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ینــه ی  هز کــه  ســپاس گزارند  تراســت  یســتندام  کر مؤسســه ی  از  موعــه،  مج ایــن  گردآورنــدگان 
ــاب حاصــل  ــن کت کســفورد در ســال های 1978 و 1979 را پذیرفــت و ای ــزاری گردهــم آیی در آ برگ
کــه  آن اســت. آن هــا هم چنــ�ن از فرقــه ی دومینیکــن، رهبــر ایــن فرقــه و شــورای عمومــی در رم 
ِیــرِز1  یراســتاری را بــرای جان میلــز فراهــم آوردنــد، از مرشــد و راهبــان جامعــه ی بلک فر امــکان و
کســفورد کــه مهمان نوازانــه اجــازه دادنــد گردهــم آیی در آن جــا برگــزار شــود، و از عــامل دیــی، مرحــوم  آ
گردهــم آیی  کــه اندکــی قبــل از درگذشــتش و در زمــان آماده ســازی برگــزاری  کورنلیــوس ارنســت 
توصیه هــای ارزش منــدی کــرد، متشــکرند. دســت اندرکاران و گردآورنــدگان ایــن کتــاب متأســف اند 
یــکا  پــا و آمر کــه منی تواننــد از تک تــک جامعه شناســان، مردم شناســان، فیلســوفان و اهلی دانــان ارو
ــی از  می کــه در آماده ســازی بن بــرای یادداشت هایشــان تشــکر کننــد. از پیتــر موســکارال ســپاس گزار
موعــه هم چنــ�ن از رادین نیدهــام بــرای نقــل قــول از کتابــش،  ایــن مــ�ن کمــک کــرد. گردآورنــدگان مج

ربــه، تشــکر می کننــد. بــان و تج ــاور، ز ب
یه ی 1979 کسفورد، ژانو آ
ید مارت�ن دیو

رم میلز
ُ
جان ا

ینگ دبلیو. اس. اف. پیکر

یراستار[. 1. به معی »راهبان سیاه پوش«]و

تقدیر و تشکر





آیلین بارکر 1
بــاره ی جنبــش  مــدرس جامعه شــنایس در مدرســه ی اقتصــاد و علــوم ســیایس لنــدن. مطالــی در

یــه ی جامعه شناســانه و فلســفه ی اجتماعــی نوشــته اســت. کلیســای اتــاد، علــم و دیــن، نظر *

گرگوری بام2
یســنده ی کتاب هــای انســان در حــال شــدن: خــدا در  اســتاد جامعه شــنایس دانشــگاه تورنتــو. نو

ربــه ی ســکوالر، و دیــن و ازخودبیگانگــی. تج
گیل3 رابین 

یســنده ی کتاب هــای زمینــه ی  مــدرس اخــاق مســیحی و اهلیــات عمــی در دانشــگاه ادینبــورو. نو
اجتماعــی اهلیــات و اهلیــات و ســاختار اجتماعــی.

یس4 یستوفر هر کر
بــاره ی خانــواده و  مــدرس ارشــد جامعه شــنایس در مؤسســه ی آمــوزش عــایل ســوانیس. عمدتــا در

کــرده اســت. بــه روش جامعه شناســانه عاقــه دارد. تغییــر اجتماعــی آثــاری منتشــر 

1. Eileen Barker
2. Gregory Baum
3. Robin Gill
4. Christopher Harris

همکاران

Unification Church



مری هس1 

یج. مدرس فلســفه ی دین در دانشــگاه اســتن�ن )80ـ  1978).  اســتاد فلســفه ی علم دانشــگاه کمبر

یــک و فلســفه ی علــوم اجتماعــی و دین نوشــته اســت. یــخ و فلســفه ی فیز بــاره ی تار مطالــی در

دبلیو. دانلد هادسن2 

یتگنشتاین. باره ی و یت در یسنده ی مقاال کِستر. نو دانش یار فلسفه ی اخاق در دانشگاه ا

ِکر از فرقه ی دومینیکن3   فرگوس 

باره ی  اهلــی دان دومینیکــی، مــدرس فلســفه ی دین در دانشــگاه ادینبــورو )77ـ  1976(. مطالی در

هایدگر و فلســفه ی مدرن فرانســه نوشــته اســت.

نیکِلس لش4 

یــج. عاقه منــد بــه مســائل روش اهلیــایت. اخیــرا  اســتاد صاحب کــریس اهلیــات در دانشــگاه کمبر

کتــاب اهلیــات در داِور بیــچ5 را نوشــته اســت.

آنتوان لیون از فرقه ی دومینیکن6 

مدیــر هیــات تقیقــایت در اداره ی اقــدام اجتماعــی وزارت هبداشــت فرانســه. مــدرس ســابق 

کــرده اســت. پیاهــا تقیــق  بــاره ی اتو یــس. در کاتولیــک پار جامعه شــنایس در انســتیتو 
دیوید مارتین 7

بــاره ی فراینــد  اســتاد جامعه شــنایس در مدرســه ی اقتصــاد و علــوم ســیایس لنــدن. کتاب هــایی در

کــرده اســت. یزاســیون، جنبــش دانشــجویی و منادگــرایی مســیحی منتشــر  سکوالر

رم میلز از فرقه ی دومینیکن8 
ُ
جان ا

بــاره ی  مشــاور پیشــوای فرقــه ی دومینیکــن در امــور ابزارهــای ارتبــاط اجتماعــی، رم. آثــاری در

کــرده اســت. جنبش هــای دیــی مــدرن و اهلی دانــان منتشــر 

1. Mary Hesse
2. W. Donald Hudson
3. Fergus Kerr O.P. 
4. Nicholas Lash

یراستار[. 5. به معنای »ساحل داِور«، شعری از متیو آرنولد ]و
6. Antoine Lion O.P.
7. David Martin
8. John Orme Mills O.P.



ینگ1 دبلیو. اس. اف. پیکر

بــاره ی دورکــم و جنبه هــای  مــدرس ارشــد مطالعــات اجتماعــی در دانشــگاه نیوکاســل. آثــاری در

کــرده اســت. در اصــل مــدرک اهلیــات دارد. بــاور و عمــل دیــی منتشــر 
تیمیت َردکلیف از فرقه ی دومینیکن2

کســفورد،  قامئ مقــام مطالعــات دومینیکن هــا در انگلســتان. در خانــه ی مطالعــات دومینیکــن آ

یــس می کنــد. بــه هرمنوتیــک اهلیــایت عاقه منــد اســت. اهلیــات نظام منــد تدر
رابرت تاولر 3

یســنده ی کتــاب دیــن انســاین: مســائل جامعه شناســانه  مــدرس جامعه شــنایس دانشــگاه لیــدز. نو

در مطالعــه ی دین.
)اطاعات متعلق به 1980 است.(

1. W. S. F. Pickering
2. Timothy Radcliffe O.P.
3. Robert Towler





بســیاری  معاصــر بث هــای  دوران  در  کــه  اســت  موضوعــایت  از  علــم  و  دیــن  میــان  ارتبــاط 
ــا روش  کــه ب کــدام دانــی هســتند  کــه علــم و دیــن هــر  برانگیختــه اســت. چنــ�ن ادعــا می کننــد 
ــه  ب ر ــر خــرد و تج ــم در تتّبعاتــش ب ــد. عل ــاره ی موضوعشــان جســت وجو می کنن ب خــاص خــود در
تکیــه دارد، در حــایل کــه وحــی و امــر قــدیس ابــزار اصــی دیــن بــرای وصــول بــه حقیقت انــد. برخــی 
اندیش منــداْن علــم و دیــن را دو مقولــه ی متمایــز از هــم و دو تــز متعــارض می داننــد، حــال آن کــه 
برخــی دیگــر بــه پیونــد متقابــل میــان ایــن دو قائل انــد. در یــک تقســم بنــدی، چهــار نــوع رابطــه 

میــان علــم و دیــن شناســایی شــده اســت: 

تعــارض: اعتقــاد بــه آن کــه ایــن دو حــوزه بــا هــم متعــارض و ناســازگارند. طــرف داران ایــن ایــده 

یــخ را  گــر تار ل هایی در تأییــد سخنشــان مطــرح کردنــد. طــرف داران ایــن دیــدگاه معتقدنــد ا اســتدال

یــه ی تکامــل  بــکاومی مــوارد بســیاری از ایــن تعارضــات می بینــم. آن هــا از مجلــه بــه ناســازگاری نظر

کنــش کلیســا در مقابــل آن اشــاره می کننــد. یــه ی گالیلــه و وا بــا آموزه هــای دیــی و نظر

ــد.  ان ــا جــدا از یک دیگر  ــی کام ــن دو حــوزْه قلمروهــای تقی ــه ای ــه آن ک ــاد ب اســتقال: اعتق

بــه  کــدام در قلمــروی خــود مباننــد و  گــر علــم و دیــن هــر  ا ایــن دیــدگاه معتقدنــد  طــرف داران 

باشــند.  داشــته  مســاملت آمیزی  یســی  هم ز می تواننــد  نکننــد،  دســت درازی  دیگــری  قلمــروی 

