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 چکیده 
ـایی   ای است که همواره در مجاورت و موانـست مؤلفـه          گسترش و بسط قلمروهای الهیاتی مقوله      ه

ـارادایم سـنت مـسیحی، از جملـه              شناتحوالت انسان . همسو تفسیر شده است    ختی، به ویـژه در پ
گـذارد و   آن با امر سیاسی تأثیر مـی ۀشناسی الهیات مدرن و رابطمهمی است که بر هستی عوامل

ـ  . دهداشکالی نهایی شده از زیست انسان معاصر را توضیح می ـلی مقال بررسـی    حاضـر ۀهدف اص
ی نظری، تکنولوژی ساخت انسان مـسیحی را        اتحوالت الهیاتی عصر مدرن است که به مثابه یافته        

در این صورت با این پرسش مواجه هـستیم کـه           . کنددر دیالکتیک دین و امر سیاسی بررسی می       
ـات سیاسـی           شناسانه و انسان  تحوالت هستی  شناختی الهیات مسیحی چه تأثیری بـر تکـوین الهی

ایـم ایـن    تحلیلی کوشیده ـ یفیل مذکور و با بهره از روش توصؤامدرن نهاده است؟ در پاسخ به س
فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهیم که از آنجا که الهیات سیاسی مسیحی بر اساس نقـش مفهـومی                   

ـارادایمی آن وجـود نـدارد،        ۀانسان در هستی منسجم شده است و امکان مطالع        ] جایگاه کانونی [  پ
ـات    اینـد شـکل   تـوان دریافـت کـه فر      مسیحی می  تحوالت الهیات    ۀبنابراین با مالحظ   گیـری الهی

 فلسفه، الهیات و امر سیاسی است که بـه        ۀ  هایی در حوز  سیاسی مدرن محصول گسست و پیوست     
 .   گرددبندی میهای مفهومی متناظر صورتهایی مدون و سیستمصورت نظریه
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 مقدمه 
 مبدأ فلسفی یا مقصد ۀتوان دربار خاصی دارد و با اطمینان نمیهای مدرنیته ویژگیۀدور

در قلمـرو مدرنیتـه     .  آن را مشخص نمـود     ۀکنند تکنولوژیک آن نظر داد و عناصر متحول      
هـای  انسان، الهیات و سیاست، دیگر نه در سرشتی یکپارچه فلسفی، که در قامت کـنش              

بـه عبـارت دیگـر      . اند پدید آورده  متعین به هم در آمیخته، امتناعات مفهومی بسیاری را        
های الهیاتی و نیز تولیدات انسانی، به ویژه سیالیت امر سیاسی بـه             ساختارزدایی از بنیان  

هایی انجامیده است کـه امکـان یـک تعریـف جـامع و مـانع از انـسان متفـرد را                      واسازی
ها  دوگانگی ای از چیزی که از ابتدای ظهور الهیات مسیحی نیز در هاله         . کندنامحتمل می 
 اول یک شخصیت رهایی بخش با       ۀبه اعتقاد برخی محققین، مسیح در وهل      . فرورفته بود 

در حـالی کـه     . نماد الهیاتی صلیب بود که به مثابه منجی موعـود یهودیـان ظهـور کـرد               
 ظهور وی را فقط ترویج عشق و        ۀگروهی دیگر بر الوهی بودن مسیح تأکید کرده و فلسف         

ای بندی ویـژه  ای خاص و صورت   ن دوگانگی مستلزم کاربست فلسفه    ای. اندمحبت دانسته 
بنابراین الهیات مـسیحی، از  . از الهیات بود که توسط آبای کلیسا در انجیل محقق گردید          

نفسه سیاسی بود که تا اواخر قرون وسطی همـه چیـز را بـه نفـع                 همان آغاز الهیاتی فی   
 الهی دانان غربی بـه خـود آمدنـد و بـه        از آن پس فیلسوفان و    . ارباب کلیسا مصادره کرد   

پرداختنـد؛ الهیـات    ) کلیـسا و قـدرت    (ایجاد تمایزاتی مفهومی در یـک سـازواره متحـد           
 ۀفرایندی که هر چند در واکنش به سـیطر . سیاسی مدرن محصول چنین فرایندی است  

 متزلزل  کنندهای جایگاه انسان را در مقام یک تبیین       بی مهابای دین رخ داد، اما تا اندازه       
 آشـکار چنـین وضـعیتی جهـان متکثـر،           ۀنتیجـ . کرد و آن را به صورتی دیگر باز نوشت        

ثبـات بـود کـه در نهانگـاهش، روابطـی           ناپایدار، استحاله پذیر و از نظرگاه مفهـومی بـی         
گرفـت و بـا هـدف       ریزومیستی، به هم تنیده و بر اساس میکروفیزیک قدرت شـکل مـی            

 . افزود خود میۀت بر توسعافکنی از مفاهیم کلی به سرع بن
ـ         در پیشینه  ای  الهیـات و سیاسـت انگیـزه       ۀشناسی نوشـتار حاضـر، اهمیـت دو مقول

ای بـه نـسبت      مضاعف ایجاد کرد تا اندیشمندان علوم انسانی در قالب آرای میـان رشـته             
 سومی خلق کنند که هم      ۀسنجی این دو مقوله عالقمند شده و آثار متعددی را در زمین           

امـا آنچـه    . کنـد شناختی بررسـی مـی    سیاست را در مواجهه با تحوالت انسان      دین و هم    



  ٢٠٣  شناختی در سنت مسیحی و تأثیر آن بر الهیات سیاسی مدرن تأملی پیرامون تحوالت انسان 

آورد، پیوند الهیات و سیاست با محوریـت        محدودیت و معدودیت این آثار را به چشم می        
 . شناختی استهای انسانمؤلفه

 حاضر برآنیم چنین نگرشی را معطوف به الهیات سیاسی نموده و بـا محوریـت                ۀدر مقال 
 الهیات مسیحی و انسان سیاسی      ۀهای موجود میان انسان در فلسف     اعی، به رابطه  انسان اجتم 

 سیاسی ۀشناختی در اندیشپرهیز از نگاه پارادایمی به تحوالت انسان. در عصر مدرن بپردازیم
هـای تحقیقـی مختلـف،      رغـم پیـشینه    های این جستار است که به     ترین ویژگی غرب از مهم  

های سیاسی معاصر توجـه نمـوده و در   تی به سکوالر شدن نظریه   ایم از منظری الهیا   کوشیده
توان بـه کارهـای مهمـی چـون      مع الوصف، می.  مذکور به طرح مسئله بپردازیم   ۀقالب فرضی 

 الهیات سیاسی اشـاره  ۀها در حوزنگاری  جواد طباطبایی یا برخی تک  "جدال قدیم و جدید   "
 .استها به فارسی نیز ترجمه شده کرد که برخی از آن

 
  مدرنۀشناسي انسان در فلسفهستي
ـ شناسي معطوف به جایگـاه انـسان در الهیـات   هستي  سیاسـت در   ـ  طبیعـت و جامعـه   
سنت یونان باسـتان از آن      گیرد که در    تري با اصطالح کیهان صورت مي      گسترده ۀمنظوم

در ایـن سـنت عـدالت کیهـاني در همـاهنگي انـسان،              . شـد  تعبیر مي  ١شناسي به کیهان 
گرفـت همانـا    آنچه بیشتر مورد نظـر فالسـفه قـرار مـي          . شدیعت و جامعه تعریف مي    طب

 ]. ٢[سعادت و ماندگاري انسان با جهان بود 
. وسطي سـکوالر بـود  شناسي رایج در قرون     شناسي یوناني در مقایسه با هستي     کیهان

