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  چكيده
ارتباط دانش و ديـن  كوشيم تا ضمن استخراج ديدگاه وبر دربارة  در اين نوشتار مي

به عنوان يكي از مهمترين نظريات او، توضيح دهيم كه چگونه اين ديدگاه كه خود 
شناسي دين وبر است، به تعارض ميـان دانـش بـه معنـاي اعـم آن       مبتني بر جامعه

اين مقاله شامل پـنج بخـش   . و دين خواهد انجاميد) شامل علوم طبيعي و انساني(
و ديـن را  ) علم(نقشة روابط ممكن بين دانش ) مهمقد(در بخش اول : اصلي است
كنيم و سپس در بخش دوم جايگاه وبر به عنوان يكي از قائلين به تعارض   طرح مي

در بخـش سـوم مقالـه،    . بين دانش و دين در آن نقشه را مشـخص خـواهيم كـرد   
انتقادات وارد بر ديدگاه وبر با نگاهي به نظريات ولترستورف طرح خواهند شـد و  

حلي براي آنچه او تعارض  ايتاً در بخش چهارم با نگاه انتقادي به موضع وبر، راهنه
حـل، مسـيري اسـت كـه بـه       اين راه. خواند ارائه خواهيم كرد بين دانش و دين مي

دهد از هر دو ساحت انديشة بشر يعني دانش و  علماي دين و دانشمندان امكان مي
شناختي بهره برند  شدة جامعه شناختهمند و فلسفي در ساختار  دين، به نحوي روش

گيري  بخش آخر اين نوشتار نيز به نتيجه. وگو كنند و در عين حال با يكديگر گفت
شناسي و دين با توجه به مقدمات ذكرشده در مقاله  بحث و بيان رابطة دانش جامعه

  .اختصاص خواهد داشت
ـ  ماكس وبر، تعارض دانش و دين، جامعه :ها دواژهيكل زدايـي،   ن، افسـون شناسي دي

  .وگوي دانش و دين نيكالس ولترستورف، گفت
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  مقدمه. 1
هاي آغازين قرن هفـدهم   هاي غيرديني به عالم را در سال شايد بتوان رد نخستين نگرش

ميالدي جستجو كرد، چراكه تا پيش از آن به نحوي در هر دورة تاريخي، شناخت عـالم  
در قرن هفدهم و با تحولي كـه در علـم   . شناسي دين حاكم بود طبيعت در سيطرة جهان

. خوش تحولي بنيادين شـدند  سپس فيزيك دست رياضي روي داد، نخست علم نجوم و
مركـزي   ابتدا كپرنيك و گاليله با طـرح نظريـة خورشـيدمركزي بـه جـاي نظريـه زمـين       

جغرافياي عالم را كه پيش از آن دين انحصار ترسيم آن را داشت، تغيير دادنـد و سـپس   
بيعـي را  نيوتن با ارائة قوانين فيزيكي روابط بين اشيا و چگـونگي وقـوع رويـدادهاي ط   

اين در حالي بود كه پيش از اين هرگونه تفسيري از طبيعت بنا بر تفسير ديـن  . شرح داد
اين نگرش تا قرن بيستم ادامه پيـدا كـرد و   . گرفت حاكم در يد قدرت الهي صورت مي

تا آنجا رسيد كه اعتقاد غالب بر آن شـد كـه هـيچ     دانشمند و سياستمداربه قول وبر در 
بـه  (ناپذيري كه در جريان زندگي مداخله كند وجود ندارد  بيني قدرت اسرارآميز و پيش

  ). 19: 1383نقل از فروند، 
ها  هرچند واكنش كليساي حاكم به گاليله و كپرنيك بسيار شديد بود و در زمان خود آن

انـدك بـا    حركت درآمده بود هرگز متوقـف نشـد و انـدك   را منزوي كرد، اما چرخي كه به 
نظـر آيـد كـه     اين نگرش مكانيكي سبب شد چنان بـه . شتاب هرچه بيشتري سرعت گرفت

هايي است كه پيش از اين با توسل به امور ديني  طبيعت در حال ايستادگي در مقابل ديدگاه
گرايـي و انكـار    دة تام تجربههيوم چهرة شاخص اين دوره، نماين. پرداختند به تبيين عالم مي

شناسي آنچنان عميق بود  تأثير هيوم بر معرفت. دانست هر آن چيزي بود كه وراي تجربه مي
كوشند با همـان مركزيـت    مداران نيز مي كه اكنون با گذشت بيش از دو سده، بخشي از دين

يـن ادعـا بسـط    ترين نمونه بـراي ا  شايد در دسترس. به تبيين ديدگاه خود بپردازند» تجربه«
جـداي از روش  . استدالل تجربي از جمله برهان نظم يا قرائت خاصي از تجربه ديني باشد

علمي كه عمق نفوذ آن موضوعي حائز اهميت است، محتواي دانش علمي نيز دامنة وسيعي 
دار تسلط بر گسترة عظيمي از امور شد، يعني تقريباً شامل تمـامي آنچـه    پيدا كرده كه داعيه

بالفاصله پس از هيوم و نيوتن، اين كانت بود كه پا به عرصه . ر به آن دسترسي داردفهم بش
فلسفه گذاشت و با جدا كردن حوزة عقل عملي و نظري و كنارگذاشتن دين و احكام آن از 

ايـن رونـد   . هاي كنار گذاشتن دين از تبيين طبيعت محكم شد آخرين پايه» فهم بشر«قلمرو 
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بيش به رشد خود ادامه داد  و گير داشت تا دورة معاصر كم ي چشمكه پس از روشنگري شتاب
تا اينكه در اين دوره برخي متفكران كه خأل دين را در زندگي روزمرة بشر احسـاس كـرده   

  .بودند به بازسازي اين ارتباط همت گماردند
 نتيجه آنكه در واقع اصل نزاع كه با برخي مسائل عملي در حوزة علم پيش آمده بود بـا 

شناختي استحكام پيدا كرد و در تمامي شئون دانش بشري سـاري شـد؛    هاي معرفت ديدگاه
هاي مجددي براي بازگردانـدن ديـن بـه حـوزة      درنهايت هم با رويكردهاي علمي كوشش

هاي معرفتي ايـن رويكـرد    يافتن پايه رسد شايد زمان استحكام زندگي آغاز شد و به نظر مي
  .فرا رسيده باشد
توان رابطة بـين دانـش و ديـن را متـأثر از      پيشينه اين مسأله، از يك نگاه مي با توجه به

  :بندي ايان باربور در چهار دسته بررسي كرد تقسيم
 دو مورفي، ننسي تعبير به و( دين و علم جدايي يا استقالل .2 دين؛ و علم تعارض. 1

 ديـن  و لـم ع هميـاري  يـا  تعامل .4 دين؛ و علم وحدت .3 ؛)دين و علم بودن جهان
)Barbour, 1990, Part 1(.   

بـا ديـن   ) چه طبيعي چه انساني(با توجه به آنكه اين نوشتار در پي بررسي رابطة دانش 
بندي بـاربور بهتـرين راهنمـا بـراي ادامـه       شناسي دين است، همچنان تقسيم در بستر جامعه
بندي براي  از همين روي با در نظر گرفتن اهداف نوشتار حاضر از اين تقسيم. تحقيق است

  . ش استفاده خواهيم كردروشن كردن مسير پژوه
 مورد چند يا يك در كه است ميان دو امر اين تعارض اول شرط: conflict(1( تعارض. 1

 آن در كـه  باشـيم،  كـرده  فـرض  اشتراكي امر دو آن بين غايت، يا روش، موضوع، موارد از
 ممكـن  وقتـي  تعـارض  نيـز  دين و بشري دانش مورد در. باشند رسيده تعارض به اشتراك
 موضـوعات  وقتـي « عبارتي به. شود فرض تصور قابل اشتراك اين نحوي به كه بود خواهد
 كنـد،  مـي  بررسـي  علـم  كه باشد اي طبيعي و فيزيكي هاي پديده همان شامل الهيات خاص
 ميـدان  وارد كساني درواقع .) 362: 1383 ديگران، و پترسون( »مهياست رقابت براي صحنه
 :دارند قرار دين و علم افراطي سوي دو در كه شوند مي تعارض

) scientific materialism( علمي انگاري ماده: دارند اعتقاد دين و علم تعارض به گروه دو
 و علـم  بـين  جدي تعارض كه معتقدند گروه دو هر. )Biblical literalism(گرايي  نص و

 مـدعيات  بـه  نهايتـاً  امـا  كنند مي شروع علم از علمي انگاران ماده دارد، وجود ديني عقايد
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 رسـند  مي علمي موضوعات دربارة مدعياتي به الهيات از نيز گرايان نص رسند، مي فلسفي
)Barbour, 1990: 10(. 

