دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی پژوهشنامۀ ادیان ،سال دوازدهم ،شمارۀ بيستوسوم ،بهار و تابستان 7931



درآمدي بر االهيات اجتماعي کاتوليک در دورة مدرن
اسماعيل علیخانی
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استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،شعبه قم ،قم ،ایران

چکيده
این نوشتار به االهيات اجتماعی ،یعنی کاربستهاي عملی ایمان مسيحی ،به منظور ترویج و تثبيت
حضور اجتماعی دین میپردازد .االهيات اجتماعی مسيحی در اثر مشکالت ناشی از مدرنيته و
صنعتی شدن جوامع مسيحی ،نظير فقر گسترده ،بيکاري ،بیعدالتی ،اعتياد ،تبعيض نژادي ،استثمار
و ...و همزمان با گسترش علوم اجتماعی و جامعهگرایی در قرن نوزدهم ،به وجود آمد .االهيات
اجتماعی صریح کليساي کاتوليک از 7937م توسط بيانيه پاپی امور جدیدِ لئوي سيزدهم ،شکل و
اقتدار یافت و تا امروز در تعداد قابل توجهی از بيانيههاي پاپی ،سندهاي شورایی و بيانات کليسایی
و نامههاي رسولی براي کنفراسهاي اسقفی دنبال شده است .عمدهترین مسائل مطرح در این
بيانيهها و سندها ،عدالت اجتماعی ،منزلت کار و کارگر ،مالکيت خصوصی ،جهانیسازي و توسعه،
جنگ و صلح و محيط زیست است .تالشهایی ،هرچند ناموفق ،نيز در قالب جنبشهاي
دموکراتيک ،نهضتهاي کارگري ـ کشيشی ،شوراهاي اسقفی و نهضتهاي تبشيري در جهت تحقق
عملی این بيانيهها صورت گرفته است.

کليدواژهها
االهيات ،االهيات اجتماعی کاتوليک ،دین ،تعاليم اجتماعی ،پاپ لئوي سيزدهم.

 .7تاریخ دریافت7931/9/9 :

تاریخ پذیرش7931/9/71 :

 .2پست الکترونيکialikhani@irip.ir :
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مقدمه
از جمله موضوعاتی که همواره در مرکز توجه ادیان بوده است ،جامعه و مسائل مربوط به
آن است .البته از سوي دیگر ،دین به واسطۀ اهميتی که در حيات اجتماعی مردمان دارد،
همواره در مرکز توجه متفکران اجتماعی قرار داشته است.

7

آنچه بدیهی و محرز مینماید ،همانا حضور اجتماعی دین است .از نکات مهم در
ادیان توحيدي ،تجلی جمعی و بيرونی آن است .کمتر دینی را در تاریخ سراغ داریم که
توجهاتی را به خود جلب نموده و پيروان قابل توجهی یافته باشد ،اما از خود اثر و حضور
اجتماعی باقی ننهاده باشد .بخش عمدۀ تأثيرات اجتماعی ادیان به حجم و محتواي تعاليم
اجتماعی هر دین بازمیگردد ،هرچند حضور اجتماعی دین را ،به واسطۀ تأثيراتی که بر
نگرش ،منش و کنش پيروان خود مینهد و آنان را به تعامالت خاصی در ميان خود و با
دیگران برمیانگيزد ،نباید نادیده گرفت.

2

البته در بررسی تأثيرات اجتماعی دین باید مراقب بود که از حق بودن و اعتبار دین
غفلت نکنيم و یکسره به سمت کارکردگرایی نغلتيم.

9

به هر روي ،طرفداران االهيات اجتماعی به کاربستهاي عملی ایمان مسيحی بسيار
عالقمند هستند .هدف بنيادین چنين افرادي مطرح ساختن نگرشهاي سنت مسيحی در
شرایط زندگی امروزین و زندگی بر اساس اصول ایمانی است .آنان پيوسته در صدد نشان
دادن رابطۀ ایمان مسيحی با مسائل دوران معاصر هستند .در نتيجه آنان حاضر نيستند به
انتزاعی کردن مباحث االهياتی محدود باشند ،بلکه در تالشند تا نگرشهاي االهياتی را وارد
قلمروهاي متنوع و گوناگونی نظير سياست ،اقتصاد ،حقوق بشر و مسائل بينالمللی کنند.

1

 .7شجاعیزند ،عليرضا« ،جامعهشناسی دین ،عبور از محدودیتها» ،مجله قبسات ،سال هشتم ،بهار ،7992
صص.721-701
 .2شجاعی زند ،عليرضا ،دین ،جامعه و عرفی شدن ،تهران ،نشر مرکز7990 ،ش ،صص.2-7
3. Turner S., Bryan, Religion and Social Theory, NewYork, 1983, p.39.
 .1گرنز ،استنلی جی و آلسون ،راجر اي ،االهيات مسيحی در قرن بيستم ،رابرت آسيریان ،ميشل آقاماليان،
تهران ،کتاب روشن7991 ،ش ،ص.710
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االهيات اجتماعي
هنگامی که اندیشمندان دینی به مسائل اجتماعی زمان خود میپردازند و میکوشند براي این
مسائل راهحلهایی مبتنی بر تعاليم دینی بيابند ،االهياتی پدید میآید که از آن به «االهيات
اجتماعی» 7تعبير میشود .در نتيجه ،االهيات اجتماعی نوعی نجات اجتماعی است؛ نجات
در پرتو دین .شعار االهيات اجتماعی مسيحی این بود که مسيحيت در درجۀ اول با این
جهان سر و کار دارد و رسالت مسيحيت این است که در این دنيا پادشاهی درستکاري و
ملکوت خداوند را محقق کند و همۀ ارتباطات اجتماعی را از پادشاهی اهریمن رهایی
بخشد؛ چيزي که فقط با شيوههاي انتزاعی ریاضتکشی ،بصيرتهاي خيالی و آندنيایی
قابل تحقق نيست 2.براي تبيين دقيق االهيات اجتماعی باید به حيطه ،ابعاد ،بنيانها و معانی
صریح و ضمنی آن بپردازیم:
حيطة االهيات اجتماعي
گاهی مقصود از االهيات اجتماعی ،معناي گستردۀ آن است؛ بدین معنا که االهيات اجتماعی
اساس همۀ مسائل اجتماعی و امور مربوط به جمع است و به امر یا امور خاصی محدود
نمیشود ،بلکه هر چيزي که داراي بعد اجتماعی است ،این االهيات آن را نيز در بر میگيرد.
در اینجا با معناي عميق االهيات اجتماعی مواجه هستيم؛ یعنی مواجهۀ دین با همۀ امور .اما
گاهی مقصود از االهيات اجتماعی ،معناي ضيق و محدود آن است ،یعنی مواجهۀ دین با
مشکالت اجتماعی ،نظير فقر ،بيکاري ،بیعدالتی ،تبعيض نژادي و ...
آنچه یک دین حقيقی و کامل باید داشته باشد ،االهيات اجتماعی به معناي وسيع آن
است ،اما آنچه در مسيحيت ،به ویژه در قرن نوزدهم و بيستم با آن مواجه هستيم ،االهيات
اجتماعی به معناي دوم آن است؛ البته االهيات اجتماعی را نباید با نحوۀ تأثير نهادن االهيات

1. Social Theology
;2. Ely, Richard T., Social Aspects of Christianity and other Essays, 1889, p.63
DeWitt Hyde, William, Outlines of Social Theology, University of Chicago Press,
1896, p.254.
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بر رخدادهاي اجتماعی و سياسی خلط کرد .االهيات اجتماعی شاخهاي از االهيات است که
درصدد فهم و ارزیابی شرایط اجتماعی بر اساس تعاليم دین است.