بــا عنــوان *امــر غیــر هم پوشــان معتقــد اســت ایــن دو حــوزه  یــه اش  اســتیون جی  گولد1 در نظر
می تواننــد جــدا از هــم بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد.2

1. Stephen Jay Gould
2. Gould, S. J. (1997). “Nonoverlapping Magisteria.” Natural History 106 (March) pp. 22–16.

مقدمه ی مترجم

Non- overlapping 
magisteria (NOMA) 
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کــه می تواننــد در  کــه ایــن دو حــوزه چیزهــایی دارنــد  گفت وگــو: اعتقــاد و بیــان ایــن مطلــب 
کــه  مواقــع هم پوشــاین، در اختیــار یک دیگــر قرار دهنــد. ایــن ایــده بــر ایــن فــرض اســتوار اســت 
یــد و بــه انســان امــکان داد جهــان را بشناســد. بنا بــر ایــن، تعــاریض بــ�ن  خداونــد جهــان را آفر
گــر هــم تعــاریض ظاهــری وجــود داشــته  دیــن انســان و تــوان او در شــناخت جهــان وجــود نــدارد و ا
باشــد، بــا گفت وگــو، تعامــل و داد و ســتد بــ�ن ایــن دو حــوزه می تــوان بــه ســازگاری رســید. تومــاس 
یــد »انســان بــه مــدد برخــورداری از طبیعــی مشــتمل بــر عقــل،  ینــاس در ایــن بــاره می گو کو آ
انــگاره ی خداونــد مســوب می شــود و ایــن انــگاره بیش تــر از ایــن حیــث در انســان وجــود دارد کــه 

او مــی توانــد از خداونــد تقلیــد کنــد«.1
کــرد و بــه آن هــا  ادغــام: اعتقــاد بــه آن کــه می تــوان و / یــا بایــد ایــن دو حــوزه را در هــم ادغــام 
شــید. ایــن دیــدگاه فــرض می گیــرد دیــن و علــم بــا هــم هم نــوایی دارنــد. بــر اســاس ایــن  وحــدت بن
امــد. بنــا بــر ایــن،  پرســی می انج دیــدگاه، علــم بــدون دیــن بــه ماده گــرایی و دیــن بــدون علــم بــه ظاهر

بایــد مهیشــه ایــن دو امــر را بــا هــم در نظــر گرفــت. 
لیــات آن به صــورت  ســت�ن بارقه هــا و تج یــان داشــت. نن ایــن بــث در جهــان اســام هــم جر
کــه متکلمــان مســلمان بــه شــکل های  بــاره ی پیونــد میــان عقــل و شــرع مطــرح شــد  بــث در
یــت عقــل فتــوی  تلــف بــه آن پاســخ دادنــد. اشــاعره شــرع را مقدم داشــتند و معتزلــه بــر اولو من
ــه  ــا شــکل گیری علــم ب ــد هــم ب یــن« قائــل شــد. در دوران جدی ــه »أمــر بــ�ن االمر ــد و شــیعه ب دادن
شــد.  ْن بــث ارتبــاط میــان علــم و دیــن در میــان اندیش منــدان مســلمان مطرح  معنــای مــدر
بــاره ی ایــن موضــوع بــا  اســدآبادی در رســاله ی اصــول مذهــب نیچــری کوشــید در سید مجال الدین 
تلــف اســامی، ظهــور بث هــایی در این بــاره  ارنســت رنــان ماجــه کنــد و بعــد از او هــم در آثــار من
ــد.  ــم روز مهــراه کنن ــا عل ــش را ب ی ــکام آزاد کوشــیدند تفســیر خو ــد ابوال ــدمی. مفســراین مانن را دی
اندیش منــدان متأخرتــری ماننــد مهنــدس مهــدی بــازرگان، حســن حنــی و ممــد نقیــب العطــاس 
هــم در تاش هــای جدیدتــری ســعی کردنــد علــم و دیــن را از حیــث روش و اعتبــاِر یافته هایشــان 

ســازگار و علمــی دیــی بنــا کننــد.
ــل  ــن موضــوع از یــک ســو ذی ــات بســیار امهیــت دارد. ای ــان جامعه شــنایس و اهلی ــاط می ارتب
عنــوان ارتبــاط میــان علــم و دیــن قــرار می گیــرد و از طــرف دیگــر تابعــی از موضــوع دانــش و قــدرت 
ــوان  ــل عن ــن رشــته ذی ــن دارد. ای ــرای مطالعــه ی دی اســت. جامعه شــنایس رویش خــاص خــود ب

1. http://plato.stanford.edu/entries/religion-science/#Con
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ــا  ــردم ب ــه م ــد چگون یاب ــد و در ــرریس کن ــن را در جامعــه ب ــن می کوشــد نقــش دی جامعه شــنایس دی

ــوان از جامعه شــنایس  ــار جامعه شــنایس دیــن می ت کن شــند. در  ــا می بن ــه زندگــی خــود معن ــن ب دی

گــر جامعه شــنایس  دیــی هــم یــاد کــرد کــه هدفــش صیانــت از اخــاق دیی ســت. روشــن اســت کــه ا

کــه شایســته و بایســته اســت بــه  ادعاهــای دیــن، یعــی اهلیــات را در نظــر نگیــرد، منی توانــد چنــان 

بــاره ی دیــن، بایــد بــه  یایب هــای خــود در ــام وظائــف خــود بپــردازد. جامعه شــنایس فراتــر از ارز انج

یــف دیــن از نقــش خــود در جامعــه هــم توجــه کنــد.  تعر

بــاره ی دیــن و دیــن داری امهیــت دارد، بــه  گرچــه توجــه بــه ادعاهــای اهلی دانــان در البتــه ا

هیچ عنــوان کایف نیســت. خصلــت یب طــریف جامعه شــنایس، کــه ایــن رشــته ســعی می کنــد تــا جــایی 

بــاره ی  کــه امــکان دارد بــه آن نزدیــک شــود، جامعه شــنایس را وادار می کنــد در مطالعاتــش در

دیــن، نگاهــی برون دیــی داشــته باشــد و دیــن و دیــن داری را فقــط بــه یــک برداشــْت مــدود 

حایل کــه  نکنــد. در ایــن مرحلــه جامعه شــنایس دیــن از جامعه شــنایس دیــی فاصلــه می گیــرد. در 

*جامعه شــنایس دیــن در مطالعــات خــود ســعی می کنــد یب طرفانــه بــه موضــوع مــورد تقیقــش 

بپــردازد، *جامعه شــنایس دیــی خــود را نســبت بــه ارزش هــای دیــی متعهــد می دانــد و می خواهــد 

راه هــایی بیابــد تــا آن ارزش هــا را حفــظ کنــد. 

پیــدا می کننــد،  بــا یک دیگــر اصطــکاک  اهلیــات  و  کــه جامعه شــنایس  دیگــری  مرحلــه ی 

کــه جامعه شــنایس دیــن بــه موضــوع دیــن می پــردازد. جامعه شــنایس دیــن خــود را  شیوه ای ســت 

کــرده اســت. بنــا بــر ایــن، بــرای مطالعــه ی موضوعــایت ماننــد  یــف  به عنــوان رشــته ای ســکوالر تعر

ــر *افســون زدایی کنــد. اهلــی دان ایــن شــیوه را منی پســندد و  ســت بایــد آن هــا را بــه قــول وب دیــْن نن

معتقــد اســت بــا ایــن کار دیــن از متــوای اصــی اش، قداســت، هتــی می شــود و بنــا بــر ایــن شــناخت 

کــه ذاتــا مقــدس اســت، منی توانــد مــا را بــه مقصــود شــناخت برســاند.  بــاره ی امــری  دنیــوی در

بث هــایی ماننــد ایــن از گذشــته ذهــن جامعه شناســان، اهلی دانــان و اندیش منــدان دیگــر 

کــرده اســت. بســیاری آغــاز مطالعــات دیــی را بــه قــرن  رشــته های مرتبــط را بــه خــود مشــغول 

نوزدهــم برمی گرداننــد. جامعه شــنایس هــم از زمــان شــکل گیری بــه دیــن به عنــوان یــک هنــاد 

کــرده اســت.  مهــم اجتماعــی و عنصــری بســیار تأثیرگــذار در حیــات اجتماعــی انســان توجــه 

کــه ایــن کتــاب حاصــل آن اســت و انتشــار ایــن کتــاب،  یومــی  دهــه ی 1970، زمــان برگــزاری مسپوز

بــاره ی اهلیــات و جامعه شــنایس در جهــان غــرب و مســیحیت بــود.   نقطــه ی اوج بث هــایی در
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نیــاز بــه یافــ�ن پاســخی بــرای ایــن ســؤاالْت اندیش منــدان ایــن دو رشــته را بــرای گفت وگــو و یافــ�ن 

 رو در روی هــم قــرار داد و نشســت های متعــددی برگــزار شــد. ایــن کتــاب حاصــل یکــی از 
ْ

راه حــل
ایــن نشست هاســت. 

