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پیشگفتار مترجم

الهیات اجتماعی شـاخه ای از الهیات اسـت که وظیفۀ آن بررسـی الهیاتِی جامعه، 
نهادهای جامعه، پدیده ها، و مسائل اجتماعی است. در الهیات اجتماعی، حیات 
اجتماعـی بشـر و مسـائل مرتبط با آن محور بررسـی از منظر دین قـرار می گیرند؛ 
مسـائلی نظیر رابطۀ مردم بـا حکومت، آداب اجتماعی، خانـواده، تعلیم و تربیت، 
و جنـگ و صلـح کـه از لوازم حیات اجتماعی بشـر قلمداد می شـوند. بدین قرار، 
اگر گریزی از زندگی اجتماعی نیسـت و اگر دین در اندیشـه و عمِل انسان امروزی 
دخیل اسـت، به ناگزیـر باید به الهیات اجتماعی پرداخت. این مسـائل همواره در 
زندگی انسان مطرح بوده اند؛ از این رو، الهی دانان نیز کم و بیش در آثار خود به آن ها 
پرداخته انـد؛ هرچنـد که این کار در آثـار الهی داناِن پیش از قـرن نوزدهم به صورت 
ضمنی و در خالل آثارشـان بوده اسـت نه به عنوان یک رشـته و شاخۀ مستقل. در 
حقیقت، شـاخۀ مسـتقلی به عنوان »الهیات اجتماعی« پس از قرن نوزدهم شکل 
می گیرد. از همین روست که، چنان که خواهیم گفت، سخن از الهیات اجتماعی به 
دو نحو می تواند باشد: نخست، الهیات اجتماعِی ضمنی؛ و دوم، الهیات اجتماعِی 

صریح.
به هر روی، با توجه به اهمیت ابعاد اجتماعِی زندگی انسان، به ویژه انسان جدید، 
بررسی مسائل اجتماعی از منظر الهیاتی و دینی اهمیت بسیاری دارد. کتاب حاضر، 
که بن مایۀ بسیاری از مباحث آن پیش تر در مجالت مختلف انتشار یافته است، با نظر 
بـه این ضـرورت و به عنوان گامی هرچند کوچک در جهت کمک به رشـد این گونه 

مباحث تدوین یافته است. مباحث کتاب در ُنه فصل اصلی تدوین شده است:



فصـل اول به سـیر الهیات اجتماعی پروتسـتان از آغاز نهضـت اصالح دین تا 
هگل1 اختصاص یافته اسـت. این سـیر در سه بخش اصلی سامان یافته: نخست، 
نهضت اصالح دین، به ویژه با تمرکز بر دو الهی دان بزرگ آن، لوتر و کالوین، مورد 
بحث قرار گرفته است. آن گاه به بررسی نهضت پارسایی گرایی که مهم ترین جنبش 
اصالحی در پروتستانتیسِم پس از نهضت اصالح دین است پرداخته شده. در پایان، 
به دیدگاه های شـالیرماخر )1834-1768(2 و هـگل )1831-1770(، دو متفکر 
برجسته ای که با تأثیرپذیری از نهضت پارسایی گرایی، در اندیشه های الهیاتِی پس 

از خود بسیار تأثیرگذار شدند، اشاره شده است.
فصـل دوم بحـث دربارۀ الهیات اجتماعی پروتسـتان را از ظهـور جامعه گرایی 
مسیحی در آلمان تا ظهور جنبش انجیل اجتماعی پی می گیرد. در این بحث، پس 
از نگاهی به ظهور جامعه گرایی مسـیحی در آلمان، دیدگاه های ماکس وبر3، کارل 
کاوتسـکی4، و ترولتچ5 بررسـی شـده اسـت؛ آن گاه الهیات اجتماعی در بریتانیا و 
امریـکا مـورد بحث قرار گرفته اسـت. ویلیام دی ویت هاید6، ریچـارد تی. الی7، 
واشـنگتن گالدن8، و والتر راشـنبوش9 از جمله اندیشـمندانی اند کـه در این میان، 
دربارۀ دیدگاه ها و نقششـان در الهیات اجتماعی بحث شـده اسـت. آخرین بحث 

این فصل مسئلۀ نفوذ جنبش انجیل اجتماعی است.
فصل سوم درآمد کوتاهی است بر سیر الهیات اجتماعی در مذهب کاتولیک. با 
توجه به اینکه بحث دربارۀ الهیات اجتماعی کاتولیک جزو اهداف اصلی این کتاب 
نبوده اسـت، حجم مباحث این فصل فشـرده و کوتاه تر از سـایر فصول اسـت. این 
فصل به سـیر تاریخی اجمالی در الهیات اجتماعی کاتولیک می پردازد؛ سـیری که 

نشان دهندۀ دیدگاه های گوناگونی است.
نویسنده در فصل چهارم تا فصل هشتم در واقع به نوعی تطبیق روی آورده، 

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel            2. Friedrich Schleiermacher
3. Max Weber            4. Karl Kautsky            5. Ernst Troeltsch
6. William DeWitt Hyde            7. Richard T. Ely            8. Washington Gladden
9. Rauschenbusch
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و تالش کرده مباحثی از الهیاِت اجتماعی از منظر الهیات اسـالمی )به خصوص 
الهیـات شـیعی( را بررسـی کند. بدیـن قرار، ایـن فصل ها را می تـوان مباحثی از 
الهیـات اجتماعِی اسـالمی قلمداد کـرد. هرکدام از این مباحـث از ابعاد خاصی 
تشـکیل دهندۀ مسـئله یا مسـائلی در الهیات اجتماعِی اسـالمی اسـت. به عنوان 
مثال، در فصل چهارم به رابطۀ فلسفۀ سیاسی و الهیات سیاسی از منظر اسالمی 
پرداخته شده و طی آن، پس از یک مقدمه و اشاره به »مسئلۀ الهیاتی - سیاسی« 
مسـائل الهیاتی - سیاسـی در اسـالم مـورد بحـث قرار گرفتـه و به ویـژه به بحث 
اصلـی )اعتقـادات و احـکام، الهیات سیاسـی شـیعه، و حکمت عملی شـیعه( 
 و سـپس بـه بحـث دربـارۀ حیـات دینـی و فلسـفی در شـریعت پرداختـه شـده 

است.
همچنیـن، با توجه به طرح حکمت عملی شـیعه در فصل چهارم، فصل پنجم 
به بحثی مفصل دربارۀ حکمت عملِی ابن سـینا، یکی از متفکران بزرگ مسـلمان، 
اختصاص داده شده است. در این فصل، نخست، تأثیرات افالطونی و ارسطویی و 
نوافالطونی و نیز تأثیر فارابی و تعالیم دینی اسـالم بر حکمت عملی ابن سـینا تبیین 
شده و سپس، با بررسی رابطۀ حکمت عملی و حکمت نظری در نظر ابن سینا، این 
نکته تبیین شـده اسـت که تلفیق خالقانه ای که ابن سینا ابداع کرده مستلزم دیدگاه 
خاصی دربارۀ رابطۀ میان دین و فلسـفه اسـت؛ این رابطه به گونه ای اسـت که دین 
سـمت و سـوی پژوهش فلسفی را شکل می دهد و فلسفه راه را برای فهم ژرف تر و 

باطنی تر دین باز می کند.
در فصل ششم، مسئلۀ »اسالم و نظریۀ جنگ عادالنه« که از مباحث مهم در 
الهیات اجتماعی اسـت در سـه بخش اصلی مورد کاوش قرار گرفته: نخسـت، به 
بررسـی تطبیقِی سـه مفهوم جهاد، جنگ عادالنه، و جنگ صلیبی پرداخته شده؛ 
آن گاه در چند بخش جداگانه مباحثی نظیر مشروعیت توسل به جنگ، حقوق، و 

مقررات رفتار در جنگ مورد بحث قرار گرفته است.
فصل هفتم به »نقش شریعت در زندگی مسلمانان« اختصاص یافته است. در این 
فصل، ضمن اشـاره به واکنش متفکران مسلمان به چالش های استعماری، مباحثی 

پیشگفتار مترجم            یازده



چون قلمرو شـریعت، محتوای شـریعت، پروتستانتیزم اسـالمی، و ادلۀ معتقدان به 
محدود بودن قلمرو شریعت بررسی شده است.

