعدها انجمن دوستان

نعتی مثل انگلیس و ها بر جوامع ص ها شکل گرفت. عمق تأثیر پیوریتن آمریکا با اعتقاداتی شبیه پیوریتن
: تاریخ تفکر مسیحیتعبیر تونی لین در  آمریکا در سخنان نویسندگان متعددی آمده است. به

بر ملت خود تأثیر عمیقی  ،در تعمیق زندگی اشخاص و تبلیغ آیین ،ها با وقف زندگی خود پیوریتن»
ایاالت متحده و نقاط دیگر نتایج روحانی و سیاسی بسیاری بر ملل انگلستان و  ،گذاشتند که این تأثیر

 (. 770ص ،5778 ،لین) جهان بر جای گذاشت



 

 

 0011بهار و تابستان ، 9، شماره 5سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

06 

 الهیات و سیاست آیین پیوریتنیسم در اوایل قرن هفدهم تبدیل به یکی از نیروهای عمده
عنوان  دینی به پاک از رشد و پیروزی روحیه ،ای که برخی گونه (؛ بهMcGrath, 2002, p.166) گردید
(. با سر کار 757ص ،5733 ،ر.ک: تاونی) اند هم در انگلستان یاد کردهترین تحول قرن هفد بنیادی

بسیاری از آنها به سرزمین  ،ها آمدن چارلز اول و اجرای سیاست دینی سرکوبگرانه در قبال پیوریتن
ای هم با  آمریکای شمالی رفتند و آیین پروتستان کالونی را در آنجا رواج دادند. عده شده اشغال تازه

 ،رفت شمار می داران یهودی به ه آمستردام هلند که در آن زمان مرکز اصلی استقرار سرمایهمراجعت ب
های انگلستان در اوایل قرن هفدهم به  موقعیت مناسبی برای ارتباط با آنها فراهم کردند. تعداد پیوریتن

گلستان را در بیست سال رهبری ان ،دست آوردن اکثریت پارلمان و قتل چارلز اول حدی رسید که با به
های مختلف یهودی با  ( و ضمن تالش برای آشتی دادن فرقه677ص ،5777 ،ناس) اختیار گرفتند

(. 75ص ،5733 ،ساکالو) یهودیان در انگلیس فراهم کردند زمینه را برای حضور دوباره ،مسیحیت
 علمی دانستهای  توان یکی از عوامل مهم مؤثر در پیشرفت هرروی جنبش کالونی پیوریتن را می به
(Cohn, 1990, introduction؛ چنان) ها در پیشرفت علوم  ایان باربور با اشاره به نقش پیوریتن که

 نویسد: طبیعی در انگلستان قرن هفدهم می
توان گفت که  جاهای دیگر حاصل شده، میهایی که در  بدون کوچک شمردن پیشرفت

ها( عوامل اصلی  پیوریتن) پیرایشگران انگلستان قرن هفدهم نقطه عطفی در تاریخ علم بود و
( بودند و این  پیوریتن) آن بودند. از هر ده نفر اعضای انجمن سلطنتی، هفت نفر پیرایشگر

 (.59، ص5767باربور، ) نسبت به کل جمعیت، خیلی زیاد بود
کید دارد: شناسان بزرگ قرن بیستم نیز بر نقش پیوریتن از جامعه ،رابرت مورتن  ها تأ

( معتقد بود که پیوریتنیزم باعث رشد انقالب علمی گردید. هرچند به 5976م) مورتنرابرت 
شده  آمیز است، اما محتمل است که آموزه اصالح رسد نظریه مورتن تا حدی مبالغه نظر می

قیومیت خداوند، به این معنا که قیومیت خداوند همه شرکای فعال در صحنه عالم را از دور خارج 
اثر، مورد پذیرش متفکرانی  عنوان جوهر منفعل و بی د مفهوم جدیدی از ماده بهکند، باعث ش می

 (.Murphy, 1998, 7436-7442) ها قرار گیرد چون اسحاق نیوتن، رابرت بویل و دیگر پروتستان
این جنبش را در گسترش  گرایانه های ریاضت توان نقش برخی آموزه نمی ،نظر از نگاه مورتن صرف

 گرایی که در آن برخالف رهبانیت قرون وسطی ی و انقالب صنعتی انکار کرد؛ ریاضتدار روح سرمایه
مادی که  و محاسبه مراقبه ،اخروی و اخالقی ارزش و تقدس داشت( و محاسبه مراقبه ،که نظم)

کید پیوریتن558ص ،5775 ،وبر) ارزش و تقدس یافت ،خصلت یک بنگاه تجاری است ها بر  (. تأ
 خصوص پرکاری برای رسیدن به دنیای بهتر تالش و به ،انضباط ،گرایی یاضتر ،سرشت مقدر آموزه

میان رفاه اقتصادی دنیوی و رستگاری اخروی تعادل ایجاد  -پذیرش از جانب خداوند بود که نشانه -



 

 

03 

 های اقتصادی مؤثر در توسعه علوم طبیعی نوین بررسی عوامل و جریان

بدون بار  ،امری مادی ،که پیش از این و در آیین کاتولیک -های دنیوی فعالیت ،کرد. در یک جمله می
ها به  در نگاه پروتستان و خصوصًا پیوریتن -شد ناپذیر زندگی مؤمنانه تلقی می شرط اجتناباخالقی و 