 گيرند مي ناديده را خود مدعيات مرزهاي ديدگاه دو هر افراطيان كه است ترتيب اين به
  .كنند مي تجاوز خود ادعاي از و

اين ديدگاه معتقدند كـه علـم و ديـن دو حـوزة     حاميان : independence(2(استقالل  .2
هر يك از اين دو، حوزة خود، روش خود، هدف خود و . كامالً مستقل و خودمختار هستند
بنابراين بايد زبان و كاركرد متفاوت علم و دين را در نظـر  . به قول بعضي زبان خود را دارد

رگونه تعارضي ميان علم و دين از با اين ديدگاه امكان ه). Barbour, 1990: 16(داشته باشيم 
شايد نخستين حامي ايـن ديـدگاه   . نمايند رود، اما مسائل ديگري به جاي آن رخ مي بين مي

گاليله باشد كه روش و غايات علمي را از روش و غايات ديني مجزا دانست و هر كـدام را  
ن و اخالق پس از او كانت است كه با طرح دو حوزة دي. صاحب جهاني مستقل معرفي كرد

سو و علم و معرفت از سوي ديگر بين اين دو جهان تفاوت معرفتي و شناختي قائل  از يك
شد و يكي را متعلق به عالم عقل و معرفت و ديگري را متعلق بـه جهـان عمـل و اخـالق     

شود تفاوت پرسـش از   از مهمترين موضوعاتي كه ذيل تباين علم و دين مطرح مي. دانست
است كه اولي را مربوط به حوزة دين و دومي را مربـوط  » چگونگي« و پرسش از» چرايي«

گـور،   تـوان بـه كـارل بـارت، كركـه      از ديگر حاميان اين ديدگاه مـي . دانند به قلمرو علم مي
. ها اشـاره كـرد   ها و اگزيستانسياليست ها، پوزيتيوست ها، نوويتگنشتايني بولتمان، نوراتودكس

هـا اشـتغال    كه دو حـوزه بـه آن   3هاي مرزي اي براي پرسش كننده اما اين ديدگاه پاسخ قانع
ترين مسائل بشري در  هاي مرزي از اساسي دارند عرضه نخواهد كرد، و اتفاقاً همين پرسش

نكته ديگر اينكه به صرف آنكه علم هنوز نتوانسته براي . بيني او هستند شناسي و جهان جهان
اي به غيـر از   تواند دليل كافي براي تأسيس رشته اي بيابد نمي كننده عالم پاسخ قانع» چرايي«

  .علم باشد
تابنـد و   حاميان اين ديـدگاه، دو زبـان بـراي بشـر را برنمـي     : integration(4(وحدت  .3

معتقدند كه انسان با يك زبان واحـد در مقابـل تجربيـات خـود از جهـان لـب بـه سـخن         
  . دور نيستگشايد و فاصله زباني بين دو جهان براي يك انسان مق مي

 شناختي معرفت ادعاهاي دو هر دين و علم كه معتقدند دين و علم يكپارچگي دارانطرف
 هـاي  زبـĤن  بـا  تـوانيم  نمي ما. دارند ها انسĤن جهان وراي واقعيات دربارة شناختيهستي و

 تعبيـر  يك بخواهيم اگر. نباشند مربوط جهان يك به هم ها آن اگر باشيم، خشنود نامربوط
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 بخـش  وحـدت  بينـي  جهـان  يك دنبال به بايد باشيم داشته خود تجارب تمامي از سازگار
 تجربـه  كـل  يـك  صـورت  بـه  بلكه مستقل، هاي بخش صورت به نه را زندگي ما. برويم
  ).54: 1385 گلشني،( كنيم مي

كنيم و علم و الهيـات هـر دو    بنا بر اين ديدگاه از آنجا كه ما در جهاني واحد زندگي مي
توانند بيگانه از هـم و همچـون    براي تبيين در همين جهان واحد هستند، پس نميدر تالش 

هيچ يـك از  «حاميان اين ديدگاه معتقدند . دو جزيرة بدون اتصال در دو عالم متفاوت باشند
» اين دو نيازي به يكديگر ندارند، اما ما به هر دو نيازمنديم تـا فهمـي كامـل داشـته باشـيم     

ين ديدگاه كه ممكن است براي كساني كه ضمن حفظ حدود علم و ا). 56: 1385گلشني، (
بـه    ها هستند خوشايند باشد، خود با اين مشكل بنيـادين دسـت   دين به دنبال آشتي ميان آن

گريبان است كه در صورت التزام به چنين وحـدتي، تناقضـات واضـح ميـان آراي ايـن دو       
ها توجيـه   صرف نگاه متفاوت آن توان با را چگونه مي 5حوزه در خصوص موضوعي واحد

بيني متفاوت نيست كه نهايتاً داللت بـر   كرد؟ آيا همين نگاه متفاوت خود ناشي از دو جهان
  دو جهان متفاوت دارد؟

معتقدان به اين ديدگاه ضمن آنكه بر تفاوت روشي و حتي غايتي علم و دين  :6تعامل. 4
داننـد، و در ايـن    در مواردي مشترك مـي  ها را هاي ظهور و بروز آن گذارند، زمينه صحه مي
تواننـد در   دانند و بر اين باورنـد كـه علـم و ديـن مـي      ها را يار و ياور يكديگر مي موارد آن

  .گفتگويي سازنده نقش مكمل را براي يكديگر بازي كنند
 از تواننـد  مي ها آن و هست گفتگو براي مشترك هاي زمينه دين و علم بين كه معتقدند اينها

 در كـه  جهـان  منتهـاي  و مبـدأ  بـه  مربـوط  سـؤاالت . [...] شـوند  مند بهره يكديگر تجارب
  ).53: 1385 گلشني،( هستند قبيل اين از شوند مي مطرح شناسي كيهان

حلي براي حل مسأله علم و ديـن بـدون    اين نگرش در بين انديشمنداني كه به دنبال راه
از  و طيف وسيعي از انديشـمندان بيشتري داشته اند مقبوليت  كنار نهادن يكي از اين دو بوده

پويشـي از ايـن    ةفيزيكداناني نظير ماكس پالنك و متكلميني نظير پاننبرگ گرفته تا فالسـف 
  ). 373- 370: 1383پترسون و ديگران، (اند  ديدگاه دفاع كرده

بندي جاي  چنانكه توضيح آن خواهد آمد، ديدگاه ماكس وبر در دسته نخست اين تقسيم
بندي فوق، اين نگرش  شود از طريق دستة چهارم تقسيم خواهد گرفت و در ادامه تالش مي

شناساني دين وبـر در ايـن    در ادامة بحث، نخست ديدگاه خاص جامعه. نقد و بررسي شود
مقام نقد و پاسخ به اشكاالت وبر، با نگـاهي بـه آراي    دهيم، سپس در خصوص را شرح مي
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، نكات انتقادي )Nicholas Wolterstorff (1932-)( 7يكي از منتقدان او نيكوالس ولترستورف
  .شود گيري بحث ارائه مي طرح خواهد شد و نهايتاً نتيجه

 

  دين و علم تعارض و وبر. 2
شناسي دين، به موضوع تعارض علـم و   جامعهكه بيشتر از ديدگاه ) 1920-1964(ماكس وبر 

در عصـر حاضـر   ) modernity(دين نگريسته است صاحب نفوذ عميقي در تفسـير تجـدد   
پوشي داشـته   است، و بر تعداد زيادي از متفكران بعد از خود تأثير مستقيم و غير قابل چشم