در فصل هشـتم، رابطۀ قانون و اخالق در تفکر شـیعی از منظر فلسـفی تبیین 
شده است. در این بحث، پس از اشاره به فقه و اخالق در علوم اسالمی، به برخی 
از رویکردها در مواجهه با تضاد میان اخالق و شریعت پرداخته شده است. آن گاه 
دیـدگاه مالصـدرا، فیلسـوف بـزرگ شـیعی، دربارۀ خطـای محدود کـردن دین به 

شریعت تبیین شده است.
فصل پایانی کتاب به چالش های معاصر در اخالق دینی اختصاص یافته است. 
در این فصل، اخالق مدرن و رابطۀ آن با اخالق دینی مورد توجه قرار گرفته است. 
اهمیت نقش مونتین، هابز، هیوم، کانت، و هگل در تغییر مسیر اخالق از دین تبیین 
و استدالل شده که کسانی که به ارائۀ اخالق دینی در جهان معاصر دل بسته اند باید 
به مطالعه و بررسی فرایند سکوالرسازی اخالق بپردازند. همچنین، ضمن اشاره به 
چند گرایش اخیر، نظریه های اخالقی در عصر حاضر در سه دستۀ کلِی نظریه های 
نتیجه گرا، وظیفه گرا، و فضیلت گرا دسـته بندی و تأکید شـده است که اخالق دینی 

موفق باید موارد قوت هریک از این سه رویکرد را در خود فراهم آورد.
چنان که گذشـت، بن مایۀ کتاب حاضر مجموعه ای از مباحث و جسـتارهایی 
اسـت کـه از میان مباحـث و مقاالت متعدد جناب اسـتاد دکتر محمد لگنهاوسـن 
انتخاب و اقتباس شـده اسـت. انتخاب و چیدمان مقاالت به پیشـنهاد اینجانب و 
تأیید مؤلف محترم و جناب آقای دکتر محسن جوادی انجام یافته است. بجز فصل 
هشتم )با عنوان »تأمالت فلسفی در نسبت قانون و اخالق در شیعه«(، که زحمت 
ترجمۀ آن را جناب آقای دکتر مهرداد صفری متقبل شدند )و اینجانب تنها ویرایش 
آن را عهـده دار بوده ام(، سـایر فصل هـا و بخش های کتاب توسـط اینجانب ترجمه 
شـده اسـت. در پایان، از نویسـندۀ دانشمند، دکتر محمد لگنهاوسـن، یار صدیق و 
اسـتاد شـفیقم که در طی بیش از بیسـت سـال، همواره از مصاحبت های علمی و 
فکرِی بی منت و بی دریغشان بهره مند بوده و هستم عمیقًا سپاسگزارم. همچنین، از 
جناب آقای دکتر محسن جوادی، که در به ثمر رسیدن کتاب زحمات و پیگیری هاِی 

دوازده            جستارهایی در الهیات اجتماعی



پیشگفتار مترجم            سیزده

مجدانه ای داشتند، و از جناب آقای مرتضی کاردر، مدیر محترِم انتشارات هرمس، 
و شعله قنادی و سایر عزیزانی که در تألیف کتاب یاریگر ما بودند سپاسگزارم.

منصور نصیری )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(
9 مرداد 1400



پیشگفتار

از درگاه ایـزد منـان به خاطر الطاف زیـادی که به بنده داشـته، از جمله لطف او در 
انتشار این کتاب، سپاسگزارم. دعا می کنم ایده های مطرح شده در این کتاب گواهی 
بر ادای دینی باشـد که به خاطر هدایت هایی که از جانب پیامبر عظیم الشـأن اسالم 
و اهل بیت او )علیهم السـالم( نصیبم شـده اسـت بر گردن خود دارم. جستارهایی 
کـه در ایـن کتـاب گرد آمـده حاصل مطالعات و تأمالتی اسـت که طی سـال ها در 
ارتباط با الهیات اجتماعی داشته ام. از همان سال 1984، که به دین اسالم مشرف 
شـدم، الهیات اجتماعی دغدغۀ شـخصی من بوده اسـت؛ هرچند هنوز نتوانسته ام 
ایـن دغدغه هـا را در قالـب یک تحقیـق نظام مند ارائـه کنم. با این حال، دوسـتان 
و مؤسسـات زیادی مشـوق مـن در تدریس و نـگارش دربارۀ مسـائل مختلف آن 
بوده اند. در این باره، باید به ویژه از حجت االسـالم و المسلمین آقای دکتر تقی زادۀ 
داوری یاد و تشـکر کنم که سـال ها مشـوق من در تأمل، بحث، و نگارش در باب 
الهیـات اجتماعـی بـوده اسـت. همچنیـن، از حجت االسـالم و المسـلمین سـید 
ابوالحسـن نواب، رئیس دانشـگاه ادیان و مذاهب، عمیقًا سپاسـگزارم که به مدت 
چنـد تـرم مقدمات تدریس الهیات اجتماعی را در دانشـگاه ادیان و مذاهب فراهم 
سـاختند. عالوه بر این، بسـیاری از موضوعات مطرح در جستارهای پیش رو را با 
مرحوم آیت الله مصباح یزدی، که حق استادی بر بنده دارند، بحث کرده ام، و عمیقًا 
سپاسـگزار راهنمایی ها و توصیه های ایشـان و نیز همکارانم در مؤسسۀ آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی هستم.
کتـاب حاضـر، که امیدوارم گامی هرچند کوچـک در خدمت به جامعۀ علمی 
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باشـد، بـه پیشـنهاد جناب آقای دکتر محسـن جـوادی، رفیق صدیـق و مصاحب 
فکری بنده، تدوین یافته که الطافشـان به بنده بسـیار فراتر از آن است که در اینجا، 
بتوانم آن گونه که باید قدردانی کنم. زحمت به سرانجام رساندن کتاب نیز بر دوش 
جنـاب آقـای دکتر منصور نصیری بوده اسـت. در واقع، بجز نـگارش متن کتاب، 
زحمت سایر مراحل کار بر دوش دکتر نصیری بوده است. ایشان نه تنها کل فصل ها 
)بجز یک فصل( را ترجمه کرده، بلکه انتخاب، چینش، ویرایش علمی، و افزودن 
زیرعنوان هایی بر کتاب را نیز برعهده داشـتند و با تالشـی ستودنی، کتاب حاضر را 
آمادۀ نشـر کردند. دکتر نصیری پیش تر نیز انتشـار جسـتارهایی از بنده را با عنوان 
سیاحت اندیشه در سپهر دین بر عهده داشت و این کتاب دومین مجلد از مقاالتی 
است که ایشان تدوین، ترجمه، و ویرایش آن را تقبل کرده است و من، برای همیشۀ 
ایام، مدیون دوسـتِی صادقانه، همراهی ها، و سخت کوشـی های بی دریغ وی برای 

ارائۀ جستارها و مباحثم به خوانندگان فارسی زبان هستم.
در جسـتارهای پیش رو، بسـیار کوشـیده ام در ابـراز دیدگاه های خـود دقت و 
احتیاط الزم را داشته باشم؛ اما مطمئنًا، به حکم سرشت بشری، هرگز بعید نیست 
کـه خطاهـای ناخواسـته ای رخ داده باشـد؛ از این بابـت، هم مغفـرت الهی و هم 

گذشِت خوانندگان عزیز را خواهانم.
محمد لگنهاوسن
بهمن 1400



فصل اول
درآمدی به الهیات اجتماعی پروتستان

از آغاز نهضت اصالح دین تا هگل

درآمد
در این فصل، به بررسـی ظهور و گسـترش الهیات اجتماعی در اوایل قرن نوزدهم 
در غـرب می پردازیم. به این منظور، نخسـت به عنوان مقدمـه بحثی اجمالی دربارۀ 
مفهـوم و تعریـف الهیـات اجتماعـی و مقایسـۀ آن با رشـته های مشـابه و مرتبط با 
آن ارائـه کرده ایـم. سـپس، دو شـیوه را در مطالعه و پژوهش دربارۀ پیشـینۀ الهیات 
اجتماعی پیشـنهاد کرده ایم که بر اسـاس شـیوۀ اول، »الهیات اجتماعِی ضمنی« و 
بر اساس شیوۀ دوم، »الهیات اجتماعِی صریح« را بررسی می کنیم. در گام بعد، به 
بررسـی الهیات اجتماعی پروتسـتانتی پرداخته ایم و اقتضائات نهضت اصالح دین 
را در بحث حاضر بررسـی کرده، به بیان دیدگاه های کالوین دربارۀ مسـائل مختلف 
الهیـات اجتماعی و سـپس دیـدگاه لوتر در این بـاره پرداخته ایم. تبییـن دیدگاه های 
طرف داران جنبش پارسـایی گرایی در ادامۀ مباحث این فصل آمده اسـت که در آن، 
ضمن اشـاره به بنیان گذاران فکری این نهضت دینی، دیدگاه های مربوط به الهیات 
اجتماعـی را در اعتقـادات ایـن نهضت پـی گرفته ایـم. پایان بخش فصـل، پیگیری 
مسـائل مربوط به الهیات اجتماعی در نظام فکری دو اندیشـمند تأثیرگذار اسـت: 
نخست، شالیرماخر، اندیشمند پرآوازه ای که متأثر از جنبش پارسایی گرایی بوده؛ و 