(. نکته مهم دیگر ارتباط نزدیک عقاید 35ص ،همان) ترین شکل فعالیت اخالقی ارتقا یافت عالی
ا ها ب هایی از کتاب عهد عتیق است. ماکس وبر در تحلیل نزدیکی  روش پیوریتن پیوریتنیسم با بخش

 نویسد: بازی یهودیان می بازی و سیاست داری معطوف به بورس روش سرمایه
ها معتقد بودند تورات موسی تا آنجا که شامل دستورات تشریفاتی و تاریخی منحصر  پیوریتن

ن قانون طبیعی  به قوم یهود است، اعتبارش را از دست داده، ولی بخش های دیگر آن، که مبیَّ
و بنابراین باید مراعات شود... با این وصف، اصول اخالقی عهد عتیق... است، پیوسته معتبر بوده 

های پرقدرتی به روحیه درستکاری شخصی و اطاعت هوشیارانه از قانون بدهد که  توانست مایه
گرایی دنیوی این شکل از پروتستانتیزم بود. بنابراین وقتی مؤلفان، اعم از  مشخصه ریاضت

عنوان  ویژه در انگلستان، بهبعد، تمایل اخالقی اصلی پیوریتنیزم را بهنویسندگان آن دوره و ادوار 
 (.507و505همان، ص) فهمیدند شناختند، کاماًل درست می یهودیت انگلیسی می

اندیشمندان دیگری نیز بر تأثیرگذاری این گروه بر زوایای مختلف تمدن جدید و نقش محوری آنان 
های پارلمانی و گسترش  گیری رژیم شکل ،وم طبیعی جدیدعل توسعه ،گرفتن کاپیتالیسم در قدرت

های  اند و حتی سیاست خارجی فعلی آمریکا را تحت تأثیر عمیق آموزه پروتستانتیسم لیبرال تأکید کرده
ر.ک: ) اند که امروزه تحت عناوینی مانند بنیادگرایی و اوانجلیسم تداوم یافته است پیوریتنیسم دانسته

 (.76ص ،5779 ،صاحب خلق

 بورژوازی . طبقه4

 پیدایش طبقه ،از عواملی که در نگاه بسیاری از اندیشمندان غربی در ایجاد رنسانس نقش داشته

همراه سایر  گیری این طبقه به عنوان بورژوا یاد شده است. شکل تاجر و بازرگان است که از آنها به
های سیاسی و  که امروزه بر نهادداری گردید؛ تفکری  تدریج منجر به رشد تفکر سرمایهبه ،عوامل

ایجاد شتاب در فرایند  ،گرایی اقتصادی و اجتماعی عالم سیطره دارد. نقش این گروه در توسعه مادی
بسیار حائز اهمیت است. برخی  ،رنسانس و پیشرفت علم مدرن و بعدها در پیدایش عصر روشنگری

دانشمندان و سایر  ،ی است و فالسفهنویسندگان معتقدند دنیای مدرن اساسًا محصول فکر بورژوای
(. به تعبیر مرحوم 57ص ،5766 ،گلدمن) اند سربازان بورژوایی ،تمدن غرب آفرینان در عرصه نقش

 محمد مددپور:
عبارتی  روند. به شمار می نمایندگان طبقه جدید و مظهر تام و تمام انسان جدید بهبورژواها 

رسد، تفکر جدید اومانیستی نیز در  ور تام و تمام میکه دین در وجود انبیا و اولیا به ظه چنان
 (.507، ص5770مددپور، ) وجود این طبقه به تمامیت رسیده است
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 -ارباب بر پایه ،گیری این طبقه باید گفت نظام اقتصادی و اجتماعی قرون وسطی در مورد شکل
زمین منبع ثروت و  ،میرعیتی استوار بود و بر اقتصاد کشاورزی تکیه داشت. طبیعتًا در چنین نظا

داران بزرگ که از آنها به فئودال تعبیر  (. زمین79-73ص ،5736 ،رندال) شد قدرت محسوب می
در این  ،دلیل داشتن امالک فراوان جایی قدرت داشتند و خود کلیسا نیز بهنقش مهمی در جابه ،شد می

و بازرگانی رونق گرفت که تجارت  ،های صلیبی و با گسترش شهرها موضوع دخیل بود. در طی جنگ
 ،غربی در قرن سیزدهم کنند. با رشد اقتصادی جامعه یاد می 1از آن به عصر تجارت و مرکانتیلیسم

جان گرفتند.  ،کردند پا که از طریق فروش محصوالت روستاها در شهرها امرار معاش می تاجران خرده
ند که طی قرون پانزدهم و شانزدهم به بورژواها از میان همین طبقات بازرگان و صنعتگر به پا خاست

جدیدی تبدیل شده  ها تبدیل شدند. این گروه که خود به طبقه ف و فئودال قدرتی بزرگ در برابر اشرا
ها که رقیب  دیدند: یکی فئودال رو میخود را با دو مانع روبه ،برای رسیدن به ثروت و قدرت ،بودند

سی را در دست داشتند؛ و دیگری کلیسا که با ترویج شدند و مناصب سیا اقتصادی آنها محسوب می
شد.  مانع از رونق کار بورژواها می ،پرستی و رباخواری گرایی و مال گرایی و ذم ثروت آخرت اندیشه