  :است، به نحوي كه براي مثال ولترستورف معتقد است
 نظريـه  اين اساس بر. است مانده برجاي وبر ماكس از تجدد تفسير ينتر قوي و ترين عميق
 و اجتمـاعي  قلمـرو  در عمـل  متفـاوت  هـاي  حـوزه  گيري شكل در نخست تجدد، ماهيت
 ايـن  در عقالنيـت  گسـترش  دامنة در سپس و مطرح فرهنگ در ارزش متفاوت هاي حوزه
  ).Wolterstorff, 1996: 95( شود مي عنوان ها حوزه

كند، طبيعتاً در  ها معرفي مي تجدد را نماينده و نمايانندة عقالنيت در تمامي حوزهوبر كه 
از ديدگاه وبر دين از مبنا با ابعاد  8.حوزة دين نيز با چنين عينكي به موضوع نگاه خواهد كرد

تواند در مسير پيشرفت بشر تأثير  نمي در تعارض است و) modern(گوناگون زندگي جديد 
تعارض خودآگاهانة دين با ديگر ابعاد زندگي، در آنجـايي كـه ديـن بـا     «. مثبتي داشته باشد

وبـر،  ( »تـر اسـت   تر و اصولي شود، از همه جاي ديگر قوي رو مي حوزة دانش عقالني روبه
معجزه است، جايي  ، اما محل اصلي وقوع تعارض بين علم و دين از نگاه وبر)402: 1387

هـاي علّـي و معلـولي     شود و نظام كه دست خداوند توسط علوم تجربي از جهان كوتاه مي
  .شود جانشين آن مي

شود كه دانش عقالنـي   تعارض ميان دين با دانش عقالني مشخصاً در جايي برجسته مي
ـ    و تجربي به طور مستمر از جهان افسون ي بـه  زدايي كرده و آن را همچـون سـازوكاري علّ

زيرا در چنين صورتي، علم با اين اصل بنيادين كه جهـان تحـت ارادة   . تصوير كشيده است
 شـود  گيري اخالقي خاصي است در تقابل واقع مي خداوند است، و لذا داراي معنا و جهت

  .)403: همان(
تر آراي وبر الزم است مقدمات مـورد نظـر او را بـراي ارائـه ايـن       اما براي مطالعة دقيق

بين علـم و ديـن   » تعارض«همانطور كه پيش از اين در توضيح نسبت . گاه بررسي كنيمديد
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اشاره شد شرط اول تعارض بين دو امر وجود اشتراك است، از همين روي بحـث دربـارة   
هـا، كـه    مقدمات آراي وبر را از نقطه اتصال علم و دين آغاز خواهيم كرد و علت افتراق آن

پس از تبيـين  . ض بين علم و دين است، بررسي خواهيم كرددر واقع محل شروع نزاع تعار
  .ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت هاي آن اشتراكات بين دانش و دين در نظر وبر، تفاوت

بـا  . صراحت در آثار وبر وجود ندارد بندي با اين ترتيب به شايان ذكر است كه اين دسته
ها در جهـت   و مرتب كردن آن و جامعه دين، قدرتهاي او در كتاب  كنار هم نهادن ديدگاه

» قدرت روحانيان ديني«هدف اين نوشتار، پنج نقطه اتصال استخراج شدند و ذيل دو عنوان 
  . در جهت تبيين اتصال دانش و دين از نگاه وبر نظم يافتند»  ماهيت عقالني اخالق دين«و 

  
  دين و دانش اتصال 1.2

  قدرت روحانيان ديني 1.1.2
 بـا  بارهـا  محور روحاني و نبوي مذاهب دين، و دانش ناپذير آشتي ظاهراً ارضتع رغم علي ـ

 از نيز و جادويي عناصر از هرچه مذهب يك. اند كرده پيدا نزديك رابطه عقالني خردورزي
 بيشـتر ) doctrine( »آمـوزه « از عوض در و باشد داشته خود در كمتر اي مراقبه صرفاً عرفان
  .يابد مي افزايش عقالني احتجاج به نيازش باشد، مند بهره
گرفت  شد جنبة اديبانه آن بيشتر قوت مي وابسته مي دين هرچه بيشتر به كتاب و آموزه ـ

  . شد و در برانگيختن تفكر عقالني و آزاد از نظارت روحانيان مفيدتر واقع مي
متفكر كه ظهور كردنـد، پيـامبراني كـه بـا     ) غيرروحاني(پيامبران از ميان مردمان عاميِ  ـ

بر اين، عرفا كه در جستجوي رسـتگاري    ورزيدند؛ عالوه روحانيان زمان خود خصومت مي
گرايان بودند، و شكاكان و فيلسوفان كـه اصـوالً بـا ايمـان عنـاد       مستقل از روحانيان و فرقه

  ).404- 403: همان(خاستند  ميان غيرروحانيان برميداشتند، همگي از 
اند و به دنبال ارائة روش زندگي خاص خود  از نظر وبر تا جايي كه اديان متكي بر آموزه

آوري جاي خـود   اما زماني كه اين استدالل. اند هاي عقالني آوري هستند الجرم نيازمند دليل
حكام و نهايتـاً خـود روحانيـت جانشـين     دهد و اين ا را به احكام جزمي روحانيان ديني مي

در اينجاسـت كـه وبـر    . بنـدد  شد، عقالنيت نيز از حوزة دين رخت برمي هاي دين مي آموزه
شود و قدرت گرفتن روحانيان را به عنـوان عامـل    پردازي خود مي وارد مرحله بعدي نظريه

  .كند ها معرفي مي اصلي تعارض علم و دين و همچنين احياي مجدد رابطة آن
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در طول تاريخ معموالً نهاد روحانيت به طور منظم هم بر مدارس نظارت داشت و هم  ـ
از همين رو اين نهاد كوشيده تا سيطرة خود بـر  ) 404: همان( كرد ها را تأمين مي كاركنان آن

هـاي   امر آموزش را در طول تاريخ حفظ كند و از اين طريق نسل بعدي را مطابق خواسـته 
  . ر به آن تربيت كنداين نهاد و وفادا

عامل ديگر اتصال دانش و دين ماهيت عقالني اخالق است كه ديـن همـواره در خـود    
  .داشته است

  ماهيت عقالنيِ اخالق دين 2.1.2
آنچه مسلم است اين است كه براي داشتن يـك نظـام اخالقـي مـتقن، نيازمنـد عقالنيـت       

اديـان  . نيـز پنهـان نمانـده اسـت    اي است كه از نگاه اديـان   اين نكته. خاص آن نيز هستيم
اي از خـردورزي داشـته    شـان درجـه   اند تا در اصول اخالقـي  مختلف همواره تالش داشته

باشند و اين موضوع از نظر وبر تالشي ناموفق بوده كه اكثـراً تـوفيقي در آن بـراي اديـان     
  :حاصل نشده است

مختلف ايجـاب   هاي علمي مذاهب و فكري و نيز روش شناختي هاي روان زيرساخت ـ
كرده است كه هر كدام در مقابل خردورزي موضعي متفاوت اختيار كنند، اما هيچ كـدام   مي

كلي از ميان بردارند؛ زيرا ايـن تعـارض از    نتوانستند تعارض دروني خود و خردورزي را به
 دهند گيرد؛ تفاوت در تصويري كه هركدام از جهان به دست مي تفاوتي گريزناپذير منشأ مي

  ).404: مانه(
رسـد   شود وبر در سير طرح مباحث خود در اينجا به اين مرحله مي مي مالحظهچنانكه 

بيني متفاوتي هستند و به لحاظ تصويري كـه از جهـان    كه علم و دين هر كدام داراي جهان
شود كـه در آن   وبر در اينجا وارد ميدان ديگري مي. دارند، در تعارضي گريزناپذير گرفتاراند

بيني، مشكل تعارض بين علم و  جستن از اين تفاوت جهان اند با مدد تفكران كوشيدهبرخي م
در » اسـتقالل «همانطور كه در مقدمة اين نوشتار به آن اشاره شد قائلين به . دين را حل كنند

اند، اما وبـر   ها را منتفي دانسته رابطة علم و دين با اين شيوه احتمال هرگونه تعارضي بين آن
هاي علـم و   كند كه چرا با جدا دانستن جهان اين بخش از ديدگاه خود روشن مي با توضيح

