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 یحيات مسيالھ
 

م يدر خصوص تعال ید و نظراتیقرون و اعصار ، چه عقا یدر ط یحين مسیمتفكر
ده ید یچگونه م یت را به طور كليحيت داشته اند و مسيحيمس یو آموزه ھا
 یت ، در دوره ھايحيشه در مسیبزرگان اندم كه يم بدانيخواھ یاند ؟ ما م

ح ، يت مسيت و الوھيبودن كتابمقدس ، شخص یر الھامينظ یمختلف ، مسائل
ح ، روح ياو ، نجات و كفاره مس یو بشر یعت الھيان طبيتجسم او ، ارتباط م

ح و معاد ، احتمال لغزش و از دست دادن نجات بعد از يالقدس ، بازگشت مس
 . كرده اند  ینھا را چگونه درك میر ايتظ ی، و مسائلافت تولد تازه یدر

شه به طور جامع يدر كتابمقدس ھم یاتيل نكات الھين قبیمختلف ا یجنب ھا
در مورد  ینظرات خاص یحين مسیان نشده است ؛ لذا در ھر دوره ، متفكريب

. داشته است  یفیظر یگر تفاوت فلسفیكدیآنھا ابراز داشته اند كه بعضا با 
 . ر تحول و تكامل آنھاست ين آرا و سیا ین رشته از مقاالت ، بررسیھدف ا

ا به گفته كارل بارت یرد ، يبگ یات خود را جديراث الھيد میمتعھد با یحيك مسی
)Karl Barth (شه یبود و به اند یحيتوان مس ینم"ستم ، يات قرن بي، عالم الھ
دوره ، با مسائل  ان در ھريحيمس." نكرد  یتوجھ.. . ات گذشته يالھ یھا
داشته  ییاست كه با گذشته آشنا ین رو ضروریر بوده اند ، از ايدرگ یاتيالھ
در . م یمحكم تر بدست آور یامروز ، اساس یمطالعات و بحث ھا یم تا برايباش
م يل خواھیات در چھار دوره ذين سلسله از مقاالت ، ما به تحوالت مھم الھیا

و  یدوره قرون وسط؛ ) 451تا  100 یلھاسا(سا يدوره پدران كل: پرداخت 
؛ ) 1700تا  500(دوره اصالحات و بعد از اصالحات ؛ ) 1500تا  1000(رنسانس 
 ) . تا به امروز  1700(د یدوره جد

  
  سايپدران كل دوره.  1

  
  )بخش اول (  یالديم 451تا  100 یسالھا

  
م ، از زمان خاتمه نگارش عھد ينام یم" سايدوره پدران كل"كه ما آن را  یادوره 
ختم ) Chalcedon، 451( كالسدون  یآغاز و به شورا)  یالديم 100حدود ( د یجد
 ینام گرفته كه چھره ھا" سايدوره پدران كل"ن علت ین دوره به ایا. شود  یم

سته اند ، یز ین زمان مشوند ، در آ یده مينام" سايپدر كل"كه  یبرجسته ا
با . ن يان ، و آگوستيجن ، ترتولیوس ، اَريرنید ، اين ِ شھير ژوستينظ ییچھره ھا

نحال ، ین دوره تحت جفا بود ، اما با ایا یاز بخش ھا یسا در برخينكه كلیا
كه اثرات آن تا به  یافت ، طوریدست  یريچشمگ ییبه شكوفا یحيات مسيالھ

  . ود است سا مشھيز در كليامروز ن
 د یگستره كاَنن عھد جد

  
شه در كتابمقدس دارد ، اما در دوره پدران ، ھنوز روشن نبود یر یحيات مسيالھ

جه جزو كتب مقدسه به يد و در نتیست جزو عھد جدیبا یكدام نوشته ھا م
د یست جزو كانَن عھد جدیبا ی، كدام كتاب ھا م یا در اصطالح فنیند ، یشمار آ
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كه خطاب  یكرد ، در نامه ا یم یزندگ 373تا  296 ین سالھايكه ب یويآتاناس
د را ھمانگونه كه امروز مورد یتاب عھد جدك 27مختلف نوشته ،  یساھايبه كل
ا عدم یرش یدر خصوص پذ. نام برده است  یرش است ، به عنوان كتب كاننیپذ
، اسقف  Clement( عقوب ، رساله اول كلمنت یر رساله ينظ ییرش كتابھایپذ

مربوط به  ییسايمات كليكتاب تعل(داكه ی، و كتاب د) ان قرن اول یش از پايروم پ
عقوب به عنوان یوجود داشته كه سرانجام رساله  ی، مباحث) اول  اواخر قرن
در خصوص  ییدھایغرب ، ترد یسا ھايان كليدر م. رفته شد یپذ یكتاب كانن
ماً اسناد نشده بود ؛ در يمستق یچ رسوليرا به ھیان وجود داشت زيكتاب عبران

  . اشت نه كتاب مكاشفه وجود ديدر زم ییدھایز ترديشرق ن یسا ھايان كليم
در  یاريبس ین دوره نوشته ھاین است كه در اید متذكر شد ایكه با ینكته مھم

سا ھا يان كلياما در م. ست يل نيو اص یشد الھام یدسترس بود كه ادعا م
است و  یكانن ین خصوص كه چه كتابیخارق العاده وجود داشت در ا یتوافق

كرد اقتدار خود را  ینم یسا سعين بود كه كلین امر ایعلت ا. ست ين یچه كتاب
را كه قبال صاحب اقتدار  ییل كند ، بلكه فقط آن نوشته ھاين نوشته ھا تحمیبر ا

( وس يرنیبه گفته ا. داد  یرش قرار میص و پذيت بود ، مورد تشخيو مرجع
Iranaeus  ( ،"ییست ، بلكه فقط آن را مورد شناسايسا بوجود آورنده كانن نيكل 

در كارتاژ  یكه شورا یزمان" . كند  یافت و حفظ میا دردھد ، و آن ر یقرار م
د قرار داد ، در واقع فقط آنچه را كه یيد را مورد تایكتب عھد جد یتمام 397سال 
  . اعالم داشت  یو علن یرفته شده بود ، به طور عمومیپذ یقتيقبال حق

 نقش سنت
  

تواند  یم بود كه انسان یبوجود آمد كه مدع یان فكریك جریدر قرن دوم ، 
كه  یان فكرین جریا. ابد ینجات )  gnosis یونانیبه ( خاص " یمعرفت"له يبوس

ت داشت يحيبا مس یكینام داشت ، تشابه نزد)  Gnosicism(  یكيتفكر گنوست
 یاز كتابمقدس برا ییده ھایكرد و ھم از گز یح استفاده ميرا ھم از نام مسی، ز

سا را واداشت تا يكل یكيتفكر گنوست. جست  ید خود سود میاثبات اصول عقا
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افت داشته ، یكارپ دريكه او از پول یمياعتقاد داشت كه تعال یوس به درستيرنیا
. بكنند  ییدعان ايتوانستند چن یك ھا نميكه گنوستياز رسوالن آمده ، در حال

 یسا ھايه جوامع و كليم مورد نظر ، توسط كليا تعلین بود كه آیسوال دوم ا
 165(ان يترتولا نه ؟ یرش واقع شده ی، صرفنظر از نژاد و زبان ، مورد پذ یحيمس

افراد  یسا ، با تاسف اظھار داشته كه بعضيه كليگر از پدران اولید یكی، ) 225تا 
كنند تا نظرات خود را اثبات كنند ، اما سنت  یم فیكتب مقدسه را تحر یمعن
ب ين ترتیبه ا. ب و منحرف محفوظ دارد یر غرير و تفاسيسا را از تعابيتواند كل یم

سا يبود تا كل یله ايمكاشفه نبود ، بلكه وس یبرا یدی، سنت در حكم منبع جد
  . ن نگاه دارد يرا نسبت به مكاشفه كتابمقدس ام

  
 ییساين الكليب یھان اعتقاد نامه یتدو

  
ل شد و اعتقاد نامه يتشك ییساين الكليمھم ب یسا ، شوراھايدر دوره پدران كل

. ل داد يت را تشكيحيمھم مس یمان تمام فرقه ھاین كرد كه اساس ایتدو ییھا
 اعتقاد نامه رسوالن،  یار مھم بوجود آمد ؛ اولين دوره ، دو اعتقاد نامه بسیدر ا

مان یه اياعتقادنامه رسوالن در واقع اعالم. ه يقيامه ناعتقاد ن یگریبود و د
 یافت می 390به سال آمبروز ن اشاره به آن در نامه ينخست. است  یحيمس

مان توسط رسوالن یه اين اعالمیبر آن بود كه ا یدر زمان او ، اعتقاد عموم. شود 
د ين اعتقاد نامه در مراسم تعمی، ا یدر قرون وسط. ن شده است یح تدويمس

ن اعتقاد نامه ، به كار و نقش پدر و پسر و روح القدس یدر ا. شد  یقرائت م
دات ين تاكیا. ح شده است يكار مس یبر رو ید خاصياشاره شده و تاك

سا ، ين اعتقاد نامه ، به كلیدر ا. ساخت  یز میھود متماین یت را از ديحيمس
ار يدر قرن اول بسكه  یمسائل یعنید شده است ، يامت تاكي، و ق یروز داور

  .حاكم بود 
) ه امروز يواقع در ترك( ه يقيكه در شھر ن ییان شورایه در پايقياعتقاد نامه ن

، امپراطور وقت در ن يكنستانتن شورا به دستور یا. د ین گردیمنعقد شد ، تدو
بوجود آورده بود كه وس یآربود كه  یبرگزار شد و علت آن مناقشه ا 325سال 
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سا در خصوص يان دوره كلیاست كه در پا یاز توافق كل ین دو اعتقاد نامه حاكیا
  .وجود داشته است  یحيمان مسیا یمسائل اصل

كه  ید ، نقشین شدن كانن عھد جديمعسا ، يب ، در دوره پدران كلين ترتیبه ا
كمك كرد تا  یھمگ ییسايكل ین اعتقادنامه ھایكرد ، و تدو یفا میسنت ا

نھا یھمه ا. رد يبه خود بگ ینيت شكل مشخص و معيحيات و اعتقادات مسيالھ
اكنون كه عوامل . دھد  یل ميرا تا به امروز تشك یحيات مسياد الھياساس و بن

م يتوان یم ، میكرد یسا بررسيت را در دوره پدران كلايالھ یريل در شكل گيدخ
 یت ميت حائز اھميحيشه مسیر انديكه در س یاتيمسائل الھ یات برخيبه جزئ

 . م یباشند ، بپرداز
 یكه رسوالن موغظه م یلي، انج یحين دوره پر بار از تفكر مسیم كه در ایدید

منتقل شد ،  یبعد یھا د با امانت به نسلیه كانن عھد جديق تھیكردند ، از طر
عالوه . ن شد یتدو ییساين الكليب ید ، و اعقاد نامه ھایت گردينقش سنت تثب

 یحيدر تفكر مس یاتين دوره ، شاھد مطرح شدن چھار سوال حینھا ، در ایبر ا
  . م يھست

ث ، محدوده اقتدار و يح ، آموزه تثليمسعت يطب: ن چھار سوال عبارتند از یا
 یآبا. ض حاكم خدا در مقابل اراده آزاد انسان يسا ، و مساله فيت كليمرجع
ختند یر یرا پ یاديل بنیده خود ، استدالالت و داليچيو پ یسا در مباحث جديكل

در . لشان نمودند ي، ھم به آنھا مراجعه كردند و ھم تكم یبعد یكه نسل ھا
ح را يعت مسيسا چگونه مساله طبيد كه پدران كلیم ديشماره ، خواھن یمقاله ا

  . قرار دادند  یمورد بررس
  
  ) یح شناسيمبحث مس( ح يعت مسيطب
  

را آغاز كرد كه تا دوره  یح شناسيسا تفكر در خصوص مبحث مسيكل یدوره آبا
ح ين اعتقاد بود كه مسیه بر اياول یسايكل. افت یادامه ) قرن ھجدھم ( ر یتنو

عت يا طبی یعت الھيچگاه در خصوص طبيھم انسان بود و ھم خدا ، اما ھ
گر ، در یبه عبارت د. عت به دقت به تفكر نپرداخت ين دو طبیاو و رابطه ا یانسان

ل مسائل روشن ين قبیه اياول یسايد و در تفكرات كلیعھد جد ینوشته ھا
ا او یپدر ھم ذات است ؟ آ یا او با خدایح كامال خداست ؟ آيا مسیآ: نشده بود 

ن حال كه خدا بود ، كامال انسان ھم يدر ع یسيا عیپدر برابر است ؟ آ یبا خدا
ن دو یا ای، آ یعت انسانيداشت و ھم طب یعت الھيھم طب یسيبود ؟ اگر ع

عت واحد بود يك طبی یدارا نكه او فقطیا ایت واحد جمع بود يك شخصیعت در يطب
ك یعت در ي؟ اگر او دو طب)  یعت اانسانيا فقط طبی ییعت خدايمثال فقط طب( 

 یاش گرفته م یعت الھيا توسط طبیمات او ، آيت داشت ، كارھا و تصميشخص
  ؟ یعت انسانيا توسط طبیشد ، 

د پاسخ داده یدر عھد جد یل سواالت به روشنين قبید كه ايكن یمالحظه م
ن یا. د و آنھا را روشن سازد یسا به آنھا پاسخ گويلذا الزم بود كه كل. ده اند نش

سا فرصت و فراغت داشته باشند تا به يكل ین بود كه آبایمستلزم ا ییپاسخگو
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 ح به طور كامل خدا بود ؟يا مسیآ
  

. ن سوال دادند یبه ا یساده ا یسا پاسخ ھايه كليدو بدعت در دوران اول
. انه بود یگرا یھودی یشتر حركتيبود كه ب یستيونيابن بدعت ، تفكر ينخست

گر ، یبدعت د. است  یك انسان عادی یسيگفتند كه ع ین بدعت میروان ايپ
 یآمده ، به معن dokeo یوانانین نام از كلمه یا. نام داشت " یستيتدوس"تفكر 

خدا بود اما به طور كامل  یسين تفكر ، عیطبق اعتقادات ا" . دنيبه نظر رس"
. داشت  ید كه انسان بود و جسم انسانيرس یانسان نبود بلكه فقط به نظر م

اما به . ا كند ديان ھوادار پيحيان مسين دو بدعت نتوانست در میك از ايچيھ
ق كتابمقدس با یختن حقايشروع كردند به آم یحين مسیج كه متفكریتدر

  .د كه به حل و فصل مساله بپردازد یسا الزم ديونان ، كلیفلسفه 
ر يغ یايان ملموس محسوسات و دنيداد كه م یم مين تعليونان چنیفلسفه 

ه عبارت ساده تر ، ب. وجود دارد  یمطلق ی، دوگانگ) مُثُل( قابل لمس معقوالت 
و كاملش در  یم ، نمونه واقعيكن یا درك میم ينيب یا مين دنیھر آنچه كه در ا

 یا مثال كاملین جھان ، نمونه یدر ا یكيشود ، مثال ن یافت میمعقوالت  یايدن
بود  ین لوگوس رابطیا. بود  logosن نوع ُمثُل ، یكامل تر. دارد در عالم معقوالت 

 165تا  100( د ين شھيسا ، ژوستيه كلياول ید بر آباین عقایا. ا يان دو دنيم
ح را يد مسين شھيژوست. ژرف گذاشت  یاثر)  254تا  185( جن یو اور)  یالديم