 نویسد: می سیر آزادی ]لیبرالیسم[ در اروپاالسکی در اثر تحلیلی خود به نام 
داری( فکر و روح جامعه را با چنین  مایهسر) طلبی گاه تأثیر ثروت قبل از قرن پانزدهم هیچ

حدذاته موجب مشروعیت و حقانیت اعمال نبود و در هر  وسعتی آلوده نساخته بود. ثروت فی
های اخالقی آن بود... البته فرد اختیار آن را  ه الشعاع انگیز های اقتصادی تحت اقدامی جنبه

ناگزیر بود راهی را که اصول تالش کند، ولی برای تحصیل آن داشت که برای آسایش خود 
کرد، دنبال کند... سراسر قرون وسطا با این آرزو عجین بود که فرد باید برای  اخالقی تعیین می

تر که رستگاری در جهان باقی است، در جهان فانی، اعمال خود را با اصول  حصول هدف عالی
تدریج با پیشرفت  به طلبی از نظر ذاتی معارض این هدف بود... معنوی منطبق کند و ثروت

گرا جای خود را به نظریه مالکیت فردی داد. اعتقاد به  داری، توجیهات و تلقیات آخرت سرمایه
وجود خدایی که ناظر به اعمال و رفتار باشد، جای خود را به این نظر داد که هر عملی وقتی 

 (. 76-70، ص5757السکی، ) سود داشته باشد، مجاز و مشروع است
داری که  سرمایه با رشد و توسعه ،ها و مبانی دینی ش ارز ،کند که السکی اشاره میطور  همان

مزبور درصدد مقابله با  سازگار نیست. بنابراین طبیعی است که طبقه ،بورژواست غایت اصلی طبقه
های متعددی استفاده کنند که  از ابزار ،های خود های آن برآیند و برای رسیدن به خواسته دین و ارزش

گیری نهضت اصالح دینی و  ایجاد شکاف در جامعه مسیحی است. بعدها با شکل ،ترین آن مهم
                                                           

1. Mercantilisme 
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تر توانستند به کار  این گروه راحت ،مسیحیت کردند اعتقاداتی که افرادی مثل لوتر و کالون وارد جامعه
وتستان توان نگرش بورژوازی را از عوامل ایجاد و تقویت نهضت پر رو می ازاین خود رونق ببخشند.

با « انقالب بر ضد تیولداری و وحدت جهان مسیحی»دانست. رندال در کتابش در فصلی با عنوان 
 های بورژوا و استقبال آنان از آموزه های طبقه دلیل فعالیت قدرت به ها از صحنه اشاره به کنار رفتن فئودال

 نویسد: پیوریتنیسم می
اد. در کشورهای پروتستان این انقالب یک انقالب اخالقی رخ د ،دنبال انقالب دینی به

های  انگیز با مقاصد و هدف بیشتر در میان پیروان کالون رواج یافت.... و به وضعی شگفت
پیوریتنیسم( مقرر داشته ) روشی صنعتی مؤثر افتاد... انضباط اخالقی که مذهب پاک جامعه

ندگی مسیحی باید داشت ز العملی نیرومند داشت؛ زیرا مقرر می عکس ،در صناعت ،بود
روح  ،ها( در این زمینه پیوریتن) روشان پاک گیری فرقه سخت ،وگو گفت منظم باشد... بی

تقویت نمود... بسیار طبیعی  ،داری جدید است صنعت و ابتکار را که از مشخصات سرمایه
شی رو کاماًل سازگار باشد... در واقع پاک -بورژوا -متوسط های طبقه بود که این فکر با هدف

 (.578-535ص ،5736 ،رندال) متوسط بود یعنی طبقه ،بزرگ آرمان این طبقه
ولی  ،داران بورژوا ممکن است عجیب باشد پردازان علوم طبیعی جدید در میان سرمایه یافتن نظریه

 ساالران انگلیسی دوران استعمار پیدا کرد: سرمایه توان نام برخی از آنان را در سیاهه می
پرداز نامدار انگلیسی  مدار و اندیشه داران، سر فرانسیس بیکن، سیاست ازجمله این سهام

طلبی ماورای  پردازان توسعه گذاران کمپانی نیوفاوندلند بود. بیکن از نظریه  است که از سرمایه
گذاری درازمدت در  ها، از سرمایه ای با نام درباره پالنت رود، در رساله بحار به شمار می

های غارتگر   د. البته بیکن تنها اندیشمند انگلیسی سهیم در این کمپانیمستعمرات دفاع نمو
صاحب خلق، ) پرداز لیبرالیسم نیز چنین بود نبود. در نسل بعد کسانی مثل جان الک، نظریه

 (.70، ص5779
شود و حاکمیت مطلق  مداری اداره می اقتصاد صنعتی  سرمایه نهادهای تمدنی بر پایه امروزه عمده

گیری تمدن غرب برجسته  نقش بورژواها را در شکل ،ها بر اقتصاد و سیاست جهان ا و تراسته کارتل
 دهد.  بیشتر را در این حوزه نشان می نیاز به پژوهش ،سازد. اهمیت این موضوع در پیوند با عوامل پیشین می