از نظر وبر موضوع معنابخشي بـه جهـان   . ها را حل كرد توان مسألة تعارض آن دين نيز نمي
  :موضوعي نيست كه اصوالً قابل طرح باشد
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 طريقي به كه را عقالني رويكرد نوع هر اصوالً تجربي علوم و رياضيات به معطوف ديدگاه
 رشـد . شـمرد  مـي  مـردود  اسـت  جهـان  ايـن  هاي پديده و رويدادها در »معنا« يافتن پي در

 سوق عقالني ضد قلمرو به عقالني قلمرو از را دين حال هر در تجربي علوم در گرايي عقل
 و ضـدعقالني  يـا  غيرعقالنـي  نيرويـي  بـه  ديـن  كه است حاضر زمان در فقط اما دهد؛ مي

  ).403: همان( است شده تبديل فراانساني

  
  تفاوت علم و دين 2.2

هـاي بـين دانـش و ديـن در      پس از بيان تعارضات ناشي از اتصال دانش و ديـن؛ تفـاوت  
شود، و نشان  رفت از مشكالت بررسي مي ها براي برون هاي آن حل بيني، روش و راه جهان

سـت تعـارض منتهـي    ب شود كه چگونه از نگاه وبر هر كدام از ايـن مـوارد بـه بـن     داده مي
  .خواهند شد

  بيني علمي و ديني تفاوت در جهان 1.2.2
از . هاي بنيادي دارد محور است كه با نگاه علمي تفاوت نگاه اديان به جهان نگاهي رستگاري

كـردن نظـام رسـتگاري     اند كه اين تفاوت بنيادين را با عقالنـي  نظر وبر اديان در تالش بوده
شـود تـا تعـارض علـم و ديـن       اي اسـت كـه باعـث مـي     ألهخود ناديده بگيرند و اين مسـ 

  :حل باقي بماند غيرقابل
داري بـر آن   ـ كه آگاهانه به منزلة جوهر دين ها، نياز به رستگاري ها و مكان در همة زمان

يافتة واقعيـات زنـدگي منشـأ     كردنِ عملي و انتظام ـ از تالش در جهت عقالني شود تأكيد مي
: اين ارتباط با درجات متفاوتي از شفافيت همواره وجود داشته استترديد،  بي. گرفته است

كم تا  اند كه سير حركت جهان، دست فرض پذيرفته همة اديان اين نكته را به عنوان يك پيش
  .)406: همان( دار است شود، به نحوي معني ها مربوط مي ن آنجا كه به منافع انسا
در . كنـد  بيني را بين علم و دين ايجاد مي فرض است كه تفاوت در جهان اما همين پيش

واقع دين كه دغدغة معنابخشي به جهان را همواره بر عهده خود دانسته است و بـه پيـروان   
. پوشي كنـد  توانسته از اين موضوع چشم داده است هرگز نمي خود وعده زندگي معنادار مي

  .خواهد بود همين امر است كه از نظر وبر باعث تضادي هميشگي بين علم و دين
جهـانيِ   داري اخالقي به شناخت عقالني توسل جسته و هنجارهاي مسـتقل و ايـن   دين

داري سپهري از حقايق بنا نهاده كـه ديگـر بـا     اين نوع دين. خاص خود را دنبال كرده است
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يافتة اخالقِ دينيِ عقالني ارتباطي ندارد؛ و نتيجة آن اين بوده است كه از جهان،  اصول نظام
وان يك سپهر، انتظار برود كه به مقتضيات اخالق ديني پاسخ گويد و يا از خود نوعي به عن

حال آنكه شناخت عقالني ناگزير بوده است كه چنين ادعـايي را از  . نشان دهد» داري معني«
سپهر عليت طبيعي و سپهر مبتني بر عليت اخالقي و مكافـت،  . اساس و بنياد مردود بشمارد

  .)408: همان( ناپذير دارند تيبا يكديگر تضادي آش
بايد توجه داشت كه منظور وبر از معناداري در اينجا ارزشـي اسـت، بـرخالف عليـت     

از اين . شود طبيعي كه حاوي ارزش براي جهان نيست و شامل خير و شر يا نيك و بد نمي
مجازات آيد، سير واقعي جهان طبيعت با اصل پاداش و  ديدگاه تا آنجا كه از ظواهر امر برمي

  .ارتباط چنداني ندارد

  تفاوت در روش علمي و ديني 2.2.2
كنـد تفـاوت    نكتة ديگري كه وبر از آن به عنوان عامل ايجاد تعارض بين علم و دين ياد مي

كنـد و ديـن در فضـاي     اينكه علم در فضاي عليـت طبيعـي تـنفس مـي    . ها است روشي آن
سـپهر  .  متفاوت به تبيـين امـور بپردازنـد   شود تا اين دو با دو شيوة كامالً اخالقي، باعث مي

رسد نتوانسته به سـؤاالتي كـه در مـورد     نظر مي عليت طبيعي را علم خلق كرده است، اما به
جامعيـت  «با وجود اين، علم تحـت لـواي   . هاي غايي آن وجود دارد، پاسخ دهد فرض پيش
است كه يگانه نگـرش   با اين ادعا وارد ميدان شده است كه نمايانگر نگرشي به جهان» فكر

، اما در مورد دين او با زباني تند نسبت به )408: 1387 وبر،( رود منطقي ممكن به شمار مي
كند و اين برتري را سـاخته اديـان و    حمله مي» خردورزي«خودبرتربيني اديان تحت عنوان 

  :داند معنايي ادعاهاي ديني مي هاي بر بي صرفاً نشان
 پايـة  بـر  كـه  اسـت  آورده پديد اشرافيتي فرهنگي، هاي ارزش يگرد مانند ،)intellect( خرد

. گرفتـه  قـوام  انساني شخصيِ اخالقيِ هاي ويژگي همة از مستقل و عقالني فرهنگي تملك
 تملـك  اين جهاني اين انسانِ. است غيربرادرانه اشرافيتي خردورزانه اشرافيت ترتيب، اين به

 اشـرافيت  اين دوش بر كه اي اخالقي گناه بار بر  عالوه اما. داند مي نيكي برترين را فرهنگي
 بيشتري قطعيت با را آن كه دارد وجود ديگري چيز فرهنگي ارزش اين در كند، مي سنگيني

 برحسب را فرهنگي ارزش اين اگر ـمعنايي بي از است عبارت آن و دهد؛ مي جلوه مقدار كم
 ).408: همان( بسنجيم آن خود معيارهاي
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هـاي   شود تـا تمـامي كوشـش    وبر تفاوت فاحش در روش علم و دين باعث مياز نظر 
چراكه به علت تفاوت روشي . اديان براي نجات و رستگاري خالي از عنصر عقالنيت باشد

خالي از ارزش اخالقي بودن عقالنيت و مبتني بـر ارزش اخالقـي   (كه پيش از اين ذكر شد 
اميد به رسـتگاري  . نيت به اين حوزه وجود ندارد، اصوالً امكان ورود عقال)بودن نگاه ديني

تواند چنان دور از دسترس باشد كه حتي براي  جهاني از نظر وبر مي براي راهبرد زندگي اين
  .تحقق اوليه نيازمند به صورتي از سوبژكتيويته يا احاله به جهاني غير از اين جهان باشد

 سـايه  مـا  كنـوني  زنـدگي  بـر  پـيش  از كه باشد فرايند از شكلي شامل رستگاري خود اگر
 اين[ باشد، دسترس از دور اي نتيجه زندگي هدايت براي تواند مي رستگاري به اميد انداخته،
 دهـد،  مي رخ جهان اين در كه] باشد[ سوبژكتيو كامالً فرايندي از صورتي] تواند مي  فرايند

 در خدمت مقدماتي سازي تقدس مثابة به حيات اين شرايط كه بعدي زندگي از صورتي يا
 .)Weber, 1964: 150( است آن

  
  هاي فكري و عرفاني شكست تالش 3.2

كنـد كـه تمـامي     وبر با اين توضيحات نتيجة نهايي خود را به اين شـكل صـورتبندي مـي   
هاي اديان براي رستگاري و نجات پيروانشان در مقابل با علم محكوم بـه شكسـت    تالش

او معتقد است دنياي متجدد . از عهدة ايشان خارج است هستند و توان مقابله با سپهر علم
زدايي از عالم راه را براي زندگي مرفه و آسايش بشر در همين دنيـا فـراهم آورده    با افسون