ــن  ــان داشــت. دو رشــته ی فلســفه ی دی ی ــی جر ــن دوره هــم مطالعــات دی ــه پیــش از ای البت
ــد جامعه شــنایس  ــد. آن هــا هــم مانن ــن دارن ــن قدمــی بیــش از جامعه شــنایس دی و مطالعــات دی
دیــن اغلــب در اختیــار فاســفه و دین شناســاین بوده انــد کــه الزامــا بــاور دیــی نداشــتند. ســابقه ی 
ــردد. بعــد  ــاز می گ ــار هکاتائــوس ملیتــویس ب ــه قــرن پنجــم قبــل از میــاد و در آث مطالعــات دیــن ب
کــرد. بعدهــا در دوران میانــه،  تلــف توجــه  ــش بــه دیــن مردمــان من ین از او، هــرودوت هــم در تار
ســت�ن  اندیش منــدان مســلماْن ادیــان ایــراین، هیــودی، مســیحی و هنــدی را مطالعــه کردنــد. نن
ــرن  ــی و فلســی تألیــف ممــد شهرســتاین در ق ــاب فرقه هــای دی ــن، کتــاب رســاله در ب ــخ دی ی تار
کــرد و قــرآن را  پنجــم هجری ســت. در مهــان دوران، پطــروِس واجب التکــرمی1 هــم اســام را مطالعــه 

کــرد.  تــ�ن ترمجــه  بــان ال بــه ز
بــع آخــر قــرن نوزدهــم آغــاز شــد. در آن ایــام،  امــا مطالعــه ی علمــی و مقایســه اِی دیــن از ر
یدنــد و آثــاری  کــس مولــر و دیگــران بــه مقایســه ی ادیــان اهتمــام ورز اندیش منــداین ماننــد ما
یلیــام  بــاره ی ادیــان ارائــه کردنــد. از مجلــه  می تــوان از ایــن دین شناســان نــام بــرد: و نظام منــد در
کتــاب معروفــش اخــاق  و  کــس وبــر  ربــه ی دیــی، ما کتابــش تنــوع تج گماتیســت و  پرا جیمــِز 
پروتســتاین و روح ســرمایه داری، و امیــل دورکــم و کتاب هــای صــور بنیــاین حیــات دیــی و کتــاب 
گــروه کاتولیــک و پروتســتان، مطالعــه ای دیــی بــه  به نوعــی بــا مطالعــه ی دو  کــه آن نیــز  خودکــی 

حســاب می آیــد. 
و  نوزدهــم  قــرن  ربه گــرایی  تج بــه  نســبت  دیــن  مطالعــات  بیســم  قــرن  دوم  نیمــه ی  در 
تلــف  ــه مطالعــه ی فرقه هــای من مســیحیت مورِی موجــود در آن یب اعتمــاد شــد و توجــه اش را ب
کــرد. مشــخصا در دهه هــای 1960 و 1970 رشــته ای بــا عنــوان مطالعــات دیــی  دیــی معطــوف 

کــرد.  ظهــور 
کــه در ایــن دوره و بــرای پاســخ گویی بــه ســؤال مهــم ارتبــاط  ایــن کتــاب از مجلــه آثاری ســت 
گــروه  دو  هــر  موعــه  ایــن مج یســندگان  نو اســت.  نوشــته شــده  و جامعه شــنایس  اهلیــات  میــان 
ــا توجــه بــه طــرح بــث ارتبــاط جامعه شــنایس و  ــر می گیــرد. ب جامعه شناســان و اهلی دانــان را در ب

1. Peter the venerable
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دیــن در جامعــه ی ایــران در ســال های اخیــر، ترمجــه ی ایــن کتــاب می توانــد دغدغه هــای مشــابه 
ربــه بتوانــد بــه اندیش منــدان ایــراین در  پــا را منتقــل کنــد. امیــدوارم انتقــال ایــن تج در جامعــه ی ارو

گاهانه تــر و هبتــر بــه ایــن موضــوع کمــک کنــد.  پرداخــ�ن آ
کتــاب، در ســال 1929 بــه دنیــا آمــد. خانــواده اش  گردآورنــدگان  ، یکــی از  یــد مارتــ�ن دیو
گــرا  شــرکت می کردنــد و او در فضــایی مذهــی و خانــواده ای احیا کلیســای متدیســت بارنــز  در 
یافــت. مارتــ�ن بــا دغدغه هــای دیــی بــزرگ شــد و مــدیت در هایدپــارک لنــدن موعظــه کــرد.  پرورش 
ســپس در رشــته ی جامعه شــنایس تصیــل کــرد و ســال 1964 از مدرســه ی اقتصــادی لنــدن دکتــرا 
یــس  گرفــت. ســال های 2-1961 در دپارمتــان مطالعــات جامعه شناســانه در دانشــگاه شــفیلد تدر
کــرد. ســال 1962 عضــو هیــأت علمــی دپارمتــان جامعه شــنایس مدرســه ی اقتصــادی لنــدن شــد و 

ســال 1971 در آن جــا بــه مرتبــه ی اســتادی رســید. 
ــوم  ــه ســوی حــذف مفه ــوان »ب ــا عن ــه ای ب یســم اســت و در مقال ــدان سکوالر ــ�ن از منتق مارت
کــرد. انتشــارات پنگوئــن ایــن مقالــه را، در ســال 1965،  یزاســیون« انتقــادش را مطــرح  سکوالر
ــرد. او از پیش گامــان مطالعــات مقایســه ای در حــوزه ی  ک ــوم اجتماعــی، منتشــر  در پیمایــش1 عل
بــاره ی پنطیکاســت اســت و مطالعاتــش را بــا موضــوع مســیحیت  یــژه در دین شــنایس مســیحی، به و
کــرده اســت. از دیگــر حوزه هــای مطالعــایت او ارتبــاط خشــونت و دیــن  تــ�ن آغــاز  یــکای ال در آمر
کــه در مقالــه ای بــا عنــوان »آیــا مســیحیت عامــل جنــگ اســت؟« )1997( بــه آن پرداختــه  اســت 
مارتــ�ن اســت، ارتبــاط جامعه شــنایس و اهلیــات اســت  کــه حــوزه ی مترکــز  اســت. موضــوع دیگــری 

کــه در ایــن کتــاب آمــده اســت. ســال 1989 مارتــ�ن بازنشســت شــد.
از  بعــی  شــد.  بیمــار  دوران تصیلــش  در  و  کــرد  کســفورد تصیــل  آ در  میلــز  رم 

ُ
ا جــان 

ــت بیمارســتان داد و منــرات خــویب گرفــت. پــس از آن روزنامه نــگار شــد و  امتحاناتــش را روی تن
یــرز بــود. یه ی نیوبلک فر کــرد. میلــز ســال ها ســردبیر نشــر نزدیــک بــه دو دهــه روزنامه نــگاری 

و  ســـر  زندگیشـــان  در  مـــردم  از  بســـیاری  وقـــی  زندگـــی اش،  ســـوم  دهـــه ی  در  میلـــز 
کلیســـای دومینیکـــن  کـــرد.  یـــت  ســـامان یافتـــه بودنـــد، نـــگاه دیـــی اش را پـــرورش داد و تقو
 او را در ایـــن دوره بـــه فرانســـه فرســـتاد تـــا زندگـــی رهبـــاین در صومعـــه را از نزدیـــک ببینـــد.

بــاره ی موضــوع مــورد  کــه در آن اعضــای جامعــه ی آمــاری بــه پرســش هایی در 1. پیمایــش یکــی از روش هــای تقیــق اجتماعی ســت 
ــام می دهنــد. بــه عقیــده ی  کار را یــا بــا پرکــردن پرســش نامه  یــا شــفاهی بــا مصاحبــه انج مطالعــه ی مقــق پاســخ می دهنــد. آن هــا ایــن 
پیمایــش شــیوه ی سیســتماتیک  یــن شــیوه ی روش تقیــق جامعه شناســانه اســت. بــه عبــارت دیگــر  برخــی جامعه شناســان، پیمایــش هبتر
یــق پســت بــرای اعضــای جامعــه ی آمــاری  کــه از طر یــق مصاحبــه ی رودررو، تلفــی و یــا پرســش نامه خوداجراســت  مجــع آوری داده هــا از طر

فرســتاده می شــود و بــاز می گــردد.