 . تشکیالت فراماسونری5

الت فراماسونری است که در تشکی ،گیری نهادهای علمی جدید از دیگر عوامل دخیل در شکل
این تشکیالت را  نظریات متعددی وجود دارد. برخی معتقدند ریشه ،گیری آن های شکل مورد ریشه

م برای حمایت از انحصار شغلی 5897وجو کرد که در سال  صنفی معماران آزاد جست باید در اتحادیه
هفده با ورود برخی اشراف انگلیس معماری تأسیس شد؛ اما از اوایل قرن  و حفظ اسرار و رموز حرفه
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تدریج به مجمع اعیان و اشراف  به ،های علم هندسه و اسرار آن علت جاذبه های ماسونی به به محفل
(. 558ص ،5797 ،ربانی) های کاباالیی یهودی تغییر ماهیت داد تبدیل شد و با تأثیرپذیری از اندیشه

 ،کیمیاگری ،دوران شکوفایی جادوگری ،رنسانس زمان با هم ،البته قرون شانزدهم و هفدهم میالدی
 ای بود که در دربارها و محافل اشرافی و فرهنگی اروپا نفوذ داشت بینی و انواع علوم غریبه طالع

رسد این موج با گسترش طریقت یهودی کاباال و برخی  نظر می (. به568-553ص ،5798 ،دورانت)
توان تشکیالت رازآلود فراماسونری  اشته و بر این اساس میهای مسیحایی در اروپا پیوند مستقیم د آرمان

المعارف بریتانیکا نیز منشأ پیدایش فراماسونری مدرن را در  افکار کابالیستی دانست. دائرة را زاییده
های مسیحی شهسواران معبد برای آزادسازی سرزمین  های صلیبی و در آرمان دوران پس از جنگ

های کاباالیی یهودی در قرن هفدهم و هجدهم رشد  پیوند با اندیشهوجو کرده که در  جست ،مقدس
منشأ پیدایش این تشکیالت را به پس از  ،ای دیگر (. نظریه68ص ،0ج ،5733 ،شهبازی) یافت

( که در پیوند اشراف درباری و رجال سیاسی 706ص ،همان) گرداند انقالب پیوریتنی انگلستان بازمی
برادری و آزادی شکل گرفت و  ،با شعار برابری ،داران یهودی تنفذ و سرمایههای م نامدار و نیز خانواده

 اروپا انتشار یافت و بعدها در تأسیس بسیاری از محافل جهانی نقش ایفا نمود. همه تدریج در همهبه

توان  اند. باوجوداین در یک جمله می یهودی  این تشکیالت متفق در ریشه ،شده نظریات مطرح
متفکران  ا تشکیالت مخفی اجرایی و سیاسی بورژواها تلقی کرد؛ زیرا نگاه دنیامدارانهفراماسونری ر

آن زمان و همچنین نفوذ  انگیخت و حکومت مطلقه بورژوا مخالفت روحانیون مسیحی را برمی طبقه
فعالیت آزاد را به  اجازه ،روحانیون در افکار عمومی که در آن زمان تحت تأثیر دیانت مسیحی بودند

ی سوق داد ،داد و همین امر نان نمیآ (. 67و63ص ،5ج ،همان) آنان را به ایجاد یک تشکیالت سرَّ
 نویسد: مرحوم مددپور با اشاره به این تشکیالت زیرزمینی می

وجوی این طبقه برای ایجاد سازمان و  پیدایی طبقه بورژوا و جستپیدایی فراماسونری با 
رانه و بشرمدارانه خویش مقارن است... فراماسونری تشکیالت جدید برای پیشبرد تفکر سوداگ
رأیی و وسیله اجرای نیات و آرای اومانیستی رهبران  در حقیقت مجمع متفکران عصر روشن

  (.505، ص5770مددپور، ) فکری این عصر است
ای که  گونه نتایج جالب توجهی دارد؛ به ،بررسی نقش تشکیالت فراماسونری در علوم طبیعی نوین

 متأثر از تفکر ماسونی است. به تعبیر یکی از محققان:  ،معتقدند مبانی علوم طبیعی جدید برخی
باشد،  دهنده رنسانس انسانی بر مبنای شالوده علمی می بشارتفلسفه ماسونی که »
 گری و ای پوزیتیویستی و یهودی است. اگر رابطه درونی و بیرونی پوزیتیویسم، ماسونی فلسفه

بود. چنین بررسی و پژوهشی، تنها  گرفت، بسیار جالب توجه می ش قرار مییهودیت مورد کنکا
ن تأثیرات و ارتباطات متقابل آنها  ناظر به بعد فکری و نظری موضوع نبوده، بلکه می تواند مبیَّ

 ( 57، ص5779صاحب خلق، ) «.باشد
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از منشأ  ،های جدید در پیشبرد علوم طبیعی جدید نیز برخی گیری انجمن در باب تأثیر شکل
پردازان علوم طبیعی جدید با تشکیالت فراماسونری سخن  ها و ارتباط نظریه ماسونی این انجمن

معتقد است اساسًا  ،تولد در خون؛ رازهای جدید فراماسونریاند. جان رابینسون در کتاب  گفته
ر و یک از پیشاهنگان جریان سکوال ،گرایی جدید پرداز مهم مکتب تجربه نظریه ،فرانسیس بیکن