7

االهيات اجتماعي ضمني و صريح
میتوان به دو شيوۀ صریح و ضمنی به مسائل اجتماعی از منظر دین نگریست .گاه شخص
االهیدان به مسائل اجتماعی میپردازد ،بدون اینکه خود متوجه باشد که وارد شاخهاي به
نام االهيات اجتماعی شده است و گاه نيز شخص خود به کار خویش آگاه است و درصدد
حل مشکالت اجتماعی از طریق دین برمیآید .در گذشته افراد بسياري از ادیان مختلف به
بررسی مسائل اجتماعی از منظر دین پرداختهاند و این موضوع پدیدۀ جدیدي نيست ،اما
هنگامی که شرایط اجتماعی اروپا با هجوم مدرنيته تغيير کرد ،االهیدانان مسيحی در قرن
 73براي بررسی ارتباط مسائل اجتماعی با اصول االهياتی ،تالش آشکار و صریح انجام
دادند.
به بيان دیگر ،دستکم ،به دو شيوه میتوان به تاریخ االهيات اجتماعی پرداخت که هر
یک از آنها امتيازات خاص خود را دارد .شيوۀ نخست به بررسی االهيات اجتماعی ،بدون
عنوان میپردازد ،که آن را «االهيات اجتماعی ضمنی» 2میناميم؛ یعنی نگاه به تاریخ االهيات
با محوریت مباحث مربوط به مسائل اجتماعی ،نظير سياست ،اقتصاد ،مجازات ،خانواده و
جز آن .هرچند که بسياري از االهیدانان ناآگاهانه در زمينۀ این مسائل قلمفرسایی کردهاند.
بنابراین ،این امر همواره به عنوان شاخۀ فرعی االهيات بوده است.

9

شيوه دوم ،یعنی «االهيات اجتماعی صریح» 1،شيوهاي است که بر اساس آن ،میتوان
به بررسی این نکته پرداخت که چگونه االهیدانان به این نکته پیبردند که باید به مسائل
اجتماعی جوامع مدرن به عنوان بخشی از پژوهش االهياتی بپردازند.

 .7لگنهاوزن ،محمد « ،درآمدي بر االهيات اجتماعی پروتستان از آغاز نهضت اصالح دین تا هگل» ،منصور
نصيري ،مجله االهيات اجتماعی ،ش  ،2پایيز و زمستان  ،7999صص .99-91
2. Implicit Social Theology
 .9همان.
4. Explicit Social Theology
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شاید بتوان گفت که االهيات اجتماعی صریح در قرن  73در اروپا و آمریکا به عنوان
تالشی براي ارائۀ چشمانداز مسيحی درباره مسائلی که جامعهشناسان قبالً مطرح کرده
بودند ،ظهور کرد .االهيات اجتماعی ضمنی مدتها پيش از آنکه سنت سيمون 7اصطالح
جامعهگرایی 2را وضع کند ،وجود داشته است ،ولی االهيات اجتماعی صریح فقط در
واکنش به جامعهگرایی و شرایط اجتماعیاي که به جامعهگرایی انجاميد ،ظهور کرد.

9

علل پيدايي االهيات اجتماعي مسيحي
نهضتهاي اجتماعی ،به معناي برنامههاي عملی براي اصالح اقتصادي و سياسی ،به منظور
رفاه عمومی ،پدیدهاي نسبتاً جدید هستند .این نهضتها به ویژه مشخصۀ قرن نوزدهم
هستند و از فهم باالي اهميت جامعه در زندگی اشخاص ناشی شدهاند .این آگاهی اجتماعی
ناشی از انقالبهاي برآمده از دموکراسی ،ملیگرایی و صنعت است .انقالب دموکراتيک در
آمریکا و فرانسه ،انقالب ملیگرایانه در آلمان ،که اقتصاد ،حقوق ،فلسفه و سياست را تحت
تأثير قرار داد و انقالب صنعتی در انگليس ،هر کدام به شيوۀ خود شناختی از حقيقت
اجتماعی و مشکالت اجتماعی به وجود آورد.
همزمان با گسترش علوم اجتماعی در قرن نوزدهم و نيز مشکالت اجتماعی ناشی از
صنعتی شدن جوامع مسيحی ،االهیدانان مسيحی درصدد برآمدند که در پاسخ به این شرایط
اجتماعیِ دنياي جدید ،مبنایی در دین پيدا کنند .این کار سير االهيات عملی را شکل داد.

1

نيمه دوم قرن نوزدهم دورهاي بود که پرسشهاي اجتماعی ،حتی براي االهیدانان
اجتنابناپذیر شد و به وضوح بر آنان تأثير نهاد 1.اما نکتۀ مهم این است که االهيات

 .7سنت سيمون (م ،)7921عالوه بر آنکه یکی از شخصيتهاي بنيان گذار اندیشه اجتماعی اروپا محسوب
میشود ،در اثر خود که در سال  7921منتشر شد ،از االهيات اجتماعی خاص خودش دفاع میکند.
2. socialism
 .9همان ،ص.70
4. Heitink, Gerben, Practical Theology: History, Theory, Action, Domains, Grand
Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1999, p.50.
5. McGrath, Alister, The Blackwell Encyclopedia of Modern Christian Theology,
Blackwell, 1995, p.604.
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اجتماعی بهکلی ریشه در انقالب فرانسه دارد ،چون مسألۀ اجتماعی در آنجا پيدا شد؛
اینکه اینجا مسائلی هست و چه باید کرد و وظيفۀ کليسا نسبت به آن چيست.
از عوامل مؤثر دیگر در پيدایی االهيات اجتماعی مسيحی ،واکنش به سوسياليسم بود.
به همان نسبت که سوسياليسم بهتدریج خود را ماديگراتر و ضد مسيحیتر نشان میداد،
واکنش کليسا به آن نيز بيشتر میشد و کليسا در برابر این بيم که امتش در زیر پرچم سرخ
دجال گرد آیند ،احساس وظيفه میکرد .اما دور از انصاف و نادرست است که پيدایی
جنبش اجتماعی مسيحی را بيش از حد تحت تأثير سوسياليسم و در رقابت با آن لحاظ
کنيم؛ بلکه بيشتر باید آن را نوعی بيداري وجدان مسيحی دانست.