مقدمه ی مترجم
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ـــود. ســـال  ـــه نکـــرده ب رب ـــه قبـــا در انگلســـتان تج ک ـــزی  ـــرد، چی ک آن جـــا حـــس عمیـــق مذهـــی پیـــدا 
کـــرد. ســـه دهـــه ی بعـــد زندگـــی اش به عنـــوان کشـــیش  1971 کارش را در فرقـــه ی دومینیکـــن شـــروع 
کـــرد. شـــخصیت بلندپـــرواز و  یـــج ســـخن راین و موعظـــه  کســـفورد، رم، لنـــدن، نیوکاســـل و کمبر در آ
جاه طلـــی نداشـــت و بـــرای شـــهرت، قـــدرت یـــا افتخـــار تـــاش منی کـــرد، بـــه مهـــ�ن دلیـــل ناشـــناس 

بـــایق مانـــد. ششـــم دســـامبر ســـال 2010 درگذشـــت.
ــد. او مــدرس  موعــه، اهلیــات خوان ایــن مج ینــگ، گردآورنــده ی دیگــر  یلیــام اس. اف. پیکر و
ارشــد مطالعــات اجتماعــی در دانشــگاه نیوکاســل بــود. بــه جامعه شــنایس دیــن عاقه منــد شــد و 

کــرد.  بــاره ی دورکــم و جنبه هــای بــاور و عمــل دیــی منتشــر  آثــاری در
مــن فــارغ التحصیــان جامعه شــنایس و انتشــارات ترمجــان علــوم  در پایــان الزم مــی دامن از انج
انســاین کــه امــکان ایــن ترمجــه را فراهــم آوردنــد تشــکر کــم. دخترم، شــکیبا، در تعطیات تابســتاین 
کــرد. در بازخــواین مــ�ن هــم بــه مــن کمــک  کــرد و ترمجــه ی کتــاب را تایــپ  خــود بــه مــن کمــک 
ــده برایــش ــت را در آین ــدوارم خیرخواهــی و تاشــش راه هــای موفقی ــرد. از او ســپاس گزارم و امی  ک
گانــه تشــکر و قــدرداین خــود را هدیــه کــم بــه جناب  بایــد بــه صــورت جــدی و جدا روشــن کنــد. نیــز 
ــا مــ�ن اصــی  ــاب را ب ــال زدین خط به خــط کت ــه ای مث ــر و حوصل ــا صب ــه ب ک ــری  ــد قدی ــای حام آق
کــه ایشــان  مطابقــت دادنــد و اشــکاالت ترمجــه را مرتفــع کردنــد. نیــز از ســرکار خــامن رخســاره ثابــی 
ــاد کردنــد کمــک کردنــد ایــن ترمجــه متــی ســاده و  کــه ایج هــم بــا خوانــدن دقیــق مــ�ن و تغییــرایت 

روان داشــته باشــد. 
عی مرشدی زاد
 پاییز 1391



کــه ابتــدا در 1980 منتشــر  کتــاب بــا عنــوان جامعه شــنایس و اهلیــات: پیونــد و تعــارض،  ایــن 
کامــی در مواجهــه ی یــا یب نیــازی از مواجهــه ی( دو  بــاره ی نــوه ی مواجهــه ی )یــا نا شــد، صرفــا در
رشــته ی دانشــگاهی و یپ آمدهــای عمــی آن نبــود. ایــن کتــاب دســت کم بــه برخــی از مشــکات 
کــه طیــف  اندیش منــدان در ســازمان دهی درکشــان از جهــان انســاین نیــز می پرداخــت؛ موضوعــی 

ــه آن عاقــه دارنــد. وســیع تری از مــردم ب
کــه  اندیش منــداین  فعالیــت  بودنــد؛  روبــه رو  عمــده ای  نقیصــه ی  بــا  کتــاب  یســندگان  نو
ــژه در کشــورهای  ی ــد، به و ــق می کردن ــات تقی ــل جامعه شــنایس و اهلی ــارویی و تعام ی ــاره ی رو ب در
متخصصــان  جانــب  از  و  یب اعتمــادی  مــورد  مهکارانشــان  جانــب  از  غالبــا  بــان،  انگلییس ز
کــم و  کتشــایف اولیــه در ایــن خصــوص  ــود. بنابرایــن مطالعــات ا بــه کی مغفــول ب رشــته ی دیگــر 
بــاره ی آینــده ی  بودنــد. امیــد بــود کــه انتشــار ایــن کتــاب، پرســش های بنیادیــن و مهمــی در کنده پرا
کنــد بــه برخــی از مســائل جامعه شــنایس  کمــک  احتمــایل جامعه شــنایس و اهلیــات مطــرح و 
ســت کتــاب تــا کنــون، وضعیــت ایــن حــوزه چنــدان  می. امــا از چــاپ نن معرفــْت نگاهــی نــو بینــداز
کــه جامعه شــنایس  اســت. ناشــران ایــن نســخه ی جدیــد معتقدنــد مفیــد خواهــد بــود  تغییــر نکرده 
، جــز مقدمــه ی  و اهلیــات: پیونــد و تعــارض را بــار دیگــر در اختیــار نســل جدیــد قــرار دهنــد. مــ�ن

بســیار مفّصــل و مطّولــش، تغییــری نکــرده اســت. 

مقدمه: دربارۀ دو ذهن
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اهداف کتاب
بنــا بــه نظــر هایدگــر، ســطح یــک علــم را می تــوان بــا ایــن معیــار مشــخص کــرد کــه آن علــم چه انــدازه 
ــاد کنــد. بــه گفتــه ی ناظــری شــوخ طبع در دهــه ی 1970،  می توانــد در مفاهــم بنیادینــش بــران ایج
ــاالیی دســت  ــه ســطوح ب ــد ب ــم باشــند، بای ــه واقعــا عل ک ــا ایــن فــرض  جامعه شــنایس و اهلیــات، ب
کــه امــروزه  یافتــه باشــند. هــر دو رشــته در مقطعــی بــه خودپرســش گری شــدیدی دســت زدنــد 
چنــدان جلــب توجــه منی کنــد امــا هنــوز بــه پایــان نرســیده اســت. بث هــای مطرح شــده در میــان 
گولدنــر1  بــا عنــوان بــران آیت  یــن  لو

َ
کتــاب ا یــکایی ــــ مثــا پــس از انتشــار  جامعه شناســان آمر

کــه در کلیســا در دهه هــای 1960 و 1970 بــه دنبــال نتیجه گیــری  و توفــاین  جامعه شــنایس غرب2ــــ 
بــه راه افتــاد، تهنــا نشــانه ای از  ســد و رســتاخیز  ــاره ی معنــای امــروزی تج ب برخــی از اهلی دانــان در

ــود. ــن خودپرســش گری ب ای
کــه ایــن دو رشــته هم زمــان دوره ای از خودپرســش گری را پشــت ســر گذاشــته  درســت اســت 
و طــی ایــن فراینــد دیدگاه هایشــان را تغییــر داده انــد، امــا ِصــرِف مهــ�ن واقعیــت دلیــل منی شــود 
کنــم. جامعه شــنایس و اهلیــاْت هــر دو،  ینــد بازنگــری  بــاره ی یک دیگــر می گو کــه در آن چــه در
کــدام بــه جهــاِن  وضعیــت انســان را برریس می کننــد امــا چارچوب هــای مرجــع متفــاویت دارنــد. هــر 
گفتمــایِن متفــاویت تعلــق دارنــد. پرســش  های مطرح شــده در یکــی را منی تــوان در قالــب دیگــری 
بــاره ی مدودیت هــای تبیــ�ن جامعه شــناخی دیــن، بــر  کتــاب، در پاســخ داد. فصــل اول ایــن 
ردانــه  کــه چه قــدر نابن کیــد می کننــد  کیــد می کنــد. فصــول دوم و چهــارم تأ ایــن حقیقــت پایــه تأ
یــم و در مهــان حــال معتقــد باشــم  اســت از »نقــاط متــاس جامعه شــنایس و اهلیــات« ســخن بگو
گــر  واقعیــت در میــان طیــی از »جامعه شــنایس ها« و طیــی از »اهلیات هــا« گســترش یافتــه اســت. ا
بــه دلیــل تفــاوت در روش شــنایس منی توانــم ایــن دو رشــته را دقیــق بــا یک دیگــر مقایســه کنــم و 
یــف کنــم، پــس »جابه جــایی  کــه مرزشــان را به دقــت تعر ــع اســت  یک  جنــس نبودنشــان مان گــر  ا
گــرایی در  ــه هم گــرایی و وا کــه پژوهــْش یپ دریپ ب ــه  در دیدگاه« هــای ایــن دو رشــته منی توانــد آن گون

ــد. ــر کن ــه هــم نزدیک ت ــا را ب ــد، آن ه ام ــف می انج تل مرزهــای علوم طبیعــی من
موعــه ی  کتــاب قصــد نداشــته اند ایــن دو مج یســندگان ایــن  کــدام از نو یبــا هیــچ  در واقــع تقر
کــه چه قــدر امــکان دارد یکــی از ایــن علــوْم  کننــد  دانــش را بــه هــم پیونــد بدهنــد یــا ماســبه 
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یســنده ها گفته انــد گاهــی امحقانــه و  دیگــری را در خــود جــای دهــد. از ســوی دیگــر، چنــد تــا از نو
یــا رشــته ی  فاجعه آمیــز اســت کــه متخصصــان یکــی از ایــن رشــته ها بــه گونــه ای عمــل کننــد کــه گو
ــه واقعیــت اجتماعــْی  گرچــه پاســخ های جامعه شــناس و اهلــی دان ب ــدارد. ا دیگــر اصــا وجــود ن
گفتمــاین متفاویت ســت، ایــن دو می تواننــد بــر یک دیگــر تأثیــر بگذارنــد  متعلــق بــه جهان هــای 
کــه گوششــان بــه ســخن دیگری ســت،  گــوش دهنــد و ملتفــت باشــند  گــر بــه ســخنان هــم  گاه ا و 
کــه از  کتــاب ایــن اســت  بــان براننــد. بنابرایــن هــدف اولیــه ی  می تواننــد ســخناین پرمغزتــر بــر ز
تلــف، نــوه و میــزان تأثیرگــذاری غیرمســتقم جامعه شــناس و اهلــی دان بــر یک دیگــر  زوایــای من
بــاره ی نــوه ی هبره منــدی یــا ســرخوردگی و هتدیــد  را بــکاود. ایــن امــر هــم بــه معنــای تقیــق در
ــه معنــای کاوش در  شــدن عامــان ایــن دو رشــته هنــگام شــنیدن ســخن یکدیگــر اســت، هــم ب
ــا مشــاهده ی فعالیــِت خــود از منظــر رشــته ی دیگــر  کــه اندیش منــداِن هــر رشــته ب امتیازایت ســت 