ح ياو معتقد بود كه مس) . 1:1وحنا یدر " كلمه("ونان دانست یھمان لوگوس 
گوس لو یجن معتقد بود كه گرچه ایاما اور. باشد  یلوگوس در كمال م یتجل

. قرار دارد  ین تریيپدر در رتبه پا یاست و ھم خدا ، اما از خدا یھم ابد
گرفتار آمد و اظھار داشت كه  یافالطون یجن در دام دوگانه انگاریسرانجام ، اور

تا  256(  وسیآر .ز قائل شد یح تمايمنجمله مس یگریز ديان خدا و ھر چيد میبا
ح يكرد كه فقط خداست كه خالق است و مسفراتر گذاشت و ادعا  �پا را 336
  .از زمان خلق شده است  یز در نقطه اين
  : ن اعتقاد داشت يوس به طور خالصه چنیآر

 .ر مخلوقات ، طبق اراده خدا به وجود آمده است یاست مانند سا یپسر مخلوق
  یاست افتخار یاستعاره است و عنوان ینوع" پسر " عنوان 

  .عت پسر يخداست نه طباز اراده  یمقام پسر ناش
ح يعت مسيدر قبال مساله طب ین و مشخصيوس موضع معیب ، آرين ترتیبه ا

موضع او كه در واقع ، نشات . ح مخلوق است يطبق اعتقاد او ، مس. اتخاذ كرد 
ن مناقشه آن یز تريبحث انگ �ونان بودیافته نه از كتابمقدس ، بلكه از فلسفه ی

را نه فقط دنباله رو یافت ، زی یاريس ھواداران بسویار. دوره را شعله ور ساخت 
ان يمانه معتقد بودند كه ميرا كه صم یجن بود ، بلكه نظر انانید اوریعقا
سا يوس كلیلذا آر. كرد  ین ميوجود دارد ، تام یونان ارتباطیت و فلسفه يحيمس

  .كند  ریان و تقريب یح به روشنيت مسيرا وادار مرد تا موضع خود را در قبال الوھ
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دوگانه انگارانه افالطون را  ینياو جھان ب. وس بود ین آريرھبر مخالفوس يآتاناس
وس عنوان كرد ید آرین اعتقادات را در مقابل عقایرد كرد و با اتكا به كتابمقدس ، ا

:  

؛ فقط خداست که  ھيچ مخلوقی قادر به کفاره دادن برای مخلوقی دیگر نيست
  .تواند نجات بخشد می

  .دھد می  اعتقاد دارد که عيسی بشریت را فدیهمسيحيت 

  . ، عيسای مسيح خداست بنابراین

آتاناسيوس اظھار داشت که مسيحيان دعاھای خود را ھمواره به شخص 
اند، اما اگر نظر آریوس درست باشد، در این صورت ھمه  عيسی تقدیم کرده

ه قدری شدت یافت ک مناقشه به. پرستی ھستند مسيحيان متھم به بت
، که نگران وحدت کليسا بود، دستور  ، کنستانتين نخستين امپراطور مسيحی روم

، شورایی متشکل از کليه کليساھا  ، واقع در ترکيه امروزی داد تا در شھر نيقيه
این شورا . برگزار گردد تا ارتباط ذات مسيح را با ذات خدا مشخص سازد

گفت  عقيده اول می  :اب کند، یکی را انتخ بایست از ميان دو عقيده مشخص می
، و عقيده ) در نتيجه خودِ خدا نيست" ( دارای ذاتی مشابه خداست"که مسيح 
آینده اعتقادات کليسا وابسته ".  ذات است با خدا ھم"گفت که مسيح  دوم می

  . بود به انتخاب یکی از این دو اصطالح

برگزید و به این را "  ذات ھم"آتاناسيوس بسيار خوشوقت شد که کليسا اعتقاد 
اعتقاد (از این زمان به بعد، اعتقاد ارتودکس . ، عقيده آریوس رد شد ترتيب
، این بوده که عيسای مسيح با  شناسی کليسا در خصوص مبحث مسيح)  صحيح
  .باشد ذات می پدر ھم

 طور کامل انسان بود؟ آیا مسيح به

انه ابراز داشت مناقشه آریوس مسأله الوھيت مسيح را حل و فصل کرد و قاطع
ای از  طور کامل انسان نيز بود؟ عده اما آیا مسيح به.  طور کامل خداست که او به

، معتقد بودند که مسيح  ، اھل الؤدیکيه مسيحيان به رھبری آپوليناریوس
طور کامل طبيعت انسانی را به خود گرفته باشد چون این  توانسته به نمی

د بودند که مسيح دارای فکر و روح الھی اینان معتق.  طبيعت بسيار ضعيف است
تواند  اگر این عقيده درست باشد، مسيح نمی. طور کامل انسان نبود بود، اما به

کرده  دھنده انسان باشد، زیرا انسان در تماميت خود گناھکار و سقوط نجات
دھنده  کسی که قرار است نجات. ، یعنی ھم روح و نفس او و ھم بدن او است

مراجعه کنيد به (باید تماميت طبيعت انسان را به خود بگيرد  انسان باشد،
طور  بایست به پس مسيح می. ، نه فقط قسمت روحانی آن را)١۴ :٢عبرانيان 

استانبول (در شھر کنستانتينوپل  ٣٨١ لذا شورایی در سال. کامل انسان باشد
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  رابطه ميان طبيعت الھی و انسانی مسيح چه بود؟

اما این دو طبيعت چه نوع . مسيح دارای طبيعت الھی و طبيعت انسانی بود
بایست  ای با یکدیگر داشتند؟ این مسأله دیگری بود که پدران کليسا می رابطه

ای را  نوع این رابطه مسائل فلسفی پيچيدهتعيين . بستند به حل آن کمر می
طور  به.  گيری ميان آنھا بسيار دشوار و حساس است کشد که تصميم پيش می

گفت که به  یک عقيده می.  ، دو عقيده مشخص در این زمينه وجود داشت کلی
، دو طبيعت الھی و انسانی او در ھم آميخته شد طوری  ھنگام تجسم مسيح

عقيده . نشدنی بوجود آمد ا یک طبيعت واحد و تفکيککه یک شخصيت واحد ب
گفت که مسيح دارای یک شخصيت واحد بود، اما این شخصيت دارای  دیگر می

  .طور متمایز بود دو طبيعت الھی و انسانی به

رأی به عقيده دوم داد و  ۴۵١ در سال)  واقع در ترکيه امروزی(شورای کالسدون 
،  امروزه کليساھای کاتوليک. ان به بعد گردیداین اعتقاد رسمی کليسا از آن زم

ای که در این شورا  اعتقادنامه. پذیرند ارتودکس و پروتستان این اعتقاد را می
... کامل در الوھيت ... خداوند ما عيسی مسيح "  :گوید تصویب شد، چنين می

، خود را در دو طبيعت متمایز و بدون تغيير مکشوف ساخت ...کامل در انسانيت 
  ."که ھر دو در یک شخص موجود بود

پدران  ۀ، کليسا پس از مباحثات و مناقشات بسيار شدید در دور به این ترتيب
ای مشخص و روشن در خصوص مسيح و طبيعت او تدوین کرد  کليسا، اعتقادنامه
   مستحکم کليسا بوده است ۀکه تا به امروز صخر

  )ميالدی ۴۵١ تا ١٠٠(دوره پدران کليسا 

آریوس کليسا را بر آن داشت که مسأله  ۀ، دیدیم که مناقش قبل ۀدر شمار
طبيعت مسيح را روشن سازد، یعنی این مسأله که او کامالً خدا و کامالً انسان 

شناختی به کليسا کمک کرد تا مسأله طبيعت  این مباحثِ مسيح. بود
،  مارهدر این ش. القدس و بعد استنباط کليسا از مسأله تثليث را روشن کند روح

  . پردازیم به بررسی این دو نکته می

   القدس روح

القدس ادامه داد، اما ھيچگاه  ، کليسا به اعتقاد خود به وجود روح بعد از رسوالن
القدس  ، نقش روح ارتباط او با وجود خدا تشریح نشد، طوری که در قرن دوم

نيز ) ٣٢۵(نيقيه  ۀاین امر در اعتقادنام. تدریج به فراموشی سپرده شد به
:   ، این است القدس آمده ای که در خصوص روح منعکس است که در آن تنھا نکته

  ." القدس ما ایمان داریم به روح"
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ھمانطور که بدعت باعث شد که کليسا موضع خود را در قبال طبيعت مسيح 
، گروھی به  بعد از شورای نيقيه. القدس نيز چنين شد اعالم کند، در مورد روح

. القدس گردیدند ، منکر الوھيت روح) استانبول امروزی(ف قسطنطنيه رھبری اسق
ای از متفکرین مسيحی که به بدعت آریوس پاسخ داده  این باعث شد که عده

گفتند که از  این متفکرین می. بودند، عليه این بدعت نيز واکنش نشان دھند
تعميد القدس  نام پدر و پسر و روح زمان مسيح به بعد، ھمه مسيحيان به

این . سازد القدس را با خدا برابر می ، روح طور غيرمستقيم گيرند، و این امر به می
، تصویب شد که  بحث در شورای قسطنطنيه مطرح شد و بعد از مباحثات مفصل

شود، و ھمراه  حيات است که از پدر صادر می ۀخداوند و عطاکنند"القدس  روح
القدس را با عنوان خدا  رچه روحگ." گيرد پدر و پسر مورد پرستش قرار می

، او از ھمان ذات  اند، بااینحال مقدس او را چنين نخوانده ، چون در کتاب خوانيم نمی
  . الھی برخوردار است

   تثليث

داد که بر کار پدر و پسر و  ، کليسا عمالً اعتقادی را تعليم می در قرن اول
عمل نيامد تا  ، تالشی به القدس ، اما مانند مورد روح القدس تأکيد داشت روح

نخستين کسی که از . ميان این سه تبيين شود ۀطبيعت دقيق خدا و یا رابط
القدس استفاده کرد، متفکر  پدر و پسر و روح ۀبرای بيان رابط"  تثليث"اصطالح 
گفتند پدر  ای که می او از تعليم عده. بود) ٢۴٠ -١۶٠(، ترتوليان  مسيحی ۀبرجست

او . ھای مختلف خدای واحد ھستند، به شگفتی آمد ، نام القدس و پسر و روح
، مسيح  توانست تصور کند که پدر بر روی صليب مرد، یا در روز پنطيکاست نمی

، با شور و حرارتی چشمگير، بيان  گزاران لذا او در پاسخ به این بدعت! نازل شد
واحد القدس ھر یک وجودی متمایز، اما با ذاتی  داشت که پدر و پسر و روح

صورت  صورت وحدت عددی یا به ترتوليان بسيار محتاط بود که خدا را به. ھستند
،  دارد که سه شخصيت تثليث لذا با تأکيد بيان می. سه وجود متمایز معرفی نکند

مشخص ھستند اما جدا نيستند؛ متفاوت ھستند، اما جدا و مستقل از یکدیگر "
  ."نيستند

، ھر یک  دارد که در نجات انسان سيار زیبا بيان مینيز ب)  متفکر قرن دوم(ایرنيوس 
او به تجارب ایمانداران نيز . ، نقش و سھم دارند ھای تثليث از اقانيم یا شخصيت

اند، اما  گوید که مؤمنين گرچه توسط یک خدا نجات یافته کند و می اشاره می
  .اند ، با وجودھای متمایز در بطنِ یک خدا در ارتباط بوده ھنگام نجات به

، خصوصاً بدعت آریوس را  ھای مختلف ، بعد از آنکه کليسا بدعت به این ترتيب
، و بخصوص زمانی که مسائل مربوط به الوھيت مسيح  سر گذاشت پشت 

، آنطور که ترتوليان و ایرنيوس بيان داشته بودند،  روشن شد، اعتقاد به تثليث
  . پذیرش عمومی یافت

، اختالف نظرھای مھمی وجود  سأله تثليثاما در خصوص درک و استنباط م
یک دسته که . توان به دو دسته عمده تقسيم کرد این اختالف را می.  داشت
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از   کليسا، بسياری  از تاریخ  مھم  دوره  در این  که  ، دیدیم قبل  ھای در شماره
  جمله  شد؛ از آن  تدوین  و مشخص  روشن  صورت ، به و الھياتی  عقيدتی  مسائل

  ، الوھيت مسيح  و بشری  الھی  ھای ، طبيعت مقدس کتاب  مرجعيت  بود اعتقاد به
کليسا،   به  مربوط  اعتقادات  ، به شماره  در این.  تثليث  ، و مسأله القدس روح

  . پردازیم می  آن  ھای و آئين  مرجعيت

   اوليه  نظر در دوران اتفاق

و   ا از بيرونھ با آزار و اذیت  خاطر مواجھه به  مسيحيت ۀاولي  کليسا در دوران
و   امور داخلی  به  رسيدگی  فرصت  بود که  از درون  ھا و عقاید انحرافی بدعت

وجود   عمومی  توافق  کليسا، این  ھویت  اما در خصوص.  خود را نداشت  تشکيالتی
  عنوان به  اسرائيل بنی  جایگزین  که  است  روحانی ۀجامع  کليسا یک  که  داشت
ھستند؛ نيز کليسا   یک  در مسيح  مسيحيان ۀھم  ؛ ھمچنين است  خدا شده  قوم

  تجمع  کليسا محل  باشد؛ و دیگر اینکه می  صحيح  و اعتقادات  دار تعليم امانت
بود   بيرونی  تھدیدات  خاطر ھمين به. باشد می  دادن  رشد و شھادت  برای  مؤمنين

  ميان  و بر اتحاد و یکپارچگی  خود را پذیرفته  رھبران  ھمواره  مسيحی ۀجامع  که
  . است  کليساھا تأکيد گذاشته

اتحاد باشد و   باید کانون  اسقف  که  اظھار داشت  ، ایگناتيوس١١٠  در حدود سال
  طول  کار کليسا در تمام  روال  این. زیر نظر او کار کنند  و شماسان  کشيشان

  بجای  نبی  ادعا کردند که  ای ، عده چھارم  در قرن  وقتی. کليسا بود  درانپ  دوران
دادند   تشکيل  باشد، کليساھا شورایی  امور کليسایی  باید در رأس  اسقف

  اسقف  ، مرجعيت نھضت  این  کردن  محکوم  و ضمن) ٣٨١،  کنستانتينوپل  شورای(
  .کردند  را تثبيت

  ھا دوناتيست ۀمناقش

دیگر از   ای عده  آفریقا، به  در شمال  مسيحيت  از رھبران  ای ، عده چھارم  قرندر 
  ایشان  گفتند که دانستند زیرا می  را فاقد صالحيت  کردند و آنان  اعتراض  رھبران
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 ھا دوناتيست  به  آگوستين  ھای سخپا

  اعتقادات  ھا داد، اساس دوناتيست  اعتراضات  به  آگوستين  که  ھایی پاسخ
  ھای چند مورد از پاسخ  ذیالً به. بوجود آورد  وسطی  را در قرون  کاتوليک  کليسای
  . پردازیم می  آگوستين

   : کليسایی  ھای آیين

  ھای شدنِ آیين  ناپاک  باعث"  خائن"  اسقفان  داشتند که اظھار میھا  دوناتيست
و   اسقفان  قبيل  این  بدست  که  ، ھر آیينی نظر آنان به. گردند می  کليسایی
  کرد که می  ، استدالل در مقابل  آگوستين.  است  شود، آلوده  بجا آورده  خادمين