است و دين با وعدة رستگاري و نجات در دنياي ديگـر جـز بـر طبـل اشـرافيت قشـري       
   :كوبد خاص نمي

 عقـيم  هـا  تنش و ها تعارض مقابل در رانجامس رستگاري، براي عرفاني و فكري هاي تالش
 شكسـت  ايـن  هاي علت از يكي. شود مي تسليم نابرادري جهاني سلطة مقابل در و ماند مي
 رسـتگاري  بنـابراين، . نيسـت  همـه  دسـترس  در هايي تالش چنين خاص فرّه كه است اين

 نـوع  ايـن  ديگـر،  عبـارت  بـه  اسـت؛  اشرافيت نوعي بر مبتني قطعاً محتوا، نظر از عرفاني،
  .)408: 1387 وبر،( ساالري اشراف بر مبتني بخش نجات دين از است عبارت رستگاري

است كـه ديگـر   ) disenchantment(شده  زدايي از ديدگاه وبر دنياي جديد دنيايي افسون
هـاي ايـن دوره چنـان     ن انسـا . جايي براي زندگي به شيوة قديسان در آن باقي نمانده است

اند كه ديگر در عمل هيچ امكاني بـراي زنـدگي بـه روشـي      روشي را براي زندگي برگزيده
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اين امر نه يك دستور تجويزي از سوي وبـر كـه از نگـاه او امـري     . ديگر باقي نمانده است
  .كند عمل ميتنجيزي در ذات عالم متجدد است كه بشر به آن 

هـاي گونـاگون بـه شـكلي      كارهاي روزمره و مشاغل و حرفهدر بطن فرهنگي كه براي 
جهاني يافت، مگـر   عقالني سازمان يافته است، بسيار بعيد است بتوان جايي براي برادريِ آن

تحت شرايط فني و اجتماعيِ ناشي از فرهنگ . در ميان قشرهايي كه دغدغه اقتصادي ندارند
ا فرانسـيس، صـرفاً بـه داليـل خـارجي و      عقالني، تقليد از زندگي بودا يا عيسي مسيح و ي

  ).همان( .نمايد محيطي، محكوم به شكست مي
ولترستورف براي تبيين ديدگاه وبر در اين مـورد بـه بيـان نـوع خاصـي از شخصـيت       

هاي متفاوت در جامعه كنوني است، بشري كـه   زند كه نتيجة وجود حوزه مدرن دست مي
و عمل صرفاً نتايج محاسبات عقالني را مالك  هاي تفكر بندي حوزه در اين دوره با تقسيم

  : دهد قرار مي
 شخصيت، از خاصي نوع مستلزم فرهنگ، و اجتماع در متمايز هايحوزه اين قوام و ظهور
 هـم  و سـنت  هـم  است، مدرن شخصيتي لحاظ به كه فردي. است آن مند روش نوع يعني
 ارزيـابي  و ابـزار  عقالنـي  محاسـبة  عـوض  در و گـذارد،  مي كنار را عمل الزامات به تمايل
 خود هرچند آورد؛ مي فراهم آسايش اندكي معنا عالم. گيرد مي كاربه عمل از پيش را عقالني
) self-expression( مبـين  ـ خودـ  حـال  عـين  در امـا  اند، شده عقالني جديد عصر در هنرها
  .)Wolterstorff, 1996: 95. (هستند

  
  نقادانه به ديدگاه وبر نگاه. 3

همانطور كه در ابتداي بحث گفتيم براي نقادي و پاسخ به ديدگاه وبر در اين نوشتار نگاهي 
او در توضيح ديدگاه وبـر علـت پيشـرفت را بشـر نحـوة      . به آراي ولترستورف شده است

چنانكه بيان شد، از نظر وبـر تجـدد بـا نگـاه     . داند مواجهه او با واقعيت در عصر جديد مي
راه را براي ورود هرگونه افسانه و اسطوره بسته است و همين باعث  عقالني صرف به عالم

  .پيشرفت فزايندة انسان متجدد شده است
سوي چرا به«: كرد اين بود كهباتوجه به آنچه ذكر شد، پرسشي كه وبر بارها از خود مي

يا (ت آورد اين واقعيدليلي كه او در پاسخ مي. »رويم؟ چنين غيرمعمول پيش ميپيشرفتي اين
است كه انسان براي مشاركت در تجدد بايد جهان ) گيرد آنچه او به منزلة واقعيت درنظر مي
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 شده زدايي ، به معناي واقعي كلمه افسون)demagicalized(شده  را همچون امري اعجاززدايي

مـا كـه در تجـدد مشـاركت     . بـرد  كار ميرا به معني وسيع كلمه به »زدايي افسون«وبر . بداند
رو هـيچ ابـايي از     دانيم؛ از ايـن  نيم، درختان و رودها را صاحب قدرت اعجازآميز نميك مي

تر، ما براي مشاركت  در سطح وسيع. ها نداريم قطع درختان يا ساختن سد به روي رودخانه
اش را در بلكـه آن را امـوال خـود و معنـاداري    . دانـيم  در تجدد، عالم را عاري از معني نمي

  ).ibid: 95-96(دانيم  ن ميبرداري از آ بهره
زدگي اكنون پا به دنيايي گـذارده كـه    از نگاه وبر بشر با پشت سر گذاشتن دوران افسون

در اين دنياي جديد انسان خود به ادارة امور خويش مسلط است . در سيطرة عقالنيت است
 آنچه براي ولترستورف در نظريه وبر جذاب است، همين. و اين شرط ضروري تجدد است

نحوة مواجهة او و پيروانش با دين است، يعني كنار گذاشتن دين از كلية امور زندگي بشـر  
  .به نحوي كه دين ديگر هيچ دخالتي در ادارة امور بشر امروزي نداشته باشد

 و ذات بر مشتمل كه است وبر پيروان عقايد از بخش آن خصوص در من عاليق و اهداف
 صـحنة  از كـه  داننـد مـي  ايمقولـه  صـرفاً  را دين آنان. است دين با مواجه در تجدد اصول
 بقاياي در جديد دنياي در را دين جايگاه وبر تر،دقيق نحو به يا. [...] است رفته كنار زندگي

 مجرد فرهنگي فضاي يك داراي دين او نگاه از عبارتي به داند؛ مي) irrational( خردگريزي
 نيـز  اخـالق  و هنـر  و علـم  كـه  طـور همان كند پيروي خودش »منطق« از بتواند كه نيست،
 فكـري  خـط  همـين  به نيز ديگر شناسان روان عموماً. دهند انجام را كاري چنين توانند نمي
 را آن و دهند، مي قرار مدرن زندگي هايمؤلفه موقعيت در را دين يعني دارند، اعتقاد وبري
  .)ibid: 96-97( دانند مي تفريح و جنسي غريزة همچون هايي پديده و هنر عرض در

توان آن را يكي از پرنفوذترين تفسيرها از تجـدد در   با اين توضيح از ديدگاه وبر كه مي
ولترسـتورف خـود   . عصر حاضر دانست، پاسخ ادعاي وبر مورد بررسي قرار خواهد گرفت

 شناسي خواهد الگويي جديد براي شناخت سازي نيست و نمي اذعان دارد كه در مقام نظريه
ديني ارائه كند، اما تالش وي بر آن است تا با به چالش كشيدن نظريه وبر فهـم متفـاوتي از   

  .آراي او عرضه كند
بـرد كنـار   هاي گوناگوني كه وبر نـام مـي  اما، حقيقت خالف اين است كه دين از حوزه

دين از حوزة اقتصاد و با تأكيد بيشتر از حـوزة سياسـت حـذف نشـده     . گذاشته شده باشد
. هاي بسياري وجود دارد كه دين از حوزة شناختي نيز كنار گذاشته نشده است و نشانه است

گيـريم، ايـن    به نظر نگارنده همة ما هنگامي كه در مقابل ابعاد بزرگ نظريـة وبـر قـرار مـي    
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احساس را داريم كه از حقيقت عميق قابل توجهي برخوردار است؛ با اين وجود وقتي براي 
چيز  يابيم كه درخصوص همه وضوح درمي ي اين نظريه خارج شويم، بهمشاهدة امور از فضا