ــد. ــه دســت می آورن ب
تصــری از آن مطــرح می شــود،  ــر اولیــه اســت و این جــا صرفــا من ــر اث کــه مبتــی ب هــدف دیگــر، 
ــّزای اندیشــه یــا دو  کشــف پیوندهــای مســتقم میــان دو شــیوه ی مج وظیفــه ی طاقت فرســای 
»ذهــن« اســت )»ذهــن جامعه شناســانه« و »ذهــن اهلیــایت«(: یعــی بــرریس تنش هــای میــان 
یــرا ادعــا ایــن اســت کــه پیش رفــت مفیــد و بلندمــدت  یــت متقابــل یک دیگــر. ز آن هــا و امــکان تقو
ــن جهــت اســت و ادعاهــای  ــد پیش رفت هــایی در ای ــن دو، نیازمن ــه ی ای ــوی صادقان در گفت و گ
کــه چــه داده هــا و مقوله هــایی پذیرفتی انــد نبایــد آن هــا را آشــفته کنــد.  ایــن  یب پایــان قدمیــی بــر ســر 
بــرای برقــراری گفت  و گــو میــان اهلیــات و جامعه شــنایس  کــه پیش تــر  آن  ادعاهــا متــام تاش هــایی را 
ــام شــده در نطفــه خفــه می کنــد. دســت کم یــک بــار بایــد مهــان انــدازه کــه توجهمــان را بــه خــود  انج
رشــته ها )یعــی بــه آن چــه در هنایــت منتشــر می شــود( معطــوف می کنــم، بــه ایــن هــم توجــه کنــم 
کــه برچســب »جامعه شــناس« و »اهلــی دان« بــه آن هــا خــورده چگونــه می اندیشــند و  کــه افــرادی 
بــا نیازهــا و امیدهایــش را بازمی تاباننــد. انســان ها جهان هــای  زندگــی می کننــد و جهــاین بزرگ تــر 
یشــه در  گفتمــاین متفاویت دارنــد امــا منابــع هــم دیل و تعــارض و ســوءتفاهم تــا حــدودی فقــط ر
جهان هــای گفتمــایِن خــاص رشــته های حرفــه ای مــا دارنــد. )در ایــن زمینــه بــه بــث فصــل پنجــم 

بــاره ی عقانیــت و بــاور مراجعــه کنیــد.( در
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یزش  ها و رویش ها ر
باید بپرسم آیا دو طرف می توانند بدون برابر دانس�ن یک دیگر »گفت و گو« کنند؟ پیش از هر چیز 
صوصـا اواسـط قـرن بیسـم، تأثیـر اهلیات به  یبـا مهـه می پذیرنـد کـه از زمـان روشـن گری و من تقر
کتـاب، آنتـوان  کـه مثـا در ایـن  عنـوان رشـته ی مسـتقل دانشـگاهی رو بـه زوال اسـت، تـا آن جـا 
بـاره ی فایـده ی حفـظ فاصلـه و متایـز میـان اهلیـات و جامعه شـنایس بـث جـدی می کنـد.  لیـون در

در دوره ی اصطاحــا »کاســیِک« جامعه شــنایس، در حــدود ســال 1900، مــرداین ماننــد 

یــر ســؤال  کــه بایــد مبنــا بودنــش بــرای اخــاق را ز دورکــم هم چنــان اهلیــات را رقیــی می دانســتند 

گوســت کنــت، مبــدع واژه ی  یســد »انتخــاْب دائــر مــدار خــدا یــا جامعــه اســت.«1 آ بــرد. او می نو

یــر کشــیده بــود. او کشــیی  جامعه شــنایس، جامعه شــناس را در نقــی آشــکارا روحــاین بــه تصو

کــه می خواســت  کــه حــول مــور انســان می چرخیــد. کنــت بــود  بــود در خدمــت امیــاین جدیــد 

ــن حــوادث  ــوایل بنیادی ــر اســاس الگــویی واحــد در ت ــی عقــاین  ب ــرای رســتگاری انســان »ترتی ب

یــخ بشــر« بیابــم. بیش تــر جامعه شناســان مــدرن از *اهــداف پهنــان مذهــی کنــت  تلــف در تار من

کــه جامعه شــنایس »کاســیک« در اهلیــات و  امــا بســیاری هنــوز می پذیرنــد  فاصله گرفته انــد 

یشــه دارد. هانــس آلبــرت  یــه ی ســیایس و روش شــنایس علــوم طبیعــی پســانیوتوین ر هم چنــ�ن نظر

کــه ــــ بــه زعــم  کــرد  در دهــه ی 1960 در مقالــه اش بــا عنــوان »هرمنوتیــک و جهــان واقعــی«1 بیــان 

بــاره ی اســتقال از علــوم طبیعــی »پیشــینه ای اهلیــایت« دارد.  او ــــ ادعــای غلــط علــوم انســاین در

کادمیک با زبان و سـاختار مفاهم اهلیات  امـروزه بـه دلیـل تـوالت در جامعـه، دیگر اجتماع آ

اشـتراک نظـر نـدارد. هم چنـ�ن تـا اواسـط قرن بیسـم ظاهرا اهلی دانان در مواجهـه با علوم اجتماعی 

یـر اهلیـات بـود ـــ تشـخیص جهـان  یـن تصو یـر ایـن علـوم از انسـان ـــ کـه بـه نوعـی جای گز و تصو

بـاره ی وضعیتشـان را بدهیـی می مشردنـد و فـرض را بـر ایـن می گذاشـتند کـه ]نسـبت بـه عاملـان  در

ینـد. تغییـرات در نگرش هـای اخـایق در جامعه ی  اجتماعـی[ از موضعـی ضعیف تـر سـخن می گو

توسـعه یافته تر تأثیـرایت بـر اهلی دانـان مـدرن داشـت. آن چـه پیش تـر گفتم، نتیجـه ی مطالعه ی این 

دفاعـی قـرار گرفته انـد، بـه  تأثیـرات بـود. دسـت کم برخـی از اهلی دانـان احسـاس کردنـد در موضع 

 مواجـه می شـدند 
َ

بـاره ی آینـده ی عـامل گونـه ای کـه وقـی بـا پیش بیی هـای یـک کهیان شـناس در

و دیگـران از آن هـا می خواسـتند ایـن پیش بیی هـا را بـا گفته هـای کتـاب مقـدس مهاهنـگ کننـد، 
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یبـا  بـاره ی جامعه شـنایس سـخن می گفتنـد، تقر هیـچ ایـده ای نداشـتند. هنگامـی کـه اهلی دانـان در
کمکشـان می کند یـا مانعـی سـر راهشـان خواهـد بـود. در  کـه یـا  مهـواره آن را چیـزی می دانسـتند 
بـه  رانـر1  یکـرد  یـا حـی رو بـه ارسـطو  ینـاس  کو آ یکـرد  بـا رو کـه  یکـردی وجـود داشـت  این جـا رو
یستانسیالیسـم متفـاوت بـود. جامعه شـناس نیـز هنگامـی کـه رنـج هم صحبـی بـا اهلـی دان را به  گز ا

تـر و مسـتحکم تر سـخن می گفـت.  یـد، از موضعـی باال جـان می خر
ــد  ــش، گنب ــن دارد( در کتاب ــا دی ــادی ب ــش هــم دیل زی ــگاه حرفه ای ــارغ از جای ــه ف ــر )ک ــر برگ پیت

مقــدس، چنــ�ن می نویســد: 

کـرده  کنـد، اشـتباه  کمکـی قلمـداد  گـر اهلـی دان مسـیحْی جامعه شـنایس را رشـته ی  ا
اسـت... از حیـث وجـودی، از دیـدگاه اهلـی دان بـه عنوان شـخیص زنده بـا جای گاه و 

کـی باشـد.2 زندگـی اجتماعـی خـاص، در واقـع جامعه شـنایس می توانـد رشـته ی خطرنا

حــق بــا برگــر بــود. فقــط اهلــی دان امحــْق جامعه شــنایس را ابــزاری کارامــد می بینــد. امــا واژه ی 
ــه  ــن نکت ــت خــود تکــرار شــده اســت. ای ــر خــارج از باف ــاک« در نوشــته ی برگ ــد »خطرن قدرت من
یــژه اهلی دانانــــ  یــت کنــد کــه بســیاری از غیــر جامعه شناســان ــــ به و فقــط می توانســت تومهــی را تقو
تومهــات،  ایــن  بــه  پرداخــ�ن  داشــته اند.  جامعه شــنایس  ناتواین هــای  و  توانایی هــا  بــاره ی  در

دل مشــغویل عمــده ی ایــن کتــاب اســت. 