  باعث  دارند که می  از خدا دریافت  یدائم  ، قدرتی دستگذاری  ھنگام  به  کشيشان
  ، از تقدس شان روحانی  آورند، صرفنظر از وضعيت بجا می  که  ھایی شود آیين می
و   اسقف  ، نه داراست  مسيح  را فقط  تقدیس  ، قدرت درضمن. برخوردار باشد  کامل
  .ھا آیين  نه

   :کليسا  تقدس

  آن  نباید به  باشد و خطاکاران  امالً پاککليسا باید ک  ھا معتقد بودند که دوناتيست
و   خداوند در مورد تور ماھيگيری  ھای مثل  با استناد به  آگوستين. یابند  راه

  کرد که می  استدالل) ٣١ -٢۴ :١٣  متی(  و کرکاس  و بد، و گندم  خوب  ھای ماھی
در روز آخر   فقط  و تصفيه  و جدایی  و گناھکاران  از مقدسين  است  ای کليسا آميزه

یا ھر (ھا  دوناتيست  بدست  حال  در زمان  ، نه خواھد گرفت  خدا صورت  بدست
تأثير   عقيده  این). پندارند می  خود را برتر از سایر مسيحيان  که  دیگری  گروه

  ھای از لغزش  بسياری  به  ، آگوستين درضمن. بر کليسا گذارد  عميقی
  چندان  ھم  ایشان  کند که  کرد تا ثابت می  شارها  ھا و رھبرانشان دوناتيست

  .نيستند  گناه بی

   :اتحاد  اھميت

،  در مقابل. کردند می  را تقبيح  اعتقادات  و ارتداد و نادرستی  ھا بدعت دوناتيست
را   کليسا، شقاق و جدایی  از پدران  بسياری  ھای نوشته  ، با استناد به آگوستين

،  سيپریان  به  آگوستين. را  تا بدعت  دانست و ناپسند می  در کليسا بيشتر مذموم
ھا  دوناتيست  مورد احترام  کرد که استناد می  سوم  کليسا در قرن ۀبرجست  از آبای
  در کليسا به  جدایی. بود  کرده  و شقاق را شدیداً محکوم  او جدایی. نيز بود
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   :کاربرد زور

او ابراز . ندید  دیگری ۀزور نبود، اما مآالً چار  به  توسل  به  در آغاز امر مایل  آگوستين
پدر،   باید مانند یک  توليککا  و کليسای  درد است  عالج  تنبيھی  اقدام  که  داشت
  از یک. آورد بوجود می  امر دو مشکل  این. دارد  خود را از شریر دور نگاه  فرزندان

  وابسته  حکومت  شد؛ لذا کليسا به کليسا می  اجرایی  عامل  سو، حکومت
  تحمل  حاضر به  کاتوليک  کليسای  داد که می  نشان  دیگر، این  از سوی.  گشت می
  یک  ، فقط در نظر آگوستين.  نيست  اعتقادات  اصول  به  نسبت  مختلف  ھای هدیدگا

  روم  ، اسقف ھم  رھبر آن  باشد که  وجود داشته  توانست می  کاتوليک  کليسای
  .باشد می

   ارزیابــی

  ، استدالالت جنبه  از یک. کرد  موضع  ، اعالم مشکل  یک  بار دیگر، کليسا در مقابل
،  بودنِ مسيحيان  کليسا کرد، خصوصاً تأکيد او بر ناکامل  به  بزرگی  کمک  آگوستين
.  اتحاد و یکپارچگی  ، و اھميت حال  در کليسا در زمان  مطلق  کمال  بودن  ناممکن

،  لوحانه و ساده  آلی کند و عقاید ایده  کليسا اتحاد خود را حفظ  شد که  باعث  این
زد و   کليسا لطمه  دیگر از عقاید او مآالً به  اما برخی. سا نگردددر کلي  تفرقه  باعث
  .شود  مواجه  طلبان اصالح  ، با اعتراض شانزدھم  در قرن  شد که  باعث

، فاقد  دستگذاری  ھنگام  به  کشيش  طبيعی مافوق  قدرت  او خصوص ۀعقيد
  روحانی  ندگیز  که  تأکيد شده  مقدس در کتاب. باشد می  مقدسی کتاب  اساس
زور   توسلِ کليسا به  او، امکان ۀعقيد  ترین خطرناک. او تأثير دارد  بر خدمت  خادم
  ، اعتقاد او به عالوه به. دھد  رخ  تلخی  شد بعدھا وقایع  باعث  باشد که می

  نسبت  جبرگرایانه  ای او عقيده  شد که  کليسا، باعث ۀالعاد و اقتدار فوق  مرجعيت
قرار   مورد بررسی  بعدی ۀدر شمار  که  است  موضوعی  این. باشد  داشته  فيض  به

  . خواھد گرفت

   آزاد انسان ۀتعيينی یا اراد پيش  :  نجات انسان

، موفق شدند کليسا را از مرحله  پدران کليسا در طول نخستين بخش از این دوره
این .  دعت گنوستيکیھا فائق آیند، خصوصاً ب جفاھا عبور دھند و بر تھدید بدعت

بدعت پدران کليسا را بر آن داشت که کليسا را مرجع اصلی ایمان و عمل 
وقتی جفاھا به پایان رسيد، مسأله طبيعت مسيح و تثليث . مسيحی بدانند

  .مطرح شد

کرد،  ھا در آفریقای شمالی بيداد می ، زمانی که مناقشه دوناتيست و سرانجام
ای شد  مباحثه ۀلھياتی قرار گرفت و آگوستين برندکليسا در رأس توجھات ا ۀآموز
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، نظر رھبران مسيحی عمومًا بر این بود که نجات از  تا پيش از بروز این مناقشه
در این . باشد طریق توبه و ایمان به عيسای مسيح و بعد، تعميد در کليسا می

وجود ھمچنين این نظر . شد ، ھنوز بر تعميد کودکان تأکيد گذاشته نمی دوره
داشت که اگر یک مسيحی بعد از دریافت تعميد، گناھی فجيع مرتکب شود، 

، بحثی در خصوص  اما در این ميان. ممکن است نجات خود را از دست بدھد
تا اینکه یک کشيش .  انسان در نجات وجود نداشت ۀخدا و اراد ۀنقش اراد

خاطر بود،  رنجيده نام پالجيوس که از معيارھای ضعيف کليسای روم بریتانيایی به
  .برآن شد که اصالحاتی بوجود آورد

   دفاع پالجيوس از مسؤوليت فردی انسان

پالجيوس متوجه شده بود که نوعی بدبينی تقدیرگرایانه به کليسا رسوخ کرده و 
در . باعث شده که فرد مسيحی برای اعمال خود احساس مسؤوليت نکند

، ١٢ :۵فته شده بود که طبق روميان ھمين اثنا، کتاب تفسيری خواند که در آن گ
او بر آن شد که تفسيری بنویسد و این نظر را .  انسان گناه را به ارث برده است

ما در اثر  ۀکند و اراد رد کند و بگوید که انسان گناه آدم را تقليد و پيروی می
باشد،  لذا انسان مسؤول مستقيم گناه خودش می.  ، ضعيف شده است عادت

  . عامل وراثتنه 

تواند ميان خوب و بد دست به  او معتقد بود که ھر انسانی آزاد آفریده شده و می
.  ھر انسانی خلقت جداگانه خداست و به گناه آدم آلوده نيست. انتخاب بزند
تواند  ، می تواند با خدا ھمکاری کند تا به قدوسيت برسد و در این راه انسان می
. ، خِرَد و الگوی مسيح بھره گيرد مقدس کتابھای فيض الھی نظير  از کمک

، بلکه مایل بود تماميت  پالجيوس نه فقط به اخالقيات انفرادی توجه داشت
لذا مسيحيان . وسيله اطاعت دقيق از احکام مسيح اصالح شود جامعه به

، اموال خود را بفروشند و به  کرد که طبق فرمایش مسيح ثروتمند را تشویق می
  .فقرا بدھند

ھا گناه  ناگفته نماند که پالجيوس به این مسأله کامالً معتقد بود که ھمه انسان
او ھيچگاه اھميت فيض خدا و . اند و ھمه به فيض و رحمت الھی نياز دارند کرده

  .کفاره مسيح را منکر نبود

   عقاید پالجيوس

   گناه ارثی نيست
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  انسان قدرت دارد توبه کند و از خدا اطاعت نماید

  نجات بسوی خدا بياید ۀتواند برای دریافت ھدی نی میھر انسا

   عقاید آگوستين

   گناه موروثی است

  انسان خودش قدرت ندارد توبه کند و از خدا اطاعت نماید

  بخشد خدا برگزیدگان را نجات می

   دفاع آگوستين از حاکميت فيض الھی

در مقابل نظریات پالجيوس واکنش شدیدی نشان داد و اظھار داشت آگوستين 
آگوستين عميقًا .  که نجات انسان از ابتدا تا انتھا وابسته به فيض الھی است

تباھی کامل سقوط کردند و گناه ایشان از  ۀمعتقد بود که آدم و حوا به ورط
در گناه زاده  ، انسان تباه شده. شود ھای بعدی منتقل می طریق وراثت به نسل

این .  شود، سزاوار جھنم است و قادر به ھيچگونه حرکتی بسوی خدا نيست می
عمل  ۀنتيج"  توبه"، منجمله عمل  به آن معنی است که تماميت فرایند نجات

او .  ای منطقی گرفت آگوستين از این تحليل نتيجه.  ، نه تالش انسان الھی است
، بنابراین فيض او  به فيض الھی استگفت که اگر نجات تمامًا وابسته  می

  .باشد غيرقابل مقاومت می

رسد که شخص گناھکار خودش تصميم به  نظر می عبارت دیگر، گرچه ظاھراً به به
کند و تا به انتھا در ایمان  او توبه می.  گيرد، اما در واقع چنين نيست توبه می

چيزی کمتر از .  ده استخاطر اینکه خدا او را برای نجات برگزی ماند، فقط به می
  . ، اھانت به قدرت خداست این

"  برگزیدگان"داد، فقط  طبق تفسيری که آگوستين از رساالت پولس بدست می
نتيجه منطقی این گفته اینست که خدا برای . یابند به فيض نجات دست می

او مقدر کرده که ایشان عواقب . دھد ھا، کاری انجام نمی نجات بقيه انسان
نظر او این غيرمنصفانه نيست زیرا رحمت خدا  به. را متحمل گردند غضب او

او معتقد است که اگر بگویيم که چرا خدا اجازه . شود شامل حال اقليتی می
دھد که بقيه راھی جھنم شوند، درواقع وخامت گناه اوليه و گناه خودِ ایشان  می

  . کنيم را سبک می

   پيروزی آگوستين

، پالجيوس را ) شوراھای کارتاژ و افسس(شورا  آگوستين موفق شد در دو
. محکوم کند و حتی پاپ را ھم که مردد بود، وادار کرد او را محکوم نماید
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یخ کليسا برداشت او ھای بعدی تار با اینکه آگوستين به پيروزی رسيد و در دوره
گزاری شد، اما عقاید پالجيوس  حاکم شد، و با اینکه پالجيوس محکوم به بدعت

،  ھيچگاه بطور کامل از صحنه اندیشه دور نشد و بسياری از متفکرین مسيحی
 ۀآزاد پالجيوس را یکباره رد کنند؛ ایشان آموز ۀاند تعليم اراد نتوانسته

این مسأله ھنوز ھم . پندارند دان معقول نمیبرگزیدگی آگوستين را نيز چن پيش
  .باشد انگيز می بحث

  پدران کليسا ۀپایان دور

مسيحيت مدیون متفکرین .  رسيم پدران کليسا می ۀ، به پایان دور در این شماره
فھرست رسمی کتب (پدران کليسا کانُن عھدجدید . باشد مسيحی این دوره می

ھا را  اليم را تثبيت نمودند، و اعتقادنامهرا تعيين کردند، نقش سنت تع) عھدجدید
تثليث را تبيين کردند که ھنوز نيز استوار  ۀایشان ھمچنين آموز. تدوین نمودند

ھای متفکرین این دوره باز  ھای کليسا و نجات نيز به تالش آموزه. باشد می
مراتب  سلسله  ۀ، زمانی که رؤیای آگوستين در بار در قرون وسطی. گردد می
ھای مخالفت از گوشه  بينيم که زمزمه ند کليسا ظاھراً تحقق یافته بود، مینيروم

به فریاد ) ١۶قرن (ھایی که در دوره اصالحات کليسا  خيزد، زمزمه و کنار برمی
  . قرون وسطی خواھيم پرداخت ۀھای بعدی به دور در شماره. تبدیل شد

  بخش ششم - )  ميالدی ١۵٠٠ تا ١٠٠٠(  قرون ُوسطی

   ميالدی ١٠٠٠ تا ۵٠٠ زمانیدوره 

از این .  پدران کليسا را از نظر گذراندیم ۀ، آخرین بخش از دور در شماره گذشته
ميالدی  ١۵٠٠ تا ١٠٠٠ ، بين سالھای الھياتی ۀ، به بررسی سير اندیش شماره

، باید شرح دھيم که چرا به  زمانی ۀاما پيش از ورود به این دور.  خواھيم پرداخت
واقعيت این است .  پردازیم ميالدی نمی ١٠٠٠ تا ۵٠٠ ميان سالھای دوره زمانی

ایمان مسيحی در تمام . ، کليسا کارھای بزرگی انجام داد زمانی ۀکه در این دور
ای کامالً  ھا در نقاط مختلف تأسيس گردید، و جامعه ، صومعه اروپا گسترش یافت

ھا و نه پيشوایان جامعه  ، نه راھب اما نه مبشرین. مسيحی در اروپا بوجود آمد
، اشاعه و  مشخصه مھم این دوره. ، ھيچ یک به تدوین الھيات نپرداختند مسيحی

حفظ الھياتی بود که پدران کليسا تدوین کرده بودند، الھياتی که در غرب توسط 
  .ای تدوین شده بود آگوستين و در شرق توسط پدران کپَدوکيه

ه الھياتی که این پدران تدوین کردند، یکی از علل این امر شاید این باشد ک
، نياز به الھياتی  بسيار دقيق بود؛ دیگر اینکه برای اشاعه اعتقادات مسيحی

، سقوط امپراطوری روم نيز باعث  درضمن.  ثابت بود و نه مناقشات بر سر الھيات
  .وقفه در تفکرات الھياتی و فلسفی گردید
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  رکت افتاد؟چرا اندیشه مسيحی در قرون وسطی باز به ح

،  ميالدی ١۵٠٠ تا ١٠٠٠ در تمام طول این بخش از قرون وسطی یعنی سالھای
یکی از علل مھم این امر، تثبيت . مسيحی رخ داد ۀتحوالت مھمی در اندیش

تر دانشگاھھا در شھرھایی نظير  ، فعاليت جدی وضع اقتصادی اروپا و در نتيجه
معموالً دارای چھار دانشکده یا  این دانشگاھھا. ، باسل و آکسفورد بود پاریس

، پزشکی و  ھای ھنر، الھيات چھار رشته بودند که عبارت بودند از دانشکده
 ۀ، کشف و اشاع مسيحی ۀیکی دیگر از علل از سرگيری حرکت اندیش. حقوق
ارسطو در اروپا و آغاز نھضت فرھنگی ُرنسانس بود که توجه وافری به  ۀفلسف

تمامی این اسباب و  ۀدر نتيج.  باستانی یونان و روم داشتآثار کالسيک و 
مسيحی رخ داد؛ یکی بوجود آمدن مکتب  ۀ، دو تحول مھم در سير اندیش عوامل