دوم، هگل که از تأثیرگذارترین اندیشمندان در جهان غرب است.
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الهیات اجتماعی چیست؟
اصطـالح »الهیـات« )theology( بـه صورت های ترکیبـِی گوناگونی بـه کار رفته 
است. در همۀ این کاربست  های مرکب، برای آنکه رشتۀ فرعی مورد نظر مشخص 
شـود، واژۀ الهیات مقید به صفتی شـده که به رشـتۀ فرعی اش اشـاره کند. برخی 
از نمونه هـای این کاربسـت ها عبارت اند از: الهیات سیاسـی، الهیـات اجتماعی، 
الهیات عملی، الهیات شـبانی، الهیات اخالقی، الهیات فلسفی، الهیات نظری/
جزمـی، الهیات نظام منـد، و الهیات مبتنی بر کتاب مقدس. گاه نیز تقسـیمات از 
طریـق عبارت حـرف اضافه ای ِملکی انجام می پذیرد؛ مثاًل گفته می شـود: الهیاِت 
فرهنـگ، الهیات فراخوانی/شـغل1، و الهیـات صلیب. در برخی مـوارد، می توان 
کاربسـت های وصفـی و کاربسـت های ملکـی این اصطـالح را به جای هـم به کار 
بـرد؛ مثـاًل، بـرای اشـاره به الهیـات رهایی بخـش، هم می تـوان از تعبیـر »الهیات 
آزادی بخـش« )liberation theology( اسـتفاده کـرد و هـم از تعبیـر »الهیـات 
آزادی بخشـی« )theology of liberation(. همیـن سـاختار دسـتوری و ادبـی را 
می تـوان برای مشـخص کردن موضـوع خاصی از تحقیقات الهیاتی به کار بسـت؛ 
مثاًل می توان برای بحث دربارۀ »گناه نخسـتین« از تعبیر »الهیاِت گناه نخسـتین« 

)theology of original sin( نیز استفاده کرد.
عالوه بر این، باید توجه داشت که قیدهایی که در این گونه تعابیر به کار می روند 
ممکن اسـت برای اشـاره به شـیوۀ مورد نظر باشـند؛ همچنان که در تقابل موجود 
 revealed( »و »الهیات وحیانـی )natural theology( »میـان »الهیات طبیعـی
theology(، کـه در قـرن هفدهـم در محافـل انگلیسـی زبان رایج شـد، مشـاهده 

می کنیـم. اصطالحاتی که در تقسـیمات مختلـف الهیات بـه کار رفته اند در اغلب 
موارد فاقد تعریف دقیق هسـتند و قلمروهای تحقیق در این شـاخه های الهیاتی، 

theology of vocation .1؛ در ایـن الهیـات عمدتـًا بحث بر سـر این اسـت که آیا انتخاب شـغل و 
بهخصوص انتخاب شغل و رسالت مهِم کشیشی مورد رضایت و خواست خداست یا نه. معمواًل 

بحث می شود که چگونه باید به خواست و ارادۀ خدا و رضایت خدا از این انتخاب پی برد.
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کـه به این نحو مورد اشـاره قـرار می گیرنـد، تداخل های زیادی بـا یکدیگر دارند. 
وانگهی، الهی دانان در نحوۀ برداشـت و تفسـیر این گونه اصطالحات نیز با یکدیگر 
اختالف نظـر دارنـد. حتـی در خـود واژۀ »الهیـات« نیـز شـاهد اختالف نظر های 
الهی دانان و نیز پیشینۀ درازدامنی از مشاجرات و شرح وبسط ها دربارۀ آن هستیم.

اصطـالح »الهیـات صلیـب« و »الهیـات آزادی بخـش« بیانگـر آن اسـت که 
این گونـه اصطالحـات نه تنها برای مشـخص کردن نام تقسـیم های مربوط به علوم 
گوناگـون الهیاتـی بلکه ممکن اسـت برای اشـاره بـه مکاتب فکـری، نظریه ها، یا 
دیدگاه ها نیز به کار روند؛ مثاًل، هنگامی که لوتر در »مناظرۀ هیدلبرگ« )در سـال 
1518( اصطـالح الهیـات صلیـب )theologia crucis( را وضـع کرد، مقصودش 
تأسـیس شـاخۀ جدیدی از الهیات نبود، بلکه می خواسـت جهت گیری و سمت و 

سویی را نشان دهد که از نظر وی باید همۀ مکاتب الهیاتی دارای آن باشند.
انگاره ای که بر اساس آن، الهیات در مقایسه با فلسفه )که گفته می شود نسبت 
بـه دین حالـت بی طرفانه دارد( بایـد از دین دفاع کند اخیرًا مطرح شـده و می توان 
در آن مناقشـه کرد. نباید یک رشـته را به نحوی تعریف کرد که بر اسـاس آن، نتایج 
پژوهْش کار پژوهشـگر را از دایرۀ شـمولی آن رشـته خارج کند. به عنوان مثال، اگر 
پژوهشگری دربارۀ نوعی الهیات پژوهش کند و گزارشی ارائه کند و در آن گزارش، 
مثاًل استدالل کند که عناصر مشخصی از این الهیاْت ناسازگار و متناقض اند، نباید 
این گونـه قضـاوت کرد که بـا توجه به نتیجۀ مزبور، این پژوهـش نه پژوهش دربارۀ 
نظام الهیاتی خاصی بلکه بحثی از مباحث فلسـفۀ دین اسـت. بر این اساس، باید 
چالش ها و اشـکاالت مطرح شـده علیه اعتقادات دینی را نیز جزو مباحث الهیات 
قلمـداد کـرد. مؤید این نکتـه روال معمول در میان متخصصان این رشـته اسـت؛ 
بـه این معنا که عمومًا پذیرفته شـده کـه هنگامی که برخـی از الهی دانان با مواضع 
برخـی از الهی دانـان دیگر چالش می کنند، کار آن ها نیز بخشـی از مباحث الهیات 
کویناس برهان وجودی آنسلم را رد می کند و پروتستان ها  اسـت. به عنوان نمونه، آ
دیدگاه هـای الهیاتـی کاتولیک را به چالش می کشـند. روشـن اسـت کـه همۀ این 
بحث ها جزو مباحث الهیات است. بنابراین، اگر کسی که هیچ گونه همدلی نسبت 
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به دین ندارد استدالل های الهی دانانی را گردآوری کند که در رد دیدگاه های الهیاتی 
رقیب مطرح کرده اند، باید مباحث وی نیز مباحث الهیاتی محسوب شود و نباید به 
صـرِف اینکه وی ایمان و اعتقادی بـه دین ندارد پژوهش وی را غیرالهیاتی قلمداد 

کرد.
مـن، به تبعیـت از فلو و مک اینتایر1، واژۀ »الهیات« را به معنای وسـیع به کار 
می برم؛ یعنی برای اشـاره به علمی که هدف آن به دسـت دادن معرفت و شـناخت 
دربارۀ خدا و روابط خدا با جهان و انسان است. آثار الهیاتی را می توان به دو دسته 
تقسـیم کـرد: آثـار توصیفی و آثار تجویـزی. هدف الهیات توصیفـی بیان و توضیح 
تعالیم دینی است؛ در حالی که هدف الهیات تجویزی دفاع از دیدگاهی دربارۀ این 
تعالیم اسـت. الهیات تجویزی را می توان به دو شـاخه تقسیم کرد: 1. شاخه ای که 
درصدد دفاع از تعالیم دینی اسـت؛ 2. شـاخه ای که درصدد رد برخی تعالیم دینی 
یـا حملـه به یک تعلیم دینی اسـت. می توان این شـاخه را، در مقایسـه با »الهیات 
 offensive theology =( »الهیات تهاجمی« ،)»دفاعی« )یا »مدافعۀ استداللی

katagorics( نامید.2

به هر روی، برای ترسیم هرگونه خط دقیق جهت جدا کردِن حد و مرز فلسفه از 
الهیات، نه مبنای تاریخی وجود دارد نه پایۀ منطقی؛ هرچند که امروزه برخی تمایل 