ین اهلی دانــان کاتولیــک قــرن بیســم بــه مشــار می آورنــد. رانــر در 5 مــارس 1904 در فرایبــورگ آملــان زاده شــد. در  1. کارل رانــر را از برجســته تر
یستانسیالیســت آملــاین نیــز شــرکت  گز دانشــگاه فرایبــورگ، ضمــن تصیــل در رشــته ی اهلیــات، در کاس هــاى مارتــ�ن هایدگــر، فیلســوف ا
ــرد: تفســیر جدیــدى از اندیشــه هاى  ک ــا عنــوان »روح در جهــان« منتشــر  ــر می پذیرفــت. رســاله ی دکترایــش را در 1939 ب ــرد و از او تأثی می ک
گرفــت و بیش تــر  ینــاس، اهلــی دان بــزرگ مســیحی در قــرون وســطاى متأخــر. دکترایــش را در 1936 از دانشــگاه اینســبورک  کو تومــاس آ
کــرد.  یــس اهلیــات نظام منــد در دانشــگاه هاى اینســبورک، پــاخ، مونیــخ و مونســتر ســپرى  زندگــی و فعالیــت علمــی اش را تــا 1971 بــه تدر
کــه بــر او تأثیــر فلســی گذاشــتند عبارت انــد از: امانوئــل کانــت )فیلســوف آملــاین قــرن هجدهــم(، مارتــ�ن هایدگــر، و ژوزف  یــن کســاین  مهم تر
ینــاس را در پرتــوی فلســفه ی نقــادى کانــت تلیــل و بــرریس  کو کــه اندیشــه هاى تومــاس آ مارشــال )بنیان گــذار مکتــب تومیســم اســتعایی 
کــه فلســفه و علــم جدیــد پدیــد آورده انــد، در خدمــت امیــان و زندگــی  می کــرد(. رانــر می خواســت اندیشــه ی اهلیــایت را در مواجهــه بــا مســائی 

دیــی قــرار دهــد.
آثــار اصــی کارل رانــر عبارت انــد از: تقیقــات اهلیــایت )14 جلــد، ترمجــه بــه انگلیــیس: 76ـ  1961(، مســتمعان کام )خداونــد( )1941، ترمجــه ی 
یــا  انگلیــیس: 1969(، بنیادهــاى امیــان مســیحی )1978( و کلمــات امیــان )1987( کــه پــس از مرگــش منتشــر شــد. تــا کنــون هیــچ اثــرى از رانــر 

بــاره ی او بــه فــاریس منتشــر نشــده اســت. در
اســت. در حــایل کــه نســل هاى پیشــ�ن  نگــرش رانــر در مــورد اهلیــات، ناظــر بــه ارائــه ی پاســخی دیــی بــه فقــدان بعــد متعــایل در تفکــر ســکوالر 
کــه  ل می کردنــد  بــه واســطه ی لیبرالیســم و مدرنیســم بــا ایــن چالــش و هتدیــد و ترغیــب روبــه رو شــدند، رانــر و پیــروان و هم فکــران او اســتدال
گوســت�ن و   آ

ً
صوصــا ــدد بــه منابــع کاســیک و کهــن اهلیــات مســیحی، من یــژه و مج یــق توجــه و ــدد حــس تعــایل در غــرب فقــط از طر کشــف مج

ینــاس( بــه  کو یستانسیالیســم را بــا تومیســم )یــا مکتــب تومــاس آ گز ینــاس، امکان پذیــر اســت. او در نگــرش خــود ایده آلیســم آملــاین و ا کو آ
هــم آمیخــت ]مترجــم[.
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یــن نکتــه ای کــه اهلی دانــان بایــد بفهمنــد ایــن باشــد کــه در قالــب کار عمــی  امــروزه شــاید مهم تر
روزمــره، آن هــا و جامعه شناســان بیــش از پیــش از یک دیگــر دور شــده اند امــا ایــن جــدا افتــادن بــه 
دلیــل نــزاع بــر ســر موضــوع خــدا نیســت. وقــی ایــن کتاب نوشــته می شــد انتظــارات متفاویت داشــتم. 

گفــ�ن  کــه وظیفــه ی اصــی اهلیــات، ســخن  بیش تــر اهلی دانــان هم چنــان بــر ایــن باورنــد 

ینــش«، »گنــاه«، »رســتگاری« و  بــاره ی »آفر بــاره ی مهه چیــز اســت. مثــا متــام حرف هــا در در

یبــا تــا زمــان جنــگ جهــاین دوم، بیش تــر  »کلیســا« بــا چنــ�ن فــریض بیــان می شــوند. حــی تقر

کلیــت جامعــه  کارشــان را تلیــی از  یــکا دســت کم هــدف هنــایی  پــا و امر جامعه شناســان در ارو

کــه اهــداف جامعه شناســان ــ بــا وجــود تفــاوت در  می دانســتند. البتــه دلیلــش دقیقــا ایــن بــود 

پــا(  صوصــا در ارو چنــان بــه اهــداف اهلی دانــان نزدیــک بــود کــه )من پیش فرض هــا و روش شــنایس ــ 

کــه پــس  ببیننــد. امــا تغییــری  ایــن دو به راحــی می توانســتند خــود را در مواجهــه بــا یک دیگــر 

صیص تــر شــدن ســوق داد، ایــن  از جنــگ در جامعه شــنایس اتفــاق افتــاد و آن را بــه مســت تن

کــرد. وضعیــت را به شــدت دگرگــون 

بـا  می توانسـتند  به راحـی  جامعه شناسـان  از  بسـیاری  گذشـته  دهه هـای  در  چگونـه؟ 

دهنـد.  ادامـه  را  کارشـان  می ماندنـد،  و تلیل ناشـده  نادیـده  کـه  بنیادینشـان،  پیش فرض هـای 

یه هـای بلندپروازانـه ی جامعه شـناخی  افـزون بـر ایـن، آن هـا نسـبت بـه تـاش بـرای سـاخت نظر

گاه تـر شـده اند  بـه روز آ در مقیـاس وسـیْع تردیدهـا و نارضایی هـایی داشـتند. جامعه شناسـان روز

بپرسـند: چگونـه  کـه بـرای اهلی دانـان مطـرح می کردنـد بایـد از خودشـان نیـز  کـه مهـان پرسـی را 

کـه خـود جـزیئ از آنیـد و بـر مشـا احاطـه دارد؟ در واقـع  کنیـد  یـایب و تبیـ�ن  می توانیـد چیـزی را ارز

خـود جامعه شناسـاْن ایـن نقـد را مطـرح کرده انـد کـه جامعه شـنایس بـه طـرز غالبـا تلیل ناشـده ای 

آن را کنـار گذاشـته اند. هم چن�ن  بـه »فلسـفه ی علـم«ی وابسـته اسـت کـه خـود دانش منـدان نیـز 

نقد کرده اند. به عاوه این نقد را هم داشـته اند که  ی بودن را نیز  ین گرایش  جامعه شـنایس به ناتار

را منی توان به اصطاحات مشـخصا جامعه شـناخی  یعی »جامعه« ــ  مفهوم بنیادین این رشـته ــ 

یـر سـؤال مـی رود. نقدهـای  تقلیـل داد؛ پـس ایـن ادعـای جامعه شـنایس کـه علـم مسـتقل اسـت ز

کـه  کـه دسـت و پای جامعه شناسـاین را بسـته اند  ین مسـائل الینحی سـت  یادشـده، از مشـهورتر

بـاره ی ماهیـت جهـان انسـاین بیندیشـند. می خواهنـد بـه پرسـش های مبنـایی در
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ــه حلــاظ آمــاری  ــه امــور کوچــک و ب کــه خــود را ب ــد  یق کرده ان آن هــا جامعه شناســان را تشــو

از  کرده انــد  یق  را تشــو کــه جامعه شناســان  کننــد. خاصــه آن  تأییــد مــدود  یــف و  قابــل تعر

کــه ممکــن اســت راه جامعه شناســان و اهلی دانــان بــا یک دیگــر تــایق کنــد دوری کننــد.  فضاهــایی 

وش تفکر دو ر
گــر شــکاف میــان دغدغه هــای ایــن دو رشــته بیش تــر شــود، چگونــه ممکــن اســت اثــری ماننــد ایــن  ا

ــر در ایــن مقدمــه ی بازنگری شــده اشــاره  ــه دســت آورِد قابــل ماحظــه ای برســد؟ پیش ت کتــاب ب

گــر از شــکاف ها و نقــاط متــاس میــان جامعه شــنایس و اهلیــات  کــردمی کــه بایــد بــه یــاد داشــته باشــم ا