 سیاسي یونان باستان مـردم بودنـد و سرشـت دینـي قـدرت      ۀمشروعیت قدرت در فلسف   
اما سکوالریسم سیاسي یونان باستان در تقابل با سکوالریسم فراگیر          . ساساً وجود نداشت  ا

مشروعیت قدرت در دموکراسي آتنـي، مـشروعیتي اشـرافي،          .  مدرن قرار داشت   ۀدر دور 
شناسـي در   شناسي مدرن متفاوت از هستي    به این معنا هستي   . خوني و نژاد ساالرانه بود    

ای از  ات مسیحی در قرون وسطي اسـت، هـر چنـد دنبالـه            سنت متافیزیکی یونان و الهی    
گرایانـه و سکوالریـستي      ای انـسان  شناسي مدرن، شالوده  هستي. شمار رود  تحوالت آن به  
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وجـود هـر    . گیـرد  انـسان قـرار مـی      ۀدارد که در آن، تمام جهان و طبیعت تحت سـیطر          
ویـژه در سـنت   بـه . دیگري، خواه طبیعت و خواه متافیزیک منوط به وجود انـسان اسـت       

 که آدمي به دلیل گناه اولیه به زمین هبوط کرده بود و لذا سرشتي آلـوده و  ـآگوستین  
 انسان تا ۀمرتب. دهد خود شهادت مي١گناهي وجودی انسان مدرن بر بيـگنهکار داشت  

 بـه   ٢"وضـع بـشر   "هانا آرنت در کتـاب      .  کل تاریخ رفعت یافته است     "سوژه"رسیدن به   
 ۀبـه نظـر وي در قـرون وسـطي یـک نقطـ             . پردازدتي جدید انسان مي   هایي از هس  جنبه

ارشمیدسي وجود داشت که با توجه به آن انـسان، خـود و جهـان پیرامـونش را تعریـف                    
هاي ارزیابي انسان در بیرون از خودش قرار داشت، ولـي در عـصر مـدرن                مالك. کرد می
 ۀدیگر نقط .  تبدیل شدند  ٣"فاعل شناسا "ها به یک سوژه، یعني به انسان         این مالك  ۀهم

ارشمیدسي در بیرون از کیهان وجـود نداشـت، انـسان محوریـت یافـت و در کوژیتـوی                   
 به نوعي مظهریت رسید که در سراسر دوران جدید "اندیشم پس هستممن مي"دکارتي 
 حتي جهان و زمین را به دست فراموشي سپرد و           "من"به نظر آرنت، این     . شوددیده مي 

 ]. ١[ است "سوژه"ي از جهان محصول همین پیدایش  بیگانگۀپدید
 انسان از ادوار تاریخي به شکل امـروزین خـود           ۀشناسي مدرن در امور متأمالن    هستي

اي اي انسان و در برهه   در این عبور، گاه امر متعالي، زماني طبیعت، در دوره         . رسیده است 
ایـن  مـع الوصـف،     . انـد شـته هاي فلسفي برآمده از آن دست بـاال را دا         تکنولوژي و نظریه  

در . انـد  آن دیگـري تعریـف شـده   ۀها هرگز از هم جدا نبـوده و هـر کـدام در سـای        مؤلفه
 و  "قدرت"ای که متفکر غربی به جای حقیقت، متوجه واژگان          تبارشناسی بحث، از دوره   

 فیلسوف مدرن را نه وصول به حقیقت، بلکه در جستجوی استیال            ۀ شد و وظیف   "استیال"
، فرایند زمینی شدن انسان آسمانی سرعت گرفت        ]٢٦[ک و کسب قدرت دانست      بر فیزی 

 تغییر مکـان    "تعالی تجریدی طبیعی  "و کرسی اندیشگی از مقام متافیزیک استعالیی به         
خواه فاقـد منزلـت شـوند و        البته این تغییر نگرش موجب نشد که فیلسوفان تعالی        . یافت

 ت که پرز راموس، اسـپینوزا را فـردی الهیـاتی          رو اس  از همین . آرای ایشان به حاشیه رود    

                                                                                                                             
1. existential guiltless  
2. The Human Condition  
3. subject 
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 "پروردگـار جهـان، سـازنده، حـافظ و احیـاگر هـستی            "دانست که خدا را به عنـوان        می
 "قادر متعال"اما آنچه مسلم است، تأمالت الهیاتی و پذیرش مدیریت        ]. ٨[پذیرفته است   

جیلـی، بلکـه از   های انهای کلیسایی یا بشارت هستی دیگر نه از طریق موعظه     ۀبر منظوم 
گونـه بـود کـه    ایـن . گشترهگذر قدرت استدالل و خودشناسی انسان الهیاتی مقدور می        

 ۀهای کالمی و کلیـسایی، بـا سـه کلمـ          انسان شیفت شده به قلمروی متفاوت از رهیافت       
هـستم،  «:  هـستی شـد    ۀ مناسبات خود با منظوم    ۀتاب جستجویی دوباره دربار   دکارت بی 

دیگر به دنبال هیچ معرفتی نخواهد      «به صراحت بیان داشت که      دکارت  » .اندیشمپس می 
 ]. ٤، ج١٧[» .بود، جز آنکه بتواند آن را در درون خویش یا در کتاب کبیر عالم بیابد

نفسه فحوایی الهیاتی داشـتند، بـر       های فکری گسترده و نوظهور که فی      ظهور پاردایم 
تفکـر را در پـذیرفتن دسـتورات        رویکردهای سیاسی تأثیری مستقیم نهادند و شهروند م       
به تعبیر دیگر، میان خردمندی     . آمرانه و صرفاً متکی به جهان غیب دچار تردید ساختند         

ـ های الهیاتیو آزادی الفتی ایجاد شد که مبانی خود را از رهیافت . کرد سیاسی اخذ می 
م ارزشـی دو  فهمید و برای این فهـ برای مثال، اسپینوزا طبیعت را از منظر امر متعال می   

 را در   ١"آزادی"پس بیراه نیـست اگـر واژه و مفهـوم           . عقالنیت و آزادگی  : سویه قائل بود  
کانون تأمالت سیاسی اسپینوزا قرار داده و ایـن نتیجـه را برآمـدی از الگـوی فلـسفی و                    

ویژه اگر ضرورت سروری انسان بر جهان را محـاط در ایـن             به.  الهیات وی بدانیم   ۀهندس
 را به نیروی فلسفه فهمیده باشد و ثانیاً بـا           "امر متعال "نیم که اوالً مصدریت     ها بدا گزاره
گاه طبیعی  ، آن ]اسپینوزا[های عقالنی، از قیود محدود کننده رهیده باشد          ظرفیت ۀتوسع

های ها و مفروضات تاریخی یا نظام      پیوند با امر متعال منوط به برخی باور        ۀاست که الزم  
سبات سیاسی نخواهد بود، بلکه رسیدن به معرفت و اخـالق اسـت             عقیدتی برآمده از منا   

. کندهای امر سیاسی هدایت می    که تأمالت فیلسوف را به سوی حقایق الهیاتی و واقعیت         
 انسان و   ۀ جلب کرد تا دربار    ٢"مهمایده  " کانت را به سوی خدا، به مثابه         ۀافقی که اندیش  

ور انسان از وجود خـویش، اصـلی اسـت          تص«: نسبت وی با الهیات و سیاست معتقد باشد       
، چنـان رفتـار کـن کـه انـسانیت را چـه در       ...دهدقائم به فاعل برای افعالی که انجام می  