)  گرایی انسان" ( اومانيزم"و دیگری پيدایی مکتب )  مَدْرَسی" ( اسکوالستيکی"
  .بود

   مکتب اسکوالستيکی و نقش خرد در الھيات

. وران مسيحی تأثير گذارد ارسطو از دو جنبه بر اندیشه ۀخردگرایان ۀفلسف
 ۀ، فلسف دوم. ، آنان را ترغيب کرد تا نقش خرد را در الھيات کنکاش کنند نخست

مثابه یک نظام فراگير، کليسا را بسوی تالش برای جامع و فراگير  ارسطو به
نين که به چ)  متألھينی(از ميان علمای الھيات . ساختنِ الھيات سوق داد

، دونْس اسکوتوس و  ، آکوئيناس توان از آنْسِلم تحقيقات و تتبعاتی پرداختند، می
نام گرفت زیرا در )  مَدَْرسی(مکتب ایشان اسکوالتيک . ویليام اھل اُکھام نام برد

  .شکل گرفته بود) یعنی دانشگاھھا(مدارس 

ت بود، زیرا ، نشان دادنِ عُقالیی بودنِ مسيحي یکی از تأکيدات اصلی این دوره
انسان متفکر قرون وسطی متوجه شده بود که خرافات شدیدًا وارد کليسا شده 

این ترس پيش آمده . نظر آیند و باعث شده که ایمان و عقل با یکدیگر متناقض به
بود که اعتقاد به خدا با اعتقاد به خرافات یکی انگاشته شود، چيزی که مطلقًا 

  .درست نبود

   آکوئيناس"  پنج راه"

  . علت یا علل ھر حرکتی خداست.  جھان ایستا نيست بلکه پویاست ١

ھمانطور که ھر حرکتی علتی اوليه دارد، .  ھاست جھان آکنده از علت و معلول ٢
  . و آن خداست. باید یک علت اصلی اوليه برای ھمه چيز وجود داشته باشد

یعنی . توضيح داردوجود آنھا نياز به . در جھان موجودات غيرضروری وجود دارد ٣
الوجود باید باشد که این موجودات غيرضروری را بوجود آورده  اینکه موجودی واجب

  . و آن خداست. باشد
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کند که کسی وجود  ، و شرافت ثابت می ، حقيقت وجود ارزشھایی نظير نيکی ۴
  . و آن خداست.  ، حقيقت و شریف است دارد که در ذات خود نيک

مبتنی بر طرحی ھوشمند است که وجود یک طراح ھوشمند را ثابت جھان  ۵
  . و آن خداست. کند می

کند تا  ، آثاری منتشر می ، اسقف کانتربوری در انگلستان)١١٠٩ -١٠٣٣(آنْسِلم 
من ایمان دارم تا �و "  ایمان در جستجوی درک"  :چنين مفاھيمی را اثبات کند

کوشيد ثابت کند که ایمان و عقل به  میای دیگر،  به گفته. � بتوانم درک کنم
او با استدالالت فلسفی کوشيد وجود خدا را ثابت کند . یکدیگر وابسته ھستند

گفت که یک موجود فروتر  او در استدالل خود می).  شناختی استدالالت ھستی(
تواند وجودِ یک موجود برتر را تصور کند، مگر آنکه آن موجود برتر وجود داشته  نمی
  .ھای تجسم و کفاره نيز از راه منطق مبادرت ورزید او به اثبات آموزه. باشد

، بزرگترین فيلسوف این )١٢٧۴ - ١٢٢۴) ( توماس آکوئيناس(توماس اھل آکوئين 
، با  در نخستين عرصه. ، نقش خرد در الھيات را در سه عرصه بررسی کرد دوره

معروف "  پنج راه"ستدالل به این ا. استفاده از خرد، کوشيد وجود خدا را اثبات کند
  . است

یک سؤال مھم . ، کوشيد از کاربرد قياس در الھيات دفاع کند دوم ۀدر عرص
، در مورد خدا  توان با استفاده از زبان بشری فلسفی این بود که چگونه می

، یک قياس  گوید که در خلقت ، می توماس در پاسخ این سؤال.  سخن گفت
ھای  جود دارد؛ لذا بسيار منطقی است که از پدیدهاساسی ميان خدا و جھان و

گویيم  ، وقتی می عنوان مثال به. عنوان قياسی برای خدا استفاده کرد خلقت به
اما .  ، در واقع منظورمان این است که خدا شبيه یک پدر است" خدا پدر ماست"

ما  ھا این قياس. ھای مھمی نيز وجود دارد ، اما تفاوت گرچه وجوه شباھت ھست
ھایی  ، محدودیت دھد، اما مانند ھر قياس دیگری را در درک وجود خدا یاری می

  .ھم وجود دارد

او مانند . ميان ایمان و خرد را تعریف کند ۀ، کوشيد تا رابط سوم ۀدر عرص
او ھرگز معتقد نبود که خدا را .  ، بر تقدم ایمان بر خرد تأکيد داشت آگوستين

توان  او می ۀمکاشف ۀواسط بر آن بود خدا را فقط به او.  توان با عقل شناخت می
تواند برای ایمان خود، دالیل عقالیی  ، شخص مؤمن می ؛ در گام بعدی شناخت

تواند تضادی وجود داشته باشد، چه ھر دو از خدا  ميان ایمان و عقل نمی. بيابد
ا بکار سازد عقل خود ر این ایمان به وجود خداست که انسان را قادر می. ھستند

توماس معتقد بود که این کار را در . گيرد تا وجود او را از راه فلسفه اثبات کند
توان  البته بعضی از حقایق را فقط از راه ایمان می.  انجام داده است"  پنج راه"

الزم است که انسان نه فقط چيزھای "  :گوید او می.  ، نظير تثليث شناخت
  ."در ساحت عقل را نيز با ایمان بپذیردفراسوی عقل را، بلکه امور واقع 
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، به این مطلب خواھيم پرداخت که چگونه اسکوالستيکھا  آینده ۀدر شمار
  .کوشيدند مسيحيت را تبدیل به نظامی فراگير و جامع بسازند

  بخش ھفتم - )  ميالدی ١۵٠٠ تا ١٠٠٠(  قرون ُوسطی

   الھياتی جامع و مبسوط

کوشيدند نقش  ، دیدیم که چگونه پژوھشگران قرون وسطی می شماره قبلدر 
یکی دیگر از تالشھای مھم پژوھشگران علوم . خرد را در الھيات مشخص سازند

، تدوین تمامی جزئيات اصول اعتقادات مسيحی بود، طوری که  الھی در این دوره
ھدف آنان این . گرددالھيات مانند فلسفه ارسطو، تبدیل به نظامی فراگير و جامع 

، بلکه  بود که نشان دھند که مسيحيت نه فقط شامل اصولی منطقی است
  .ای منطقی نيز تشریح کرد گونه توان آنھا را به می

   اثر بزرگ آکوئيناس

-١٢٢۴(اثر عظيمی که در این دوره بوجود آمد، کتاب الھيات توماس آکوئيناس 
اثر بسيار مفصل بوده و شامل سه این . Summa Theologiaeنام  بود به) ١٢٧۴

وجود و طبيعت   :این بخشھا عبارتند از. باشد ھزار مطلب در سه بخش عمده می
بخشی نيز در انتھای .  عنوان راه خدا؛ رسيدن انسان به حضور خدا؛ و مسيح به

جالب است که در بخش .  ، به ھفت آئين مقدس اختصاص یافته است کتاب
،  دارد که برخالف آگوستين ، آکوئيناس اظھار می"ارسيدن انسان به حضور خد"

کتاب آکوئيناس ھمانند آثار . باشد انسان نمی ۀمعتقد به تباھی کامل اراد
گرچه .  صورت یک سلسله سؤال و جواب تدوین شده است ، به فلسفی کالسيک

، اما ھيچ پژوھشگر الھيات  دانست آکوئيناس کار خود را چندان ارزشمند نمی
  .خود را نيازمند کتاب او نداند نيست که

نيز الھيات مسيحی ) ١٣٧۴-١٢٨۵(و ویليام اُکھام ) ١٣٠٨-١٢۶۴(دان اسکاتوس 
اما این عالمين الھيات اساس کارشان . را به شکل فلسفی و جامع تدوین کردند

آکوئيناس عمارت الھياتِ قرون وسطی را بنا کرد و دیگران . بر عقاید آکوئيناس بود
  .ی را در آن تغيير دادندفقط سنگھای

   ھای مقدس و مقام مریم آیين

، کوشيدند که  علمای الھيات در کنار تالش برای تدوین یک نظام الھيات جامع
برخی مراسم را که بعد از دوران پدران اوليه کليسا مرسوم شده بود، در آثار 

  .ودترین اینھا، آیينھای مقدس و مقام مریم ب مھم. الھياتی خود بگنجانند

شد،  در دوره پدران کليسا توجه چندانی به آیينھای مقدس نمی  : آیينھای مقدس
جز برخوردی که آگوستين با دوناتيستھا بر سر مسأله برتری قدرت آیينھا بر 

غير از این مورد، این توافق عمومی وجود داشت که  به.  تقدس کشيش داشت
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اما در آغاز قرون وسطی بعضی از مراسم کليسایی جزو آیينھای مقدس 
، پذیرش به  انتصاب کشيشان  :ترین اینھا عبارت بودند از مھم. انگاشته شدند

طرق  این مراسم به.  خواھی ، و توبه اران، مسح بيم ، ازدواج کليسای کاتوليک
مختلف برای تحقق رؤیای کنستانتين مبنی بر ایجاد یک جامعه کامل مسيحی 

عبارت دیگر، این مراسم به کليسا اقتدار بخشيد طوری که  به. بوجود آمده بود
ھای مھم زندگی فردی را از طریق کشيشان  کليسا توانست تمامی جنبه

این قدرت نه فقط اجتماعی و روحانی بود، بلکه . ردرسمی تحت کنترل درآو
  . ، جنبه اقتصادی نيز به خود گرفت خواھی واسطه آیين توبه به

خواھی برای مسيحيانی که گناه کرده بودند، زمانی شکل گرفت که  مراسم توبه
اعالم داشت که اعتراف نزد کشيش برای ) ١٢١۶-١١۶١(پاپ اینوسنت سوم 

بعضی از پاپھای بعدی از این ھم سختگيرتر .  است بخشایش گناھان ضروری
خواھان باید فقط سالی سه بار موھای خود را کوتاه  بودند و مقرر داشتند که توبه

اگر ھم از این کارھا . ھای اجباری بروند ھای طوالنی بگيرند و به زیارت کنند، روزه
ا اعالم داشت مدتی بعد، کليس. شدند زدند، تھدید به آتش جھنم می سر باز می

خواھی را از  توانند به شخص دیگری پول بدھند تا مقررات توبه که ثروتمندان می
، رسم شد که ثروتمندان با پرداخت ھدایا  در قرن دھم. جانب ایشان انجام دھند
به  ١٩٠۵ خواھی خود را بخرند؛ تا اینکه در سال ھا، توبه به کليساھا یا صومعه

، شرکت در جنگ را جایگزین سایر راھھا  ربان دومھنگام جنگھای صليبی پاپ او
و دریافت " ھا نامه بخشش"، فروش  خواھی نتيجه منطقی و کریه نظام توبه. کرد

  .پول نقد در سالھای بعدی بود

کوشيد درک عقالنی را وارد نظام الھيات  ، برای کليسا که می در قرون وسطی
گرچه . ای قائل شود پشتوانهکند، بسيار مھم بود که برای این قبيل آیينھا 

دھد، کليسای  مقدس فقط دو آیين یعنی تعميد و عشاءربانی را تعليم می کتاب
قرون وسطی قائل به پنج آیين دیگر نيز شد و کوشيد برای آنھا اساسی الھياتی 

نشانه و شکلِ ظاھری "لذا عنوان شد که عناصر مادی در این آیينھا . فراھم آورد
شد که آیينھا بخودی خود  گفته می." باشند لی از آن میفيض نادیده و معلو

طبيعی است که مردم عادی . کنند عامل فيض نيستند بلکه فقط آن را منتقل می
  .از درک چنين تمایزی عاجز بودند

، باید توجه داشت که در پایان دوره پدران کليسا این  اما در خصوص عشاءربانی
اما در قرن نھم این . باشد صر قربانی میتصور شکل گرفت که این آیين حاوی عن

طور   به)  نان و شراب(باور وارد نظام عقيدتی کليسا شد که عناصر عشاءربانی 
یابند، یعنی اینکه این عناصر شکل ظاھری خود را حفظ  آسا تبدیل می معجزه
این اعتقاد در . شوند کنند، اما ماھيتاً تبدیل به بدن و خون واقعی مسيح می می
  .رسماً تأئيد شد ١٢١۵  یی به سالشورا
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. ، از اواخر دوره پدران کليسا آغاز شد ، مادر عيسی تکریم مریم  : مقام مریم
، کليسا به  پرستان خاطر مسيحی شدنِ تعداد زیادی از بت بعضی معتقدند که به

،  در قرن پنجم. این سمت سوق داده شده که مریم را جایگزین الھه دیانا سازد
در قرن ھفتم این اعتقاد رایج .  ھميشگی او مورد پذیرش قرار گرفت باکره بودنِ 

عنوان  به ١٩۵٠ این عقيده در سال. بود که او با بدن خود به آسمان صعود کرد
ھمچنين این عقيده رواج یافت که . تعليم رسمی کليسای کاتوليک پذیرفته شد

در .  ه اوليه بری بوده است، به ھنگام تولد، از گنا دھنده عنوان مادرِ نجات مریم به
  .طور گسترده مورد پذیرش بود  ، این تعليم به قرن شانزدھم

   سھم اسکوالستيزم

نقش ) که در شماره گذشته بررسی شد(، اسکوالستيزم  در اواخر قرون وسطی
اسکوالستيزم بر آن بود که . کرد اندیشه مسيحی ایفا میگيری  مھمی در شکل

کند، بلکه اساساً دینی است  مسيحيت نه فقط ایمانِ صرف را ایجاب می
کاری که اسکوالستيزم کرد، این بود که تعاليم و آیينھای مختلف را در .  عقالنی

  .منطقی و جامع گرد آورد ۀیک مجموع

کرین مسيحی قرون وسطی شک تواند در صداقت و دقت متف ھيچ کس نمی
ھمين . ، ایشان توجه بيش از حدی به جزئيات داشتند کند؛ اما در نظر بسياری

در .  گرایی معروف است یا انسان"  اومانيزم"امر، واکنشی را برانگيخت که به 
  . ، به بررسی این نھضت خواھيم پرداخت بعدی ۀشمار

  شتمبخش ھ -)"  ميالدی ١۵٠٠ تا ١٠٠٠"( قرون ُوسطی

  ؟ رؤیا یا کابوس  : اومانيزم مسيحی

در آن ھنگام که متفکرین مسيحی سرگرم تدوین جزئيات مبسوط الھيات بودند تا 
،  بتوانند مسيحيت را دینی کامالً عقالیی بسازند، گروه دیگری از اندیشمندان

، توجه خود را معطوف به مطالعه آثار کالسيک به زبان  عنوان واکنش شاید به
)  باوری پيروان مکتب انسان(وران به اومانيست  این اندیشه. مودنداصلی ن
شان به آثار  شدند زیرا توجه اصلی این متفکرین اومانيست خوانده می. معروفند

اکثر ایشان عميقًا مذھبی . کالسيک باستان و زیبایيھای فرھنگ انسان بود
گيرد و  نه شکل میعالقه عمده آنان به این بود که دریابند اندیشه چگو. بودند