7

االهيات اجتماعي در قالب بيانيههاي پاپي و اسقفي
تفکر اجتماعی کاتوليکی جدید عموماً با مجموعهاي از تالشهاي انفرادي و بیارتباط ،به
جاي نهضتی منسجم و برنامهاي رسمی آغاز شد .این تالشها در 7937م توسط بيانيۀ پاپی
امور جدیدِ لئوي سيزدهم ،شکل و اقتدار یافت و در دهههاي بعد توسط بيانيههاي اجتماعی
پاپی پيوس یازدهم ،ژان بيست و سوم ،پل ششم و ژان پل دوم و در تعداد قابل توجهی از
بيانيههاي پاپی ،سندهاي شورایی و بيانات مدافعهگرایانۀ کليسایی و نامههاي رسولی براي
کنفراسهاي اسقفی دنبال شد 2.برخی از اشخاص و شوراهاي تأثيرگذار در االهيات
اجتماعی به شرح ذیل است:
تعاليم اجتماعي پاپ لئوي سيزدهم
پاپ لئوي سيزدهم ،آغازگر بيانيه هاي پاپی و اسقفی ،همان کسی است که براي نخستين بار
در طول تاریخ ،در 7997م آرشيو واتيکان را نه تنها براي کاتوليکها ،بلکه براي همه

 .7ژید ،شارل و شارل ریست ،تاریخ عقاید اقتصادي ،کریم سنجابی ،تهران ،دانشگاه تهران7997 ،ش ،ج،2
صص.271- 271
2. Harte, T. J. & Massaro, T., "Social Thought, Papal", New Catholic
Encyclopedia, Washington, The Catholic University of American, 2003, v.13,
p.257; McGrath, The Blackwell Encyclopedia of Modern Christian Theology,
p.604.
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محققان داراي شرایط الزم گشود.

719

7

وي از پاپهاي مشهور دوران اخير است و در 7919م در اوضاعی کامالً بحرانی پاپ
شد و منشأ تحوّالت بسياري در کليسا شد ،بهطوري که ملقّب به «مؤسّس عصر جدیدي در
تاریخ مذهب کاتوليک» شد .در جریانات اجتماعی و سياسی عصر دخالت میکرد و توجه
خاص ی به حلّ مسائل از طریق مسيحيت داشت .در مورد ازدواج ،تعليم و تربيت،
سوسياليسم و ليبراليسم فتاوایی صادر کرد و در جهت برقراري صلح در ميان دول اقداماتی
کرد 2.اتين ژیلسون کتاب مفصّلی با عنوان اصلی :کليسا با عالم جدید سخن میگوید و
عنوان فرعی تعاليم اجتماعی لئوي سيزدهم 9دربارهاش تأليف (7311م) و در آن فتاواي پاپ
را نقل ،شرح و تفسير کرده است.
لئوي سيزدهم پيشگام ارائۀ اصولی عریض و طویل در رابطه با مسائل اجتماعی ،به
ویژه ،حقوق و وظایف کارگران ،کارفرمایان و دولت پس از انقالب صنعتی است .این
اصول که اساساً مبتنی بر قانون طبيعی است ،در تقابل با استيالي اصول ليبراليسم سياسی و
اقتصادي است.

1
1

لئوي سيزدهم در بيانيه اسقفی آزادي در 7999م ،که یکی از مهمترین اسناد عصر
جدید است و مبناي اساسی تعاليم اجتماعی پاپهاي بعدي شد ،اموري نظير ازدواج،
خانواده ،سرشت دولت و روابط ميان کليسا و دولت ،حقوق و وظایف کارفرما و کارگر،
حق کليسا براي آزادي در انجام وظایف تبشيري و حق مردم در آزاد بودن تعيين شکل
حکومتشان را مطرح کرد.

1

اما ریشههاي آموزۀ اجتماعی مسيحی را باید به نحو گسترده در بيانيه پاپی امور
جدید 1لئوي سيزدهم جست که در  7937ارائه کرد .انتشار بيانيه امور جدید آغاز توسعه

1. W. O’Malley, John, A History of the Popes, Rowman & Littleﬁeld Publishers,
New York, 2010, p.257.
 .2پازوکی ،شهرام« ،تجدید فلسفه مسيحی در دوره جدید» ،سایت مهرنامه ،7930 ،شماره مقاله .9727
3. Etienne Gilson, The Church Speaks to the Modern World.
4. Harte & Massaro, "Social Thought, Papal", New Catholic Encyclopedia, v.13,
p.259.
)5. Libertatem (freedom
6. Ibid, p.258.
)7. Rerum Novarum (of the New Things

711

درآمدي بر االهيات اجتماعی کاتوليک در دورۀ مدرن  /پژوهشنامۀ ادیان ،سال ،72شمارۀ  ،29بهار و تابستان 7931

نظاممند بدنۀ تعاليم اجتماعی بود .این بيانيه به اشخاص ،نظامها و ساختارها ،بهمثابه سه امر
هماهنگ در پيشرفت جدید عدالت و صلح پرداخت .این بيانيه بر اصول سهگانۀ کرامت
انسانی ،اتحاد و همکاري مبتنی است.
بهرغم انتشار بيانيههاي پاپی دیگر پيش از آن ،سند امور جدید شامل نظریات جدید و
مهم بود که پایههاي رویکرد اجتماعی کليسا را در موضوعات اجتماعی جدید فراهم
میآورد 7.این بيانيه جایگاه مهمی در سنت جدید کاتوليکی دارد.
نخستين سند کليسایی که تقریباً نيم قرن پس از انتشار مانيفست کمونيسم توسط
مارکس نوشته شده ،همين بيانيه است که به منظور مقابله با پيامدهاي تفکر مارکسيستی،
بهویژه اندیشههاي مربوط به مبارزه طبقاتی و مالکيت خصوصی است 2.سند دوم بهطور
مشخصتر و واضحتر دربارۀ اموري است که در سند نخست به صورت کلی بيان شده
بود.

9

پاپ لئوي سيزدهم در این بيانيه به تحليل خطرات زمان پرداخت ،دالیل معضالت
اجتماعی را برشمرد و راهکارهاي سوسياليستها را محکوم کرد .وي در این بيانيه ،که
خطاب به اسقفها است ،از مشارکت اقتصادي دفاع کرد .وي ضمن اعالم این امر که هيچ
عالج پایداري جز دین وجود ندارد ،به بررسی راهحلهاي رفع فساد اجتماعی پرداخت .به
نظر او ،بهترین راه حفظ منافع کارگران ،نظير دستمزد عادالنه ،محدود بودن ساعات کار،
عدم کار بچهها و  ...ایجاد سازمانهایی مانند اتحادیههاي کارگري و انجمنهاي مشابه
است 1.از نظر پاپ لئو ،اخالق شخصی و تعاليم کليسا کليد حل مشکالت اجتماعی است.
اما از جانب دیگر ،وظيفه دولت حفظ منافع عمومی ،حقوق فقرا و کارگران است.