شدت تحت تأثیر فرهنگ  به ،تمدن جدید عنوان مرامنامه اثر بیکن به آتالنتیس نوماسون است و کتاب 
سالم که انجمن  بن  توصیفی است از جزیره ،(. این کتابRobinson, 1988, p.286) عبرانی است

یشگاه و ابزار علمی در آن گونه آزما ای که همه سلیمان در آنجا قرار دارد؛ خانه تعاون علوم با عنوان خانه
کار گرفته شدند و  های آزمایشی به وسه نفر از دانشمندان بر اساس تقسیم کار در بخش وجود دارد و سی

های مذهبی نیز  برخی مراسم و نیایش اند. در این خانه ها مشغول سه نفر نیز به تعبیر نتایج آزمایش
 - بیکن است فاضله که نمودار مدینه -نو نتیسآتال شود. نظر رابینسون با کاوش در کتاب انجام می

از قبیل مجلس سلیمان  ،های یهودی در این کتاب بیشتر تأیید خواهد شد؛ زیرا گذشته از وجود مؤلفه
رفاه و  ،بیش از هرچیز ،دهد که برای بیکن وجو در آن نشان می جست ،شهر علمی عنوان یک آرمان به

 با اشاره ،فرانسیس بیکن از افسانه تا علمپائولو روسی در کتاب ها اهمیت دارد.  آسایش دنیایی انسان
 مداری علمی و جهانی بودن انسان ،بیکن در آتالنتیس نو»نویسد:  به این خصلت کتاب بیکن می

 «المعارف فرانسه خاطرنشان ساخت علم را به پدیدآورندگان انجمن سلطنتی و نویسندگان دائرة
(Rossi, 1968, p.25البته ن .)بیکن چندان عجیب نیست؛ زیرا پدرش مهردار ملکه گرش دنیاگرایانه 

طلبانه و پروتستانی دربار او معروف است و مادرش نیز یک کالونیست  الیزابت بود که تمایالت اصالح
تحت تأثیر عقاید کالونیستی  ،کرده بود که بیکن احتمااًل در اعتقاد و ایمانش به مسیحیت تحصیل

 (.7ص ،5775 ،جهانگیری) تمادرش واقع شده اس
بعدها به تحقق پیوست  ،وسایل جدید و اختراعات و اکتشافات های بیکن درباره بسیاری از پیشگویی

تجربی  -لزوم تأسیس آزمایشگاه و کار علمی درباره آتالنتیس نوو همچنین برخی پیشنهادهای بیکن در 
رد توجه قرار گرفت. این پیشنهادها در واقع مو ،جمعی و همکاری جهانی دانشمندان و نهادهای علمی دسته

تر به آن اشاره  علوم جدید بود که پیش عنوان مرکزی برای توسعه های علمی به ای برای تأسیس انجمن مقدمه
 ،و نوزده سال پس از مرگ بیکن 5905نویسد که در سال  کردیم. جان رابینسون در کتاب مذکور می

گرد هم جمع شدند  Invisible Collageنوان انجمن یا کالج نامرئی یا دانش با ع همراهانش با تأسیس خانه
کند که تمامی  (. لوسین وولف نیز تأکید میRobinson, 1988, p.284) تا اهداف بیکن را عملی کنند

برای  ،شدن چارلز اول ( که پس از کشتهWolf, p.76) اعضای کالج مذکور بدون استثنا ماسون بودند
ه انگلیس تالش کردند. همین کالج نامرئی بود که مدتی بعد به نهاد رسمی تحت بازگشت یهودیان ب

دانش  انجمن سلطنتی لندن برای توسعه» چارلز دوم تبدیل شد و به ،حمایت پادشاه پروتستان انگلیس
تدریج برخی دانشمندان علوم طبیعی به عضویت آن درآمدند. نیوتن در سال  تغییر نام داد و به« طبیعی
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ای که  گونه رابرت بویل و جان الک به آن پیوستند؛ به ،و پس از او دانشمندانی نظیر کریستوفر ورن 5635
های مهم خردگرایی و پوزیتیویسم بدل گردید و سایر  به یکی از قله ،انجمن سلطنتی در قرن هجده و نوزده

الت فراماسونری بر مورد حمایت آن قرار گرفتند. تشکی ،های مهم جریان روشنگری انگلستان شخصیت
دیدرو و  ،ولتر ،منتسکیو ،جریان روشنگری فرانسه نیز تأثیر روشنی دارد و بزرگانی چون ژان ژاک روسو

گذاری انقالب فرانسه نیز  اند. این افراد که در پایه عضو تشکیالت مذکور بوده ،نویسان المعارف سایر دایرة
برابری  ،مفاهیم ماسونی برادری روند که شامل شمار می بشر به حقوق کنندگان بیانیه از تدوین ،اند دخیل

مورد تحسین  ،الگوی تأسیس نهادهای علمی جدید عنوان پیشنهاددهنده بعدها بیکن به و آزادی است.
اگر ما در این کار موفق »نوشت:  دائرةالمعارف فرانسه که دیدرو در مقدمه برخی از آنها قرار گرفت؛ چنان

 (.598ص ،5775 ،جهانگیری) «کن  صدراعظم خواهیم بودبیشتر مدیون بی ،شویم
 ،گیری تولید علم است تأثیرگذاری تشکیالت فراماسونری بر جهت دهنده از دیگر شواهدی که نشان