                                                                                                                             
1. the freedom  
2. The Key Idea  
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شخص خودت و چه در شخص دیگری همواره غایت تلقی کنی و هرگز آن را وسیله قرار      
د ای که انسان را با خـو       مفقوده ۀاین چیزی نیست جز همان حلق     ]. ١٤١، ص ١٣[» .ندهی

چیـزی کـه    . کنـد و دیگری پیوند داده و چنین پیوندی را ذیل نامتنـاهی جـستجو مـی              
توان آن را شخصیت نامیـد و انـسجامش را دلیلـی بـر آزادی انـسان از سـازوکارهای                 می

 معـارف  ۀ بشریت را تحـت سـیطر  ۀحال، مجموعفیزیکالیستی دانست و در عین ـ  جبری
ر فرایند تحوالت الهیات سیاسی، جمع میـان        بنابراین، د . خاصی از خداشناسی تلقی کرد    

معرفت، حقیقت و متافیزیک اهمیت یافته و متفکری چون الیب نیتس را بـر آن داشـت                
گرا عمل کند و در فلسفه، همانند سیاست و دین نقش میـانجی را              تا همچون یک تلفیق   

 ۀ جامعـ   الیـب نیـتس،    ۀدر اندیـش  ]. ٤، ج ١٢[عهده گیـرد    های متضاد بر  در میان اردوگاه  
هـای مـدرِک اسـت کـه مـستمراً در تکـاپوی دیـدن،               ای از این نظرگاه   سیاسی مجموعه 

در این روابط تعـاملی، موضـوع خداپرسـتی و مباحـث            . فهمیدن، فعل و انفعال قرار دارد     
 ]. ٢٠[شود  امور ذاتی محسوب میۀالهیاتی در زمر

ه حقیقت تفکـر را در      نگاهی اجمالی به آرای فیلسوفان مذکور و سایر اندیشمندانی ک         
ـ          فهم معقول انسان از الهیات می        را در  ١"کلـی " ۀدانستند هگل را بر آن داشـت تـا مقول

 امـر متعـال بـه       ۀوی با رجوع به اید    .  دشوارش قرار دهد   ۀهای ژرف و فلسف   کانون اندیشه 
های الهیـات مـسیحی پرداخـت و تـأمالت خـویش را معطـوف بـه                 تبیین انسان و نحوه   

بـه  ]. ٢٣[ناپذیر از تغییـر و صـیروت نمـود          ت به نوعی دیالکتیک جدایی    فروکاستن معرف 
بندی الهیـاتی مـسیحیت مـؤثر نیفتـاده و آشـتی            سخن دیگر، فرایندی را که در صورت      

 موفق امر دینـی     ۀنامحسوس و محسوس به چیزی مشخص نرسیده بود تا از آن به تجرب            
وند دهد و از بار سنگین شـهود        یاد شود، هگل کوشید آن را با زندگی ملموس انسانی پی          

 . در الهیات مسیحی بکاهد
رغم ارتقای جایگاه انسان متعین در جهان، اما تـأمالت اندیـشمندان             با این حال و به    

گری و نشاندن علنی و مطلق العنان انـسان بـه جـای خـدا               دهری ۀمدرن به ترویج فلسف   
شمندان و دانشمندان رهیده از رو معتقدیم که به رغم واکنش تند اندی از این. نیانجامید
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قرون وسطی به ارباب کلیسا، انسان در دوران مدرن به طور افراطـی ضـد دیـن نیـست،                   
با ایـن   .  خاصي عمل کند   ۀبیند که فقط باید در حوز     اي مي بلکه دین را به مثابه کار ویژه      
ن وجـه   تری اصیل ۀ آن را به منزل    ۀبیند و شکل سازمان نیافت    وصف، الهیات را گسترده مي    

شناسي مدرن به زیـست انـسان مـدرن گـره خـورده و ایـن                هستي. پذیرداش مي زندگي
اي اي سیاســي دارد و سیاســت را بــه مثابــه فلــسفهجــوهره. انــسان، بــسیار آگــاه اســت

نگاهی به الهیات دارد و نگاهی بـه شـهوات، در      . دهدشناختي مورد مطالعه قرار مي     انسان
انسان امروز تمایلي شگفت به جاودانگي دارد، ولي نـه          . ددانهر دو مورد خود را محق مي      

. خواهـد بمیـرد   میرد و نمـي   داند مي همچون خدایان المپ، بلکه چونان موجودي که مي       
کـشد و ناگهـان بـه بیـرون پرتـابش           چیزي از درون انسان مدرن او را به سوي خود مـي           

سازد و خود را    حق به روح مي   آمیزد و این دو را مل     تنانگي و مالکیت را به هم مي      . کند مي
انسان داراي آنچنان کنشي شناختي است . داند که در اختیار او استمالک هر چیزي مي

نه همچون ایستار طبیعي، بل ایستاري بازتابي کـه         . تواند به ابژه خویش بدل شود     که مي 
ر هاي شـناختي د   کند واقف است و این قبیل کنش       از آنچه دریافت مي    "من"بر دریافت   

رساند و آگاهي خویش    بدین وسیله خود را به آگاهي مي      ]. ٤[او جریان و پیوستگي دارد      
بنابراین انسان همچون فاعلي مایـشاء کـه قـوانین خـود را بـر جهـان                 . کندرا داوري مي  
ماند تا طبیعـت بـراي او تـصمیم         انسان مدرن منتظر نمي   . نمایاندکند رخ مي  تحمیل مي 

بـرد و بـراي     را به وي باز نماید، بلکه خود دست به عمل مـي           بگیرد یا حتي تصمیم خود      
گیرد و در واقع تصویر دلخواه خـود را از جهـان            دنیاي خویش، براي طبیعت تصمیم مي     

شود، شيء است که با فهم ما فهم ما با شيء منطبق نمي«به تعبیر کانت ].  ٢[آفریند مي
کنـد و بـه    را به طبیعت تحمیل مـی    بنابراین آدمی خود  ]. ٢٩٦، ص ١٥[» .یابدانطباق مي 

کند و قواعد عقالنی خویش را بر طبیعت های حسی را تحلیل می عقل عملی دادهۀواسط
باید از این نگرش که ما مشاهده کنندگان منفعل و بـي            «: به تصریح وی  . دهدسیطره می 

به جاي  . اثریم و باید منتظر آن بمانیم تا طبیعت نظم خود را تحمیل کند دست برداریم              
هاي حسي، فعاالنه نظم و قوانین عقل آن باید پیرو این نظر باشیم که با هضم کردن داده

انـسان مـدرن    ایـن اوج سـوژگی اسـت؛   ]. ٧٩، ص١٦[» .خود را بر طبیعت تحمیل کنیم
انـسان معیـار همـه چیـز        ": گفـت  غرورآمیز پروتاگوس است که مي     ۀمالکي بر این جمل   



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاهم، سال ادیان و عرفان ٢٠٨

گویا بـا هـستي نـه فقـط بـه           . بیند و خود را در همه چیز       مي او همه چیز را در خود     . "است
 را به سلسله اعـصاب هـستي        "هم بودگي "هماهنگي، که به هم سرشتي رسیده است و این          

هایي که خود    ها و سستي   ضعف ۀگونه است که انسان عصر نو به رغم هم        این. کندمنتقل مي 
انـسان مـدرن را     . شودار همه چیز مي   ها واقف است، اما باز خالق خویش و منبع و معی          بر آن 
تـرین  چه، اگر زماني کانت به عنـوان یکـي از مهـم           . شناسي دانست توان رنسانس هستي  مي