1

 .7سنت جدید اسناد پاپی توسط بندیکت چهاردهم در سال 7110م آغاز شد .براي مشاهده چشماندازي از
موضوعات عمدهي آن بيانيهها بنگرید به:
Michael Schuck, That They Be One: The Social Teachings of the Papal
Encyclicals 1740-1989.
2. Boileau, David A., Catholic Social Teaching: An Historical Perspective,
Marquette University Press, 2003, p.135.
3. Mayeur, Z, M. M., "Leo XIII, Pope", New Catholic Encyclopedi, V. 8, p.492.
4. W. O’Malley, A History of the Popes, p.258; Rerum Novarum: [32-35].
5. Ibid: [29]; Sniegocki, john, Catholic Social Teaching and Economic
Globalization, Marquette University Press, 2009, p.108.
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تعاليم اجتماعي پاپ پيوس يازدهم
چهل سال بعد ،در 7397م ،پاپ پيوس یازدهم ،با تأیيد کار پاپ لئوي سيزدهم ،بيانيه «لزوم
بهبود وضع کارگران» یا بيانيه «چهلمين سال» 7را خطاب به اسقفها صادر کرد .این بيانيه
پس از جنگ جهانی اول و پس از اعتصاب عمومی 7321م و از همپاشيدگی والاستریت در
7323م نوشته شد.
پاپ پيوس یازدهم بر تجدید بناي حيات سياسی و اقتصادي در پرتو ارزشهاي دینی
استدالل کرد و تأکيد کرد که هم سوسياليسم و هم کاپيتاليسم لجامگسيخته دشمن آزادي و
کرامت انسان هستند .وي یک اقتصاد ،بر اساس همکاري مشترک و همبستگی را پيشنهاد
داد .او بر مالکيت خصوصی تأکيد ورزید و بر این باور بود که مالکيت در جهت پيشرفت و
آزادي اشخاص است.
او معتقد بود که صنعتیسازي ،آزادي فردي و اجتماعی را محدود میسازد ،زیرا
نهادهاي اجتماعی برجسته و آزاد توسط نهادهاي بزرگتر بلعيده میشوند .مردم بيش از
دورههاي قدیم به یکدیگر وابسته میشوند و براي اندکی آزادي دچار سرخوردگی
میشوند .این بيانيه بر خير عمومی در جامعه و مسئوليت دولت در قبال ترویج امور خوب
در هر بخش از جامعه تأکيد کرد.
پيوس یازدهم همچنين دو مفهوم جدید عدالت اجتماعی 2و نيکوکاري اجتماعی 9را
به وجود آورد .او بر همبستگی زیاد ،بهویژه بين کارگران و کارفرمایان تأکيد داشت .پيوس
بر این امر هشدار میداد که سرمایهداري ،به ویژه بازارهاي مالی بر افراد هجمه میآورند و
بنابراین دغدغههاي کاپيتاليسم خطري براي ملتها است.

1

وي در نامه پاپی رستگاريبخشیهاي االهی 1درباره الحاد کمونيسم و آموزۀ اجتماعی
کليسا ،به انتقاد نظاممند از کمونيسم پرداخت و آن را از اساس منحرف دانست.

1

)1. Quadragesimo Anno (In the fortieth year
2. Social justice
3. social charity
4. Schwaigert, G. &, Hughes, J., “Pius XI, Pope”, New Catholic Encyclopedia,
v.11, p.393.
5. Divini Redemptoris
]6. PCJP, 2004: [92
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تعاليم اجتماعي پاپ ژان بيست و سوم
پاپ بعدي ،که بهطور مشخص به امور اجتماعی پرداخت ،ژان بيست و سوم بود .او پس از
جنگ جهانی اول با موضوعات کار و کارگر ،انقالب صنعتی ،معضالت مهاجرت،
کشاورزي ،مناطق در حال توسعه ،ازدیاد جمعيت و معضالت اقتصادي مواجه شد.
توسعۀ االهيات اجتماعی کاتوليکی پس از جنگ جهانی دوم بود؛ هنگامی که توجهها
به سمت مشکالت توسعۀ اجتماعی و سياسی و روابط بينالملل معطوف شد .پاپ ژان
بيست و سوم در 7317م بيانيه «مادر و معلم» 7را با عنوان فرعی «مسيحيت و پيشرفت
اجتماعی» 2منتشر کرد .این بيانيه اسقفی نظریه اجتماعی کليسا را در حد توجه به روابط
ميان ملتهاي فقير و غنی ،بررسی وظایف کشورهاي غنی براي کمک به کشورهاي فقير،
با احترام به فرهنگشان ،بسط داد .این بيانيه تهدید نامتوازن بودن اقتصادي جهان براي صلح
جهانی را مورد ارزیابی قرار داد و جوامع مسيحی و کليسایی را به همکاري در زمينۀ عدالت
و ساختن جامعه فراخواند 9.در 7319م پاپ آن را بسط داد و با عنوان صلح بر روي زمين،

1

خطاب به کاتوليکها و غيرکاتوليکها مطرح کرد .پاپ در آن بيانيه تثبيت صلح جهانی را به
اموري اساسی ،نظير حقوق مناسب و مسئوليتهاي افراد ،گروههاي اجتماعی و دولتها
وابسته دانست.

1

تعاليم اجتماعي شوراي واتيکاني دوم
در ادامۀ این تحوالت پاسخ مثبت شوراي واتيکانی دوم به انتظارات جهان معاصر دربارۀ
مسائل اجتماعی مطرح شد .بيانيه شادي و امي ِد 1شوراي واتيکانی دوم ،یک شيوه نظاممند
دربارۀ موضوعات فرهنگی ،اقتصادي و حيات اجتماعی ،ازدواج و خانواده ،جامعه سياسی و
صلح در پرتو چشم انداز مسيحی و مأموریت کليسایی ارائه داد .براي نخستين بار بود که

)1. Mater et Magistra (Mother and Teacher
2. Christianity and Social Progress
]3. Ibid: [94
)4. Pacem in Terris (Peace on Earth
5. Pacem in Terris § 146
)6. Gaudium et Spes (Joy and Hope
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شوراي اسقفهاي کليسایی در باالترین سطح و پرقدرت درباره جنبههاي این جهانی
متفاوت حيات مسيحی سخن میگفت.

7

تعاليم اجتماعي پاپ پل ششم
پاپ پل ششم در 7319م پيشگام برگزاري جشنی با این عنوان شد« :اولين روز سال به
عنوان روز جهانی صلح اعالم میشود» 2.در آغاز دهه 7310م ،در فضاي آشوب و نزاعهاي
قوي ایدئولوژیکی ،پاپ پل ششم به تعاليم اجتماعی پاپ لئوي سيزدهم بازگشت و آن را
احيا کرد .او به جامعۀ پس از عصر صنعتی پرداخت و معضالت پيچيدۀ آن ،نظير
شهري سازي ،موقعيت جوانان ،مهاجرت ،رشد جمعيت ،تأثير ابزارهاي ارتباطی اجتماعی و
مشکل محيط زیست و نارسایی رژیمها در پاسخ به این چالشها را مورد توجه قرار داد.

9

پل ششم در 7317م ،در بيانيه «پيشرفت مردم» 1،تبعيض در بهداشت و توسعه ميان
غرب صنعتی و جهان سوم را مورد توجه قرار داد .این بيانيه مدعی بود که تجارت جهانی
آزاد به تنهایی براي تصحيح این تبعيضها کافی نيست و باید از نقش سازمانهاي
بينالمللی براي توجه به این نياز حمایت کرد .او ملتهاي غنی را به توجه به وظایف
اخالقیشان در قبال ملتهاي فقير فراخواند و روابط ميان توسعه و صلح را خاطرنشان
ساخت .به نظر او پيشرفت کامل اشخاص بدون پيشرفت همزمان همۀ ابعاد انسانيت
امکانپذیر نيست 1.او در بيانيۀ پيشرفت مردم« ،توسعه» را نام جدید صلح دانست.