1. این سـخن، که الهیات را باید به نحوی تعریف کرد که بر اسـاس آن بتوان گفت که ممکن اسـت 
الهی دانـان ملحـدی هم وجود داشـته باشـد، از آن فلـو و مک اینتایر اسـت )x ,(1955((. البته 
ممکن است یک ملحْد الهی دان باشد و در عین حال، در تحقیقات حرفه ای و تخصصی خود، 
ریاکارانـه، بـه دفـاع از دین بپـردازد. اما آنچه در اینجا مورد نظر اسـت این اسـت کـه آثاری که 

صریحًا درصدد اثبات بطالن مدعیات دینی هستند باید در زمرۀ الهیات گنجانده شوند.
2. از آنجا که واژۀ apologetics از واژۀ یونانی کالسـیک απολογία( apologia( مشـتق شـده که 
خطابـه و سـخنرانی ای بـود که در دفاع از شـخص متهم بـه ارتکاب جرم ایراد می شـد و از آنجا 
که اسـتدالل های شـاکی یا مدعی العموم κατηγορία( kategoria( نامیده می شـد، وضع کردن 
اصطـالح kategorics برای اشـاره بـه الهیاتی که اعتقاد دینی یا دیـدگاه الهیاتی را مورد حمله و 
چالـش قـرار می دهد )خـواه هدِف حمله ادعای دینی خاصی باشـد یا به طور کلـی اعتقاد دینی 

باشد( خالی از توجیه نیست.
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دارند که اصطالح »فلسفۀ الهیات« را برای بررسی فلسفِی مسائلی به کار برند که از 
بیانات اعتقادی مخصوص یک سنت دینی گرفته شده اند، و »فلسفۀ دین« را برای 
اشاره به بررسی فلسفی مدعیات عام تری به کار برند که دست کم در ادیان ابراهیمی 
به طور مشـترک وجود دارند.1 البته، باید توجه کرد که این نکته، یا نکاتی مشـابه با 
آن، دربارۀ رابطۀ میان الهیات اجتماعی )social theology( و جامعه شناسی دین 
)sociology of religion( صادق نیسـت، اما بررسـی تفاوت هـای آن ها خالی از 
فایده نیسـت. »مؤسسـۀ تحقیقات دینی هارتفورد« توصیف خالصه و نسبتًا بدون 

مناقشه ای از »جامعه شناسی دین« ارائه کرده است:

جامعه شناسـی دیـن عبـارت اسـت از بررسـی اعتقـادات، اعمال، و اشـکال 
در رشـتۀ  و شـیوه های مطـرح  ابـزار  به کارگیـری  از طریـق  دیـن  سـازمانی 
جامعه شناسـی. ایـن تحقیـق عینی ممکن اسـت هم شـامل روش هـای کّمی 
)نظرسنجی ها، بررسـی های آماری، تحلیل های جمعیت شناختی( گردد و هم 
شـامل رویکرد های کیفی نظیر مشاهدات مشـارکت محور، مصاحبه و تحلیل 

داده های بایگانی شده، تاریخی، و مستند.2

تفـاوت میـان ایـن اصطـالح و اصطـالح »الهیـات اجتماعی« این نیسـت که 
جامعه شناسـِی دین تحلیل جامعه شـناختی عاِم دین اسـت، ولی الهیات اجتماعی 
متمرکـز بر یـک فرقۀ مذهبی خاصی اسـت. وانگهی، اگر اساسـًا »فلسـفۀ دین« 
و »الهیات فلسـفی« در روش شناسـی تفاوتی داشـته باشـند، این نوع تفاوت آن ها 
مبهـم یـا منحصر به جـواز اسـتفاده از مدعیات دینـی به عنوان مقدمات اسـتدالل 
اسـت؛ اما، در مورد جامعه شناسـی دین و الهیات اجتماعی، باید گفت که این دو 
رشـته حتی از شیوه های مشابه و یکسـانی بهره نمی برند. شاید بتوان میان الهیات 
جامعه شناختی )sociological theology( و الهیات اجتماعی این گونه تمایز نهاد 
که رابطۀ الهیات جامعه شناختی با جامعه شناسی دین باید همان رابطه ای باشد که 

1. See: Stump (1998).

2. http://hirr.hartsem.edu/sociology/about_the_field.html.
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الهیات فلسفی با فلسفۀ دین دارد، اما نیاز به این تکثیر تمایزات و تفاوت ها نیست. 
الهیات فلسفی به کارگیری امور و مالحظات الهیاتی در فلسفه نیست، بلکه عکس 
این امر صادق اسـت. اما الهیات اجتماعی دقیقًا عبارت اسـت از بررسـی الهیاتی 
جامعه و نهادهای جامعه و بررسی و ارزیابی الهیاتی پدیده ها و مسائل اجتماعی. 
متخصص الهیات اجتماعی، یا به اصطالح الهی دان اجتماعی، به بررسی جامعه و 
مشکالت آن می پردازد و تالش می کند که به فهم و برداشتی از آن ها و نیز به نوعی 
جهت گیری دربارۀ آن ها دسـت یازد که مبتنی بر تعالیم و اعمال دینی اسـت تا آن را 
هنگام مواجهه با این مسائل به کار گیرد. به عنوان مثال، الهی دان اجتماعی ممکن 
اسـت با بررسی مشـکل اجتماعِی تبعیض نژادی درصدد آن باشد که جهت فهم و 

تفسیر این مشکل و درمان آن، به راهنمایی هایی در سنت دینی خود دست یابد.
با این بیان، می بینیم که الهیات اجتماعی، بر خالف الهیات لیبرال، یک موضع 
یا گرایش نیست. در همین راستا، الهیات اجتماعی را نباید با الهیات سوسیالیستی 
)جامعه گرایانه(، یعنی دفاع الهیاتی از سوسیالیسـم )جامعه گرایی(، خلط کرد. به 
همیـن منـوال، به احتمال زیاد، ممکن اسـت یـک الهی دان، بـدون در نظر گرفتن 
مسـائل اجتماعی، دفاع بسیار انتزاعی و متافیزیکی از جامعه گرایی تدارک ببیند. 
در ایـن صـورت، ما نمونـه ای از الهیـات جامعه گرایانه خواهیم داشـت که الهیات 
اجتماعـی نیسـت. هرچند بسـیاری از آثار مربوط به الهیـات اجتماعی، در اواخر 
قـرن نوزدهـم، متأثـر از جامعه گرایی بودند )بـه این دلیل که نویسـندگان این آثار با 
جامعه گرایـی همنوا بودند یا تالش می کردند برای جامعه گرایی، بدیل و جایگزینی 
مبتنـی بـر مسـیحیت فراهـم آورند(، می تـوان انتظـار داشـت الهی دانانی کـه وارد 
بحث الهیات اجتماعی می شـوند دربارۀ مسـائل مورد مناقشۀ اجتماعی و الهیاتی 
دیدگاه های گوناگونی داشـته باشند. به عنوان نمونه، می توان، از مواضع گوناگونی، 
الهیات اجتماعی مسیحی را تحقق بخشید؛ مثاًل از موضع محافظه کارانه، لیبرال، 
نوارتدوکس، یا هر موضع الهیاتی دیگری که در میان الهی دانان مسـیحی به چشـم 