هـایی باشـد و مـثالً از    شناسي قائل بـه ممیـزه  پیشتازان عقالنیت مدرن قادر بود براي انسان  
ک انسان جمعـي در   سخن گوید یا از پراگماتی ١ مآل اندیشانه  ۀهدایت آدمي توسط یک برنام    
، انسان مدرن آنچنان با طبیعت و ماشین درآمیخته است          ]٣١[تکامل اجتماعي وي یاد کند      

  .کندکه تشخیص درست واقعیت را براي هر ناظري دشوار مي
- وجودي انسان مدرن را در جهشي ناگهاني باید جست که از سویي محصول قرن      ۀفلسف
اي است از  دانان است و از سوي دیگر، برساختهالهيورزي و خردمندي فیلسوفان و ها اندیشه

در هم فرورفتگی عناصري چون اجزاي انساني، ماشین و حیوان به عالمي وهم انگیز کـه در                 
بشریت مدرن نوساني است بین فکر،      . هایی از برساختگی ماهوی انسان دارد     عین حال نشانه  

هم تنیده در حـال بازشـناخت خـود         اي بسیار متکثر و به      طبیعت و تکنولوژي که در جامعه     
 اول شاید گمان رود که ما از چیزي به نام جامعـه شناسـي، حـداکثر جامعـه                   ۀدر وهل . است

که منشاء راستین چنین مباحثي، حـداقل از منظـر          در حالي . کنیم معرفت بحث مي   شناسي
 بـر   شناسـي الهیـاتی اسـت یـا امـر سیاسـي مبتنـي             پژوهان، یـا انـسان    پژوهان و دین  انسان
هـاي تـاریخي،    هر نوع تحقیق انساني، اعم از پـژوهش       «: به تعبیر هایدن وایت   . شناسي انسان

هایي سیاسي و ایدئولوژیک دارند، یا تضمناتي از وجود داللت... ادبي، دیني، جامعه شناختي و
  ].١٧٣، ص ١٤[» .سازندانسان را در قلمرو هستي آشکار مي

وش متمایز در مطالعـه از الهیـات سیاسـی تبیـین     بنابراین از یک منظر کلی، چهار ر     
 : استشده
شناسی، انسان و هبوط؛ در ایـن ادراک دو تأمـل اساسـی             ادراک الهیاتی از هستی   . ١

شود و در تأمل    تأمل اول در امکاناتی است که از سوی خدا به انسان اعطا می            . وجود دارد 
 دد؛ گر گناه بازخوانی میۀهای انسان به واسطدوم محدودیت
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هـایی اسـت کـه میـان انـواع       توصیفی در الهیات سیاسی بر اساس تفـاوت       ۀمطالع. ٢
های سیاسی کاتولیک، لوتری، رفورمیـست انگلیـسی، آناباپتیـستی و ارتدوکـسی             الهیات

 شرقی وجود دارد؛
الهیات : ها در میان انواع الهیات سیاسی در سه نوع قرن بیستمی آن   بررسی تفاوت . ٣

 بخش؛ اجتماعی و الهیات رهاییسیاسی، الهیات 
پدیداری مکاتب فکری در قرن بیستم که نسل دوم انواع الهیات سیاسی را آشکار              . ٤
 ]. ٣٢، ص٣٠[کند می

هایی پرداخـت کـه بـه        تفکرات و فلسفه   ۀتوان به مطالع  بندی می اساس این تقسیم  بر
متعـال   امـر  ـنوعی در جستجوی اعـتالی انـسان از طریـق اتـصال بـه حقیقـت وجـود         

 ۀدر فرآینـد ایـن تحقیـق، بنیـاد شـناخت انـسان و اندیـشه ورزی او بـر پایـ                     . اند برآمده
صورت استوار شـد کـه      / ایده، ماده / ذهن، سایه / نامقدس، عین / هایی نظیر مقدس     دوگانه
 ۀدر این روند انـسان بـه مثابـه سـوژ          . شهر آسمانی رسید  /  آن حتی به شهر زمینی     ۀدامن

 تعینـات بـر جایگـاه رفیـع         ۀ صعودی یافت و با عبـور از عرصـ         متافیزیکی هستی، سیری  
زیـست    حقیقت قرار گرفت تا حضور عقالنی و متافیزیکی خود را بر جهانی که در آن می               

 ۀ مدرن به وجود آمد و مفاهیمی نـو را بـه دایـر             ۀدر چنین فرایندی فلسف   . تحمیل نماید 
ان به اومانیسم، خردگرایـی،     تو   این مفاهیم می   ۀاز جمل .  کالسیک وارد کرد   ۀواژگان فلسف 

ـ گرایی دینی، قدرت و ظهور دولت اصالح  ذیـل عـصر   هـا اشـاره کـرد کـه همگـی      ملت 
 کاوش فلـسفی،    ۀدر اینجا هر محققی که که اراد      . کنند  رنسانس مفهوم خود را آشکار می     

 اصـلی   ۀ رنسانس داشته باشد، ناگزیر از مواجهـه بـا سـه حـوز             ۀتاریخی و سیاسی از دور    
آورد و قـدرت      قدرت فساد مـی   " معروف که    ۀاین جمل . انسان، کلیسا و قدرت   : د بود خواه

هـا همگـام بـا        ، شاید تا حدی توضـیح دهـد کـه چـرا پـاپ             "آورد  مطلق فساد مطلق می   
کاهد نخواستند به اصالح کلیسا بپردازند یا چرا رهبران  ها میهایی که از نفوذ آن سیاست

استبدادی برگزیدند؟ جوویور معتقـد اسـت کـه         سیاسی وقتی به حکومت رسیدند روش       
قراری روحـی و عقلـی یـک جهـان           مقام پاپی در قرون وسطی با بی       ۀهم امتیازات دیرین  

نظمی دینـی و سیاسـی اطـراف خـود          گرایان به بی  آگاه و بیدار ناسازگار بود و هم انسان       
های رچشمهکوشیدند به احیای مجدد س    واکنش نشان داده و با رویکرد به اصل لذت می         
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 ]. ١٧٣، ص٢٤[نوعی زندگی که در اسناد یونانی و رومی عرضه شده بود مبادرت کنند 
 عطفی مطالعه کرد کـه در ادامـه         ۀتوان به مثابه نقط     در مجموع، عصر رنسانس را می     

شناسان مدرن را برآن داشت تا از تعاریف آسمانی به دامان طبیعت بازگردند و بـه                انسان
 ۀدر واقـع اسـاس فلـسف     .  عقالنیت بپردازنـد   ۀجاد تسلط، هژمونی و غلب    تمایل انسان بر ای   

به . مدرن در برکشیدن سوژه از اعیان و قائلیت به هویتی ماورائی برای انسان تثبیت شد              
هـا     قـدرت  ۀمدرنیته اکنون بیش از پیش بـه عنـوان تعـالی تجریـدی همـ              «سخن دیگر،   
 " استعالیی ۀانحالل سوژ " سودای   مدرنیسم که روزی در   ]. ٢٣، ص   ٧[» .شود  شناخته می 

بـه تعبیـر    . دید   اعیان می  "بر" اعیان، بلکه قامت افراشته      "در"بود، اینک خود را نه واقع       
؛ زیرا اساسـاً    " کمبود ۀجامع"بیند و نه در    مي "فضای انباشت "دیگر، انسان نه خود را در       

 اجتمـاعي و    چنین مجامعی وجود ندارند و طبعـاً آن نـوع روابـط اجتمـاعي و تناقـضات                
کرد، اینک در قالب     که پیش از این در سکون تداوم پیدا مي         "تبعیض"همچنین آن نوع    