ای که بنا بر قول  گونهبا دیگران است؛ به نوبل در مقایسه ه جایزه نسبت باالی دانشمندان  فراماسون  دارند
این نسبت زیاد باعث ایجاد این فکر شده که اساسًا تا  ،نه و فراماسونری در ایرانفراموشخاکتاب  نویسنده

 ،5753 ،رائین) نوبل نخواهد شد موفق به دریافت جایزه ،دانشمندی عضو این تشکیالت نباشد
نسبت غیرطبیعی دانشمندان یهودی و مسیحیان پروتستان در میان آمار  ،(. عالوه بر این033و036ص
علوم طبیعی است؛ گذشته  به روند توسعه ،دهی اهداکنندگان این جوایز ای جهت گونه هندهد نشان ،فوق

 دچار تردید خواهد کرد.  ، نیز انسان را در مورد نیات واقعی این جایزه« نوبل»حال خود  از اینکه شرح

 امکان توسعه علوم طبیعی با رویکرد اسالمی
خصوص رویکرد  به ،ذار در گسترش علوم نویناکنون که به نقش برخی عوامل اقتصادی تأثیرگ

ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجه به نقش اساسی  ،ساالر و سودمحور اشاره شد  سرمایه
 ،علوم طبیعی با رویکرد اسالمی آیا اساسًا توسعه ،علوم طبیعی مدرن این رویکرد در توسعه

رویکرد  ،گویند یر وبر و سومبارت میشناسانی نظ گونه که جامعه پذیر است؟ اگر همان امکان
آیا در اسالم نیز  ،عامل این توسعه است ،دنیامحور یهودیت و پروتستانتیسم کالونی گرایانه ریاضت

گرایی در  وجود دستورات اخالقی مانند زهد و آخرت ،ای وجود دارد یا اینکه بالعکس چنین مؤلفه
 اسالم سدی در برابر این علوم ایجاد خواهد کرد؟

 ،اندیشمندی چون وبر ،عنوان مثال نظرهای مختلفی مطرح شده است. به ،در پاسخ به این سؤال
علم  داری نوین که عامل توسعه پذیرد؛ زیرا از منظر او سرمایه ای را در اسالم نمی امکان چنین توسعه

معتقدند با پذیر است. برخی نیز  صرفًا در قالب آیین پروتستان و اخالق پیوریتنی تحقق ،مدرن است
ای در اسالم   های اساسی چنین توسعه مؤلفه ،توجه به تأکید اسالم بر اهمیت علم و شناخت طبیعت

 وجود دارد.
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ناپذیری تحقق  امکان ،تبع آن کشی دنیامحور در اسالم و به ناپذیری ریاضت نگاه وبر مبنی بر تحقق
در تبیین چرایی  ،تحلیلی که از اسالم رسد؛ اما نظر می نگاه درستی به ،داری در اسالم نظام سرمایه

که عمدتًا تحلیل  -ناقص است؛ زیرا در تحلیل او ،دهد می شکل نگرفتن این روحیه در مسلمانان ارائه
هایی نظیر  وجود مؤلفه -های حکومتی مسلمانان است تا تحلیل تعالیم اسالمی تاریخی سلسله

 ،محور و مبتنی بر زهد ا یا تعالیم ریاضتی آخرته ه طلبی در برخی گرو  ساالری موروثی و لذت دیوان
 ،5777 ،ترنر) گردد گیری یک نظام اقتصادی قدرتمند در اسالم می تحقیر دنیا و ... مانع شکل ،قناعت

مبنی بر اهمیت علم و شناخت  ،وجود برخی عناصر مفهومی در قرآن ،(؛ در مقابل97-07ص
گرایانه علوم طبیعی نوین گردد. بر همین اساس است  تواند مؤید برخی از وجوه مادی طبیعت نیز نمی

های اسالمی ضمن رد رویکرد کنونی سودمدارانه در علوم  که برخی اندیشمندان مسلمان معتقدند آموزه
حرکت علمی و  ،هایی برای ایجاد نظام اقتصادی متعادل و ویژه دارد که در پرتو آن قابلیت ،طبیعی

 ،و نه به شکل نامتوازن کنونی ،وحیدی و هماهنگ با ابعاد خلقتبه شکل ت ،شکوفایی صنایع مختلف
های سلبی و ایجابی در نظام اقتصادی اسالم و نقش آن در ایجاد یک نظام  پذیر است. البته مؤلفه تحقق

 مقدمه(؛ ،5733 ،زادگان ر.ک: مهدوی) موضوع بررسی اندیشمندان قرار گرفته ،تفصیل به ،علمی پویا
شود که عامل سلبی  های اخالقی اسالم اشاره می گرایی و برخی از مؤلفه دو عامل آخرتاما در اینجا به 

 در راه پیشبرد علوم طبیعی و صنایع معرفی شده است.