  ).ibid: 97(گويد و ما نيازمند الگوي جديدي هستيم  درست نمي
توان نظريه وبر را واكنشي به فهم دورة روشنگري از علم و ارتباط آن با دين دانست،  مي

پاسـخ  . گيرد استناد قرار ميبا اين حال اين فهم اكنون رو به اضمحالل گذارده و كمتر مورد 
  :بندي كرد توان در سه بخش دسته ولترستورف به وبر را مي

  علم در بنيادگرايي شكست. 1
  علوم ديگر هاي شاخه در موازي توسعة. 2
  ديني جوامع براي الگو برگزيدن. 3

بنـدي را بررسـي و از    با توجه به اهداف نوشتار حاضر بخش اول و سوم از ايـن دسـته  
  .صرف نظر خواهيم كردبخش دوم 

  
  شكست بنيادگرايي در علم 1.3

ولترستورف معتقد است ديدگاه بنيادگرايي كه قائل به پيوستگي بين فهم بشـر از علـم بـود    
هاي آشكار بين علـم قـرون    و نمونة بارز آن تفاوت 9وضوح با شكست مواجه شده اكنون به

  . تباعد جدي با يكديگر دارندوسطا و علم دورة جديد است كه در تمامي شئون تفارق و 
فهم و عمل روشنگري دربارة علوم طبيعي در حال تكوين جديد، تضاد معناداري با فهم 

پس . دارد در قرون وسطا ) High Sciences (scientiae)(گيري نظرية علوم برتر و عمل شكل
تصاص داد؛ از مناقشات بسيار در اين مسأله، فرضيه جاي اصلي را در علم جديد به خود اخ

 علـم برتـر  . [...] قرون وسطا كنار گذاشته شـده بـود   علوم برتردر حالي كه با دقت تمام از 
. كرد تا اينكه فناوري را پيگيـري كنـد   قرون وسطا بيشتر زندگي را به مثابة تفكر مالحظه مي

تدريج به جايي رسيدند كه علم را تا مقام كاشـف علـل ممكـن     نظريات عصر روشنگري به
شان علم برترها از پرداختن به  كه انگيزة قرون وسطايير طبيعت ارتقا دادند، در حالي ساختا

  ).ibid: 97-98(كشف ماهيات امور بود 
 مواجـه  شكسـت  بـا  را آن تواند مي كه بنيادگرايي رقيب ديدگاه ترينمهم جهت اين از
هاي علمـي   كوهن با ارائة نظريه انقالب .است كوهن توماس علمي هاي انقالب نظرية كند

در چهـارچوب نظـري وي حـداكثر در دورة    . هاي گوناگوني براي علم بـود  قائل به دوره
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هـاي   توان سخنان بنيادگرايان را پذيرفت، امـا بـا وجـود دوره    تثبيت يك الگوي علمي مي
ستورف با اشـاره بـه   ولتر. ماند بحران و انقالب ديگر جايي براي نگاه بنيادگرايانه باقي نمي

نظريه كوهن ديدگاه خودش در مورد رابطة علم و ديـن را كـه در مقـام يـك غيربنيـادگرا      
 1976كـه در سـال    عقـل در محـدودة ديـن    او در كتـاب . دهد كند و توضيح مي تبيين مي

ضمن نگاه بـه نظريـة   ) control belief(منتشر شده با وضع و بسط مفهوم اعتقادات ضابط 
: ك.ر(شناسي مورد نظـر خـودش را در حـوزة ديـن ارائـه كنـد        تا شناختكوهن كوشيد 

Wolterstorff, 1976: 65-66 .(   در عبارتي كوتاه منظور ولترستورف از اعتقـادات ضـابط را
  :توان بيان كرد به اين شكل مي
 خصـوص  در داوري بـراي  شـوند،  مي تلقي مسيحيت تعهد با مالزم كه اعتقادات از بعضي

 امـر  يك يعني( كردند مي پيدا چرا و چون بي و اساسي نقشي علمي) هاي نظريه يا( اعتقادات
 از نوع كدام اينكه تعيين در ديني اعتقادات اين آنكه حداقل). شدند مي تلقي) given( مسلم
 ديگـران،  و پترسـون . (داشـتند  زيـادي  تأثير نامقبول، ها آن از نوع كدام و اند مقبول ها نظريه
1383 :364(.  

بندي  صورت» اعتقادات ضابط«و » نظريه«، »داده«ه ولترستورف بر اساس تمايز بين ديدگا
با در نظر گرفتن تركيب اين سه و نگاه به نظريـة كـوهن در واقـع ديـن در قالـب      . شود مي

شود به نحوي كه علـم و ديـن ناگزيرنـد سـخن      وگو با علم مي اعتقادات ضابط وارد گفت
د و در صـورت ورود بـه هسـتة مركزيشـان نيـز بـراي       يكديگر را در قالب يك كل بشـنون 

  :برطرف كردن تعارض حاصل، آن را بشنوند و اعمال كنند
 كنـار  را هـا  آن يـا  كنـيم مـي  نظـر  تجديـد  نظريـات  در گاهي غايتي، چنين به رسيدن براي
 را مـان  ضـابط  اعتقـادات  گاهي و كنيم؛ مي ها داده جانشين را اعتقاداتمان گاهي گذاريم؛ مي

 تغييـر ( آخـر  نـوع  ايـن  مشـخص،  طـور به  علم در عميق جانشيني درواقع. دهيممي تغيير
 سـطح  در ديـن  و علم بين تعارضات از بسياري من اعتقاد به. بود خواهد) ضابط اعتقادات
  .)Wolterstorff, 1996: 100. (دهد مي رخ ضابط اعتقادات

  

  برگزيدن الگو براي جوامع ديني. 4
 از يكسـو و توضـيحات   ديـن  و علـم  تعـارض  دربـارة  ديـدگاه وبـر   بيان ضمن به اينجا تا

از سوي ديگر، تـالش   وبر مقابل در دين و علم شناختي مشترك وجه مورد در ولترستورف
در ادامه ديـدگاه ولترسـتورف دربـارة    . شوند بررسي بحث سوي دو اصلي هاي نشانه شد تا
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كنيم و درپايان بر اين مبنا ارتباط دانش  الگوي مناسب شناختي براي جوامع ديني را طرح مي
ولترستورف براي ارائة الگوي مورد نظـرش دسـت بـه ترسـيم     . و دين را بيان خواهيم كرد

دهد كه چگونه ساختار شناختي بين  زند و توضيح مي شرايطي از يك جامعة ديني نمونه مي
گيرد كه در يك جامعة  وي فرض مي. كند لگوي روشي مشابه پيروي ميعلم و دين از يك ا

كـه داراي محوريـت مـتن مقـدس اسـت،      ) مثال مورد نظر او جامعة مسيحي اسـت (ديني 
اجماعي عام بر سر كتاب محوري، مفاهيم مترتـب بـر آن، تفاسـير مترتـب بـر آن و افعـال       

  . يافته به آن تفاسير وجود داشته باشد تخصيص
بـرخالف  : رض كنيد شخصي برهاني با اين مضمون به اين جامعـه ارائـه كنـد   اكنون ف

وار از مـتن بـه مفـاهيمِ از    اند، پيامد حركت تسلسـل فرض گرفتهآنچه اعضاي جامعه پيش
پيش بنياد نهاده شده به نتيجة عمل از پيش بنياد نهاده شدة تفسير و به نتيجة عملِ از پـيش  

اي كـه جامعـه در نظـر دارد و از آن    آن منـافع محـوري  بنياد نهاده شدة تخصـيص، داراي  
شايد اين شخص استدالل . دهدسلسله انتظار دارد، نيست يا چنين منافعي را به دست نمي

بـودن تخصـيص    ايِ يكي از تفاسير معيار، نقش كليدي دربارة اشتباهكند كه محتواي قضيه
امـا  . تيجة اين برهان را طرد كنـد يك راه براي اين جامعه آن است كه ن. جامعه داشته باشد

اش وارد اگر جامعه نتيجه را بپذيرد، ضرورتاً بايد اين ناسـازگاري شـناختي را بـه زنـدگي    
خواهـد داشـت    هـا را در پـي  سازيكند، و اگر موازنة نظريه را بازسازي كند برخي دوباره