می خورد.
نکتۀ دیگر این است که الهیات اجتماعی به هیچ فرقۀ خاصی محدود نیست؛ 
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و دسـت کم می توانـد به صـورت الهیات اجتماعـی کاتولیک یا پروتسـتانی یا حتی 
به صـورت الهیات اجتماعی یهودی یا اسـالمی باشـد. امـا، هنگامی که اصطالح 
»الهیات« در سـیاق دین اسـالم به کار گرفته می شـود، باید چند نکتۀ مهم دیگر را 
نیز مورد توجه قرار داد: الهیات، بنا به برداشـتی که مسـیحیان از آن دارند، شـامل 
مجموعـه ای از مباحث می شـود که در عیـن برخی تداخل ها متفاوت از برداشـت 
مسـلمانان از کالم و مباحث کالمی متکلمان اسـت. )هرچند امـروزه معنای واژۀ 
»کالم« در حـال تغییـر بـه معنایی مشـابه و نزدیک با »الهیات« اسـت و احتمااًل 
دلیل آن گرایشی است که برای ترجمۀ اصطالح »modern theology« )»الهیات 
جدیـد«( به عنـوان »کالم جدیـد« وجـود دارد.( به عنوان نمونـه، در »کالم« هیچ 
خبری از بحث »کلیساشناسـی« نیسـت؛ به همین منوال، در الهیات مسـیحی نیز 
هیـچ بحثی دربـارۀ نظرپردازی هـای متکلمان متقـدم دربارۀ »اتم«ها یـا »اجزای 
الیتجـزی« وجود نـدارد. البته، متفکران مسـلمان از واژۀ »الهیـات« در آثار خود 
اسـتفاده کرده انـد، اما باید توجه کرد کـه به کارگیری اصطالح »الهیـات« در زبان 
عربی که در فلسفۀ اسالمی شاهد آن هستیم )الهیات بالمعنی االعم( اغلب همسو 
بـا نحـوۀ کاربـردی اسـت کـه ارسـطو در متافیزیـک از واژۀ theologike دارد، نه 
برداشت های جدیدی که مسیحیان از واژۀ الهیات دارند. با این حال، به طور کلی، 
دلیلی نداریم که مباحثی را که صبغه و جهت فلسفی دارند از الهیات خارج کنیم؛ 
بنابرایـن، می توانیم از الهیات الیبنیتس به نحوی سـخن بگوییم که شـامل مباحث 
عقلی محض )صرف نظر از ابتنا یا عدم ابتنای آن ها بر کتاب مقدس( دربارۀ براهین 
اثبات وجود خدا و عدل الهی )theodicy( نیز شـود. از همین جاسـت که الهیات، 
به این معنای گسـترده، شـامل فلسفۀ دین نیز می شـود، ولی شامل متافیزیک، که 
مباحثـی نظیـر جوهـر و عرض را مـورد بحث قـرار می دهد، نمی شـود؛ مگر آنکه 
مباحث متافیزیکی دربارۀ موضوع خاص دینی، نظیر جوهریت خدا یا فرشـتگان، 

باشد.
به هر روی، از آنجا که اندیشۀ دینی بر سنت فلسفِی جهان اسالم غالب شده، 
بجاسـت این اندیشـه بحث های مربوط به مسـائل اجتماعی را نیز، که فیلسـوفان 
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مسـلمان در الهیـات اجتماعی خود مطـرح کرده اند، در بر بگیـرد. به عنوان مثال، 
فلسـفۀ سیاسـی فارابی بخـش مهمی از الهیـات اجتماعی او را تشـکیل می دهد. 
البتـه، ممکن اسـت برخـی به دنبال نوعی از الهیات اجتماعی اسـالمی باشـند که 
به نحـوی انحصاری تـر، مبتنـی بر علوم نقلی شـده باشـد نه بـر دیـدگاه فارابی، اما 
معقـول نیسـت یکـی از آن ها را »فلسـفه« و دیگـری را »الهیات« بنامیـم، چراکه 
نوعی مصادره به مطلوب است و پیامد آن تأیید دیدگاه لوتر است که هرگونه برداشت 
درسـت از »الهیات« دارای مبنا و اساسـی اسـت که عبارت اسـت از فقط کتاب 

.)sola scriptura( مقدس
هرچنـد مطالعـه و پژوهـش در الهیات اجتماعی مسـتلزم تعهـد و پایبندی به 
موضـع خاصی دربارۀ مسـائل اجتماعی یا الهیاتی نیسـت، از جملـه اینکه مبنای 
درسـت الهیـات چـه باید باشـد، و نیز مسـتلزم هیچ گونـه وابسـتگی دینی خاصی 
نیسـت، اما این امر بدان معنا نیسـت که رشـد و گسـترش تاریخی آن فارغ از این 
ویژگی هـا بوده اسـت. الهیـات اجتماعی، با توجه به تعریف پیشـنهادی ما، عالوه 
بر مسـائل امروزی نظیر بی خانمانی، تروریسم، اعتیاد، نبود مراقبت های پزشکی، 
شامل مباحث الهیاتی مربوط به تمهیدات سیاسی، ارتباطات اقتصادی، خانواده، 
کارکرد کلیسـا در جامعه، و سـایر موضوعات عام نیز می شـود. هر نهاد یا فعالیت 
اجتماعـی می تواند هدف الهی دان اجتماعی باشـد. از آنجا کـه متفکران دینی، در 
سراسـر تاریـخ الهیات، به مسـائلی نظیر حکومت و خانـواده و دارایی پرداخته اند، 
می توانیم بگوییم که الهیات اجتماعی، حتی هنگامی که به عنوان الهیات اجتماعی 
به رسمیت شناخته نشده بود و چنین عنوانی نداشت، همواره شاخۀ فرعی الهیات 
بـوده اسـت. بر این اسـاس، طبق تعریف پیشـنهادی مـا برای الهیـات اجتماعی، 

می توان همۀ مکاتب الهیاتِی سیاسی را شاخه ای از الهیات اجتماعی تلقی کرد.

یخ الهیات اجتماعی دو نوع تار
دسـت کم، بـه دو شـیوه می توان به تاریخ الهیـات اجتماعی پرداخـت که هریک از 
آن ها امتیازات خاص خود را دارد. شـیوۀ نخسـْت شـیوه ای است که بر اساس آن، 
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می تـوان به بررسـی الهیات اجتماعـِی بدون عنوان )الهیاتی کـه هنوز به عنوان یک 
رشـتۀ مسـتقل درنیامده اسـت( پرداخت که من آن را »الهیات اجتماعی ضمنی« 
بـا محوریـت مباحـث  یعنـی می تـوان  )implicit social theology( می نامـم؛ 
مربـوط به مسـائل اجتماعـی نظیر سیاسـت، اقتصاد، مجـازات، خانـواده، و... 
بـه تاریـخ الهیات نگریسـت؛ هرچند، پیش از به وجود آمدن رشـته یا شـاخه ای با 
عنـوان »الهیـات اجتماعی«، بسـیاری از الهی دانانی که دربارۀ این مسـائل بحث 
کرده اند خودشـان متوجه این نبودند که وارد شـاخه ای فرعی از الهیات شده اند که 
ممکن اسـت آن را الهیات اجتماعی نامید. از همین جاسـت که می توانیم، به همان 
نحو که فالسـفه از معرفت شناسـی ارسـطو سـخن می گویند، از الهیات اجتماعی 
کوینـاس هیچ گاه توجه نداشـت که  کوینـاس سـخن بگوییـم، هرچند می دانیـم آ آ
کار و پژوهـش او در قالب رشـته ای بگنجد که ممکن اسـت الهیـات اجتماعی یا 
نظیر آن نامیده شـود. این امر دقیقًا به همان نحوی اسـت که دربارۀ برخی مباحث 
ارسطو رخ داده است؛ به عنوان مثال، هیچ کتاب یا رساله ای دربارۀ معرفت شناسی 
ننوشـت و شـارحاِن آرای او بودند که درصدد تدوین اصول معرفت شناسِی ارسطو 
 بـر اسـاس نکات گوناگونی کـه وی دربارۀ معرفـت و ادراک و منطق بیان کرده بود 

برآمدند.
شیوۀ دوم شیوه ای است که بر اساس آن، می توان به بررسی این نکته پرداخت که 
چگونه الهی دانان پی بردند که باید به مسائل اجتماعی جوامع مدرن به عنوان بخشی 
 explicit( از پژوهش الهیاتی بپردازند. این شیوه را تاریخ الهیات اجتماعی صریح
social theology( می نامیم. همین امر در معرفت شناسـی نیز جاری است؛ یعنی 

همان طور که می توان به بررسـی تاریخ معرفت شناسـی ضمنـی پرداخت می توان به 
تاریخ معرفت شناسی صریح پرداخت؛ یعنی بررسی کرد که مسائل معرفت شناختی 
چگونه در فلسفۀ مدرن مطرح شد و تا آنجا پیش رفت که معرفت شناسی به عنوان 
شـاخۀ خاصی از فلسـفه به رسمیت شناخته شد. معرفت شناسـی علمی جدید یا 
مدرن نیسـت، بلکه عنوان یا رشـتۀ جدیدی اسـت؛ یعنی آنچه پدیدۀ جدیدی تلقی 
می شود، عبارت است از تالش برای گردآوری مباحث معرفت شناسی و ارائۀ آن ها 
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تحـت عنـوان واحد و خاص. به همین منوال، الهیات اجتماعی نیز پدیدۀ جدیدی 
نیست، بلکه عمدۀ پیشینۀ آن، به صورت ضمنی، در آثار متفکران مطرح بوده است. 
در واقع، مسائل این علم پیش تر بدون عنوان خاصی مورد بحث بوده است. اما در 
قرن نوزدهم بود که تالش آشـکار و صریح برای بررسـی رابطۀ مسائل اجتماعی با 