یــم، صرفــا از مطالــب تولید شــده ی اعضــای ایــن دو رشــته حــرف منی زنــم، بلکــه ســخن مــا  می گو

بــاره ی دو شــیوه ی تفکــر اســت. در

کـه اولـ�ن مثـره ی ایـن  کـرد  کتـاب تصـور جامعه شـناخی2 )1959( بیـان  چارلـز رایـت میلـز1 در 

ربه اش  یش قـرار دهد می تواند تج گر خـود را در دوره ی خو »تصـور« »ایـن ایـده اسـت کـه فـرْد فقط ا

کـه در وضعیـت  گـر از فرصت هـای زندگـی متـام افـرادی  یابـد و سرنوشـتش را بسـنجد، فقـط ا را در

گاهـی یابـد می توانـد فرصت هـای زندگـی خـود را بفهمـد.« و »در مطالعـه ی  مشـابه او قـرار دارنـد آ

یژگـی خـاص در جامعـه ی کی، آن چـه مشـخصا "جامعه شـناخی" قلمـداد می شـود مهـان  یـک و

یژگـی را بـا دیگـر اجـزا پیونـد می دهد تـا به یک مفهوم بنـدی از "کل"  تـاش مسـتمری اسـت کـه آن و

برسـد.« در واقع جامعه شـناس باید آماده باشـد که »از چشـم اندازی به چشـم انداز دیگر جابه جا 

بـاره ی کلیـت جامعـه ارائـه دهـد.«3 شـود و طـی ایـن فراینـد، دیدگاهـی مناسـب در

اهلی دانــان  بــود؟  خواهــد  چگونــه  می اندیشــد  اهلیــایت  کــه  شــخیص  بــرای  ماجــرا  امــا 

روش  از  متفــاوت  رویش  بــه  امــا  کننــد،  یــن  تدو واقعیــت  از  جامعــی«  »درک  می خواهنــد  نیــز 

وارد  ــام مفســراین خاق ــــ  در مق ــه« ــــ  ی گران ــه *»میانج گاهان ــا ناآ ــه ی گاهان ــا آ جامعه شناســان. آن ه

ــش و  عمــل می شــوند؛ میــان جامعــه ی توســعه یافته تر و فرهنــگ آن )از طــریف( و ارتباطــات حیات بن

یی« ســت )از طــرف دیگــر(. ایــن ارتباطــات به گــروه مؤمناین  معناســاز کــه مربــوط بــه مســیحیان »انج

شــد و هم زمــاْن آن هــا مافظتــش می کننــد.  کــه اهلی دانــان بــا آن هــا در ارتباط انــد انگیــزه می بن
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کــه  هــر یــک از دو طــرف یادشــده، درک اهلــی دان از طــرف دیگــر را عمیق تــر می کنــد. شــخیص 

کــه طــی آن هــر یــک از دو طــرف را  اهلیــایت می اندیشــد، درگیــر تــاش مســتمری شــده اســت 

بر حســب طــرف دیگــر می فهمــد. البتــه ایــن تــاش صرفــا اندیش مندانــه نیســت.

یــن باشــد(، شــیوه های  یان آفر بــه بیــان ســاده  )کــه البتــه ممکــن اســت مهــ�ن ساده ســازی ز

جامعه شــناخی و اهلیــایِت تفکــر می کوشــند کلیــت واقعیــت را بــا متــام پیچیدگی هایــش درک کننــد، 
کــه تفکــر اهلیــایت  امــا تفکــر جامعه شــناخی مهــواره بــر قلمروهــا و شــباهت ها مترکــز می کنــد، حــال آن 

در متــام مســیر بــر مرزهــا، یعــی بــر تفاوت هــا، متمرکــز می شــود. 
یــر کــردن ایــن دو نــوع تفکــر وجــود دارد، امــا ایــن روش  البتــه شــیوه های دیگــری نیــز بــرای تصو
کیــد دارد. واضــح اســت  یــکات متقابــل تأ ــر نامهســاین ها و فرصت هــای مقایســه و تر هم زمــان ب
ــد  کــه از آِن مــا نیســت، می توان یه هــا و مســائل کنــوین تفکــری  ــه از نــوه و َرو گاهــی هم دالن کــه آ
کــه  بــاره ی نــوه و پتانســیل ها و مدودیت هــای تفکــر خودمــان )و حــی ایــن  بــه مــا کمــک کنــد در

می. چگونــه می توانــم از ایــن مدودیت هــا فراتــر بــرومی( درکــی انتقادی تــر بــه دســت آور
یــه مــدود مبانــد، و  ــر قــرار نباشــد بــه حــوزه ی نظر گ گاهــی انتقــادی ا ــه هــر حــال رشــد خودآ ب
گیــرد، بایــد بــا بــرریس دقیــق طیــی از پرســش های خــاص  باشــد زندگــی کاری مــا را نیــز در بــر  قرار 
کــه ایــن کتــاب حاصــل  مهــراه شــود. امــا چــه پرســش هایی؟ شــاید هبتــر باشــد بــا بــرریس مهایــی 

آن اســت بــه ایــن پرســش  پاســخ دهــم.

کسفورد 1975-79 همایش آ
یســنده ای دیگــر کــه جامعه شــناس اســت  یســندگان اهلــی دان ایــن کتــاب از نو در 1975، یکــی از نو
ســت�ن  یســد. ایــن کتــاب، نن لــه ای نقــدی بــر کتــاب بافــت اجتماعــی اهلیــات4 بنو خواســت بــرای مج
ــل، نوشــته اســت.  ــ�ن گی ــا، راب یســندگان م ــه آن را یکــی دیگــر از نو ــن حــوزه اســت ک پژوهــش در ای
یســد. مکاتبــه ای جالــب درباره ی  جامعه شــناس از اهلــی دان خواســت نظــرش را دربــاره ی آن نقــد بنو
ِیــرز،1  یــه ی 1978 در بلک فر ارتبــاط جامعه شــنایس و اهلیــات شــکل گرفــت و حاصلــش نشســت ژانو
کســفورد،2 بــود. در آن نشســت، دوازده جامعه شــناس، یــک  خانــه ی مطالعــات دومینیکــن در آ

اهلــی دان و یــک فیلســوف بــرای بــث بیش تــر دربــاره ی ایــن موضــوع گــرد هــم آمدنــد. 
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یــه ی  ایــن کتــاب بــر بعــی از مقــاالت ارائه شــده در آن نشســت و نشســت بعــدی در ژانو
یــیس  1979 مبتــی اســت. ایــن مقــاالت بــر اســاس مطالــی کــه در آن دو نشســت مطــرح شــد بازنو
بــاره ی آن هــا  یســندگان، کــه قبــل از ایــن مقدمــه آمــد، جزئیــایت در و بازنگــری شــده اند. فهرســت نو
دارد کــه البتــه متعلــق بــه زمــان برگــزاری گردهــم آیی اســت. توجــه داشــته باشــید کــه شــرکت کنندگان 
ــا بــا مــی یب مذهــی(  تلــف مســیحی )ی تلــف جهــان و مذاهــب من ش هــای من در گردهــم آیی از بن
گردهــم آیی آمــاده  کــه بــرای برگــزاری  کــیس حضــور نداشــت. زمــاین  بودنــد، امــا از ادیــان دیگــر 
کــدام  بــه  یپ دریپ  می بایســت  عمــل  بــه  یه هامیــان  نظر تبدیــل  بــرای  کــه  یافتــم  در می شــدمی 
پرســش های مهــم و مشــخص رجــوع کنــم. البتــه میــزان مواجهــه ی مــا بــا ایــن پرســش ها در ایــن 
ین  کتــاْب متفــاوت اســت، امــا در ادامــه، در داخــل پرانتــز، برخــی از فصل هــایی آمده انــد کــه بیشــتر
کــدام از ایــن پرســش ها دارنــد. بــه ماحظــات مشــارکت کنندگاین در گردهــم آیی  ــا هــر  ارتبــاط را ب

کــرده امی. کــه مقالــه ای در ایــن کتــاب ندارنــد نیــز این جــا اشــاره 
کــه بایــد بپرســم: دامنــه ی ایــن دو رشــته چه قــدر اســت؟ آنتــوین آرچــر، عضــو  یافتــم  ابتــدا در
بــاره ی تغییــر مذهــب در مشــال شــرق انگلســتان بــه  گردهــم آیی، در نتیجــه ی پژوهش هایــش در
بــاره ی تنــش و تعــارض بالقــوه میــان ایــن  یســندگان در کــرد برخــی از نو کاتولیسیســم رم، ادعــا 
کــه توصیف هــای جامعه شــناخی و  بــود  یافتــه  کرده انــد. او در تقیقاتــش در رشــته ها اغــراق 
اهلیــایْت یک ســان اند. )در خصــوص ایــن پرســش بــه فصل هــای 1، 2، 3 و 9 نیــز مراجعــه کنیــد.(
پرســش بعــد: مــرز میــان ایــن رشــته ها تــا چــه میــزان شــکننده اســت؟ )8، 10(. بــه دلیــل تکثــر 
کــدام، ایــن دو بــه چــه شــیوه هایی بــا یک دیگــر روابــط متقابــل دارنــد؟ آیــا فقــط  ره یافت هــا در هــر 
در بعــی از نقــاط بــا یک دیگــر ارتبــاط دارنــد یــا روابــط متقابلشــان عمیق تــر اســت؟ )2، 4). 
عناصــر اجتماعــی تعی�ن کننــده ی اهلیــات کدام انــد؟ )5، 6، 7(. و چگونــه مقوله هــای اهلیــایت بــر 
مردم شــناس اجتماعــی و جامعه شــنایس کــه می کوشــد اصطاحــا »پدیــده ی دیــی« را تلیــل کنــد 