)Wolterstorff, 1996: 103.( 

واجهه با چنين شرايطي معتقد است جامعـة  گرفتن از كوهن براي م ولترستورف با كمك
هـاي متفـاوتي    متدينين دقيقاً بسان جامعة دانشمندان به هنگام بروز بحران در علم با گزينـه 

  : گزيند گيرد كه درنهايت يكي را برمي مواجه است، در مقابل يك چندراهي قرار مي
  ؛)باشد داشته وجود مقاومت امكان كه جايي تا( آن نپذيرفتن و وارده انتقاد طرد. 1
  ؛)است گذاران بدعت راه اين معموالً( ديگر متني با محوري متن جايي جابه. 2
  محوريت؛  از دار مشكل متن حذف. 3
  ؛)نو تفسير( نيست مرتبط آن با كه مواردي به متن حجيت بسط عدم. 4
  .)متن تأويل( است داشته اين از پيش كه معنايي از متن كردن رها. 5
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ها را ايجاد تعادل در جامعة مورد بحـث و اقنـاع    هدف از تمامي اين تالشولترستورف 
 دانـد  اي مي نظريه/داند و اعتبار اين تعادل را بيش از هر چيز اعتباري شناختي آن جامعه مي

)ibid: 105.( 

كار گرفته  گيرد كه وقتي معنا از متن محتمالً تفسير و محتمالً بهجامعه هميشه فرض مي
دهد بلكه حقـايق بنيـادين   حقايق بنيادين خاصي دربارة خدا دردسترس قرار مي تنها شد، نه
اين تنش در صورتي حـل خواهـد   . گذارداي را نيز دربارة منشاء جهان در اختيار ما مي ويژه

كنـد  اش را تـأمين مـي  شد كه جامعه تصورش را دربارة متني كه مورد نظرش است و منافع
كه براي يافتن امـري راجـع بـه خـدا كـاربرد دارد مسـكوت        تغيير دهد؛ و محتواي متني را

روشني، تغيير انتظارات جوامع ديني مرتبط است با منافعي كه از تخصيص متـون   به. بگذارد
طـرح  . شود و اغلب در اين مورد تحت نوعي فشار مشهود هسـتند شان استنباط ميمحوري

  ).ibid: 105(د گيرگاليله براي بازسازي موازنه در همين صنف قرار مي
سـادگيِ   نظر برسد كه تعارضاتي كه علوم اجتماعي و انساني بـا ديـن دارنـد بـه     شايد به

اما در اينجا از نظر ولترستورف در صورتي كـه  . تعارضات علوم تجربي قابل توضيح نباشند
آن نكتـه ايـن   . يك نكتة مبنايي را در نظر داشته باشيم مسأله از پيچيدگي خارج خواهد شد

پردازي از طبيعت ديني نقطة آغاز خود را بـر اجمـاع بـا     كه ضمن پذيرفتن بعد نظريه است
  .طرف مقابل نگذاريم، بلكه اين اجماع را هدف نهايي درنظر بگيريم

پردازي به طـور عـام بـه    شود كه نظريهدر چنين مواقعي، بحث به اين نقطه رهنمون مي
 بـه  منتهـي  داالن در را مـان ديـن  تـوانيم نمي اه انسان ما. دور استراستي از طبيعت ديني به

 چنـين  هـم  درواقـع عمـالً   شويم،مي علم تاالر وارد كه حالي در كنيم، رها كليساها شبستان
هـا پـيش از چـالش    جاي آن الگوي قـديمي پيراسـتن تمـامي ويژگـي    به. كنيمنمي را كاري

وگوي نظري هاي متفاوت در گفتاحتمالي با دين، بايد با الگوهاي جديد افراد كه با ويژگي
كنند اقدام به تحقيق كنيم، به عبارت ديگر اميد به اجماع به عنوان نتيجه باشد، نه شركت مي

اما با نهايت تأسف اغلب آنچه بدان اميد داريـم  . اينكه بر آن به عنوان نقطة آغاز اصرار كنيم
  ).ibid. (آيددست نميبه

تنهـا دو امـر    مقابل وبر ايستاد و گفت دانش و دين نه توان در با اين ديدگاه است كه مي
سره افسانه و  بيگانه نيستند كه يكي به دنياي واقعي ربط دارد و ديگري بريده از واقعيت يك

. وگويي سازنده در ساختن تمدن بشري شريك باشند توانند در گفت اسطوره است، بلكه مي
  :وظيفة ما بازسازي موازنة بين علم و دين است
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ما با چالش در خصوص تالش براي ارائة تصويري از جهان و خـود كـه علـم معاصـر     
رو هسـتيم يـا حـداقل مـن بايـد چـالش        دهـد روبـه  براي موازنه با ايمان مسيحي ارائه مي

رو شوم؛ بنـابراين بايـد بـر مبنـاي      آمده را توضيح بدهم، نه اينكه بكوشم با آن روبه وجود به
وگـو  دوراهي گفت: شودرابطه يك اصل مستدل ذكر مي در اين. شناسي صحبت كردروش

  ). ibid(بين الهيات و دين، بين اعتقاد مسيحي از يك سو و نتايج نظري از سوي ديگر 
  

 گيرينتيجه. 5

براي فهم بهتر رابطة بين دين و دانش كه اين نوشـتار از منظـر فلسـفة ديـن و بـا رويكـرد       
اسـت، در پايـان پـس از نگـاهي بـه رابطـة دانـش          شناختي به دنبال تبيـين آن بـوده   جامعه
اي بـراي   رشـته  شناسي و دين و با توجه به آنچه در اين مقاله گفته شد راهكـار ميـان   جامعه

اينكه دين و جامعه در نسبت تأثير و تـأثر هسـتند   . شود تعامل بين دين و دانش پيشنهاد مي
اند بروز و ظهور اديان متفاوت در تو كمترين دليل آن مي. كمتر مورد ترديد قرار گرفته است

شناسي و هـم   نسبت اين دو اما امري است كه هم بين علماي جامعه. جوامع گوناگون باشد
  .گران دين و فلسفة دين مورد بحث واقع شده است ميان پژوهش

  
  تأثير دين بر زندگي اجتماعي 1.5

. گران بـوده اسـت   شدين به عنوان بخش غير قابل تفكيك جوامع همواره مورد توجه پژوه
اند كه كساني نظير ميلتون يينگر براي ماركسيسـم و   حتي دامنة آن را گاه چنان گسترش داده

ديـن چنـان بـر    ). 53- 60: تامسون و ديگـران (اند  هاي ديني قائل شده پوزيتيويسم هم جنبه
و از هاي مدني تا روابط بين فردي  تمامي شئون زندگي جمعي انسان تأثير دارد كه از جنبش

  بسا به دهد و چه اخالق اجتماعي تا اقتصاد معيشت بشر را تحت تأثير حضور خود قرار مي
دين  با خاطر حضور يك دين هر كدام از اين موارد در يك جامعه درمقايسه با جامعة ديگر

تأثير دين بر مناسبات اجتماعي چنان عميق است كه . گير داشته باشد هاي چشم ديگر تفاوت
بـراي مثـال هـيچ    . گر تحميل خواهد كرد همواره به مثابة مهمترين عامل خود را به پژوهش

تواند دربارة انقالب ايران تحقيق كند و نقش دين را درنظر نگيرد، همـين   گري نمي پژوهش
هاي اجتماعي ديگر از جنبش مارتين لوتركينگ در آمريكا تـا مهاتمـا    ة جنبشموضوع دربار



 41   يامير صادقي و منصور نصير

  

كند، كه بررسي جزئيات اين نقش و تأثير از مسؤليت مقالة حاضـر   گاندي در هند صدق مي
  .خارج است

  
  تأثير جامعه بر دين 2.5

را  سو چنان عميق است كه اساسـاً ديـن   گسترة تأثير جامعه بر دين در نگاه محققان از يك
هـاي جمعـي در قالـب مناسـك و      دانند و چيزي به جـز فرافكنـي   زاده و مولود جامعه مي

دانند و از سوي ديگر دين را به مثابـة امـري فرازمينـي و فراانسـاني و جـدا از       ها نمي آيين
هاي خود را بـر سـر    گستراند و چتر آموزه هاي خود را بر جامعه مي دانند كه بال جامعه مي
توان مسيري ميانه را در پـيش گرفـت كـه در آن جامعـه و      اما در اينجا مي. گيرد جامعه مي