 گرایی  الف( زهد و آخرت

های آیین مسیحیت است که به آنها در قرآن کریم  از خصلت ،گرایانه رهبانیت و رویکرد آخرت
 ،شمندان غربی در تبیین چرایی شکل نگرفتن علم مدرن در قرون وسطیاشاره شده است. برخی اندی

 اند: گرایانه در میان مسیحیان را مانع جدی در این مسیر معرفی کرده نگاه  آخرت
طبیعت، تا حدی واکنش به تفکر قرون میانه بوده است. پژوهشگران عصر عالقه به 

وجو برای  ای، جست و شوق تازه اندیشی، با شور رنسانس در قرن چهاردهم با طرد آخرت
 (.97، ص5767باربور، ) دستیابی به امکانات زندگی در این جهان را آغاز کردند

کید فراوان متون دینی و تعالیم اسالمی بر لزوم آباد ساختن زندگی اخروی و نقش بارزی که آموزه  تأ

رفتن علم مدرن در کنند علت شکل نگ موجب شده برخی تصور ،معاد در زندگی هر مسلمان دارد
ازجمله علوم طبیعی است و  ،فضای اسالمی نیز ارزش قائل نشدن دین برای دنیا و علوم مربوط به آن

از افراد خواسته تا همت خود را صرف کسب کماالت اخالقی کنند و به  ،اسالم نیز مانند مسیحیت
ساماندهی امور دنیوی از حوزه  آبادانی دنیا و ،رغبت باشند. طبق این نگاه دنیا و مسائل اقتصادی بی

اهتمام دین خارج است. البته رویکرد برخی مذاهب و فرق اسالمی نظیر صوفیه و برخی کلمات 
در میان  ،های اسالمی رسد برداشت فوق از آموزه نظر می علمای پیشین نیز موهم چنین تلقی است. به
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تنها به  اشته باشد؛ زیرا تعالیم الهی اسالم نهای از واقع د تواند بهره اما نمی ،برخی مسلمان رواج داشته
اعتقادی و  ها پشتوانه بلکه به این فعالیت ،کند اقتصاد دعوت نمی تحرکی در حوزه رهبانیت و بی

تحقیر  ،دهنده دنیا با تعبیراتی مانند بازیچه و فریب ،عالوه اگر در قرآن و روایات دهد. به معنوی می
اصالت دادن به تعلقات مادی و  ،بلکه مراد از دنیای مذموم ،یستهای طبیعی ن پدیده ،مراد ،شده

تالش برای دستیابی به آنها از هر راه ممکن است. اما اگر انسان از امکانات دنیوی برای سعادت 
تنها مذموم نیست بلکه ستایش نیز شده است. البته دین برای تحصیل و به نه ،اش استفاده کند ابدی

به  افزون بر توجه ،ای خاص دارد و در چگونگی برخورد با دنیا شیوه ،ویکارگیری امکانات دنی
 کند. دنبال می ،آبادانی دنیا را به شکلی متوازن و سازگار با دستگاه آفرینش ،های معنوی ارزش

وابستگی  ،بلکه مراد ،به معنی ترک دنیا نیست ،بنابراین توصیه به زهد و مانند آن در تعالیم اسالمی
 ،خالف راهب دنیا و مظاهر آن است و نباید زهد را با رهبانیت اشتباه گرفت؛ زیرا زاهد به نداشتن به

روست که حاکمیت  نگرد. ازهمین تکلیفی دینی می مثابه گراست و شغل دنیوی را به گرای  جامعه آخرت
آن صرف شود و مازاد  مصرف کم می ،آثار اقتصادی زیادی دارد؛ زیرا ضمن افزایش تولید ،روحیه زهد

به توسعه  ،شود. البته چنین نگرشی گذاری در جامعه می کمک به نیازمندان و افزایش توان سرمایه
هایی تعبیه شده تا  شکل غربی آن منجر نخواهد شد؛ زیرا در اسالم مکانیزم داری به رویکرد سرمایه

وند. بنابراین جامعه از آن متمتع ش شکل متمرکز در دست ثروتمندان گردش نکند و همه ثروت به
اش را از دست داد و در  های مذهبی پس از مدتی ریشه ،داری غربی که از منظر وبر برخالف سرمایه

توجه به توزیع عادالنه  ،(598-570ص ،5775 ،وبر) ور شد روح غوطه بی زندگی دنیوی حسابگرانه
 موجب دوام رویکرد دینی خواهد شد. ،ثروت و نظارت درونی و بیرونی

 های اخالقی در اقتصاد مؤلفه ب( تأثیر

اعتقاد به رزق  ،های اخالقی در آیین اسالم مانند قناعت وجود برخی مؤلفه ،گرایی عالوه بر آخرت
کند که اسالم رویکرد مثبتی به ایجاد یک نظام اقتصادی  این تصور را ایجاد می ،توکل و مانند آن ،مقدر

چنین  ،نظر کند. به ای رشد علوم طبیعی خودنمایی میعنوان مانعی بر قدرتمند ندارد و همین موضوع به
های  های اقتصادی اسالم است که آسیب بعدی از آموزه گرایانه و یک  تصوری نیز ناشی از تفاسیر صوفی

عفت نفس  ،قناعت که در روایات سبب عزت ،عنوان مثال جدی به جامعه اسالمی وارد کرده است. به
روی و انضباط در  معنی میانه بلکه به ،ترک فعالیت و انزوا نیست معنی به ،و حیات طیبه شمرده شده

و  ،ورزی و انحصارطلبی معیشت و رضایت درونی فرد از سهم معینش در دنیاست که خود مانع  طمع
رزق مقدر  (. آموزه369ص ،5778 ،مطهری) هاست آن آرامش درونی و قدرت تحمل سختی نتیجه