طبیعي است تبیین فلسفي انسان در متن روابط . شودتوسعه و از رهگذر آن باز تولید مي
بـه سـخن دیگـر      .  اسـت  "اصـل تفـرد   "گر تفوق جامعـه بـر       و قراردادهاي اجتماعي بیان   

 . های زیسته بشری استن، اصلی نهفته در بطن قراردادها و تجربهاگزیستانس انسان مدر
 

 شناسی الهیاتی در عصر مدرن هستی
-بطور متعارف، گسترش و بسط قلمروهاي الهیاتي بر جامعه تأثیر خواهد داشت و ریـشه      

بـه عبـارت دیگـر، جایگـاه        . ها را تقویت خواهـد کـرد      هاي عملي زیست اجتماعي انسان    
هـای عـصر مـدرن      د در جامعه دارد خواه ناخواه بر عناصری از مؤلفـه          ملموسي که هر فر   

های پایانی عصر مدرن،    در دهه . هاي الهیاتي در پیوند است    استوار گشته است که با ایده     
: نویـسد تیلور می. شودخداپرستی سنتی توسط انواع مکاتب فلسفی به چالش کشیده می   

این  ٢)"تلوس"علت غایی یا    (ایت قصوری   همچنین غ ) ١"آرخه"علت اولی یا    (مبدأ اول   «
.  خدا به نحوی بر خودش کامالً ظاهر اسـت        . کامالً متعالی و قدیم است    . جهان هم هست  

. علت حـضور اسـت     او در واقع خود، سرچشمه و منبع و اساس همه جا حاضر و علت بی              

                                                                                                                             
1. arche  
2. telos 
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ز، یعنـی فـرد متمرکـ    . شود و با نتیجه همچنان یکی است      خود در تصویر خدا ساخته می     
. چون انعکاسـش خـالقش اسـت، پـس هـم خودآگـاه اسـت و هـم مختـار                   .  منفرد ۀسوژ
 ]. ١٧٠، ص١١[» .اندساز مسئولیت فردیآگاهی و اختیار در کنار هم زمینه خود

 اسـت کـه در حـد     های اگزیستانسیالیستیاین سخن الهیاتی، چیزی شبیه به گزاره
 ۀنـسان تـاریخی و انـسان برسـاخت        فاصل دنیای مدرن و پسامدرن به انسان اجتمـاعی، ا         

ظهور اگزیستانسیالیسم در اساس، اعتراضی است بـه ایـن          .  است چیزها تعمیم داده شده   
هستند و نیز بازتاب اهمیتی است که برای وجودِ شخصی فرد           » شیء«دیدگاه که آدمیان    
ن بـه ایـ   ]. ٢٩٨ و   ٢٩٦، صص ٢٢[اند   بشری در دوران مدرن قائل بوده      ۀو جهان درونی تجرب   

 آغاز انسان غربي به هر حال بخشي از گفتمان جهان مسیحي است که به دلیل ۀترتیب، نقط
 مـسیحیت بـه     ۀگـر تجزیـ   تکه شدن ساحات اندیشگي ممکن است نمایان      تکثر معناها و تکه   

با این حال همین تجزیه و فروپاشي تمامیـت  .  دیني جوامع غربي باشدـ نظري  ۀعنوان زمین
اي است که جهـان مـدرن را خلـق    م معلول نیروهاي تاریخي گسترده الهیاتي، هـگفتماني  

هاي زیستي آینده دخالـت خواهنـد       اند و هم علت رخدادهایي است که در تعیین نحوه         کرده
اي به کالم دیگر، چه در آگاهي فردی و چه در خرد جمعي سکوالریزاسـیون پدیـده               . داشت

  .ز آن بیان گردداست که باید ابعاد آن روشن شود و مقصود دقیق ا
 اصلي سکوالریزاسیون، بـا تبیـین جوامـع ایـدئولوژیک از آن             ۀدر واقع چه بسا مسئل    

تفاوت داشته باشد، زیرا موضوع این نیست کـه سیاسـت از دیـن تهـي شـود؛ چـرا کـه                      
ای سیاست حتي در جوامع سکوالر همـواره نگـاهی محترمانـه و در موقـع ضـرور رابطـه            

 الهیات داشته است، بلکه مراد از سکوالر شدن در روند حرکتي جوامع، ممکن              دوستانه با 
است تبري دین از وابسته شدن به نهادهاي سیاسي سازمان یافته و حاکمیت دولت بوده               

هـاي  هاي الهیاتي و سنت   آنچه در اینجا باید قید شود، پرهیز از نسبي شدن مؤلفه          . باشد
ول مدرنیتـه اسـت کـه چـون نهادهـاي سیاسـي             دیني در همجواري و همزیستي با اصـ       

. شـوند انگیز مي اند، طبیعتاً درگیر نتایجي چالش    ایدئولوژیک درکي معکوس از آن داشته     
 تجربـي یـا     ۀ جهان مدرن نه صرفاً به عنوان یک داد        ۀبه عبارت دیگر، آگاهي سکوالر شد     

ض گرفتـه   شناسـي معرفـت مفـرو      حتی فلسفی، بلکه به مثابه معیاري معتبـر در جامعـه          
 امـر نامتنـاهي     ۀاز این منظر، همگان حق دارند در جوار الهیات بـه خـدا و ایـد               . شود مي



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاهم، سال ادیان و عرفان ٢١٢

آگوسـتین  .  ارجاع دهنـد   "امر کلي "شان از جهان را به      بیندیشند و غایت شناخت و باورهای     
هـر سـه مـورد در       . اند هر سه متعلق به سنت الهیات مسیحی بوده        ١قدیس، بولتمان و باربور   

های الهیات و درکی کـه از       اند و همگی به بنیان    ي اجتماعي خاص خود قرار داشته     هاشالوده
پس بینش الهیاتي چیزي نیست که در جریان نـو شـدن انـسان              . دین داشتند، وفادار بودند   

  را در متغیـر نیازهـای       ٢"امـر نامتنـاهي   "هایي جدید است کـه      محو شود، بلکه مولد جریان    
 .نماید می"واجب الوجود"دهد و وجود انسان را متوجه  ميادواری و اقلیمی انسان توضیح

  یکی از دانشمندان الهیات سریالنکایی خواستار تحقیق چیزی شـده            ٣تیسا بالسوریا 
باید ذهنمـان را از الهیـات       «: گویدمی. نامد  می  ٤"الهیات سیاره ای  "است که خود آن را      

دن حقیقـت اسـتعالیی   محدود، تنگ نظرانه و محافظـه کـاری کـه موجـب کمرنـگ شـ        
تجدیـد نظـر   ) پیام اصـلی انجیـل  (ای دیگر که باید در آن   ، نکته ...شود رهایی بخشیم   می

همچنـین  . کنیم، عبارت از تأمالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در اقالیم جهـان اسـت             
ها را بر آمال نهادین بشری برای دستیابی به آزادی و تکامل فردی             باید سعی کنیم تا آن    

 ].  ٢٥، ص٥[» . سازیممرتبط
هاي متنوع و محتملي نیست کـه دیـن و          روشن است که در اینجا بحث بر سر تبیین        

ـ تـاریخي  هـاي اجتمـاعي    ها و چه در چـارچوب نظریـه  سیاست را چه در چارچوب ایده
کند، بلکه بر این فرضیه است کـه خاسـتگاه اصـلي سکوالریزاسـیون در               سازي مي  نسبت