1

تعاليم اجتماعي پاپ ژان پل دوم
تعاليم اجتماعی ژان پل دوم شامل سه سند پاپی اجتماعی به نامهاي «انسان آنگونه که کار
میکند» 1و «درباره دغدغههاي اجتماعی» 9و «یکصدمين سالگرد» 7است .او در این اسناد بر
1. PCJP, 2004: [96].
2. Ibid, [99].
3. Ibid, [100].
4. Populorum Progressio (The progress of the peoples).
5. Populorum Progressio §43.
]6. PCJP, 2004: [98
7. Laborem Exercens (As he was working).
8. Sollicitudo Rei Socialis (On Social Concern).
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جایگاه کار و کارگر ،پيامدهاي توسعه در قرون اخير ،بهویژه قرن بيستم ،بررسی اقشار
ضعيف و فقير جامعه ،در اثر تأکيد عمده بر رشد اقتصادي و بیتوجهی به عوامل دیگر
توسعه ،نظير عوامل زیستمحيطی ،معنوي و اجتماعی ،موضوع صلح و مخالفت با
خشونت ،فروپاشی کمونيسم و عوامل آن ،نظير بیتوجهی به آزادي شخصی در قلمروهاي
سياسی و اقتصادي و نادیده گرفتن تعالی و کرامت انسان ،رابطۀ کشورهاي جهان اول با
کشورهاي جهان سوم و  ...تأکيد کرد.

2

تعاليم اجتماعي شوراي پاپي عدالت و صلح
یکی از شوراهاي کليسایی مرتبط با مسائل اجتماعی و سياسی ،شوراي پاپی عدالت و
صلح 9است که در راستاي نظریۀ اجتماعی کليسا در 7311م توسط پاپ پل ششم تأسيس
شد 1.این شورا دو بيانيه مهم در 2001م و 2077م منتشر کرد .گرچه این بيانيهها رسماً از
طرف پاپ صادر نشده است ،ليکن شوراي پاپی صلح و عدالت زیر نظر پاپ عمل میکند
و بيانيۀ آن مورد تأیيد پاپ است.
نخستين بيانيه« ،خالصۀ تعاليم اجتماعی کليساي کاتوليک» 1،است که در 2001م
توسط شوراي پاپی عدالت و صلح واتيکان منتشر شد .این سند به تبيين تعاليم اجتماعی
مسيحيت کاتوليک میپردازد و عصارۀ همۀ بيانيههاي پاپی و اسقفی در زمينۀ مسائل
اجتماعی است .این سند دویستصفحهاي اصول تعاليم اجتماعی کليساست و بر مأموریت
کليسا براي اجتماع و حقوق انسان تأکيد میکند.

1

بيانيه دیگر شوراي پاپی عدالت و صلح ،که به اندازۀ بيانيه اول مهم نيست ،به مناسبت
بحران اقتصادي سال 2077م ،با عنوان «به سوي اصالح نظامهاي مالی و پولی بينالملل در

1. Centesimus Annus (The Hundredth Year).
2. sniegocki, Catholic Social Teaching and Economic Globalization, p.143.
3. Pontifical Council for Justice and Peace (PCJP).
 .1صانعی ،مرتضی « ،درآمدي بر بيانيه شوراي پاپی صلح و عدالت درباره بحران اخير اقتصادي» ،معرفت
ادیان ،سال دوم ،ش  ،2بهار  ،7930صص.731-713
5. Compendium of the Social Doctrine of the Church.
6. PCJP, 2004.
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بستر مرجعيت عمومی جهانی» 7است .این بيانيه ،بهطور عمده ناظر به تجزیه و تحليل
بحرانهاي مالی جهانی ،بهویژه بحران مالی 2009م است .این بيانيه ،مؤلفههایی همانند
خطاهاي ذاتی در سياستهاي اقتصادي و مالی ،ضعف ساختاري نهادهاي سياسی ،اقتصادي
و مالی ،خأل ارزشهاي معنوي و اخالقی در فعاليتهاي اقتصادي و سياسی ،مدیریت
نامناسب فرایند جهانیسازي و نابرابري در توزیع ثروت را از جمله عوامل شکلگيري
بحران اقتصادي اخير دانسته ،اذعان کرد که مجامع جهانی از رسالت ذاتی خود فاصله
گرفتهاند و به دست برخی قدرتهاي بزرگ گرفتار آمدهاند .چنانچه علتالعلل بحران
اقتصادي را حاکميت اندیشه ليبراليسم اقتصادي و ماديگرایی معرفی کرد 2.این بيانيه
مشتمل بر دو بخش تحليل وضعيت کنونی نظام مالی و پولی بينالملل و پيشنهادات
اصالحی است.
اصول ثابت تعاليم اجتماعي کليسا
مطابق نظر رسمی کليساي کاتوليک ،در خالصۀ تعاليم اجتماعی کليساي کاتوليک ،اصول
ثابت آموزۀ اجتماعی کليسا شامل امور ذیل است :منزلت انسان ،که به عنوان اساس سایر
اصول است ،اصل کمک و مساعدت و همبستگی.

9

این اصول براي ساختار اصلی جامعه است ،زیرا شامل حقيقت جامعه بهطور کل
است؛ از روا بط بسته و محدود گرفته تا روابط سياسی ،اقتصادي و حقوقی؛ از روابط ميان
جوامع و گروهها تا روابط ميان مردم و ملتها 1.این اصول داراي اهميت چشمگير و عميق
اخالقی هستند ،زیرا به بنيادهاي غایی و سازمانیافتۀ حيات اجتماعی اشاره دارند.

1

1. Towards Reforming the International Financial and Monetary Systems in the
Context of the Global Public Authority.
 .2صانعی« ،درآمدي بر بيانيه شوراي پاپی صلح و عدالت درباره بحران اخير اقتصادي» ،صص.731-713
3. PCJP, 2004: [160]; Paul II, John, Apostolic Exhortation, Ecclesia in America,
1999, p.55.
4. PCJP, 2004: [161].
5. Ibid: [163].
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 .1کرامت انسان
تقدس حيات انسان و کرامت او یک اصل پررنگ در االهيات اجتماعی مسيحی است .به
بيان این سندها ،انسان را در اجتماع و در ارتباط با دیگران نباید همچون کاالیی در نظر
گرفت .شخص انسان ،با بودن بر صورت خدا ،داراي کرامت است .او مستعد خودشناسی،
تملک بر خود و ورود به اجتماع است و بنابراین باید حقوق او مراعات شود.

7

 .2کمک و مساعدت
اصل کمک و مساعدت جزء رهنمودهاي ساختاري و ثابت آموزۀ اجتماعی کليسا است و از
زمان نخستين بيانيه بزرگ پاپی مطرح شده است .بدون اثبات دغدغه در مورد خانواده،
گروهها ،روابط و حقایق منطقهاي و محلی ،ارتقاء منزلت شخص ممکن نيست.

2

کليسا در بيانيه پاپی چهلمين سال ،حق کمک و مساعدت را به عنوان مهمترین اصل
فلسفه اجتماعی شناخت .بر اساس این اصل ،همۀ جوامع داراي نظام مافوق باید کمک به
جوامع داراي نظام پایينتر را ،به همراه احترام ،بپذیرند .اصل کمک و مساعدت ،به معناي
کمک اقتصادي ،سازمانی و حقوقی به ضعيفترها ،نقطه مقابل پارهاي از اشکال
تمرکزگرایی ،بروکراسی و خدمات رفاهی و حضور مفرط و ناعادالنۀ دولت در مکانيزمهاي
عمومی است.