گفتند که اندیشه  می. شود، و توجه چندانی به جوھر اندیشه نداشتند ابراز می
جنبش اومانيزم در ایتاليا . را باید از منبع اصلی دریافت کرد و با فصاحت بيان نمود

  .آغاز و به سایر نقاط اروپا سرایت کرد

  )١۵٣۶ -١۴۶۶(اِراسْموس 

شک بانفوذترین اومانيست مسيحی این  ، اھل ھلند، بی اِراسموسدزیدریوس 
او در کودکی . او فرزند نامشروع یک کشيش و یک خدمتکار کليسا بود. دوره بود
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ھای او در زمينه زندگی  کتاب. اراسموس آثار متعددی در طول عمر خود خلق کرد
تر از  ، و مھم مقدس ، مفھوم کتاب ، رھبری کليسا و جامعه ، آموزش مسيحی

تگاه چاپ که جدیدًا لطف دس به. ، چاپ عھدجدید یونانی و آثار آگوستين بود ھمه
، طوری که در سال  ھای او بطور گسترده انتشار یافت اختراع شده بود، کتاب

نسخه از سایر آثار او  ٧۵٠٠٠٠  ، سی ھزار نسخه از عھدجدید یونانی او١۵٣٠
  .در اروپا توزیع شد

اما تفکر اراسموس و سایر اومانيستھا چه سھمی در سير اندیشه مسيحی 
  داشتند؟

، آشکار شد که برخی از  آن مقدس به زبانھای اصلی بر اولویت متن کتاببا تأکيد 
در این زمينه به ارائه .  مقدسی نداشت کتاب ۀتعاليم کليسای کاتوليک پشتوان

داد که ازدواج بر اساس  کليسای کاتوليک تعليم می.  کنيم سه نمونه بسنده می
، کلمه  ين وولگاتالت ۀ، چرا که ترجم یک آئين مقدس است ٣٢ :۵افسسيان 

اراسموس با انتشار متن یونانی عھدجدید، .  معنی کرده است"  آئين"را " سرّ"
ھای  کار رفته و ازدواج جزو آئين اعالم داشت که در یونانی فقط کلمه سرّ به

را چنين  ١٧ :۴  ، فرمایش مسيح در متی ترجمه وولگات التين.  کليسایی نيست
   : آورده است

، کليسای  به این ترتيب �. د زیرا ملکوت آسمان نزدیک استخواھی کني توبه�
اراسموس و واال، . خواھی را در کليسا رواج داده بود توبه ۀ، نظام پيچيد کاتوليک

"  توبه"، تأکيد داشتند که کلمه یونانی فقط به معنی  یک متفکر دیگر اومانيست
اعتبار  ھای کليسایی را بی ، یکی دیگر از آئين خواھی و به این ترتيب بوده نه توبه

ای که پر "، او را  ، جبرائيل فرشته به ھنگام تحيت مریم در ترجمه وولگات.  ساخت
، دعا به درگاه مریم را  و به این ترتيب) ٢٨ :١لوقا (خواند  می"  از فيض ھستی

، این عبارت  اما اراسموس نشان داد که ترجمه یونانی این آیه. کردند توجيه می
، تکریم مریم توسط کليسا زیر سؤال  به این شکل. باشد می"  رسيده ای نعمت"

  . رفت

در تفکر اراسموس . بودند) کشيشان(ممتاز روحانيون  ۀھا مخالف طبق اومانيست
داد، وجود  جایی برای خرافاتی که کشيشان را در مقامی باالتر از دیگران قرار می

کرده در رھبری  عادی و تحصيلدر نظر او، بسيار طبيعی بود که مردم .  نداشت
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ھيچ . کردند مقدس را رد می ھا ھرگونه واسطه ميان ایماندار وکتاب اومانيست
. مقدس قرار بگيرد ، ھيچ فرد یا ھيچ نھادی نباید ميان انسان و کتاب مراسم
،  مقدس توسط ھر فرد مؤمن موس عميقاً معتقد بود که مطالعه مرتب کتاباراس

این امر نه فقط مردم را نسبت به اعمال درست و . راه پيشرفت جامعه بود
مذھب "او این را . داد ، بلکه قلبشان را نيز تغيير می ساخت نادرست ھشيار می

  .ناميد می"  درون

اگر ندانيد "  : گفت او می. بود تر از الھيات ، اخالقيات ھمواره مھم در نظر اراسموس
شود یا از پدر و پسر ھر دو، به لعنت جھنم دچار  القدس از پدر صادر می که روح

القدس را در زندگی خود متجلی نسازید، حتماً به  نخواھيد شد؛ اما اگر ثمره روح
"  ه مسيحفلسف"الھيات را باید به حداقل رساند؛ باید پيرو ."  جھنم خواھيد رفت

ھا در مورد بسياری از مسائل دشوار،  اومانيست.  بود که تأکيدش اخالقيات است
  .معتقد بودند که ھر کس باید از قضاوت شخصی خود تبعيت کند

. دخالت داشته باشد ھا مخالف این بودند که حکومت در مذھب اومانيست
باید در  او معتقد بود که مردم خودشان. طلب متعھد بود اراسموس یک صلح

خصوص مسائل مذھبی تصميم بگيرند و حکومت نباید مردم را وادار به پذیرش 
،  پنداشت اراسموس که پادشاھان را عامل خشونت می. دُکترین خاصی بکند

ویرانی و وحشت و "اعتقاد داشت که اگر حکومت درگير مسائل عقيدتی گردد، 
نخستين کتاب را در زمينه او ." فالکت زیر لوای مذھب به سراغ مردم خواھد آمد

را که "  جنگ عادالنه"خواھی کرد و اندیشه  تاریخ اروپا نوشت و آن را وقف صلح
  .بردند، رد کرد کار می ھای نظامی خود به طلبی حکمرانان برای توجيه جاه

  رؤیایی که تبدیل به کابوس شد

ید عقا. ھا خواستار تحول کليسا بودند روشن است که اراسموس و اومانيست
آنان برای نھادی که ھدفش حکومت بر تماميت جامعه مسيحی بود، خوشایند 

، جای شگفتی نيست که مورخين معتقدند که اراسموس  به ھمين دليل. نبود
اما اگر .  باعث تضعيف کليسا گردید و راه را برای نھضت اصالحات ھموار ساخت

ھيچيک از . م بودفکر کنيم که این ھدف آنان بود، کامالً در اشتباه خواھي
ھا خواھان حذف کليسای کاتوليک نبودند؛ آنان خواستار تغيير و احيای  اومانيست

دست افراد مصلح و  رؤیای ایشان اصالح کليسا از درون به. کليسا بودند
  .اند شان را وقف مسيح کرده کرده بود که زندگی تحصيل

، جای  س استمقد کليسایی که وقف مسيح و کتاب ۀرؤیای اراسموس در بار
این برای اراسموس یک کابوس بود، کابوس . خود را به نھضت اصالحات داد

خاطر  کليسایی که بر سر مباحث جزمی الھيات دو پاره شده و انسانھایی به
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  پيروزی و تراژدی  :اصالحات کليسا

، در اروپای غربی فقط یک فرقه مسيحی وجود داشت  تا اواسط قرن شانزدھم
در سایر نقاط دنيا ھم چند فرقه کوچک . که آن ھم مذھب کاتوليک رومی بود

امروزه حدود بيست . ترین آنھا، مذھب ارتودکس یونانی بود وجود داشت که مھم
اند که به  جود دارد که ھمه آنھا از جریانی ناشی شدهھزار فرقه مسيحی و

، اصالحات به معنای پيروزی  برای بسياری.  اصالحات کليسا معروف شده است
. باشد کاتوليک رومی می ۀاندیشی مستبدان مقدس و وجدان فردی بر جزم کتاب

اما برای برخی دیگر، به معنای آغاز تقسيم کليسا به ھزاران گروه مختلف 
  .باشد می

، شرایط  ای بنيادین گونه اصالحات جریانی است پيچيده با ابعاد گوناگون که به
ما در این .  ، سياسی و اقتصادی اروپا و آمریکا را دگرگون ساخت اجتماعی

سلسله از مقاالت فقط به بُعد عقيدتی اصالحات خواھيم پرداخت تا دریابيم این 
، باید با  برای پاسخگویی به این سؤال. جریان چه تأثيری بر تفکر مسيحی گذارد

، و  مارتين لوتر، ژان کالَون  : اصلی در جریان اصالحات آشنا شویم ۀسه چھر
، رھبر نھضت آناباپتيست نيز  ، با کنراد گْرِِبل ؛ در مرحله بعدی ھولدریخ زوئينگلی
  . در این شماره به مارتين لوتر خواھيم پرداخت. آشنا خواھيم شد

   ز اصالحاتلوتر و آغا

، بسياری در بطن کليسا لزوم تغييری  ھمانطور که در شماره پيشين دیدیم
ھای  اومانيستھایی نظير اراسموس از بحث. دانستند بنيادین را ضروری می

خشکی  ۀروحی که بر محافل کليسایی حاکم بود، و از مشاھد خشک و بی
آميز  به درگيری خشونت اما ھيچيک از آنان مایل. بردند روحانی در کليسا رنج می

خواستند وارد مبارزه  با کليسا نبود؛ ایشان اھل مطالعه و تحقيق بودند و نمی
  .قدرت شوند

او که خودش یک راھب .  داشت) ١۵۴۶ -١۴٨٣(شجاعت این کار را مارتين لوتر 
کاتوليک بود، خيلی زود پی برد که پاپھا حاضر به ایجاد تغيير در کليسا نخواھند 

رویارویی او با روم از . منزله از دست دادن زر و زور بود این امر بهبود چون 
ھا در سراسر اروپا  نامه علت این رویارویی فروش مغفرت. آغاز شد ١۵١٧ سال

نامه اوراقی بود که  مغفرت. آوری پول برای بنای عمارات در روم بود برای جمع
توانست  ص میشخ.  فروخت کليسا در مقابل بخشایش گناھان به مردم می

نامه  اش نيز مغفرت شده برای کسب آمرزش گناھان خود و یا حتی بستگان فوت
  .بخرد
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ای بر  مارتين لوتر که درضمن استاد دانشگاه ویتِنْبِرگ بود، و تحقيقات گسترده
آمرزش  هدانست که تنھا را روی رساالت غالطيان و روميان انجام داده بود، می

زندگی خود او با تفکر و تعمق بر .  سيح است، ایمان به کفاره م گناھان
، وقتی راھبی از طرف روم برای  به ھمين دليل. دگرگون شده بود ١٧ :١ روميان

 ۀنامه به ویتنبرگ آمده بود، او به اعتراض برخاست و بياني فروش مغفرت
لوتر  ۀاعتراض عمد. ای خود را به در کليسای بزرگ ویتنبرگ کوبيد ماده ٩۵ معروف

به این نکته بود که پاپ قدرتی بر روح انسانھا ندارد و اینکه تنھا راه رسيدن به 
  .باشد کار می ، روح توبه مسيح

منزله حمله به کليسای کاتوليک نبود و قدرت پاپ بر  این بيانيه به ھيچ وجه به
خاطر اینکه لوتر مقاالت  اما به. برد کليسا و عقاید کليسایی را زیر سؤال نمی

عنوان  توانستند آنھا را بخوانند، خيلی زود او به بسياری نوشت و عده زیادی می
ای که  او در سه رساله. معترض سرسخت عليه کليسای کاتوليک شناخته شد

، اظھار داشت که عھدجدید در زندان کليسای  منتشر ساخت ١۵٢٠  در سال
ر آن حاکم آور کشيشان ب ، کليسایی که نظام خفقان تشکيالتی محبوس است

  .زادگان آلمان خواست که برای اصالح کليسا قد بر افرازند او از نجيب.  است

   نھضت پروتستان

در شورایی در . اعتراضات و انتقادات لوتر طبعاً با خشم کليسای روم مواجه شد
اما لوتر با . ، لوتر محکوم شد و حکم سوزاندن کتب او صادر گردید١۵٢١سال 

گرانه خود را ادامه داد، طوری که در  ، اقدامات اصالح مانپشتگرمی حکمرانان آل
از آنجا که او و کشيشانی که . راه و روش لوتر در آلمان کامالً جا افتاد ١۵٣٠ سال

به او پيوسته بودند، در شوراھای کليسایی در مقابل تصميمات کليسای کاتوليک 
روتست به معنی پ(گشودند، این جریان به نھضت پروتستان  لب به اعتراض می

ھای خود،  در خالل این مدت لوتر فرصت یافت تا با نوشته. معروف شد)  اعتراض
  .اصول عقاید کليسای پروتستان را شکل بخشد

  عقاید لوتر

او مؤکداً اظھار . مقدس بود ھای لوتر، عقيده او درباره کتاب ترین اندیشه از بنيادی
. ایمان و عمل مسيحی باشدمقدس باید تنھا مرجع برای  داشت که کتاب می

البته لوتر معتقد نبود که تفسير . شعار معروف اصالحات بود"  مقدس فقط کتاب"
اما معتقد بود . باشد تر از تفسير آن توسط کليسا می مقدس مھم انفرادی کتاب

  .مقدس باید مورد توافق جامعه مؤمنين باشد که تفسير کتاب

او .  داشت ن را با اطمينان اعالم می، او عقيده به عدالت از راه ایما دوم
؛ برای کسب آن نيازی  دانست شمرده شدن ایماندار را ھدیه رایگان خدا می عادل

این ایمان باید شخصی و مبتنی بر توکل به .  به اعمال نيک نبود، بلکه فقط ایمان
لوتر از .  ، اتحاد مؤمن با مسيح است نتيجه چنين ایمانی. ھای خدا باشد وعده

دھد،  ن جھت که معتقد بود خدا ھر کار الزم را برای نجات گناھکاران انجام میای
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گران تعداد  او و سایر اصالح. ھای کليسایی نيز تأثير گذارد آیين ۀآموز، لوتر بر  سوم
، او با عقيده تبدیل ماھيت  در خصوص آیين عشاء ربانی. آیينھا را کاھش دادند

  ماھيت مشترک"نان و شراب به بدن و خون مسيح مخالفت کرد و معتقد به 
کند، ماھيت بدن  ی، یعنی اینکه نان در عين اینکه ماھيت خود را حفظ م"بود

  .مسيح را نيز در خود دارد

ھمانطور که در .  ، لوتر مظھر اصالحات پروتستان است در نظر بسياری
دیگری نيز  ۀھای برجست ، چھره ھای بعدی خواھيم دید، در این نھضت شماره

قدرت اراده . ترین چھره باقی خواھد ماند وجود دارد، اما به یک معنا، لوتر برجسته
که قدرت بالمنازع کليسای کاتوليک را به مبارزه فراخواند؛ قدرت علمی او او بود 

مقدس بيدار کرد؛ و خالقيت الھياتی او بود که  بود که مسيحيت را نسبت به کتاب
  .عقيده جدید عدالت بيرونی را به کرسی نشاند

  ) دوم  بخش(كليسا   اصالحات:  دھم  بخش

   كالَون  اصالحات 

  اصالحات  در نھضت  برجسته  ای ، چھره فرانسه  ، اھل)١۵۶۴-١۵٠٩(  كالَْون  ژان
  نھضت  جدا شد و به  كاتوليك  از كليسای ١۵٣٢  در حدود سال. باشد كليسا می
او   تالشھای  ماحصل. نمود  در الھيات  تحقيق  و خود را وقف  پيوست  اصالحات