ــار(. ــد؟ )8، پس گفت ــر می گذارن تأثی
ــم  یافتـ ــد، در ــی دارنـ ــترک مهمـ ــای مشـ ــی دان زمینه هـ ــناس و اهلـ ــه جامعه شـ ــرض این کـ ــا فـ بـ
ـــن دو رشـــته  ـــان ای ـــوی ســـازنده می ـــرای گفت و گ ـــوازم اســـایس ب ـــر ســـؤال بپرســـم. ل ـــد بیش ت ـــه بای ک
گـــر جامعه شـــناس  کـــه ا کـــرد  گردهـــم آیی، ایـــن تـــز را مطـــرح  چیســـت؟ پروفســـور ج. ِدکـــر1، عضـــو 
و اهلـــی دان ارزش هـــایی از اســـاس متفـــاوت داشـــته باشـــند، مهـــکاری امکان پذیـــر نیســـت. 

1. Professor G. Dekker

مقدمه: دربارۀ دو ذهن



جامعه شناسی و الهیات: پیوند و تعارض 28

)هم چنـــ�ن رجوع کنیـــد بـــه مقدمـــه، 4، 5، پس گفتـــار.( بـــه بیـــان دقیق تـــر، چه قـــدر متمـــل 
ـــاد می کنـــد؟  بـــان چـــه منافـــع و چـــه مســـائی ایج بـــان مفهومـــی مشـــترک بیابـــم؟ ایـــن ز کـــه ز اســـت 
بـــان مشـــترک مفاهیمـــی  پروفســـور جـــان باوکـــر1، عضـــو گردهـــم آیی، توجـــه مـــا را جلـــب می کنـــد بـــه ز

کـــه بن مایـــه اش *پـــردازش اطاعـــات اســـت. )فصـــول 4 و 8 را هـــم ببینیـــد.(
ــردازان اجتماعــی  یه پ ــه فکــر کنــم شــاید دســت کم برخــی از نظر ک می  ــا دالیــی دار هم چنــ�ن آی
یتی2، کــه از راه نامه نگاری  یه هــای اهلیــایت دارنــد؟ پروفســور آلیــور. آر. و عاقــه ی روزافــزوین بــه َرو
کــه ممکــن اســت هرمنوتیــْک ابــزاری باشــد  بــاره ی ایــن پرســش  گفتــه  بــا گردهــم آیی مهــراه بــود، در
ربــه ی اهلی دانــان می توانــد  کــه تج کــه نــزد جامعه شناســان امهیــت روزافــزون می یابــد و این جاســت 

بســیار ارزش منــد شــود. )بــه فصــل 9 مراجعــه کنیــد.( 
از ســوی دیگــر، چگونــه ممکــن اســت روش شــنایس جامعه شــناخی بــر اهلیــات تأثیــر بگــذارد 
و بــه تعدیــل سرشــت و گســتره و اهــداف ایــن رشــته کمــک کنــد؟ )2، 3، 6، 9، 10، پس گفتــار(. 
ــد  ی ــون دیو َکن ــا بالعکــس؟ )1، 2، 6، 9(.  ــرده اســت ی ک ــان کمــک  ــه اهلی دان ــا جامعه شــنایس ب آی
کــه آیــا اهلــی دان توانســته بــه  کــرد  کــه بعــدا اســقف دورهــامی شــد، ایــن پرســش را مطــرح  جنکینــز3، 
ــا را در  ــا آن ه ــد ی کن ــرای جامعه شــناس و مردم شــناس اجتماعــی روشــن  ســهم خــود مســائی را ب
ــا گردهــم آیی، پیش هنــاد  ــری داگاس4، مکاتبه کننــده ب ــرده اســت؟ ســؤال پروفســور ِم اهبــام فــرو ب
یــایب کنــد  کــه بــرای پاســخ، الزم اســت یکــی از مؤسســات حرفــه ای دانشــگاهْی مســئله را ارز داد 
ــام تقیقــات میــداین بداننــد چــه چیزهــایی از حلــاظ  ــا بــه مردم شناســان کمــک کنــد هنــگام انج ت

اهلیــایت جالب انــد. 
کــه هبتــر اســت اساســا از منظــر ســلی بــه موضوعــاِت  یافتنــد  هم چنــ�ن اعضــای گردهــم آیی در
مشــابه بنگــرمی. بــه بیــان دیگــر، ببینــم چــه نقایــیص در عمــل جامعه شــناخی و اهلیــایت بــه 

امــد. نادیده گرفــ�ن رشــته ی دیگــر می انج
بــاره ی جامعــه و کارکــردش چه انــدازه مناســب و  بــرای مثــال، پیش فرض هــای اهلی دانــان در
ییی5،   گاهــی دارنــد؟ بیــل مک ســو بــاره ی بافــت اجتماعــی اهلیــات آ کایف اســت و آنــان چه قــدر در
کــه اهلی دانــان کاتولیــک رم منی توانســتند بران هــای اســایس در  عضــو گردهــم آیی، مدعــی بــود 
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کننــد،  کلیســا و عمــل مــورد نظــر آن هــا بــود پیش بیــی  کــه نــایش از تغییــر در ســازمان  امیــان را 
ــد  ــر را مشــخص می کردن ــه مدوده هــای تغیی ک ــت پیوندهــای جامعه شــناخی  ــرا از درک واقعی ی ز

کنیــد بــه 3، 6، 7، 8، پس گفتــار.( ناتوان بودنــد. )هم چنــ�ن رجــوع 
تبــاه  بــاره ی پدیده هــای دیــْی  آیــا تقیقــات برخــی از جامعه شناســان در ایــن،  بــر  افــزون 
شده اســت چــون فــرض کرده انــد چنــ�ن تقیقــایت را بــا تکیــه بــر توصیف هــای عامیانــه ی اهلیــایت 
خــود  اهلیــایت  پیش فرض هــای  از  نیــز  و  دهنــد  ــام  انج می تواننــد  مربوطــه  ایدئولوژی هــای  از 

کنیــد.( رجــوع  پس گفتــار  بــه  ــددا  )مج یده انــد؟  ورز غفلت 
ام هشــداری بــه خودمــان: یب شــک جامعه شــناس و اهلــی دان می خواهنــد اطاعــات  ســرانج
بــاره ی آثــار و حوزه هــای دانــش یک دیگــر داشــته باشــند، امــا آیــا مهیشــه شایســته  بیش تــری در
تعامــات  راه  از  آیــا  بگــردمی؟  مشــترک  زمینه هــای  دنبــال  ب�ن رشــته ای  مواجهــات  در  اســت 

فرســایْی اطاعــات هبتــری کســب منی کنــم؟

بررسی کتاب
کــدام از ایــن مقــاالت بــه خــودی خــود کامــل اســت، امــا موضــوع و مضمونشــان بــا یک دیگــر  هــر 

ــد. ــد. مقــاالت ابتــدایی، حوزه هــای بــث را معــ�ن می کنن در ارتباط ان
ــی از بــی بزرگ تــر در  کــه مهــواره بایــد ایــن بــث را بن یــادآوری می کنــد  کتــاب در آغــاْز 
کــه چگونــه می  توانــم  تلــف بــرریس می کننــد  ســْت از ره یافت هــای من نظــر بگیــرمی. دو فصــل نن
بــا عنــوان  بــرای اهلیــات اســت. آیلــ�ن بارکــر1 در نوشــته اش  یــم جامعه شــنایس هتدیــدی  بگو
یســد.  می نو جامعه شــنایس  یــه ی  َرو گســتره ی  بــاره ی  در جابه جــایی«)1(  »مدودیت هــای 
بــاره ی شــیوه ای  «)2( ابتــدا در یــس2 در »جابه جایی هــا و بازگشــت بــه وضــع پیشــ�ن یســتوفر هر کر
یســد کــه می بایســت بــا آن بــه رابطــه ی جامعه شــنایس و اهلیــات در بافــت جنبش هــای عــام  می نو
ــش دوم آن فصــل( بــه مهــراه پروفســور ِمــری هــس3، فیلســوف  فکــری توجــه کنــم. ســپس )در بن
کــه  بــاره ی مســائل مهم تــری  کــر4 و پروفســور نیکِلــس لــش5، در علــم، و دو اهلــی دان، فرگــوس 

می کشــد بث می کننــد.  پیــش  یــس  هر
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