9

 .3همبستگي
بیشک همبستگی یک ارزش و تصميم محکم و ثابت براي متعهد ساختن یک شخص در
برابر خير جمعی است ،نه صرفاً ترحم مبهم نسبت به گرفتاري دیگران .همبستگی که از
ایمان ناشی می شود ،براي سازماندهی سياسی و اجتماعی مسيحی یک اصل بنيادین است.
هر شخصی مرتبط و وابسته به همۀ انسانيت است .اصل همبستگی سرشت اجتماعی ذاتی
انسان را برجسته میسازد؛ یعنی تساوي همگان در منزلت و حقوق و راه مشترک اشخاص
1. Catholic Church, Catechism of the Catholic Church, Libreria Editrice
Vaticana, 2009, [2333-2335].
2. PCJP, 2004: [185].
3. Ibid: [186].
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و مردم به سمت اتحاد معتقدانۀ بيشتر .این اصل ،که دوستی یا محبت اجتماعی نيز ناميده
میشود ،نياز اصلی اخوت انسانی و مسيحی است.

7

محتواي بيانيهها و سندها
همه بيانيهها ،به جز بيانيه «شادي و اميد» که سند واتيکانی دوم است و بيانيه «عدالت در
جهان» 2که سند اسقفهاي امریکاي التين است ،بيانيۀ پاپی هستند .البته همۀ بيانيهها براي
همه کليساهاي کاتوليکی معتبر هستند .این اسناد ،بهویژه آنهایی که از طریق خود پاپها
صادر شدهاند ،مدعی ارائۀ تعليمی معتبر در باب اجتماع و حتی مکتب اجتماعی هستند.
درجۀ اعتبار آنها واضح نيست.
در همان گام نخست ،تعاليم اجتماعی رسمی کليساي کاتوليک بخشی از انگارۀ
ليبراليسم ،مدرنيسم و جامعه صنعتی جدید بود .این اسناد پر از احساس غربت و دلتنگی
براي مسيحيت بود و تالش کرد تا مفاهيم پيش از مدرن ،نظير مزد عادالنه ،با حداقل تعدیل
را ،به شيوهاي استقرایی از اصول نهفته در االهيات طبيعی ترميم کند.
این اسناد موضوعاتی خاص و یا مسائل محلی ویژه را مورد توجه قرار میداد .اما در
دورۀ پاپی ژان بيست و سوم و شوراي واتيکانی دوم ،تغييري روششناختی رخ داد و
موضوعات به صورت عام مطرح شد و از توجه به موضوعات خاص و موقعيتهاي محلی
اجتناب شد .از این دوره به بعد بيشتر ارجاعات از کتاب مقدس بود تا االهيات طبيعی یا
دیگر اصول انتزاعی 9.برخی از موضوعات مهم مطرح در بيانيهها و اسناد پاپی و اسقفی به
قرار ذیل است:
 .1عدالت اجتماعي
یکی از موضوعات مهم در زمينۀ امور اجتماعی و نيز از منظر ادیان ،عدالت اجتماعی است.
کليساي کاتوليک با پرداختن به این مسأله ،وارد مسائل اجتماعی شد .پاپ پيوس دهم،
گریگوري بزرگ را بهمثابه قهرمان عام عدالت اجتماعی ستود ،زیرا او در مقابل
1. Catholic Church, Catechism of the Catholic Church, [1939].
2. Justicia in mundo (Justic in the World).
3. McGrath, The Blackwell Encyclopedia of Modern Christian Theology, p.605.
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بیعدالتیهاي امپراتوران بيزانس به مخالفت برخاسته بود .پاپ پيوس یازدهم واژه عدالت
اجتماعی را در تعاليم کليسا وارد ساخت .وي عدالت را توزیع خوبیها و خيرات براي همۀ
جامعه تعریف کرد .در دورههاي اخير نيز پاپ ژان پل دوم ،بهویژه در بيانيههاي 7391م و
7337م به وضوح از عدالت اجتماعی سخن گفته است .او بهویژه بر واقعيت وابستگی
متقابل اقتصاد جهانی و عدالت اجتماعی تأکيد کرد.

7

واژه «عدالت اجتماعی» همچنين در سند خالصۀ تعاليم اجتماعی کليسا ،تنظيم شده از
سوي شوراي اسقفی کليساي کاتوليک ،آمده است .این سند عدالت اجتماعی را پاسخی
مناسب به مسائل اجتماعی مهم و همچون امري که مستقيماً با درک خير جمعی مرتبط
است ،میداند.

2

 .2مالکيت خصوصي
مالکيت خصوصی دغدغۀ دیگر بيانيههاي االهيات اجتماعی مسيحی است .کليسا حامی
مالکيت خصوصی است و بر این باور است که هر کسی بهذاته داراي چنين مالکيتی است.

9

البته حق ماليکت خصوصی مطلق نيست ،بلکه محدود به امور اجتماعی است.
از منظر بيانيههاي االهيات اجتماعی ،مالکيت خصوصی یک حق طبيعی است؛ حقی
که به شخص بهمثابۀ یک انسان متعلق است .این حق به سبب مسئوليت او براي سرنوشت
خویش ،آزادي ،عقالنيت و معنویت اوست .لئوي سيزدهم خاطرنشان ساخت که مالکيت
خصوصی حق طبيعی انسان ،به ویژه در زندگی اجتماعی اوست و نه تنها قانونی ،بلکه به
وضوح یک ضرورت است.

1

 .3منزلت کار و کارگر
از مسائل مهم مطرح در بيانيههاي االهيات اجتماعی ،اهميت کارگر و کار اوست .کار انسانی
1. Calves, J. Y. & Massaro, T., “Social Justice”, New Catholic Encyclopedia,
v.13, p.244.
2. PCJP, 2004: [120], [121], [354].
3. Rerum Novarum § 6
4. Pavan, P. & Massaro, T., "Social Thought, Papal", New Catholic Encyclopedia,
2003, v.13, p.264.
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داراي اهميت دوگانۀ عينی و ذهنی است .کار در معناي عينی ،عصارهاي از فعاليتها ،منابع،
ابزارها و فناوريهایی است که افراد براي توليد اشياء به کار میگيرند تا بر زمين مسلط
شوند .کار در معناي ذهنی ،فعاليت شخص انسانِ داراي فکر و طرح و برنامه ،بهمثابه یک
موجود پویا است.
کار به معناي عينی به شرایط ،تغييرات فناورانه ،تغييرات فرهنگی ،اجتماعی و سياسی
وابسته است .اما کار به معناي ذهنی بيانگر بعد ثابت آن است ،زیرا وابسته به نوع توليد
مردم یا فعاليت آنها نيست ،بلکه تنها به منزلت آنها به عنوان انسان وابسته است.
بعد ذهنی کار مقدم بر بعد عينی آن است ،زیرا این بعد ،خود شخص است که
مشغول کار میشود و کيفيت و ارزش کامل آن را تعيين میکند .اگر این آگاهی نباشد ،یا
اگر کسی نخواهد این حقيقت را تصدیق کند ،اعتماد به کار و معناي بسيار عميق آن از بين
میرود 7.حقوق کارگران ،همچون همۀ حقوقهاي دیگر ،بر سرشت شخص انسان و منزلت
واالي او مبتنی است 2.کار و کوشش یک برتري ذاتی بر سرمایه دارد .این اصل مستقيماً
مربوط به فرایند توليد است .در این فرایند ،کار و کوشش هميشه عامل تأثيرگذار اوليه
است ،حال آنکه سرمایه ،یعنی مجموعۀ ابزارهاي توليد ،فقط عامل ابزاري است.