اصول الهیاتی در کانون توجه الهی دانان مسیحی قرار گرفت.
به هر روی، تفکیک الهیات اجتماعی ضمنی از الهیات اجتماعی صریح، برای 
پژوهـش تطبیقی مهم اسـت؛ زیرا مثـاًل، اگر بخواهیم به ترسـیم الهیات اجتماعی 
شیعی و مقایسۀ آن با الهیات اجتماعی اخیر مسیحی بپردازیم، با توجه به تفکیک 
مزبـور، تفـاوت خاصی روشـن خواهد شـد: در واقـع، ما خود را در حال مقایسـۀ 
الهیـات اجتماعی ضمنی اسـالمی )شـیعی( با الهیات اجتماعی صریح مسـیحی 
خواهیم دید. انتشـار این گونه پژوهش ها طبیعتًا به تدوین مجموعه ای از نوشـته ها 
خواهـد انجامیـد کـه می توانیم آن ها را به عنـوان الهیات اجتماعی صریح اسـالمی 
طبقه بنـدی کنیـم. در واقـع، یکی از نشـانه های اصلـی الهیات اجتماعـِی صریح 
عبـارت اسـت از تالش برای ارائۀ مـروری کلی بر تاریخ الهیـات اجتماعی ضمنی 

)نظیر آثار ارنست ترولتچ(.
می توانیـم این فرضیه این را پیشـنهاد کنیم که الهیـات اجتماعی صریح در قرن 
نوزدهـم در اروپـا و امریـکا به عنوان تالشـی برای ارائۀ چشـم انداز مسـیحی دربارۀ 
مسـائلی که قباًل جامعه شناسـان مطرح کـرده بودند ظهور کـرد. الهیات اجتماعی 
ضمنی مدت ها پیش از آنکه َسـنت سیمون )1825-1760(1 اصطالح جامعه گرایی 
را وضـع کند وجود داشـته اسـت، ولی الهیات اجتماعِی صریـح فقط در واکنش به 
جامعه گرایـی و شـرایط اجتماعـی ای که به جامعه گرایـی انجامید ظهـور کرد. این 
فرضیـه کمـک می کند که تبیین کنیم کـه چرا الهیات اجتماعْی نخسـت در اروپا و 
امریکا و سپس در ایران و سایر سرزمین های اسالمی ظهور یافت. در واقع، یکی از 

1. باید متذکر شد که سنت سیمون، عالوه بر آنکه یکی از شخصیت های بنیان گذار اندیشۀ اجتماعی 
اروپا محسـوب می شـود، در اثر خود که در سـال 1825 منتشر شـد از الهیات اجتماعی خاص 

خودش دفاع می کند. وضع اصطالح »جامعه گرایی« را به نویسندگان مختلفی نسبت داده اند.



درآمدی به الهیات اجتماعی پروتستان از آغاز نهضت...            13

نخسـتین و مهم ترین نمونه های الهیات اجتماعی اسالمِی ضمنی را باید در اثری از 
عالمه طباطبایی و شهید مطهری با عنوان اصول فلسفه و روش رئالیسم جست که 

صریحًا در پاسخ به مارکسیسم در ایران نگاشته شد و در سال 1953 تکمیل شد.
بـه نظـر می رسـد که در اروپـا و امریکا این انـگاره، که می تـوان تعالیم الهیاتی 
ناظر به مسـائل اجتماعی را به عنوان کانون اصلی شـاخۀ خاصی از الهیات بررسی 
کرد، هنگامی مطرح شـد که الهی دانان مسـیحی درصدد برآمدند که برای مسـائل 
اجتماعـی کـه با صنعتی شـدن جامعۀ مدرن غرب مطرح شـده بودند، پاسـخ های 
دینی فراهم آورند. در اواسط قرن نوزدهم، اشارات متعددی به »مسئلۀ اجتماعی« 
)the social question(1 می شـد و معمـواًل مقصـود از آن ایـن مسـئله بـود که در 
قبـال مشـکالت متعـدد از جملـه ازدحـام حلبی آبادهـا کـه از تبعات شهرنشـینی 
 اسـت، فقـر گسـترده، نبود بهداشـت عمومـی، بیمـاری، اسـتثمار، و... چه باید 

کرد.
بسـیاری از مسـائل مطرح شـده در کانون توجه پروتسـتان ها بود کـه به حمایت 
یـا نقد آنچـه »انجیـل اجتماعـی« )Social Gospel( نامیده می شـد می پرداختند. 
»مسـیحیان انجیلی« )Evangelical Christians(، به ویژه در امریکا، انجمن هایی 
را تشـکیل داده بودنـد کـه مـردم را بـه ممنوعیت مشـروبات الکلی، لغو بـرده داری، 
اقدامات بهداشـتی، و سـایر اصالحات اجتماعی فرامی خواندند. این فراخوانی گاه 
همگام با سوسیالیسـت ها )جامعه گرایان( یا همراه با مطالبات اتحادیه های کارگری 
بود. در پایان قرن نوزدهم، پاپ لویی سـیزدهم تعالیم اجتماعی جدید کاتولیک را با 
منشور عام خود، با عنوان امور جدید )Rerum Novarum(، آغاز کرد.2 اما الهیات 

1. اصطالحی است که در اواسط قرن نوزدهم عمدتًا از سوی سیاستمداران به کار رفت و اندک اندک 
جـا گرفت. این اصطالح به مجموعه ای از مسـائل اجتماعی اطالق می شـود کـه در پی انقالب 
صنعتـی پیدا شـد؛ مسـائلی نظیر فقر، حلبی نشـینی کارگـران، و اعتیاد که عمدتًا در میان قشـر 
کارگر پیدا شد. بعدها دین داران و متفکران دینی درصدد یافتن پاسخ  های دینی به این گونه مسائل 

برآمدند.
2. http://www.osjspm.org/majordoc_rerum_novarum_official.aspx.
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اجتماعـی را نبایـد بـا »انجیـل اجتماعی« یا بـا »تعالیم اجتماعـی کاتولیک« یکی 
گرفت، بلکه می توان این دو را نمونه هایی از الهیات اجتماعی تلقی کرد.

دقیقًا همان طور که ممکن است برای توجیه دیدگاه های سیاسی سلطنت طلبانه، 
سوسیالیسـتی، لیبرالیسـتی، یا ملی گرایانه الهیات سیاسـی نوشـته شـود، به همین 
منوال، ممکن اسـت بـرای دفاع از دیدگاه های گوناگون دربارۀ مسـائل اجتماعی، 
که البته شامل انواع اختالفات سیاسی نیز می شود، الهیات اجتماعی نوشته شود. 
همچنیـن، ممکن اسـت درون هریک از چارچوب های الهیاتـی عام تر نیز الهیات 

اجتماعی خاصی تدوین شود.

الهیات اجتماعی پروتستانی
اینجا نمایی از تاریخ اولیۀ الهیات اجتماعی صریح را در میان معدودی از الهی دانان 
نمایندۀ پروتستان و نیز بیانات اعتقادی فرقه ها را در قرن نوزدهم )به معنای وسیع(1 
به دسـت می دهیم که از انقالب فرانسـه تا جنگ جهانی اول را در بر می گیرد. البته 
برای درک مسـائل مربوط به قرن نوزدهم باید درصدد یافتن ریشه های آغازین این 
مسـائل برآمد. هرگونه تالش برای بررسـی تاریخْی دچار مشـکل تسلسـل یا سـیر 
قهقرایی است؛ چراکه هر دوره ای را تنها می توان از طریق درک دورۀ قبل فهمید. 
در بررسـی پروتسـتانتیزم، به طـور طبیعی، به خـود نهضت اصالح دین سـوق داده 
می شویم و باید سعی کنیم که وسوسۀ بررسی موضوعات اجتماعی و سیاسی را که 
الهی داناِن پیش از آن مورد بحث قرار داده اند از خود دور کنیم؛ هرچند ممکن است 

همیشه در این کار موفق نباشیم.