برخي محققین معتقدند این دیدگاه اولـین بـار در فهـم            . شودميآیین خود انجیل یافت     
از نظر وبر بـراي فهـم معـضالت         . تر بیان شد   روشن ٥ماکس وبر از افسون زدایي از جهان      

ایـن خـصوصیت در خـرد ورزي،        . ترین خصوصیت آن را شـناخت     دنیاي مدرن باید مهم   
یابنـد و  ان نمـود بیـشتر مـي    وهم زدایي از جهـ ـزدایي   تر از همه افسونعقالنیت و مهم

 اصـلي متألهـان     ۀبنـابراین مـسئل   ]. ٢٥[کنند   حال را ترسیم مي    ۀسرنوشت جامعه و زمان   
هاي دخیل در دگردیسي الهیات مدرن مجادلـه  غربي معاصر این نیست که با انواع نظریه  

                                                                                                                             
١. Ian Barbour) دان مسیحی و فیزیکدان مشهور آمریکاییالهی ):م٢٠٠٣ـ١٩٢٣   

2. the infinite 
3. Tissa Balasuriya  
4. planetary theology  
5. Disenchantment of the world  
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هـاي  کنند یا در برابر قواعد اقتصادي، تکنولوژیکی و اجتماعی موجود به دفـاع از سـنت                
هاي پیچیده اند وجود چنین پدیدهها به سهولت دریافتهالهیاتي خویش بپردازند، بلکه آن

اي  و مـادي   ١"آرماني"اي را باید به صورت چند علّتي درك کرده و عوامل            و درهم تنیده  
 ۀبـه خـصوص در حـوز      . اند بـه خـوبی بـشناسند      اي دیالکتیکي قرار گرفته   که در زنجیره  

بیندیـشند و در بُعـد       ٢هـاي اجتمـاعي    بـه تکثیـر نمـودن جهـان        شناسي مدرنیته پدیدار
ابـر  / ٣هـاي متکثّـر را بـا ایـده انـسان راسـتین            شناسي الهیات، نسبت این جهان    شناخت
شناسـي بـه ویـژه      ها را از بعـد هـستي       آن ۀ بسنجند و رابط   ٥انسان اگزیستانسیل / ٤انسان

 . الهیات غیر سازمان یافته بازاندیشی نمایند
هاي الهیـاتي در دنیـاي       دریافته است که ترویج کالم و حفظ پیش فرض         جهان غرب 

در تحوالت چنین قلمروي، خـواه واجـد متافیزیـک باشـد            . مدرن کاري بس دشوار است    
هـاي  توان با ظرفیـت خواه فاقد آن، فلسفه چنان با عینیت در آمیخته است که واقعاً نمي           

گرا یا  هاي اخالقي تکلیف  اتیستی و نظام  فکري کالن، از قبیل اخالق کانتي، اخالق پراگم       
هـا  ها عین سوبژه است و سوبژکتیویته آن      هایي پاسخ داد که ابژه آن     گرا به پرسش  وظیفه

حوادث جهان امروز از نوع عرضي و عارضـي نیـستند، گـاه بـه               . چیزي جز فلسفه نیست   
 مـاده و    ۀشـان را جـز در حـوز       که ماهیت دقیق  شدت الهیاتي و فلسفي هستند، در حالي      

در ایـن موقعیـت، حفـظ هـر گونـه یقینـي کـه               . توان یافـت  عناصر کیهاني ملموس نمي   
ـ خواه فرد یا جامعه-هاي تجربي انسان مستقیماً و مستقالً بر ضرورت  داللت کنـد و در   

شناسي منافات نداشته باشد بـسیار دشـوار        عین حال با اگزیستانس وي در قلمرو هستي       
شناسـی  شود اگر الهیات را به مثابه بن مایه هستي        افزوده می بر این دشواری    . شده است 

بدین ترتیب بایستي نوعي    .  متعهد بدانیم  "امر قدسي "مد نظر گرفته و خود را نسبت به         
 ۀقـدر مـسلم در جامعـ   . انداز وجـود داشـته باشـد   مند این چشمهاي نظامتبیین از جنبه  

هاي  به هر دلیلي مایلند کانون     دانشگاهی و مراکز پژوهش دیني غرب کساني هستند که        
کیـشي جامعـه از مفروضـاتي کـه در اولویـت             هـاي راسـت   الهیاتي حفـظ شـود و جنبـه       

                                                                                                                             
1. ideal  
2. the pluralization of social worlds 
3. True Man  
4. Super Human  
5. Man Existential  
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ها تمام تالش خـویش را بـه کـار          آن. هاي نظري مدرنیته قرار دارد محفوظ بماند       جنبش
هـاي دینـي     کمـي از خـالء مؤلفـه       ١سـازي هاي غیر عیني  گیرند تا با تمسک به روش     مي

امروزه با فهمي که از هژموني مدرنیته وجود دارد، راست کیشان اروپـایي             . ندسنتي بکاه 
ـ شناسـي    هـاي نظـري در جامعـه    این تمهیدند که چگونه با سازهۀو آمریکایي در اندیش

توانند تـا حـدودی رونـد سکوالریزاسـیون را بـه سـوی       مي ٢معرفت یا با روش دفاع و توافق
شناسي این مفهومنـد کـه چـرا      ها در پي بن   آن. یر دهند الهیات، اما به سود علم سیاست تغی      

هاي شناختی در الهیات مغرور و آمرانه نیستند و به فرض اگر چنین هم باشند، چگونه                گزاره
توجـه  . شـود ها کاسـته مـي    پژوهشي انسان از آمرانگي آن    در دین خواهي، دین باوري و دین      

 جهـان تکنولـوژیکي و تهـي شـده از     هـاي عبـور از تنگنـاي      ها در یـافتن گـذرگاه     عمیق آن 
متافیزیک شاید به این مفهوم رسیده است که الهیات نه به معناي تـسلط متعـین خـدا بـر                     

. کنـد ترین معیار انسانی است که واجب الوجود را درک مـی          قلمرو هستي، بلکه به مثابه مهم     
ه معنـاي   در یک تلقی وجودشناسانه، انسان یگانه هستنده مدرك در قلمرو وجـود اسـت کـ               

هـاي عقـل و منطـق و        کند و مجدداً ادراك خویش را بـه سـنجه         تجربه زیستي را درك مي    
ترین نیاز یگانه وجود مـدرك      بنابراین متعالي . سپارد تا سره از ناسره مشخص شود      فلسفه مي 

هر چند معلومات . تواند موضوعي همانند سایر مقوالت فلسفي تلقي شود، نمي"امر یگانه"به 
   . انسانی باشد"من"ه زیست انسان مستلزم شناخت شناسی وابسته ب

های دیني، همچون هر نـوع جهـان دیگـري،          از دیدگاه متألهین جدید، جهان زیست     
شـود کـه در ارتبـاط بـا         ها ایجـاد مـی     خود کنش  ۀها و به نوب   اي از فعالیت  توسط شالوده 

شـوند و  سجم مـي شناسي در قلمـرو هـستي منـ    گسترش یافته، بر مدار انسان "دیگري"
بـر ایـن اسـاس      . دهـد خوانش آدمی را از هستی در گرو فهم او از جان خویش قرار مـی              

های هستي شناختي، انسان شناختي و باز خواني گوهر دین در پـارادایم عینیـت               فلسفه
هـای  ای مفهومی از دیـدگاه    گرایي و تجربه گرایي عصر مدرن اهمیتي بسزا دارد و شبکه          

 مفهـومی کـه بـا توجـه بـه عناصـر             ۀدر این شبک  . ا ایجاد کرده است   الهیاتی و سیاسی ر   
شد، بندی الهیات مسیحی تکثیر می    عقالنی، علمی، تجربی و انسان سیاسی حول صورت       