خود را   اثر عظيم ١۵٣۶  ، در سال داشت  سال ٢٧  فقط  كه  وقتی. چشمگير بود
  كوچك  كتاب"را   آن  او خودش.  منتشر ساخت"  مسيحيت  نھادھای"  عنوان  تحت
  عنوان بار مورد تجدید نظر قرار داد، به  را پنج  او آن  اثر كه  این. ناميد می"  من

  درسی  كتاب ، ھنوز ھم اصالحات  نھضت  الھيات ۀدر زمين  جامع  تحقيقی
  .رود شمار می به  پروتستان  الھی  علمای  استاندارد برای

ھنوز   كه  نوشت  تفسيری  مقدس كتاب  ھای كتاب  تقریباً تمام  برای  ھمچنين  كالون
كرد،  می  ، بحث و سخنرانی کالون ھر روز موعظه. قرار دارند  مورد استفاده  ھم

  صورت ، شھر ژنو را به گذاشت  را بنيان) Presbyterianism(  مشایخی  كليساھای
  در اروپا مكاتبه  اصالحات  نھضت  مھم  رھبران ۀدرآورد، و با ھم  مسيحی  شھری
  . كرد می
در   مھمی  خود نقش  سھم ماند، اما به  شاگرد لوتر باقی  ھمواره  كالَون
از خود   ، اثر خاصی مھم ۀحوز  او در سه. ایفا كرد  تفكر مسيحی  گيری شكل
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  انطباق ۀعقيد:  مقدس كتاب  درك

  محور اساسی"  مقدس كتاب  فقط"شعار   لوتر معتقد بود كه  ھمچون  كالون
تأكيد بسيار   القدس روح  بر نقش  لوتر، كالون  اما برخالف.  است  الھی  مكاشفه

  درونی  شھادت  خدا، بلكه  خودِ كالم  فقط نه  اعتقاد بود كه  او بر این.  گذاشت می
  . باشد می  ضروری  راستين ۀمكاشف  دریافت  نيز برای  القدس روح

  گفته  سخن  مقدس چرا خدا در كتاب  داد كه  و توضيح  از لوتر نيز جلوتر رفت  كالون
ما قرار دارد؛ اما او در   درك  قوه  فراسوی  ، یعنی ا فرابود استخد.  است
:  گفت او می. گوید می  محدود ما سخن  درك  با قوه  منطبق  ای گونه به  مقدس كتاب

انطباق   بشری  او خود را با درك  كه  كنيم  درك  توانيم می  حدی  تا آن  خدا را فقط"
  درك  برای  روشی  عنوان به  مسيحی  ر اندیشهد  مھمی  انطباق تحول  آموزه." دھد

  . بود  مقدس كتاب  و بررسی
و   عھدعتيق ۀرابط  در خصوص  تفكر مسيحی  گيری شكل  باعث  ھمچنين  كالون

و   گفت می  سخن  شریعت  به  راجع  فقط  در نظر لوتر، عھدعتيق. عھدجدید گردید
محدود   و دیگری  خاطر گناھانمان به ما  كردن  محكوم  روزگار ما یكی  برای  اثرش
را   عھدعتيق  از بخشھای  ، لوتر بسياری شكل  این به. باشد می  شریران  كردن
در دو   عھد خدا با انسان  یگانه  عنوان را به  مقدس كتاب  اما كالون.  گرفت می  نادیده
مانند . كليسا با  دوم  بود و بخش  عھد، با اسرائيل  این  اول  بخش. دید می  دوره

  زندگی  سنن  به  ، مربوط طور خاص به  را كه  از عھدعتيق  جنبه  نيز آن  لوتر، كالون
در شير   بزغاله  مانند نپختن(  دانست االجرا نمی الزم  مسيحيان  بود برای  یھودیان
  عھدعتيق  در پس  كه  اخالقی  احكام  لوتر، معتقد بود كه  ؛ اما برخالف) مادرش
  .باشند آور می الزام  مسيحيان  برای  دارند، ھنوز ھم وجود

  الھی  وحشتناك  مشيت:  گزیدگی پيش

 ۀو ناعادالن  وحشتناك ۀآموز  به  كه  ای و عقيده  ، با تعليم در نظر بسياری  كالون  نام
خدا   كه  تعليم  این  ؛ یعنی است  شده  ، عجين شده  معروف  دوگانه  گزیدگی پيش

  . جھنم  دیگر به  ای بروند و عده  آسمان  به  ای عده  كه  مودهمقدر فر

دچار   طور كامل نيز به  دارد و انسان مطلق  خدا حاكميت  دارد كه می  بيان  كالون
بر   خود از دستش  نجات  برای  كاری  انسان.  جھنم  آتش  و مستوجب  است  تباھی
  برای  و فقط  فقط  مسيح.  است  زیدهرا برگ  ای عده  آید، اما خدا در رحمتش نمی
  القدس روح  كه  است  كنند، لذا الزم  توبه  ندارند كه  قدرت  برگزیدگان. مرد  عده  این
را   نجات  وقتی  برگزیدگان. نو بدھد  و حياتی  تولد تازه  آنان  به  خارِالعاده  ای گونه به

،  ناپذیر است د و تقدیر خدا نيز زوالخدا ھستن  برگزیدگان  كردند، از آنجا كه  دریافت
  .بدھند  خود را از دست  نجات  كه  است  محال
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را   گزیدگی پيش  عقيدت. نبود  در تفكر مسيحی  ، تحولی عقيدتِ برگزیدگی  این
  برای(بود   ، استوار ساخته داشت  با پالجيوس  كه  الھياتی  در مباحثات  آگوستين
  تحول  كه  آنچه).  كلمه ١٠  شماره  شود به  ، مراجعه سو پالجيو  آگوستين  مباحثات

  اینكه  یعنی.  خداست  مطلق  بر حاكميت  كالون  آید، تأكيد منطقی شمار می به
بر نگزید تا   را از پيش  افراد، آنان  و عمل  از ایمان  اش قبلی  آگاھی  خدا بر اساس

  احمقانه  ایمان  از طریق  فيض ۀواسط به  بود، نجات  اگر چنين. بروند  آسمان  به
  را نجات  ایشان  گناھكاران  و عمل  ایمان  كند، زیرا اگر خدا بر اساس می  جلوه
برگزید زیرا   را از پيش  ای خدا عده. شد نمی  بر فيض  مبتنی  داد، دیگر نجات می
  ! و بس  ھمين. بود  كرده  اراده  چنين

گزیند، و  برمی  را از پيش  انسان  نحوی خدا به  بودند كه  پذیرفته  الھی  علمای  گرچه
را   دوگانه  گزیدگی پيش  وسطی  نيز در اواخر قرون  آگوستينی  كاتوليك  نویسندگان

  را در یك  دوگانه  گزیدگی راز پيش  بود كه  این  كالون  دادند، اما سھم می  تعليم
دھد   كرد تا توضيح  استفاده  عقيده  قرار داد و از این  ماتيكسيست  الھياتی  چارچوب

  .دھند نمی  دھند و دیگران می  پاسخ  مسيح  دعوت  به  ای چرا عده  كه

   نكته كالون  خالصه پنج

   انسان  كامل  تباھی -١

  شان بينی پيش  شایستگی قابل  انسانھا بر اساس:   بالشرط  گزیدگی پيش -٢
  شوند نمی  برگزیده

  مرد  برگزیدگان  برای  فقط  مسيح: محدود ۀكفار -٣

  و فدیه  شده  قصورناپذیر دعوت  ای گونه به  برگزیدگان:  مقاومت  غيرقابل  فيض -۴
  اند شده

  برگزیده  خدا از پيش  توسط  راستی به  كه  آنانی:  بودنِ مقدسين  محفوظ -۵
  را از دست  شوند و نجات  خود ساقط  وتتوانند از دع نمی  وجه  ھيچ اند، به شده
  .بدھند

  ) قسمت سوم(اصالحات کليسا   : بخش یازدھم

یکی از  ۀدر شماره قبل که قسمت دوم از بخش اصالحات کليسا بود، در بار
، ژان کالَْون  این شخصی.  ھای تاریخ کليسا سخن گفتيم ترین شخصيت برجسته

 ۀھایی که او در زمين کتاب.  ان داشتپروتست ۀاو تأثير شگرفی بر اندیش. بود
، ھنوز ھم از آثار  مقدس نوشته اصول اعتقادات مسيحی و تفسير کتاب

گُزیدگی  پيش ۀخاطر طرح آموز کالون به. روند شمار می انگيز مسيحی به شگف
طبق عقيدتی که او مطرح نمود، انسان در اثر .  مسيحيان بسيار معروف است

این . ای را از پيش برگزید اما خدا عده.  شده استگناه اوليه کامالً تباه 
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   محدود و نيابت کيفری ۀکفار

، کالون اصرار داشت که مسيح فقط برای برگزیدگان  گزیدگی در کنار عقيدت پيش
اشاره ...) جھان راخدا ( ١۶ :٣ در پاسخ به انتقادھایی که به یوحنا.  مرده است

دارند که گرچه مرگ مسيح برای تمام جھان  کردند، پيروان کالون اظھار می می
اگر بگویيم که مسيح برای .  ، اما فقط برای برگزیدگان اثربخش است کافی است

اند، مانند اینست که بگویيم کار خدا در مسيح  کسانی مرد که نجات نيافته
تر است  یابند، منطقی برگزیدگان نجات میاز آنجا که فقط .  اثربخش نيست

  . بگویيم که کار مسيح فقط برای آنان است

نجات . باشد می)  فقط مسيح( Sola Christus،  گران یکی دیگر از شعارھای اصالح
کالون بر اساس آثار لوتر، به این . گردد فقط از طریق عيسای مسيح حاصل می

  : پاسخ این است.  فراھم ساخت"  چگونه"سؤال پاسخ داد که مسيح نجات را 
، بشریت را در جایگاه متھم قرار  خدا در مقام قاضی".  نيابت کيفری"وسيله  به
مجازات او مرگ .  دھد؛ اتھام او این است که احکام خدا را شکسته است می
، پسر خدا، وکيل بشریت است و با گرفتن جای او، از او  عيسای مسيح.  است

معامله "،  به این ترتيب. ، حق این کار را دارد ر مقام پسر قاضیاو د. کند دفاع می
، مرگ عيسی  گيرد که نتيجه آن ميان خدای پدر و خدای پسر صورت می"  زیبایی

ترین عقيدت  این نظریه کفاره رایج. باشد بر صليب است که ھمان عمل کفاره می
  .باشد در محافل پروتستان می

  اداره کليسا

ان اوليه ھيچگاه در فکر ایجاد کليسایی مستقل از کليسای گر لوتر و اصالح
ھایی داشتند و انتظارشان این بود که اعتراضشان  آنان اعتراض. کاتوليک نبودند

 .پذیرفته شود تا بتوانند به کليسای کاتوليک بازگردند

با ١۵۴١اما زمانی که تالش برای مصالحه ميان کاتوليکھا و معترضين در سال 
شد، رھبران نسل دوم اصالحات دریافتند که جدایی اجتناب  شکست مواجه

کالون این وظيفه خطير را بر دوش . کليسا بود ۀناپذیر است و باید به فکر آموز
گرفت و آموزه کليساشناسی خود را بر پایه جدایی از کليسای کاتوليک شکل 

  .کار او کمک مھمی به اندیشه مسيحی بود. بخشيد

کليسای مرئی و نامرئی را شکل  ۀ، اندیش ت آگوستينکالون بر اساس نظریا
برگزیدگان است که فقط خدا آنان را  ۀ، ھمانا جامع کليسای نامرئی. بخشيد
کليسای مرئی بر زمين است که ھم شامل برگزیدگان است و ھم . شناسد می



28 

 

عنوان یک نھاد، کالون مُصِرانه اظھار داشت که  با چنين تعریفی از کليسا به
او بر .  قدس ساختار و تشکيالت مشخصی را برای کليسا ارائه داده استم کتاب

داد که اساس ھمه کليساھا باید بر پایه تمایز  ، تعليم می اساس رساالت پولس
کليساھایی که به این شکل . ، شماس و مردم باشد ، شيخ ميان موقعيت خادم

  .شوند اند، کليسای پرزبيتری ناميده می تشکل یافته

دانست بلکه آن را از ارکان  ای اختياری برای مسيحيان نمی کليسا را مقولهکالون 
عنوان فرایندی  داشت که خدا کليسا را به او اظھار می. شمرد مسيحيت می

کالون ھمصدا با پدران کليسا .  برای تقدیس در این جھان مقرر فرموده است
د؛ اگر کسی کليسا داشت که خارج از کليسا آمرزش گناھان وجود ندار اعالم می

  .را مادر خود نداند، خدا نيز پدرش نخواھد بود

کالون بر رفتار مسيحی در کليسا و در ميان مسيحيان روشی بسيار دقيق و 
، اما  گذاشت کليسای کاتوليک در تئوری بر اخالقيات تأکيد می.  منضبط داشت

. يار سختگير بوداما کالون در این مورد بس.  گذاشت کمتر آن را به موقع اجرا می
مأموران انضباط در . کوشيد شھر ژنو را تبدیل به شھری مسيحی سازد او می

اِعمال "ھنگام مالقات با افراد، در امر  اختيار شبانان قرار داده شدند تا ایشان را به
. جزئيات زندگی افراد برای او بسيار مھم بود. یاری دھند"  اصالحات برادرانه

او . کردند در تمامی جزئيات زندگی روزمره مردم دخالت میمأمورین انضباطی او 
. حتی دانشمندی را که آموزه تثليث را مورد سؤال قرار داده بود، به اعدام سپرد

، نوشت که  دین ، در اعالميه مربوط به اعتقادات راست چھار ماه بعد از این واقعه
  ."شی سپردھر گاه جالل خدا در ميان باشد، بشریت را باید به فرامو"

ای برجسته در جھان اندیشه مسيحی باقی خواھد  کالون برای ھميشه چھره
،  مقدس کتاب ۀ، خصوصاً در زمين الھيات او ھنوز ھم در کليساھا حاکم است. ماند

، خاصه  ھای کالون ، اندیشه در نظر بعضی. ، و نحوه اداره کليسا ، کفاره برگزیدگی
، منطق او غيرقابل  در نظر دیگران.  ھيده است، بسيار نکو گزیدگی در زمينه پيش
ترین  ، او یکی از برجسته ، در صحنه تاریخ ھر حال اما به.  مقاومت است

  .آید شمار می ھای مسيحيت به شخصيت

  ) نتایج اصالحات(وداع با اتحاد :  بخش دوازدھم

اصالحات کليسا و شخصيت و  ۀ، در بار ، در این صفحه در شماره شانزدھم کلمه
، اشاره کردیم که کالون روشی  در پایان این مقاله.  آراء ژان کالَون بحث کردیم

او مأمورینی در اختيار .  بسيار دقيق و منضبط در خصوص رفتار مسيحی داشت
موقع اجرا  داشت تا رفتار و معتقدات مسيحی را در ميان مردم در شھر ژنو به
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بعضی از خوانندگان ما این سؤال را ایجاد کرد ، در ذھن  این طرز برخورد ژان کالون
که اگر کالون از مقامی چنين برجسته در دنيای اندیشه و الھيات مسيحی 

داده و با  ، چگونه چنين رفتارِ غيرمسيحی از خود نشان می برخوردار است
کرده و حتی با اعدام  ، با قھر و غضب برخورد می مخالفينِ مسيحيت و متخلفين

؟ مگر خشونت و قتل برخالف حکم صریح خداوند  کرده است ت میآنان موافق
  باشد؟ عيسی نمی