نهضت اصالح دین
بـه یـک معنـا می توان الهیـات اجتماعـی را موضوع ضمنـی مهـم در دورۀ نهضت 

extended 19th century .1؛ اصطالحی اسـت که برخی برای اشـاره به دورۀ مهمی در غرب به کار 
برده اند که از سال وقوع انقالب فرانسه )1789( تا جنگ جهانی اول )1914( را در بر می گیرد. 
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اصالح دین دانست؛ زیرا آنچه در آن زمان مورد بحث بود صرفًا تفاوت های عقیدتی 
بر سـر مسـئلۀ »عادل شـمرده شـدن«1نبود، بلکه این بود که حیات مسـیحی باید 
نسـبت به نهادهای اجتماعی کلیسـا و دولت چه سبک و ساختاری داشته باشد. 
مسائل اجتماعی نظیر مالیات بستن بیش از اندازه، نظام رعیتی، فقر گسترده، و... 
به تالش ها برای تدوین آموزه های الهیاتی که بتوان بر اسـاس آن ها به این مسـائل 
پرداخـت دامـن زد و نهضت اصالح دیـن به دلیل وجود نارضایتـی اجتماعی مورد 
حمایت قرار گرفت. مسائلی نظیر فروش آمرزش و غسل تعمید کودکان در کانون 

اصلی ابراز نارضایتی اجتماعی قرار داشت.

لوتر
مارتیـن لوتـر )1546-1483( روحانی اصالحگر مشـهور و پایه گذار کلیسـاهای 
لوتری اسـت. نهضت اصالح دینی لوتر نهضت اجتماعی و سیاسـی بود که شـعار 
جنگی یا مبارزاتِی آن عبارت بود از »آزادی مسیحیان«. در این نهضت، کتاب های 
مربوط به قانون کلیسای کاتولیک به آتش کشیده شدند، محاکم کلیسایی توقیف، 
صومعه ها مصادره، و اراضی کلیسا ضبط شدند.2 لوتر در سال 1520 چنین نوشت: 
»نـه پاپ، نه اسـقف، نه هر انسـان دیگری حـق ندارد بدون رضایت فرد مسـیحی 
]عـالوه بـر احـکام کتاب مقـدس، حتی[ یـک کلمه قانـون وضع و بـر او تحمیل 
کنـد.«3 طـرف داران نهضت اصالح دین، در واکنش به بی قانونی هایی که با شـیوع 
نهضت اصالح دین و تعطیل شـدن سـازمان های مربوط به کلیسا ظهور یافته بود، 
درصدد بازسـازی حقوق مدنی بر اساس برداشـت خود از تعالیم دینی برآمدند. به 

justification .1؛ پیش از ظهور لوتر، در مسـیحیت عقیده بر این بود که رسـیدن به سـعادت و وارد 
شـدن به بهشـت از طریق عادل شـدن )منزه از گناه شـدن( اسـت و این ویژگی صرفًا از طریق 
اعمال نیک ما حاصل می شود؛ لوتر به ویژه به مسئلۀ خرید حواله های بهشت، به عنوان یکی از 
کارهایی که در این باره رواج شـده بود، اعتراض کرد و اعالم کرد که عادل شـدن تنها از طریق 

لطف خدا حاصل می شود.
2. Witte (2004), 1.

3. Pelikan and Lehmann (1955-68), 37:20, cited in Witte (2004), 2.
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این ترتیب، اصالح دینی لوتری از اعتراض الهیاتی به سـمت اصالح قانونی حرکت 
کرد.

لوتـر، همانند کالوین، طرف دار »الهیات دوپادشـاهی« بود: پادشـاهی زمینی 
تحت حکومت حقوق مدنی، و پادشاهی آسمانی مبتنی بر ایمان و عشق. برداشت 
کاتولیک ها از پادشـاهی دنیوی و مقدس مشـتمل بر وجود سلسله مراتبی بود که از 
طریق آن خدا و بشـر با یکدیگر مرتبط بودند. از نظر لوتر، هبوط انسـان باعث شد 
هرگونه پیوستگی میان خالق و مخلوق ناممکن گردد. از دید وی، تنها راه دسترسی 
به خدا ایمان است و دسترسی به خدا از راه ایمان راهی است که برای همگان به طور 
مساوی میسر است. دیگر هیچ واسطۀ سازمانی بین انسان و خدا وجود ندارد. لوتر 
منکر نظریۀ قرون وسطایی بود که حجیت دینی را برتر از حجیت دنیوی می دانست. 
از دید او، خدا سـه نوع اصلی حجیت را مقرر کرده اسـت: خانواده، کلیسـا، دولت 
)به تعبیـر التینـی: paterfamilias, patertheologicus, paterpoliticus(. رابطۀ 
این سـه حجیت سلسـله مراتبی نیسـت، بلکه به صورت کارکردی )عملی( اسـت: 
کارکرد خانواده تربیت کودکان اسـت و کارکرد کلیسا تبلیغ کتاب مقدس و اجرای 
شـعایر اسـت و کارکرد دولت حفظ نظام قانونی اسـت. فقط دولت دارای حجیت 
قانونی است. از نظر لوتر، نهاد کلیسا می تواند علیه بی عدالتی و استبداد تبلیغ کند، 
ولـی نبایـد، جدا از دادگاه هـای دولتی، دارای دادگاه های خاص خودش باشـد. از 
نظر وی، مجریان مسـیحی قانون1به عنوان جانشـین خدا و به عنوان پدر دوست دار 

جامعه عمل می کنند.
حقوق دانان لوتری تالش کردند نوعی از حقوق مدنی را احیا کنند که مبتنی بر 
آموزه های صریح کتاب مقدس باشد و هرجا که تعالیم کتاب مقدس کافی نبودند، 
بـر خـالف خواسـته های خود لوتـر، از حقـوق رومی و قانون کلیسـایی اسـتنباط 
می کردنـد. از آنجـا کـه فقـط دولت حجیـت قانونـی دارد، قوانین خانـواده و نهاد 

christian magistrate .1؛ واژۀ  magistrate به معنای کسـانی است که متصدی اجرای قانون اند؛ 
اعـم از قاضـی، رئیس کالنتری، یا امثال آن ها و به طور کلی کسـانی کـه از طرف دولت به عنوان 

متصدی اجرای قانون گماشته شده اند.
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کلیسـا نیز توسـط مجریان قانون ارائه می شـود. اما از آنجا که قوانین باید مبتنی بر 
تعالیم کتاب مقدس باشـند، که به بهترین وجه توسـط علمای کلیسا فهم و تفسیر 
می شـوند، قضـات ملزم به آن بودند که برای درک نحـوۀ تدوین قانون با الهی دانان 

مشورت کنند.
در مسـیحیت کاتولیـک، بر اسـاس مبانـی خیرخواهانـه، از ایتـام، بیماران، و 
فقـرا حمایت و سرپرسـتی می شـد. اما، در چارچوب نظام هـای حکومتی لوتری، 
سـازمان های رفاه مدنی تأسـیس شـده بودند که بودجۀ خـود را از دو طریق تأمین 
می کردنـد: در درجـۀ اول از صندوق هـای اعانـۀ خیریۀ محلی که وجـوه خود این 
صندوق ها از اعتبارات تخصیصی از جانب سازمان های کاتولیک تأمین می شد؛ و 

در درجۀ دوم از مالیات محلی و هدایای شخصی افراد.

کالوین
کالویـن )1564-1509( اصالحگـر و الهـی دان پروتسـتان فرانسـوی اسـت کـه 
اندیشـه هایش نفوذ گسترده ای در نهاد کلیسـا، جامعۀ مسیحیت، و محافل علمی 
داشـت. وی، کـه به تعبیـر جان هیک نخسـتین و بزرگ ترین سـازندۀ نظام الهیات 
اصالح شده است1، مکتبی الهیاتی را بنا نهاد که باعث ظهور جنبش های مختلفی 
در اصالح امور کلیسایی و محافل دینی شد و در نهایت به پدیدار شدن کلیساهای 
اصالح شده در اروپا، کلیساهای پریسبیتری در بریتانیای کبیر، و گروه های پیوریتن 

که به مستعمره های امریکا پناهنده شده بودند منجر شد.2
یکـی از دغدغه هـای اجتماعـی کالوین یافتـن راه حل های دینی برای مسـائل 
اجتماعی گوناگون بود و یکی از اندیشـه هایش در این زمینه نگاه مثبت به تشـکیل 
دولتـی بـود کـه جامعـه را بر اسـاس قوانیـن برآمـده از کتـاب مقـدس اداره کند. 
وی در کتـاب خـود بـا عنـوان سـازمان های دین مسـیحی، در مخالفت بـا دیدگاه 

1. Hick, John, “faith” in: The Encyclopedia of Philosophy,ed. Paul Edwards, (New 
York: Macmillan Publishing Co. 1967) Vol. 3, p.166.