                                                                                                                             
1. de objectivation  
2. accommodation 
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شویم که در حقیقـت مـسیحیت را تـا          کیشی جدیدی مواجه می   های راست گاه با الهیات  
 است ٢ و نه خدا محور١بشر محوربه تعبیر آنان ایمان امری . ای دینی تنزل دادحد تجربه

کند و نهایتاً به شکل اخـالق اجتمـاعی   که در بیرون از کلیسا، درون قلب انسان رشد می     
محور به  گرا و رجال  در این تلقی، الهیات متولی    . یابد عمومی تجلی می   ۀدر مناسبات عرص  

های دینی نزدیک   محور تحول یافت و متعاقباً امر سیاسی را از حلقه         الهیات لیبرال و متن   
در ربـع آخـر     ]. ٢٢[قدرت به متن و بطن جامعه و تجارب زیستی شهروند منتقـل کـرد               

افـزار و انتقـال اطالعـات بـه         گرایی، تکنولوژی نرم  قرن بیستم، به اقتضای موقعیت کثرت     
های متنوع و ظریفی از الهیات مـسیحی بـه عمـل            بندیسطوحی بسیار گسترده، صورت   

در سیر ایـن    . شوند تعریف می  "دگر دینی " موارد ضمن تقابل با      آمده است که در بعضی    
های بنیادگرای مسیحی بودیم کـه بازتـابی از مقاومـت و            تحوالت، هر چند شاهد الهیات    

های متنوعی بود   شورش علیه قدرت و منابع سیاست بود، ولی روال غالب با سایر الهیات            
هـای الهیـاتی،    اسی هر کدام از گونه    شنهستی. که با امر و عمل سیاسی درآمیخته بودند       

هـای  دهد که الهیات سیاسی مسیحی بخـشی از گسـست و پیوسـت       ای را نشان می   دوره
. فکری و تکاپوهای پارادوکسیکال و در عین حال پویای بشر در عصر مدرنیته بوده اسـت      

تـرین حـد ممکـن    عصری که خطوط حائل میان امر الهیاتی و امر سیاسی را به کمرنـگ       
برای مثال متز از    . های نوینی از الهیات سیاسی را پدید آورد       بندید و متقابالً صورت   رسان

 الهیات انتقـادی    ۀاو دربار . جمله کسانی است که الهیات سیاسی او را باید به دقت خواند           
 کافمل،  ۀو ترمینولوژی به کار رفته در امر سیاسی کاتولیک نظراتی مهم دارد که به گفت              

 ].  ٢٧[ از آنِ خود کرده است ها رااشمیت آن
 

 های الهیاتی  و الهیات سیاسی مدرن دیدگاه
الهیات سیاسی اساساً مفهومی جدید است کـه بـرای اولـین بـار توسـط کـارل اشـمیت                    

 خود وی، بر مبنای باوری انسان شناسانه استوار گردید؛         ۀسازماندهی نظری شد و به گفت     
 آسانی نیـست    ۀشناختی مسئل ن بر تحوالت انسان   های الهیات سیاسی و تأثیر آ     اما نظریه 
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شناختی شناسی تحوالت انساندر شناخت. های فلسفی تحلیل شودبهره از ظرفیتکه بی
الهیات سیاسی تضمناتی وجود دارد که معقـول بـودن، معاصـر بـودن و جـامع بـودن را                    

 و از جوانـب     در این خصوص آثار متعددی نوشته شده      . ها دانست ترین آن توان از مهم   می
 . مختلف مورد بحث قرار گرفته است

 سه نوع الهیاتی هستند     ٢ و الهیات طبیعی   ١ایالهیات سیاسی در کنار الهیات اسطوره     
الهیـات سیاسـی را در خـدمت بـه روم باسـتان       وی. کنـد ها صحبت مـی   از آن٣که متز

 ٥ود مقـدس   و خـ   ٤بخشی به دولت مستبد    آن را در مشروعیت    ۀدهد و کار ویژ   توضیح می 
کند که این متافیزیک سیاسی رومی بود که در الهیات          در ادامه روشن می   . سازد بیان می 

ایـن تنـوع الهیـاتی کـه غالبـاً در الهیـات سیاسـی بـه         ]. ٢٩[مسیحی اولیه بازتاب یافت   
ـ هـای الهیـاتی  رسند، غالباً ریشه در نگـره دکترین واحدی می شـناختی مختلـف    انـسان  

شناسی  الهیـاتی   انسانـبینی   شناختی در واقع بر نوع جهانهای انساناین نظرگاه. دارند
بـه  . کنند تفکر پاسخ دهنده را از هستی شناسی انسان منعکس می    ۀداللت دارند که نحو   

شناسی را از عصر ظهـور تـا قـرون وسـطی، و از              بیان دیگر، کلیات الهیات ناظر بر انسان      
 ]. ٢٨[دهند رن توضیح می مدرن و سپس پسا مدۀقرون وسطی تا دور

رسد این تنوع، تکثر و اختالف آرا تا حد زیادی مربوط به تحـوالتی اسـت                به نظر می  
هـای مختلفـی   هـا دیـدگاه  که در علم، فلسفه و الهیات رخ داده و هر یک در طـول قـرن               

رفـت در آغـاز   الهیات که زمانی در قرون وسطی مرکز همه علوم به شـمار مـی    . اندداشته
هـا و   رن به حاشیه رفت؛ حداقل ساحاتی جدید یافت و بیشتر در رابطه با فلسفه             عصر مد 

هـای  دهـد کـه در حلقـه       نشان می  ٦پژوهش گریفین . مکاتب دیگر مورد بحث قرار گرفت     
یک نوع آن الهیات بنیادگرای محـافظ       : شود به دو گونه قلمداد می     ٧روشن فکری، الهیات  

تنی است؛ مبنایی که در برابر دقـت تـاریخی،           است که بر توسل به وحی طبیعی مب        ٨کار

                                                                                                                             
1. mythical theology  
2. natural theology  
3. Metz  
4. absolute  
5. infallible  
6. Griffin 
7. theological intellectualism  
8. conservative-to- fundamentalist  



  ٢١٧  شناختی در سنت مسیحی و تأثیر آن بر الهیات سیاسی مدرن تأملی پیرامون تحوالت انسان 

 ذهنی دارد و به     ۀکند که بیشتر جنب    جهان صادر می   ۀتاب مقاومت ندارد و احکامی دربار     
نـوع دیگـر    . عبارتی هیچ سنجه قابل اتکای بیرونی برای نفـی و اثبـات آن وجـود نـدارد                

پرهیـزد و    مـی  الهیات جدید لیبرال است که از تعارض با معرفت تاریخی و علمی جدیـد             
 ۀاین الهیات، کلم. رساندگیری را با ابراز نکردن هیچ موضوع مهمی به انجام میاین کناره

بـرد کـه حتـی تـصور پـوچ گرایانـه             بـه کـار مـی      ١خدا را به چنان معنـای گـسترده ای        
از این جهـت، مـسلک الهیـات        ]. ١٩[سکوالریسم از واقعیت، ذیل تعابیر دینی قرار گیرد         

 فیزیکالیسم قرار داد، زیـرا آن   ـ  مقابل دیدگاه ماتریالیستیۀتوان نقطرا میجدید لیبرال 
 ۀدیـد و از ایـن رو همـ        ای که انسان را فقـط عنـصری مـادی مـی           نگرانهاندیشی تک جزم