کید قرآن و روایات بلکه مانعی در  ،تحرکی نیست معنی سستی و بی هرگز به ،قرار گرفته نیز که مورد تأ
اندوزی است که خود باعث آرامش و استغنای نفس است و  ناپذیر انسان به ثروت برابر عطش سیری
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توزیع نامتعادل ثروت و  ،ورزی حرص ،هایی چون اضطراب پدیده ،فراموشی آن در جوامع امروزی
 (.773-787ص ،5797 ،فاضل) جتماعی شده استهزاران ناهنجاری فرهنگی و ا

گونه که از نگاه  بلکه همان ،تنها مانعی برای فعالیت اقتصادی نیست نه ،بنابراین وجود این مفاهیم
 ،رونق کار و سرمایه را رقم زد ،کشی دنیامحور مثابه تکلیف و ریاضت وبر مفاهیمی مثل کار به

توانند امکان ایجاد نظام اقتصادی پویا را فراهم  می ،های اسالمی نیز در صورت تفسیر درست آموزه
نظام نیاز و ارضا در  ،است. در واقع رشد علوم طبیعی متناسب با مبانی اسالمی ،آن کنند که نتیجه

تنها مانع رشد   نه ،کند که رعایت آن در حوزه اقتصاد از الگوی ارزشی خاصی پیروی می ،اسالم
دهد که نفع انسان و طبیعت را  ای سامان می گونه از طبیعت را بهبرداری  بهره ،شود اقتصادی نمی

گرایی و نفی قناعت و  ورزی و لذت تعریف اولویت نیازها بر اساس طمع ،زمان تأمین کند. در مقابل هم
 ،زند؛ زیرا زمانی که نیاز بشر مادی تعریف شود شکلی دیگر رقم می رفتار آدمیان با طبیعت را به ،توکل

توان در انسان از کرامت و  گاه نمی شود و در این نگاه هیچ زها نیز در همین قالب تعریف میتوسعه نیا
 ،اخالقیات اقتصادی اسالم ،های مادی سراغ گرفت. در مقابل بزرگواری و مناعت طبع در قبال لذت

و مصرف را مشخص  ،تجارت و توزیع ،کار و تولید ای از ضوابط و معیارها در سه حوزه مجموعه
 منفعت شخص و جامعه را تأمین خواهند کرد ،کند که رعایت آنها توسط کارگزاران اقتصادی یم
درستی  های اخالقی اسالم در زمینه اقتصاد به تردید اگر توصیه (. بی578-95ص ،5777 ،ایروانی)

 نقش مؤثری در اقبال عالمان مسلمان به دانش طبیعی و رشد و تحول این دانش و ،تفسیر و عمل شود
های  گیری عالمان علوم طبیعی دارد و رشد مطلوب اقتصادی همراه با شکوفایی ارزش البته جهت

برای ) اش را در دوران شکوفایی تمدن اسالمی مشاهده کردیم انسانی ارمغان آن خواهد بود که نمونه
 (.537-559ص ،5733 ،زادگان ر.ک. مهدوی ،مطالعه بیشتر

  نتیجه
های علوم طبیعی  های اقتصادی در برخی عرصه ش برخی عوامل و جریاندر این مقاله با بررسی نق

گیری و ارزیابی  تنها عامل تأثیرگذار بر جهت ،وضوح آشکار شد که تجربه و آزمایش به ،نوین
هایی هستند  ها و عوامل غیرتجربی و جریان فرض متأثر از پیش ،بلکه پژوهشگران ،اندیشمندان نیست

ها و حتی ارزیابی  ها و انتخاب داده دادن به نظریه وارد شده و در شکلذهنی آنان  که در زمینه
های اجتماعی نیز در  میان عوامل اقتصادی و برخی جریان کنند. دراین های علمی مداخله می نظریه

توان بر این نکته پافشاری کرد  شده می جهت دادن فعالیت پژوهشی تأثیرگذارند. با توجه به شواهد ارائه
گرایانه و نگاه اقتصادی جوامع  غربی  پس از  با برخی مبانی مادی ،ی علوم طبیعی جدیدکه مبان

مداران و اندیشمندان  سیاست ،سنخیتی تمام دارد که در این رابطه نقش الیگارشی یهود ،رنسانس
ر توان نادیده گرفت. د های آن و نیز مجامع ماسونی در ترویج این مبانی را نمی پروتستان و زیرشاخه
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توصیه به شناخت طبیعت  ،ایجاد نظام نیاز و ارضای متفاوت ،اسالم به مقوله اقتصاد نگاه ویژه ،مقابل
مانع  ،گیری دانشمندان علوم طبیعی مؤثر بوده است عالوه بر اینکه در جهت ،و سایر عوامل تشویقی

گرایانه و  رویکرد تجربهطلبانه به این علوم بوده است. بنابراین هرگونه  تحقق نگاه سودمدارانه و لذت
چندان  ،آمپریستی به علوم طبیعی مانند اعتقاد به انحصار تجربه در مراحل مختلف پیشبرد علوم طبیعی
شناختی  با واقعیت موجود در فضای تحقیقات علمی سازگار نیست و عوامل دیگری نظیر عوامل جامعه

 گیری این علوم تأثیرگذارند. و اقتصادی در جهت
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