9

 .4جهانيسازي و توسعه
از موضوعات مهم دوران معاصر ،که تا حدودي توجه اهل کليسا را نيز به خود جلب کرده
است ،توسعه و جهانیسازي است .پاپ ژان پل دوم در سخنرانی روز جهانی صلح و در
جاهاي دیگر برخی از ابعاد آن را مورد توجه قرار داد .در بيانيههاي پاپی و نامههاي اسقفی
و  ...کاتوليکها در گفتوگوها دربارۀ جهانی شدن مشارکت دارند .کليساي کاتوليک به
موضوعاتی نظير پيشرفت ملتهاي فقير ،مهاجرت ،نيازهاي اساسی انسانها و نياز به
ساختارهاي جدید براي تضمين فضایل پرداخته است؛ موضوعاتی که امروزه به باالترین
حد گفتوگو و بحث رسيده است.

1

1. PCJP, 2004: [270].
2. Ibid: [301].
3. Ibid: [277].
4. Coleman, John A., Christian Political Ethics, Princeton University Press, 2008,
pp.177-178.
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البته باید توجه داشت که تاکنون بهطور حقيقی جهانیسازي در تعاليم اجتماعی
کاتوليکی مورد اهتمام قرار نگرفته است .تمایل بحثهاي اوليه کاتوليکها درباره
جهانیسازي بر این است که جهانیسازي فینفسه یک پدیدۀ پيچيده و دوپهلو است؛ نه
خوب است و نه بد .جهانیسازي امکانات و موقعيتهاي بالقوۀ بسياري براي تبدیل
انسانها به یک خانواده ،با ارزشهاي واحد عدالت ،برابري و همبستگی دارد.

7

کليساي کاتوليک از یکسو از جهانیسازي و آزادياش استقبال میکند؛ البته این
استقبال بدون انتقاد نيست 2،اما از سوي دیگر ،خود را از پروژههاي نوليبرال جهانیسازي
به دور میدارد ،هرچند به طور کامل نقش بازار را میپذیرد.

9

 .5جنگ و صلح
بندیکت پانزدهم در بيانيه خود در 7371م درباره موضوع جنگ 1،به واسطۀ هراسهاي
ناشی از جنگ جهانی دوم ،سوگواري کرد .پيوس دوازدهم که بسيار درگير مشکالت جنگ
جهانی دوم بود ،در 7393م بيان داشت که «صلح هيچ چيز را نابود نمیکند ،اما جنگ ممکن
است همه چيز را نابود کند» .ژان بيست و سوم در 7319م بيانيه «صلح بر روي زمين» ،را
دربارۀ نياز به خلع سالح جهانی در این جمله خالصه کرد که «به ندرت قابل تصور است
که در منطقۀ جنگی اتمی بتوان از ابزارهاي عدالت استفاده کرد» 1.ژان بيست و سوم تأکيد
بسياري بر اتحاد بينالمللی و صلح جهانی کرد ،و اینکه این اتحاد جهانی حداقل میتواند
در ميان گروه هاي مذهبی از هر نوعش باشد .پل ششم و ژان پل دوم هر دو بر این نکته
تأکيد کردند که جنگها و خشونتها ناشی از علل مستقيم و غير مستقيم ،نظير عدم رشد
اقتصادي است .آنان تأکيد کردند که نام دیگر صلح ،توسعه است 1.ژان پل دوم در
1. Paul II, John, Address of to the Pontiﬁcal Academy of Social Sciences, April,
on www.vatican.va, 2001.
2. Casanova, José, “Religion, the New Millennium, and Globalization,” Sociology
of Religion, 62, 2001, no. 4: 415–41 at 433.
3. Coleman, Christian Political Ethics, p.179.
4. Ad Beatissimi.
5. Harte & Massaro, "Social Thought, Papal", New Catholic Encyclopedia, v.13,
p.260.
6. See: Populorum progression, [76-7].

درآمدي بر االهيات اجتماعی کاتوليک در دورۀ مدرن /پژوهشنامۀ ادیان ،سال  ،72شمارۀ  ،29بهار و تابستان 7931

711

جنگهاي 7337-7330م خليج فارس و جنگهاي دهۀ 7330م بالکان بر جنگ عادالنه و
رعایت اصول اخالقی تأکيد کرد 7.هانس کونگ درباره نياز جامعۀ جهانی به اخالق
میگوید :هيچ نظم جهانیاي بدون اخالق جهانی امکانپذیر نيست؛ هيچ صلح جهانیاي
بدون صلح ميان ادیان ممکن نيست و هيچ صلحی ميان ادیان بدون گفتوگوي ادیان
جهانی ممکن نيست.

2

 .1محيط زيست
با توجه به اینکه در سی سال گذشته دلمشغولی مردم سراسر جهان درباره وضع جهان
طبيعی و نهضت مربوط به محيط زیست سازماندهی شد تا حکومتها و صاحبان حرفهها
را براي پذیرش مسئوليت محافظت از زمين تحت فشار قرار دهد ،مسيحيان طرفدار محيط
زیست نيز در این موضع بر مضامينی از کتاب مقدس ،مبنی بر تکریم طبيعت ،به معناي
طرح االهی براي زمين و مخلوقات آن تأکيد کردهاند .بسياري از این مسيحيان در ائتالف
بينالمللی «نهضت سبز» فعال بودهاند .به نظر آنان تعهدات دینی در مقابل خدا و همسایه،
مسئوليتی را در برابر دنياي طبيعی و حفظ آن براي نسلهاي آینده ایجاب میکند؛ تا جایی
که برخی از مفسران ،نظير لين وایت 9یا فرانسيس شيفر 1بیتوجهی به طبيعت را نوعی گناه
دانستهاند.
مسيحيان طرفدار محيط زیست ،گاهی با این ادعا که وابستگی به تکنولوژي موجب
غفلت از خدا میشود ،رفاه انسانی را در برابر تعهدات دینی قرار میدهند .طبق این ادعا،
آنچه در خ طر است ،نه منابع مادي یا یک محيط مطبوع ،بلکه دنيایی از ارزشهاي دینی
است که اعمال انسانی آن را بیارزش کرده است.
پيش از دهه 7390م ،بسياري از مسيحيان فعال در نهضت اجتماعی ،نهضت محيط
زیست را جدي تلقی نمیکردند .بيشتر آنان به موضوعاتی نظير فقر ،حقوق زنان ،نژادپرستی

1. Harte & Massaro, "Social Thought, Papal", New Catholic Encyclopedia, v.13,
p.260.
2. Kung, Hans., A Global Ethics for Global Politics and Economics. NewYork,
Oxford University Press, 1998, p.243.
3. Lynn White.
4. Francis Schaeffer.
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و  ...میپرداختند .اما در سالهاي اخير بيشتر مسيحيان «نهضت سبز» را راهی براي شناخت
آفرینش خدا و طریقی براي ارتباط با یکدیگر میدانند« .شوراي ملی کليساها» ارتباط با این
نهضت را تأیيد کرد .نشست «شوراي جهانی کليساها» در 7313م تعهد به نوعی مراقبت از
جهان طبيعی را تصدیق کرد و «نشست ملی اسقفهاي کاتوليک» در 7337م در بيانيه خود
تحت عنوان «احياي زمين» اندیشههاي مشابهی را ابزار داشت 7.ژان پل دوم و کشيشهاي
آمریکا نيز مطالب بسياري درباره محيط زیست گفتهاند.