دين به مثابة دو عنصر از يك فرايند ديالكتيك در كنار هم يك ساختار كلي رو به رشـد را  
چه اديان متكي به وحي و كتاب مقدس و چه اديـان  (تأثير جامعه بر اديان . دهند شكل مي

انكار كرد؛ چراكه واقعيتي تاريخي و ناشي از ظهور اديـان  توان  را نمي) غير متكي به وحي
در جوامع گوناگون است كه جامعة هند آن زمان مقتضي ظهور بودا بـود و جامعـة عـرب    

مقتضي و آماده ظهور دين اسالم، و همچنين است در مورد ديگر اديان ) ص(زمان پيغمبر 
شناسـي، ديـن را    ن يـا جامعـه  گـر اديـا   اما اينكه بخواهيم به عنـوان پـژوهش  . بزرگ جهان

سـره حـاكم بـر جامعـه      اي كه در آن ظهور كرده بدانيم و چه آن را يـك  جامعه» محصول«
كـه معمـوالً اديـان بـر      نخسـت آن . بشماريم از هر دو جهت با مشكل مواجه خواهيم شد

محور شخصي كه به نام پيامبر يا منادي آن دين است شكل گرفتـه و در مراحـل نخسـت    
ني در جامعه ندارند و بيشتر در خفا هستند و مـدعي ارتبـاطي فرابشـري بـراي     نفوذ چندا

سوي . بين دين و جامعه است» وگو گفت«ها مؤيد  تمامي اين نشانه. اند تنظيم روابط انسان
كه اگر دين را امري فرابشري و همچون چتري بر سر جامعه بـدانيم اساسـاً نبايـد     ديگر آن

اي قـرار گرفتـه، امـا بـه تجربـة       باشد كه بر سر چه جامعـه  براي دين تفاوتي وجود داشته
ايم كه دين مردم حجاز با دين مردم هند و چين و آمريكاي جنوبي بـه نحـو    تاريخي ديده

متفاوتي ظهور يافته است كه اين نيز نشان از تعامل بـين ديـن و جامعـه و تـأثير مسـتقيم      
از كسـاني كـه در دو سـوي طيـف      رسد هر كدام به نظر مي. جامعة پذيراي يك دين دارد
انديشند، درواقع بشريت را از امكان ديالكتيكي پيشـرفت بـه    انكار رابطة دين و جامعه مي
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تـرين عوامـل    كنند، امكـاني كـه شـايد از مهـم     واسطة تعامل بين دين و جامعه محروم مي
  .است  برندة بشر در طول تاريخ تمدنش بوده پيش
  
  دين آموختة اجتماع؟ 3.5
البته بايد به نكتة ظريفي در اين بخـش  . اتصال ديگر دين و جامعه، آموزش دين است نقطة

بـه عبـارت   . توجه داشته باشيم كه منظور ما موقعيت آموزش دين پس از استقرار آن اسـت 
اصـطالح دورة   ديگر در جهاني كه اديان مستقري در جوامع گوناگون حضـور دارنـد و بـه   

شود كه آيا دين توسط اجتماع بـه افـراد    پرسش طرح مي ظهور اديان سپري شده است، اين
شـوند،   شود يا اين افراد هستند كه هنگامي كه با دين خود كنـار هـم واقـع مـي     آموخته مي

توانـد مـا را از    شوند؟ شايد انتخاب هر كدام از ايـن دو شـق مـي    صفت جمعي را پذيرا مي
اين به آن معناست كـه اگـر   . وم كندهاي ناشي از شق ديگر محر مندي از توانايي امكان بهره

خواهيم از تمام استعداد و توان دين و جامعه در كنار هم برخوردار باشيم، گريزي نيست  مي
كدام را معلم و ديگري را شاگرد ندانيم، بلكه اين دو سرماية بشري را در كنار   جز آنكه هيچ

تنها در زمان ظهـور اديـان، بلكـه     درواقع نه. هم قرار دهيم تا براي رشد انسان ياور او باشند
توان با ايـن ادعـا    رود و نمي پس از استقرار هم نياز به ديالوگ بين دين و جامعه از بين نمي

تواند ديني تمام وكمال براي افراد خود برسـازد و آن را   كه جامعه به بلوغ رسيده و خود مي
با نگاهي ابزارگونه آن را كتـاب  به افراد خود آموزش دهد، جنبة ايجابي دين را كنار نهاد و 

شود، بلكـه   تنها توسط آموزگار تدريس مي اي در دست آموزگار جامعه دانست كه نه درسي
  .شود يافته هم مي رفع اشكال و توسعه

شده در اين نوشتار بايـد گفـت كـه اوالً برتردانسـتن      با نگاهي به تقابل دو ديدگاه طرح
ا بخشي ديگر چه از سوي علماي دين اظهـار شـود و   هاي بشر در مقايسه ب  بخشي از داشته

بردن سير رشد شناختي انسان نتيجـة ديگـري    راهه چه از سوي دانشمندان طبيعي، جز به بي
شده براي بشر آن است كه از تمامي قواي معرفتي خود  نخواهد داشت و بهترين راه شناخته

است كه انسـان بايـد نحـوة     اما نكتة اساسي اين. در جهت تنظيم شناخت خود بهره بجويد
هـا نيـز روزي ممكـن     ترين دانش كارگيري هر كدام را بياموزد و هميشه بداند كه محوري به

هـا را كنـار    خوش انتقاداتي كوبنده شوند و ممكن است انسان نـاگزير شـود آن   است دست
ورف وگوي ولترست توان به طور عملي به پيشنهاد گفت با اين مالحظات است كه مي. بگذارد
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در غيـر ايـن صـورت وضـعيت علـم و ديـن از نگـاه        . انديشيد و بدان جامة عمل پوشاند
بهره ماندن هميشـگي از   گفت و جز تعارض و بي شناسي دين همان است كه وبر مي جامعه

  .ماند بخشي از ميراث معرفتي بشر چيزي باقي نمي
راي راهبري جامعـة  شناختي به جامعة متدينان ب از همين روست كه با پيشنهادي جامعه

سو و پيش نهادن ديدگاه كوهن پيش روي دانشمندان علوم تجربـي و انسـاني    خود از يك
از سوي ديگر ضمن قائل شدن به تناظر ساختاري نظام شناختي بـين دو جامعـه علمـي و    

 گفـت در  ناپـذيري كـه وبـر از آن سـخن مـي      توان اميد داشت كه تعارض حـل  ديني، مي
محتمـل و قابـل تحقـق توصـيف شـده،       »دين شناسيجامعه« اظلح به كه خاص شرايطي

وگو بهـره ببـرد، نـه     حل به مثابة مسيري براي ادامه گفت حلي مناسب بيابد و از اين راه راه
  .نقطة مقصدي براي پايان مشكالت

  

  نوشت پي
 

 .Barbour, 1990: 11-16 :ك.ربيشتر  ةبراي مطالع .1

  .Barbour, 1990: 16-24 :ك.ربيشتر  ةبراي مطالع .2
بشر و مسـائلي   ة، اراد)مسأله تكامل(خلقت  ةشناسي، نحو هاي كيهان هاي مرزي در حوزه پرسش. 3

  .ندكن از اين دست ظهور مي
 .Barbour, 1990: 33-45: ك.ربيشتر  ةبراي مطالع. 4

توان به موضوعاتي نظير معجزه، وحـي، عـالم مـاوراء ارتبـاط روح و      از جمله اين تناقضات مي. 5
  .جسم انسان و موضوعات مشابه اشاره كرد

6 .Dialogue :ك.براي مطالعه بيشتر ر :Barbour, 1990: 24-33.  
شده در فلسـفة ديـن    شناسي اصالح آلستون به معرفتفيلسوف متأله دين كه همچون پالنتينگا و . 7

  .معتقد است
مرحلـة  ) 2ي به وسيلة دين؛ يمرحلة جادوزدا) 1: گيرد صورت مي شدن در دو مرحله اين عقالني. 8

  .)3: 1392شلوختر، (پذيرد  مدرن شدن كه بر اساس علم، اقتصاد و سياست انجام مي
  .Wolterstorff, 1996: 97-100 :ك.ر اين موضوع كامل شرحبراي مطالعة . 9
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