چگونه ممکن است کسی که از .  طرح چنين سؤالی برای ما قابل درک است
ای برجسته در جھان  برای ھميشه چھره"،  کار حمایت کرده اعدام یک بدعت

  ؟"اندیشه مسيحی باقی بماند

سير "نخست آنکه مقاالت .  ، باید توجه شما را به چند نکته جلب کنيم پاسخدر 
به بررسی خصوصيات و اخالقيات مسيحی "  اندیشه در دنيای الھيات مسيحی

  .پردازد، بلکه تفکر و اندیشه مسيحی را مدنظر دارد نمی

داری  ، سعی ما این است که آراء و نظراتِ بزرگان اندیشه را بدون جانب دوم
، البته اگر به  در این مسير، موظفيم نقاط ضعف آنان را نپوشانيم.  منعکس کنيم

، حتی اگر از  ھيچ انسانی کامل نيست. ھای ایشان مربوط گردد اندیشه
ھا و گناھان  ضعف. فقط عيسی مسيح کامل بود. پيشوایان مسيحيت باشد

ھا خطاکارند و بزرگانی ھمچون کالون بازتابی است از این حقيقت که ھمه انسان
کالون از این قاعده .  فقط خداوند است که بری و متعالی از ھر خطایی است

ھيأت تحریریه مجله به ھيچ عنوان او را از این رفتار تبرئه .  مستثنا نيست
خاطر خطایی  ھای او به اما این دليل بر آن نيست که نظرات و اندیشه. کند نمی

خداوند باقی  ۀگناه کرد، اما کماکان برگزید داود نيز. که مرتکب شد، باطل گردد
  .ماند، چون توبه کرد

سوم آنکه باید مراقب باشيم که طرز تفکر مذھبی حاکم بر قرن شانزدھم را 
جز  به.  درک کنيم و عمل کالون را در آن چارچوب مورد توجه قرار دھيم

يسا باید در رھبران مسيحی آن زمان بر این باور بودند که کل ۀآناباپتيستھا، ھم
ھنگام جنگْ دولت را  ھمانگونه که کليسا موظف بود به. کنار دولت حکومت کند

ھا پشتيبانی  حمایت کند، دولت نيز موظف بود کليسا را در جنگ عليه بدعت
،  طبق طرز تفکر و تفسير مسيحيان آن روزگار، مجازات ُملحدین. نماید
طبيعی است که ما . عادی بود ، و غيرمسيحيان یک ھنجار و یک امر کاران بدعت

  . پذیریم کنيم و نمی امروزه چنين طرز تفکر و تفسير را تأئيد نمی
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گيری  گونه موضع ، ھيچ ، در انتشار این صفحه ، ھيأت تحریریه مجله درضمن
ھای اندیشمندان مسيحی را  کوشد عقاید و اندیشه کند، بلکه می نمی
  .زدطرف منعکس سا ای بی گونه المقدور به حتی

   نتایج اصالحات

، توماس مور، صدر  رابرت بولت ۀنوشت"  مردی برای تمام فصول" ۀدر نمایشنام
اگر جنگيدن با : "پرسد ، از داماد پروتستان خود می اعظمِ کاتوليک انگلستان

جواب داماد طبعاً " ؟ شيطان برخالف قانون باشد، آیا باز حاضری با او بجنگی
اما اگر ھمه قوانين را زیر پا گذاشته باشی : "پرسد سپس مور می! مثبت بود

  "ولی ھنوز شيطان مغلوب نشده باشد، کدام قانون از تو حمایت خواھد کرد؟

. نام پروتستانتيزم رخ داد این درست ھمان چيزی است که در معمایی به
قدرت پاپ را درھم "  مقدس فقط کتاب"گران موفق شدند تحت لوای شعاِر  اصالح

، مرجعی نخواھد بود که پروتستانھا را در  ل از اینکه بدون قدرت پاپبشکنند، غاف
  .، حمایت کند شيطان یعنی تفرقه ۀمقابل حيل

، پروتستانھا در دو زمينه  در آغاز اصالحات و ھمزمان با تحول اندیشه مسيحی
 ۀ، عرص تعيينی بود؛ دیگری پيش ۀ، عرص نخستين. دچار تفرقه و جدایی شدند

  . و حکومتکليسا  ۀرابط

  )١۶٠٩ - ١۵۵٩(آرمينيوس 

، استاد الھيات اھل ھلند، کوشيد تا تعليم کالون در زمينه  یاکوب آرمينيوس
، مشابه اختالف  اختالف نظرِ آرمينيوس با کالون. تعيينی را تغيير دھد پيش

اما آرمينيوس ).  رجوع شود به شماره دھم کلمه(باشد  آگوستين و پالجيوس می
به اندازه پالجيوس راه به افراط نپيمود، زیرا او خود قبالً یک در عقاید خود 
  .کالوینيست بود

، و برگزیدگی  تعيينی ، پيش آرمينيوس مانند کالون معتقد به گناه موروثی
اما برخالف کالون که معتقد بود خدا انسان را فقط بر اساس فيض . مقدسين بود
داند چه  ا چون از پيش میگزیند، آرمينيوس اعتقاد داشت که خد خود برمی

دانی خود،  آورند، ایشان را طبق این پيش کسانی به مسيح ایمان می
؛ اما  گفت که ابتکار نجاتِ شخص در دست خداست کالون می. گزیند برمی

آرمينيوس معتقد بود که خدا به انسان این فيض را عطا کرده تا با اراده خدا 
گزیدگان در واقع ھمان کسانی ھستند که این به آن معنا بود که بر. ھمکاری کند

  .آورند خود به مسيح ایمان می ۀبا اراد

کفاره و امنيت  ۀ، بر عقيده او در زمين این اعتقاد آرمينيوس در مورد مسأله نجات
کالون معتقد بود که مسيح فقط برای برگزیدگان . ابدی ایمانداران نيز اثر گذارد
مسيح در راه ھمه کفاره شد، اما این کفاره  داد که مرد، اما آرمينيوس تعليم می
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   اشاعه عقاید آرمينيوس

تدریج ریشه  ، اما به عقاید آرمينيوس در آغاز در ھلند مورد مخالفت قرار گرفت
دواند و در قرن ھفدھم در تمام اروپا اشاعه یافت و موجب بروز شکاف دیگری در 

، رھبر بزرگ بيداری  جان وسلی،  مشھورترین پيرو آرمينيوس. عرصه الھيات گردید
او . ، و بنيانگزار کليسای متودیست بود روحانی در قرن ھجدھم در انگلستان

خواھد  بيش از چھل ھزار موعظه ایراد کرد با اعتقاد راسخ به اینکه خدا می
خوبی  ، چارلز وسلی به این اعتقاد او در سرودھای برادرش. نجات بيابند"  ھمه"

زبان سروده  ھایی که ھنوز ھم در کليساھای انگليسی، سرود نمایان است
  .شوند می

اعتقاد برادران وسلی به تعاليم آرمينيوس موجب جدایی ایشان از مبشرین فعال 
اختالف ميان عقاید کالون و . ، جرج وایتفيلد و جاناتان ادواردز شد آن زمان

  . آرمينيوس ھنوز ھم الینحل مانده است

  ھا نھضت آناباپتيست

، ھيچگاه تفکر آگوستين  گر، نظير لوتر، کالون و زوئينگلی ھای اصلی اصالح هچھر
ایشان ھمانند کاتوليکھا معتقد بودند که . در مورد حکومت مسيحی را رھا نکردند

از آنجا که تعميد کودکان مورد پذیرش . ، حکومت کند کليسا باید ھمراه با دولت
مسيحی بودند؛ کليسا حافظ قانون  بود، ھمه کسانی که در حکومت بودند، طبعاً

، کشيشان در امر قضا دخيل بودند؛ اگر جنگی با علتی موجه  بود، به ھمين دليل
  .جستند شد، مسيحيان باید در آن شرکت می درگير می

، این روش را مورد سؤال قرار  ای از پروتستانھا از ھمان قرن شانزدھم اما عده
س تعليم داده که کليسا فقط متشکل است مقد گفتند که کتاب ایشان می. دادند

اند؛ اینگونه افراد باید کامالً جدا از امور حکومت زندگی  از افرادی که تولدتازه یافته
ای در  مقدس و وسيله ، ایشان تعميد کودکان را بر خالف کتاب ھمين دليل به. کنند

مانداران ، فقط ای در نھضت آنان. دست حکومت برای کنترل کليسا قلمداد کردند
گرفتند؛ از اینرو، آناباپتيست ناميده شدند که در عمل به معنی  تعميد می

بایست در امور  ھيچيک از پيروان ایشان نمی. باشد می" تعميددھندگان مجدد"
ایشان از شرکت در . حکومتی درگير شود یا حتی در دادگاھھا سوگند یاد کند

  .دندپرھيختند و معتقد به مقاومت منفعل بو جنگ می

دادند که  بعضی تعليم می. ھا شدیداً به افراط کشيده شدند بعضی از آناباپتيست
ای دیگر از  عده. مسيحيان باید اموال خود را مطابق باب دوم اعمال بفروشند
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ھا در کشورھای مختلف مورد آزار و پيگرد شدید قرار گرفتند، اما  آناباپتيست
عقاید ایشان نخست در انگلستان ھوادار پيدا کرد و بر . ھيچگاه از ميان نرفتند

، نخستين کليسای  در اثر نفود عقاید آنان.  ھا تأثير گذاشت نھضت پوریتان
وجود آمد، سپس این نھضت به آمریکا  در انگلستان به ١۶١٢ باپتيست در سال

 ۀھم. بنيان گذاشته شد ١۶٣٠ نيز رسيد و کليسای باپيتست آمریکا در سال
یافتند و از ھرگونه دخالت در امور دولتی  اعضای این کليسا مجددًا تعميد می

ھای قرن  کليساھای باپتيست که مستقيماً با آناباپتيست. شدند برحذر می
  .دھند پروتستان را تشکيل می ۀباشند، امروزه بزرگترین فرق انزدھم مرتبط میش

  ھای بيشتر جدایی

مقدس را در کانون کليسا قرار  گران قدرت پاپ را زیر سؤال بردند و کتاب اصالح
که ھيچ مرجعی برای تشخيص و تصویب تفسيرھای مختلفی اما از آنجا . دادند

چيزی که در (دادند، وجود نداشت  دست می که گروھھای مختلف پروتستان به
  .ناپذیر گردید ، بروز جدایی و تفرقه اجتناب)کليسای کاتوليک موجود بود

، علمای الھيات ) روشنگری(تنویر  ۀھای دور با طلوع عصر جدید و اشاعه اندیشه
این امر منجر به پيدایی . مقدس نمودند مرجعيت کتاب ۀع به شک در بارشرو

، این تحول را مورد بررسی  در شماره آینده. ليبراليزم در مذھب پروتستان گردید
  قرار خواھيم داد

  ليبراليزم در مذھب پروتستان

ھای اخير، به موضوع اصالحات کليسا و نھضت پروتستان پرداختيم و  شمارهدر 
نقشی را که مارتين لوتر و ژان کالوَن در ایجاد و گسترش آن ایفا کردند، مورد 

نھضت پروتستان قدرت پاپ را نفی کرد و آزادی تفکر فردی و .  بررسی قرار دادیم
ی ھر فرد مسيحی به ارمغان واسطه با خدا را برا برقراری ارتباط شخصی و بی

، سبب گردید که متفکرین  آزادی اندیشه و تفکر فردی ۀاما ھمين مقول. آورد
ھای متفاوت خود را از مسائل الھياتی  ھا و استنباط مسيحی بتوانند اندیشه

آزادانه مطرح کنند؛ این امر، یعنی تفسيرھای متفاوِت رھبران اندیشمند 
ھای مختلفی در بطن مذھب  تدریج فرقه که به ، موجب شد کليساھای پروتستان

، و تعاليم  ، متفکر ھلندی ، به عقاید آرمينيوس در این زمينه. وجود آید پروتستان به
، به تحوالت دیگری که در روند تفکر  در این شماره.  ھا اشاره کردیم آناباپتيست

  . پروتستانتيزم رخ داد، خواھيم پرداخت

   بازتابھای نھضت اصالحات
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، موجب  مقدس بر مرجعيت مطلق کتاب)  پروتستانتيزم(تأکيد نھضت اصالحات 
، باید به بيداری  در این ميان. ای گردید پدیدآیی بيداریھای روحانی خارقالعاده

و ) ١٧۵٨ -  ١٧٠٣(رھبری جاناتان ادواردز  روحانی بزرگ در آمریکا در قرن ھجدھم به
- ١٧٠٣(ھمت جان وسلی  مان قرن بهبيداری بزرگ متودیستی در انگلستان در ھ

  .اشاره نمود) ١٧٩١

امور روحانی و  ۀاما عواقب و بازتابھای نھضت اصالحات را نباید فقط در عرص
عنوان حرکتی که مدافع آزادیھای فردی در  اصالحات به. مذھبی جستجو کرد

ھای  اندیشی کليسایی خودکامه بود، تأثيری عميق در عرصه مقابل جزم
چنانچه فرد در اتخاذ تصميم در خصوص .  جای گذاشت ندیشه بهسياست و ا

گيری در خصوص  تردید در تصميم اش با خدا از آزادی برخوردار باشد، بی رابطه
  . سایر مسائل نيز آزاد است

  عصر خِرَد

سازی ميدان برای ظھور  ، در آماده بينی و نگرشی در ساحت مذھب چنين جھان
، حرکتی که  یا عصر خِرَد نقش مھمی داشت"  عصر روشنگری"حرکت معروف به 

این .  کلی دگرگون ساخت ساختار دنيای اندیشه را در غرب در سده ھجدھم به
گيرد، اما خصوصيت  ھای متعددی را در بر می اصطالح گرچه دیدگاھھا و اندیشه

اعتراض . باشد بارز آن اعتقاد به توانایی خِرَد بشری برای کشف اسرار عالم می
خود را  ۀاین اعتقاد بنيادین بنا شده بود که خدا شخصيت و اراد ۀکه بر پای لوتر

ھای انسانی و رسومِ  ، نه از طریق واسطه مقدس مکشوف ساخته فقط در کتاب
کليسا، چرخی را به حرکت در آورد که در نھایتْ خودِ اصل  ۀساخته و پرداخت

تقد به کفایت مطلق متفکرین عصر روشنگری که مع! مکاشفه را زیر سؤال برد
ورزیدند که خرد انسان قادر است  خرد انسان بودند، بر این نکته اصرار می

، مرجعيت  نھضت اصالحات. مکاشفه الھی را نيز مورد قضاوت و سنجش قرار دھد
نھضت .  مقدس را جایگزین مرجعيت و اقتدار کليسا ساخت مطلق کتاب
مقدس  رد انسان را مافوق کتاب، خ ، این فرزند غير مذھبی اصالحات روشنگری

، از ساحت  اصطالح خرافاتی است قرار داد تا ھر آنچه را که غير عقالیی یا به
  .تفکر بشری بزداید

ھای  ، عميقاً آموزه ، و نظریه تکامل داروین ، پيشرفتھای تکنولوژی عصر روشنگری
،  تمقدس قرار گرف خِرَد باالتر از کتاب. سنتی مسيحيت را زیر سؤال برد

آالت نيرومندتر از معجزات پا به ميدان گذارد، و انسان نيز بر تخت حاکميِت  ماشين
عنوان  علت اینکه توانسته بود به عالم تکيه زد، اما نه بر اثر اراده خدا، بلکه به