2

االهيات اجتماعي کاتوليکي در عمل
تالشهاي بسياري نيز رخ داده تا این بيانيهها را به مرحله عمل آورد .شکل جنبشهاي
دموکراتيک مسيحی در اروپا و پيشرفت آنها پس از جنگ جهانی دوم عمدتاً ملهم از این
تعاليم اجتماعی بود .یک تأثير در مطالعه و اجراي تعاليم اجتماعی کاتوليکی ،نهضت
کارگران مسيحی جوان بود که توسط جوزف کاردین 9محقق شد .در طی جنگ جهانی دوم،
نهضت کارگري ـ کشيشی فرانسه به عنوان ابزاري براي کشف طبقۀ کارگري کليسا بهشمار
میرفت .در امریکا دروتی دي 1روزنامۀ تأثيرگذار کارگر کاتوليک 1را منتشر کرد.

1

چندین سازمان کليسایی نيز به موضوعات اجتماعی اختصاص یافته است؛ ازجمله
شوراي اسقفی صلح و عدالت که وظيفهاش ترویج عدالت و صلح در جهان ،در سایۀ انجيل

 .7ویور ،مري جو ،درآمدي به مسيحيت ،ترجمه حسن قنبري ،قم ،دانشگاه ادیان و مذاهب7997 ،ش ،صص
.107-100
 .2براي دیدن اسناد واتيکانی دوم بنگرید به:
Marjorie Keenan, ed., From Stockholm to Johannesburg: A Historical Overview
of the Concern of the Holy See for the Environment.
براي دیدن نظر کشيشهاي آمریکا دربارۀ محيط زیست ،بنگرید به:
Drew Christensen, S. J., and Walter Grazer, eds., And God Saw It Was Good:
Catholic Theology and the Environment.
3. Joseph Cardijn
4. Dorothy Day
5. Catholic labor
6. McGrath, The Blackwell Encyclopedia of Modern Christian Theology, p.564.
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و تعاليم اجتماعی کليسا است 7.این شورا در صدد تبيين و توسعۀ سازمانهاي کاتوليکیاي
است که دربارۀ این موضوعات با سازمانهاي امدادي سازمان ملل همکاري میکنند.

2

همچنين ،آکادمی اسقفی علوم اجتماعی به دنبال ترویج مطالعه و پيشرفت علوم
اجتماعی است .این آکادمی به منظور مشارکت در توسعۀ تعاليم اجتماعی کليسا با شوراهاي
مختلف ،بهویژه با شوراي صلح و عدالت همکاري میکند.

9

شاید بتوان یکی از نمودهاي االهيات اجتماعی را جریان تبشيري مسيحی برشمرد ،که
به منظور تبليغ مسيحيت ،به ارائۀ خدمات انسانی و کمکهاي بشردوستانه پرداخته است؛
خدماتی نظير ایجاد مراکز و دورههاي آموزشی ،مراکز و خدمات بهداشتی و درمانی ،تشکيل
مؤسسات خيریه و عامالمنفعه.
نتيجه
با توجه به آنچه گذشت میتوان اذعان داشت که از ميان دو نوع االهيات اجتماعی ضمنی
و صریح ،االهيات اجتماعی صریح ،در جهان مسيحيت ،در عصر مدرن جایگاه ویژهاي یافته
است و مشکالت ناشی از مدرنيته و معضالت صنعتیسازي مسيحيان را به این اندیشه
کشانده است که از دین براي حل این معضالت مدد گيرند و بر این کار نيز تصریح و
اصرار ورزند.
کمک گرفتن از دین در حل بحرانهاي اجتماعی از سوي آیين مسيحيت در عصر
جدید ،بيانگر این نظر است که کليساي کاتوليک در قرن نوزدهم و بيستم در بيشتر کشورها
مجدداً به اجتماع بازگشته است .در طی قرن نوزدهم ،کليساي کاتوليک نيروي روحانی و
نفوذ اجتماعی ،فرهنگی و نيز تا حدودي سياسی بيشتري نسبت به دوران پس از روشنگري
و رنسانس داشته است؛ عصري که کسی فکر نمیکرد این کليسا بتواند سر پاي خود بأیستد
و زمينه براي استمرار و اقتدار آن مهيا باشد.
این رویکرد نشان داد که هنوز میتوان از دین براي دغدغههاي انسان مدرن مدد
گرفت و هنوز چشمهاي بسياري در انتظار حضور دین در اجتماع است .این رویکرد
1. Paul II, John, Art 142, Pastor Bonus, Holy See, 1988-06-28, Art 142.
2. PCJP, 2011.
3. PASS, 2008.
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نشانگر نااميدي و سرخوردگی انسان مدرن نسبت به حل معضالت خویش بهتنهایی و
فارغ از نگاه به آسمان بود.
االهيات اجتماعی مسيحی ،که رویکردي بدیع در دنياي مدرن بود ،ریشه در بيانيههاي
پاپها و اسقفها داشت ،اما توسط دیگران ،اعم از افراد درون کليسا یا بيرون ،بهصورت
فردي و گروهی تداوم یافت .نقش اول را در این حرکت االهياتی و اجتماعی ،بيانيه پاپی
امور جدیدِ لئوي سيزدهم داشت که در 7937م ارائه شد و در دهههاي بعد توسط بيانيههاي
اجتماعی پاپی پيوس یازدهم ،ژان بيست و سوم ،پل ششم و ژان پل دوم و در تعداد قابل
توجهی از بيانيههاي پاپی ،سندهاي شورایی و بيانات مدافعهگرایانۀ کليسایی و نامههاي
رسولی براي کنفراسهاي اسقفی دنبال شد.
از نکات قابل توجه در االهيات اجتماعی مسيحی ،پرداختن به موضوعات و
دغدغههاي متنوع سياسی ،اقتصادي و فرهنگی است که در مسائلی نظير عدالت اجتماعی،
مالکيت خصوصی ،کار و کارگر ،جهانیسازي و توسعه ،جنگ و صلح ،محيط زیست،
مهاجرت ،رشد جمعيت و  ...خود را نشان میدهد.
اما در عين حال باید به یک نکته ،براي پژوهشهاي آتی توجه داشت و آن اینکه،
هرچند االهيات اجتماعی مسيحی از نظریه فراتر رفت و تا حدودي به مرحلۀ عمل و اجراء
نيز رسيد و افراد و گروههاي بسياري از دین براي حل بحرانهاي اجتماعی مدد گرفتند ،اما
در یک نگاه کلی ،این تعاليم براي همه اعضاي کليسا جنبۀ اخالقی و راهنمایی داشته و
دارند و به هشدار ،موعظه و نصيحت تقليل یافته است .به همين دليل است که حتی بسياري
از پيروان کليسا نيز آنها را جدي نمیگيرند.
تکيه کردن صرف بر منابع معنوي ،ایدههایی را که براي کنار آمدن با مسائل اجتماعی
جدید ضروري هستند ،فراهم نخواهد کرد .همچنانکه ،ایدههاي کافی اخالق اجتماعی ،بر
فرض صالحيت هدایت جوامع در برخورد با مشکالت حيات جدید ،بعيد است که قادر به
اقامۀ پادشاهی خدا بر روي زمين باشد.
ناکامی کليسا در پرداختن به مسائل اجتماعی ،نظير حکومت ،سياست ،مسائل کالن
اجتماعی و  ...بيانگر این امر است که بسياري از آموزهها و تعاليم مسيحی ،به جاي آنکه
برنامهاي مشخص براي امور اجتماعی هميشۀ دوران باشند ،حالت تسکينبخشی دارد.
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