2. See: Ronald J. Feenstra, “Calvin, John”, in: Routledge Encyclopedia of Philoso-
phy, Version 1.0, London and New York: Routledge (1998).
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آناباپتیسـت ها، که روی خوشـی به تشکیل دولت نشـان نمی دادند و از این رو وی 
آن ها را هرج ومرج طلب می دانست، از تشکیل دولت دفاع کرد.1 به این ترتیب، وی 
 )civil government( نقطۀ آغاز را دفاع از ضرورت دولت و دفاع از دولت مدنی
قـرار داد و دیـدگاه کسـانی )نظیر آناباپتیسـت ها( را که با توسـل به مبانـی دینی با 
تشـکیل دولـت مخالفت می کردنـد رد کرد. از نظر کالوین، هـدف دولت فقط این 
نیسـت کـه مـردم را قادر بـه زندگی هماهنگ بـا یکدیگر کند؛ بلکه، عـالوه بر آن، 
ممانعـت از کفرگویـی )توهین به مقدسـات( و ممانعت از حمله بـه دین نیز هدف 
حکومت اسـت و »خالصه آنکه ]هدف از تشـکیل دولت این اسـت که[ )از یک 
سو( شکل ]یا ابعاد[ عمومی دین بتواند در میان مسیحیان وجود داشته باشد و )از 

سوی دیگر( بشریت بتواند در میان انسان ها وجود داشته باشد.«2
کالویـن، در رد کسـانی کـه اسـتدالل می کنند وقتـی که »پادشـاهی خدا« در 
دسترس ماست نیازی به حکومت نیست، می گوید که پادشاهی خدا معنوی است 
و نباید با دولت مدنی خلط شود. همچنین، در پاسخ کسانی که اعتراض می کنند 
دولت مدنی مستلزم استفاده از شمشیر است که حضرت مسیح آن را ممنوع کرده، 
می گوید هنگامی که قاضی قانون را از طریق اسـتفاده از شمشـیر اجرا می کند در 
مقام یک شـخص نیسـت، بلکـه او، در واقع، بـه نمایندگی از خـدا عمل می کند؛ 
یعنی در واقع خود خداسـت که شمشـیر را در دسـتان قاضی به دسـت می گیرد.3 
کالویـن نه تنهـا اجـرای »انتقـام عمومـی«4 بلکه جنـگ را نیز به این شـیوه توجیه 
 می کرد، به شـرط آنکه، پیش از توسـل به جنگ افزار، سـایر شـیوه ها امتحان شده 

1. Calvin (1559), Fourth Book, Ch. 20.

2. Calvin (1559), 1038.

3. Calvin (1559), 1043:

»قاضـی، در اجـرای مجازات، از سـوی خـودش عمل نمی کند، بلکـه خود احکام خـدا را اجرا 
می کند.«

public vengeance .4؛ مقصود از انتقام عمومی این اسـت که از مجرم، در مقابل جنایتی که کرده 
اسـت، از طرف همۀ اعضای جامعه انتقام گرفته شـود، نه از طرف یک فرد یا یک گروه و قبیلۀ 
خاص؛ تو گویی جنایت مجرم نه بر یک فرد یا گروه خاص، بلکه بر کل جامعه واقع شده است.
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باشـد.1وی در این استدالل ها بار دیگر درصدد رد انگاره های آناباپتیست ها، که بر 
ضد استفاده از شمشیر تبلیغ می کردند، برمی آید.

این انگاره، که دین باید مبنای حکومت باشد، برای کالوین آن قدر روشن است 
که می نویسد: »همه اعتراف کرده اند که نمی توان هیچ نظام حکومتی ای پایه ریزی 
کرد، مگر آنکه پارسایی هّم و غّم اول آن باشد و قوانینی که به حقوق خدا بی اعتنا 
باشـند و فقط انسـان ها را در نظر گرفته باشـند پوچ هستند.«2 کالوین همچنین از 
ایـن اسـتدالل رایـج، هرچند مغالطه آمیز، اسـتفاده می کند که هرکـس قدرت را به 
دست گرفته باشد، به اذن خدا قدرت را به دست گرفته است و باید به معنای دقیق 
کلمـه اقتـدار حاکم را محترم شـمرد. وی صریحًا وضع مالیـات را برای حمایت از 
حکام در امور داخلی شـان -- آن گونه که متداول اسـت -- تجویز می کند؛ هرچند 
نسـبت به افراط در این امر هشـدار می دهد. با این حال، معتقد اسـت که حتی در 
صورتـی کـه حکام وظایف خود را نادیده بگیرند بایـد از آن ها اطاعت کرد؛ مگر در 

مواردی که دستوراتشان در تضاد با دستورات خدا باشد.
بـه هر روی، کالوین در نهایت موفق شـد عمـاًل حکومت دینی مورد نظر خود 
را در شـهر ژنو تشـکیل دهد؛ وی از سـال 1541 تا زمان مرگش )به سـال 1564( 
بـر ژنـو فرمانروایی کرد. در ایـن حکومت، خدا مرجع اعلی بـود و قوانین خدا نیز 
واضح و آشکار بودند. کالوین به تفسیر این قوانین پرداخت و برای اجرای آن ها از 
همۀ نیروهای غیردینی بهره جسـت.3جان بی ناس می نویسد که مرکز فرمانروایی 
کالوین محل امنی شده بود که دانشمندان و اندیشمندان اروپایی، که از کشورهای 
خود تبعید شده بودند، به آن شهر پناه می بردند؛ به گونه ای که جمعیت آن به سرعت 

رو به گسترش نهاد.4

1. Calvin (1559), 1046.            2. Calvin (1559), 1042.

3. بنگریـد بـه: نصیری ، منصور، »عقل و ایمان در دیدگاه کالوین«، در: ایمان در سـپهر ادیان، قم: 
صهبای یقین.

4. در ایـن بـاره به منبع زیر بنگرید: جان بی. ناس، تاریخ جامـع ادیان، ترجمۀ علی اصغر حکمت، 
چاپ پنجم، تهران: انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 1370، ص 674.
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پارسایی گرایی
پـس از نهضت اصالح دین، شـرایط اجتماعی به وجودآمده در انقالب فرانسـه نیز 
موجب شد تا الهی دانان این پرسش را مطرح کنند که نظر مسیحیت دربارۀ مسائل 
اجتماعی و سیاسـی چیسـت. یکی از واکنش ها به این مسـئلۀ اجتماعی واکنش 

پارسایی گرایان )Pietists( بود.
پارسـایی گرایی )Pietism( مهم تریـن جنبش اصالحی در پروتستانتیسـِم پس 
گوست  از نهضت اصالح دین اسـت. فیلیپ یاکوب اسپنسـر )1705-1635(1 و آ
هارمن فرانکی )1727-1663(2 بنیان گذار این جنبش محسوب می شوند. هرچند 
کـه ایـن جنبش با تأکید بر زندگی عبادی آغاز شـد، شـکل یـک جنبش اصالحی 
اجتماعـی را نیـز بـه خـود گرفت و مدافعـان آن پیشـرفت های خوبـی در کم کردن 

گرفتاری فقرا، ایجاد رفاه، تعلیم و تربیت، و خدمات پزشکی به دست آوردند.
اسپنسـر در کتاب خواسته های پارسایی )1675(3 بر نیاز مسیحیت به نفوذ در 
قلوب مردم تأکید کرد و استدالل کرد که نباید چندان دغدغه ای برای اختالف نظر 
دربارۀ عقاید داشـت. اما پارسایی گرایان نه تنها به ایمان شخصی بلکه به مسئولیت 
اجتماعی جامعۀ مسـیحی و خدماتی که شّماسان کلیسا ارائه می کردند نیز اهتمام 
ورزیدند. بدین قرار، فعالیت اجتماعْی مشـخصۀ کار های پارسایی گرایان گردید؛ و 
این در واقع نتیجۀ دو چیز بود: نخسـت، رد همان پدیده ای که کلیسـاهای رسـمی 
دچارش شـده بودند؛ پدیده ای که بی ثمرِی سـرد و بی روح در کلیسـا های رسـمی 
تلقـی می شـد و دوم، تعهـد به زندگی مقدسـی کـه به عنوان اطاعـت از قانون الهی 

)شریعت(، ترویج انجیل، و کمک به فقرا و بیماران و یتیمان تفسیر می شد.
پارسـایی گرایان بـا طـرف داران عصر روشـنگری در آرمان های تسـاوی گرایانه 
اشـتراِک نظر داشتند؛ هرچند که ارتباط میان آن ها و اندیشمندان عصر روشنگری 
غالبـًا پرتالطـم بود.4 در حالی که برخی از طرف داران روشـنگری در کتاب مقدس 

1. Philipp Jakob Spener            2. August Hermann Francke
3. Pia Desideria           4. See: Sassen (2008).