شـد، در   های اقتصادی و دنیامیزم اجتماعی تلقی می       تاریخ و کشمکش   ۀانسانیت برساخت 
یعنی بر فرض تفوق تجربـه و       . یابدنگر می  همه الهیات جدید لیبرال کارکردی معکوس و     

ها به نوعی با الهیـات سـرو         انسان ۀترین روش زندگی، هم   مشاهده در رسیدن به مطمئن    
ایـن نـوع    . شـوند ای الهیاتی محـسوب مـی     کار دارند و جوامع مختلف، هر کدام به اندازه        
نسانی با هر نوع تفکری به تعبیر دیگر، هر ا. الهیات سرشتی درآمیخته با امر سیاسی دارد

همبودی الهیات  . چه بداند یا نداند، به هر حال موضعی الهیاتی و در نتیجه سیاسی دارد             
گویـا نمـادی از یـک فرهنـگ         . رسـد و سیاست در الهیات جدید لیبرال به اوج خود مـی          

ای واحد برای زیست مشترک در جهان        ادیان را در نظریه    ۀ هم ۀجهانی است که درونمای   
 . قرار داده استمدنظر 

 

 گیری نتیجه
رسد فرد یا جریـانی خـاص سـبب پیـدایش انـواع             از مجموع آنچه بیان شد، به نظر نمی       

الهیات سیاسی مدرن و لوازم و نتایج کمی و کیفی آن بوده باشند؛ بلکه ظهور و بروز این                 
ریزه ای مشخص با سکوال   ای است که رابطه   پدیده به ویژه در قرائت پروتستانی آن مسئله       

آنچه موضوع مـا را بـا مفـاهیم چنـین           . شدن الهیات در قلب سنت الهیات مسیحی دارد       
 و جـایگزین  "امر متعـالي "هاي الهیاتي از کند، یکي تهی شدن فلسفه جریاني مرتبط مي  

شـود و دیگـري تـرجیح        به جاي آن است که بـه اومانیـسم منتهـی مـی             "انسان"کردن  
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ث کالمی اسـت کـه در آن، جایگـاه انـسان همچـون              های الهیاتی بر سلسله مباح    فلسفه
شود تا از ایـن گـذار، عملکـرد انـسان           عاملی برون دینی بر خداشناسی محض عرضه می       

ـ اجتمـاعی  دوری .  سیاسـی بـه مثابـه نـوعی رویـدادگی الهیـاتی امکـان تفـسیر بیابـد          
و در  شـود    آغـاز مـی    "امر مطلق " انسان طبیعی با قادریت      ۀهرمنوتیکی است که از رابط    

ایـن  . یابـد  فراز به جایگاه انسان مدنی در توسعه و انسجام الهیات کاربردی ارتقا می   ۀنقط
 خضوع در مواجهـه بـا       ۀانسان در برابر سرنوشت خویش موجودی مسئول است که فلسف         

شناسـی انـسان مـدرن همـواره بـر ایـن تأکیـد              در هستی . کند را درک می   "امر متعال "
ن حرکتی است که پیوسته آدمـی را در عبـور از خـود بـه                شود که تقرر ظهوری انسا     می

لـذا اگـر    .هـای الـوهی را در هـستی آشـکار نمایـد     رساند تا از این طریق ویژگی  خود می 
بتوانیم براي الهیات سیاسی مدرن قائل به نظام معرفتي باشیم، آن نظامي بسیار عجیـب               

 الهیات سیاسی مسیحی بـه      الوصف مع. و نسبت به ارکان اصلي خود واگرایانه خواهد بود        
هـا و   هـا بلکـه کاتولیـک     ای بر انسان اجتماعی تأثیر گذاشت که نه تنهـا پروتـستان           گونه

هاي فلسفي و   جالب این که چهره   . یهودیان لیبرال را نیز به درون خود جذب کرده است         
انـد، در مواضـع و     آکادمیکي که نسبت به اقسام الهیات سیاسی مدرن عالقـه نـشان داده            

شـناختی و   هـاي هـستی   با این حال در ویژگي    .  با هم متفاوتند   ١شانح مهارت نظري  سط
 در سـنت مـسیحي      ٢انسان شناختی خود به نوعی با انکار عیني تـصدیقات فـرا طبیعـي             

انـداز  تر، روند فکري این جریان تغییري از چشم       به تعبیري دیگر و کلی    . اندهمدلی کرده 
ال از فهم عیني بـه فهـم ذهنـي امـر دینـي را نـشان                 انداز باطني انتق  استعالیي به چشم  

ای انسانی از الهیات و     شناسی الهیات سیاسی مدرن تجربه    سرانجام اینکه هستی  . دهد مي
دهد که در گذار تاریخی خـود، سـنت فلـسفی یونـان را بـه ظهـور                  سیاست را نشان می   

 ۀیـت و دور    حواریون را به قرون وسطی و قـرون وسـطی را بـه عـصر عقالن                ۀمسیح، حلق 
گـر کانونیـت مفهـوم انـسان در هـر نـوع              این ادوار بیـان    ۀمطالع. مدرن پیوند داده است   

 مباحث الهیاتی و تحـوالت سیاسـی مـورد         ۀای است که زیست بشریت را در موازن        فلسفه
روح " مثل او که همـه چیـز در مجـاورت      ۀخواه در افالطون و نظری    . دهدبررسی قرار می  

                                                                                                                             
1. Theoretical Sophistication 
2. Supernatural affirmations 



  ٢١٩  شناختی در سنت مسیحی و تأثیر آن بر الهیات سیاسی مدرن تأملی پیرامون تحوالت انسان 

مـدنی بـالطبع    / اجتمـاعی / ه در ارسطو که انسان حیوانی سیاسی      شد، خوا معنا می  "کلی
، خـواه در    ]١٣[گنجیـد   است و از این لحاظ به صورت طبیعی ذیل خانواده و شـهر مـی              

، خواه نزد اگوست کنت     ]١٥[قرون وسطی که انسان، منقاد مقامات و اولیای مذهبی بود           
شناسـی عـالم    ه بـه معرفـت    شد، خواه در روایت کانت کـ      که همه چیز به انسان ختم می      

دهد و خواه از منظر هایدگر که به عنـوان فیلـسوفی   هستی با محوریت انسان اولویت می  
ـ شناس، معرفت از انسان را به شناخت از وجود درهستی سـازد، بـه    هـستی مقـرر مـی    

 امر متناهی با کل هستی قطـع شـده، دیـن فقـط دیـن                ۀهرحال از یک منظر کلی رابط     
 ۀو تـا دور   ] ٥[آمـد    الگویی دقیقاً مابه ازای کاتولیسیسم به حـساب مـی          انسانیت بود که  

شناسی سلوکی در    هستی ۀشود، مسئل اش تبیین می  کنونی که مقام انسان همچون زمانه     
ای کـه افـزایش تغییـرات معرفـت شـناختی بـه تکثیـر        دوره. خود و بر خود داشته است   

ـ         هایی انجامیده اسـت   روایت هـای ایـدئولوژیکی، گـشایش      شقاق کـه مـسائلی از قبیـل ان
های درونی و برونـی خـود و در         قلمروهای جغرافیایی، سفرهای اکتشافی آدمی به جهان      

که  الهیات سیاسی مدرن را به همراه داشته است؛ همان         ۀنتیجه، تشخص انسان در فلسف    
گیری الهیـات سیاسـی مـدرن از آن         های شکل ترین مؤلفه  در ابتدای سخن، بعنوان اصلی    

 پارادایمی چنین قلمروی را کاری بسیار دشوار،        ۀد کرده و به همین دلیل، امکان مطالع       یا
  .بلکه ممتنع دانستیم
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