  .، از ميدان تنازع بقا پيروزمند بيرون آید سازگارترین و ھوشمندترین نوع جانداران

   الھيات ليبرالی

آوردخواھی و پر کردن  يات ليبرال تالشی بود برای پاسخگویی به این ھمالھ
این حرکت در ابتدا بيشتر کليساھای . شکاف ميان اعتقادات مسيحی و دانش نو
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، آن دسته از اعتقادات مسيحيت را که با تفکر نوین  متفکرین الھيات ليبرال
آفرینش جھان ھستی در شش روز و تولد عيسی  مانند اعتقاد به(ھمخوان نبود 

، یا کامالً کنار گذاردند یا به روشی نو تفسير و تعبير کردند تا برای انسان ) از باکره
، دیدگاھھای علمای الھيات ليبرال  طور کلی و خالصه به. مدرن قابل پذیرش باشد

   :بندی کرد زیر جمع ۀگون توان به را می

محورانه و علمی بر عقاید سنتی - ، انسان عیبرتری دیدگاھھای طبي -١
  . مسيحی

متفکرین ليبرال رویدادھای .  شک به مسائل فوق طبيعی مسيحيت -٢
پذیرند و  ، نمی مقدس آمده را به صرف اینکه در کتاب)  مثالً معجزات(طبيعی  فوق
  .ای علمی و طبيعی توجيه کنند گونه کوشند این دسته از رویدادھا را به می

ای انسانی و خطاپذیر در زمينه اندیشه و تجربه مذھبی  مقدس را نوشته تابک -٣
از این رو، به رویدادھای تاریخی .  ای الھی دانند، نه مکاشفه بشر می

  .نگرند شک و تردید می ۀمقدس نيز با دید کتاب

، بلکه یک رھبر  ای الھی دھنده ليبرالھا مسيح را نه تجسم کلمه خدا و نجات -۴
  .نھایت آکنده از خدا بود دانند که به یک سرمشق می مذھبی و

بينانه به بشر دارند و برآنند که نسِل نابالغ بشر در اثر  آنان نگرشی خوش -۵
  .بشری تحقق خواھد بخشيد ۀ، نقشه خدا را برای جامع تکامل

 ۀواسط تواند خدا را به بينانه به قدرت انسانِ بافرھنگ که می نگرش خوش -۶
متفکرین  ۀبه عقيد. به خویش ادراک کند و الھياتی طبيعی تدوین کندتفکر و تجر

، ھمه مذاھب مبتنی ھستند بر ادراکی مشترک از خدا و فقط در فرعيات  ليبرال
این تفاوت بسته به این است که این مذھب در نردبان . با یکدیگر متفاوتند

یداً مخالف ادعاھای متألھين ليبرال شد. ای قرار دارد ، در چه مرحله تکاملی دین
  .باشند مسيحيت می ۀانحصارگرایان

دانان ليبرال منکر سقوط انسان و گناه اوليه و تباھی طبيعت بشری و  الھی -٧
. شمردگی توسط خون او ھستند ای و نيابتی مسيح و عادل لزوم قربانی کفاره
اعتقاد به بازگشت . آمرزد توبه می ۀواسط ، خدا انسان را به بنا بر باور آنان
، جای خود را به اميد برای تعالی معنوی انسان و استقرار  شخصی مسيح

  .ملکوت خدا در این جھان در اثر این پيشرفت داد
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.  یابيم می) ١٨٨٩- ١٨٢٢(ھای آلبرخت ریچل  ای از چنين تالش را در نوشته نمونه
مل داروین را به مسائل اجتماعی او مانند بسياری از معاصرین خود، نظریه تکا

. نماید سوی کمال ھدایت می تعميم داد و اظھار داشت که خدا تمدن بشر را به
کنند تا بينش خدایی  ، افراد خاصی ظھور می سوی کمال در مسير این حرکت به
، مسيحيت  به این ترتيب. عيسی یکی از این افراد بود. را به بشر تعليم دھند

. به یک دسته اصول اخالقی که باید در جامعه رعایت شوداساساً تبدیل شد 
یابد،  ، به چنين تکامل واالیی دست می ای که تحت حاکميت خرد و دانش جامعه

کمک خرد و  ، انسان به زعم آنان به. مسيح ندارد ۀدیگر نيازی به کفاره یا فدی
  .راھم آوردروزی خود را ف دانش خود، کفایت آن را دارد که امکانات سعادت و به

   افول ليبراليزم

ناگاه در گل و الی سنگرھای آغشته به  ، به علمای ليبرال ۀبينان اما دیدگاه خوش
در جنگ " آشویتز"رفت تا در اتاقھای گاز  خون جنگ جھانی اول فرو رفت و می
که قادر "  انسان متمدن"جنایات ھولناک . جھانی دوم به فراموشی سپرده شود

ھای کاخ اميدھای  ود به کمک خرد و دانش خود بود، پایهبه تأمين سعادت خ
گویا انسان متمدن به .  یکباره متزلزل ساخت دانان ليبرال را به الھی ۀباوران خوش

مھلکی  ۀاین فجایع ضرب! کمک خرد و دانش خود، کمر به نابودی خود بسته بود
  . بود بر پيکر الھيات ليبرال

داشتند اعتقادات مسيحيت را به زبانی بيان ، متفکرین مسيحی نياز  با اینحال
برای تحقق این منظور، الزم . کنند که برای انسان قرن بيستم قابل درک باشد

بود دیالوگی دائمی ميان انجيل و فرھنگ مدرن جریان بيابد و پيام مسيحيت در 
اول قرن  ۀاز اینرو، در نيم. قالب مفاھيم قابل درک برای انسان مدرن تبيين گردد

خود،  ۀ، برخی از متفکرین ليبرال با تجدید نظر در دیدگاھھای خردگرایان بيستم
ارتودکسی معروف شد و -حرکت الھياتی نوینی را پی ریختند که به تفکر نئو

اما متأسفانه تفکر ليبرالی مسيحی در . آینده ما خواھد بود ۀموضوع بحث مقال
بر جای گذارد، طوری که ھنوز مسيحی  ۀ، تأثير خود را بر اندیش٢٠و  ١٩ دو قرن

رو چنين تفکری  از دانشگاھھا و محافل آکادميک الھيات دنباله نيز بسياری
  . باشند می

  کارل بارت و الھيات نئو ارتودکسی

، به بررسی جریان فکری ليبراليزم در مذھب پروتستان  در شماره گذشته
چرخی که لوتر به حرکت در آورد، مآالً سبب گردید که دیدیم که .  پرداختيم

تبع جریان فکری عصر خرد، خاصه از قرن  ، به گروھی از علمای الھی پروتستان
، دیدگاھھای خاصی را در زمينه الھيات مطرح سازند که اھمّ آنھا عبارت  نوزدھم
ن ؛ اعتقاد به خطاپذیر بود شک به مسائل مافوق طبيعی مسيحيت: بودند از
عنوان یک  ؛ اعتقاد به مسيح به فرد الھی مقدس و نه مکاشفه منحصر به کتاب

معلم اخالق و نه پسر یگانه خدا؛ اعتقاد به قدرت بشر به نيل به درجات باالتر 
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کارل بارت در قرن بيستم  ۀآوردخواھی نيرومندان ، با ھم اما جریان فکری ليبرالی
داند توجه خوانندگان گرامی را بار  ، الزم می اما پيش از ارائه مقاله. روبرو شد

دیگر به این نکته جلب نماید که مندرجات این مقاله صرفاً یک بررسی تاریخی و 
) conservative(، ایمانی انجيلی  و اعتقاد مسئولين مجله؛ ایمان  عقيدتی است

  .داند ای و مصون از خطا می ، مکاشفه مقدس را الھامی است که تماميت کتاب

   کارل بارت

ترین علمای الھی قرن  یکی از برجسته  Karl Barth ١٨٨۶-١٩۶٨کارل بارْت 
او، در کنار آثار آثار . باشد بيستم و یکی از بزرگترین متفکرین تمام اعصار می

  .، ھرگز فراموش نخواھند شد ، و کالَون ، آکوئيناس آگوستين

ایی نشأت گرفت که در طول جنگ جھانی اول و  الھيات بارت از اغتشاش فکری
تنویر "کشتار ده ميليون نفر در جنگی ميان ملل . ، بر اروپا سایه افکند پس از آن

بينانه به خرد  تفکر مدرن و خوش ، ضربه مھلکی بود بر پيکر اروپایی"  ۀیافت
الھيات ليبرالی که ادعا داشت که  ۀلوحان باورانه و ساده پيام خوش.  انسانی

ناگاه خود را  انسان به کمک خرد خود، به باالترین درجات کمال خواھد رسيد، به
بارت نوشته است که در یکی از روزھای ماه اوت .  در قعر ورشکستگی یافت

قيصر آلمان  ۀطلبان فکر آلمانی را جزو حاميان سياست جنگمت ٩٣ ، نام١٩١۴
کارل . خورد چشم می خوانده که نام تمام استادان او در علوم الھی نيز در آن به

بارت که دیگر قادر نبود الھيات ليبرالی را بپذیرد، بر آن شد تا پيام خدا را کشف 
  .کند

   خدایی کامالً متفاوت

ھای پولس  مقدس رجوع کرد، خصوصاً به نوشته ، به کتاب برای یافتن پاسخبارت 
  :، او به سه نتيجه رسيد١٩٢٠در اوایل سال .  رسول

کنند، کامالً متفاوت  ليبرال معرفی می  مقدس با خدایی که متألھين خدای کتاب
خدا بودِن "  ، بلکه مقدس مذھب یا اخالقيات انسان نيست موضوع کتاب.  است
فرد او، و قدرت و ابتکار عمل  وجود مطلق و منحصر به... ، ، خدایی متفاوت...ا، خد

  ."باشد اش با انسان می او در رابطه

ای صورت گيرد تا خدا و کالمش در  درجه ١٨٠ ، باید چرخشی در تفکر الھياتی
  .جایگاه متعالی خود قرار گيرند
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تنھایی قادر به شناخت  به انسان.  است  ، نادرست و کذب ھر گونه الھيات طبيعی
، تنھا راھی که در مقابل انسان قرار دارد،  در این خصوص. باشد و درک خدا نمی

  .باشد ، پسر خدا، می اتکا به مکاشفه خدا، و بر شخص و کار عيسی مسيح

خالصه اصول اعتقادات "نام  ، او نخستين مجلد از اثر خود به١٩٢٧در سال 
اما چون پی . قاید الھياتی خود را عرضه نمایدرا منتشر ساخت تا ع"  مسيحی

، آن  برد که برخی از عقاید خود را بر فلسفه اگزیستانسياليستی بنا کرده است
اصول اعتقادات "لذا عنوان آن را تغيير داد و آن را . را یک شکست تلقی کرد

ناميد و کوشيد تا تمام الھياتش را بر این عقيده استوار نماید که " کليسا
اشفه خدا برتر از ھر عامل دیگری است و به ھيچ اندیشه بشری وابسته و مک

توانست  ای را که می ھر نکته"  : این کتاب گفته است ۀاو در بار.  متکی نيست
کوچکترین تشابھی را ميان الھيات مسيحی و فلسفه اگزیستانسياليستی بر 

  . " قرار سازد، قطع کردم

  "اصول اعتقادات کليسا"

محقق معاصر، . باشد ترین اثر بارت می عظيم" ول اعتقادات کليسااص"کتاب 
،  ای که بر آثار بارت نگاشته است در مقدمه) Herbert Hartwell(ول  ھربرت ھارت

  .کند بندی می پنج ویژگی بارز در آن را اینچنين جمع

  کالم خدا

ھمين  ؛ به مقدس است تفسيری درست از کتاب ۀ، وظيفه الھيات ارائ برای بارت
مقدس استوار  ھای الھياتی او تماماً بر تفسير و تأویل کتاب ، نوشته جھت
. مقدس آغاز کند او مطلقاً مایل نبود کار خود را از نقطه دیگری جز کتاب. باشد می

ورزید که انسان فقط  بارت گرچه متفکری بزرگ و دقيق بود، بر این امر اصرار می
است که فيض خاص آن را از خدا دریافت زمانی قادر به کشف حقایق کالم خدا 

  .کرده باشد

   شناسی مسيح

ھا، مسيح  ، بدین معنی که در تمام آموزه است"  شناختی مسيح"آثار بارت کامالً 
بارت .  ؛ او آغاز و پایان است ھمه چيز برای او آفریده شده. باشد نقطه آغاز می

ا که در شخصيت دوم تثليث سخن گوید چر ۀمایل نيست حتی در بار
عيسی مسيح  ۀاو فقط در بار.  کار نرفته است مقدس چنين اصطالحی به کتاب

ندارد، زیرا برای " خدا ۀکلم"چنين تأکيدی تناقضی با جایگاه . گوید سخن می
  . ھمان عيسی مسيح است" کلمه خدا"بارت 

   حرکت اندیشه
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 ۀ، مگر آنکه جاموجود ندارد"  ، اميد، و محبت ایمان"ھای نظير  ، مقوله برای بارت
،  در نظر او، اندیشه و عمل باید ھمواره توأم باشند؛ به ھمين دليل. عمل بپوشند

بارت ھرگز از یک اندیشه کلی و انتزاعی .  اندیشه ھمواره در حال حرکت است
کند تا به مسائل خاص برسد، بلکه ھميشه از مسائل خاص شروع  شروع نمی

ھيچ حقيقتی ... کل بدون جزء وجود ندارد: "دگوی او می. رسد کند و به کل می می
، تمامی حقایقْ اعمال  مقدس صورت عام و بدون زمان وجود ندارد؛ مطابق کتاب به

خاص خدا ھستند، اعمالی که خصوصياتی ابدی دارند و ھمه زمانھا را در بر 
  ."زمانی و ملموس نيز دارند-  ، خصوصيتی دنيایی گيرند، اما در ضمن می

   ریخيتعينيت و تا

،  ، و آن واقعيت خدا است عينيت یعنی وجود واقعيت خارج و مستقل از انسان
این . او ۀنام عيسی مسيح و عمل مصالح انسانی است به-، و خدا تثليث است

  .دھد واقعيت عينی است که زندگی ھر انسانی را تعيين و تحت تأثير قرار می

، تاریخ از زمانی شروع  ای انسانبر. شود ، از ازل آغاز می تاریخ پيش از آفرینش
،  ، بر اساس عھد فيض شد که خدا عزم کرد که انسانھا را در عيسی مسيح

، ضميمه  ، و سایر بخشھای تاریخ ، تاریخ واقعی ھمين است در نظر بارت. برگزیند
  .باشند ای بر این حقيقت می و الحاقيه

  نياز زمان حاضر

، و  ، مصالحه ، نظير کالم خدا، مکاشفه عناصر ایمان و اعتقاد مسيحیتمامی 
خدا دائماً در . باشند خدا می ۀیابند ، ھمگی واقعی ھستند و عمل ادامه غيره

مقدس تبدیل  برای آنکه کتاب.  حال عطا کردن است و بشر دائمًا در حال دریافت
اشفه عملی است مک. گردد، باید عمل مکاشفه صورت گيرد" کالم خدا"به 

مقدس برای او  اگر شخص عمل مکاشفه الھی را دریافت نکند، کتاب.  دائمی
انسان امروز نيز به مکاشفه خدا از طریق . خدا نخواھد شد"  کالم"تبدیل به 

  . مقدس نيازمند است کتاب

   نگرشی جدید بر برگزیدگی

ر نظر او، خدا پيش د. ، در تفکر مسيحی کامالً جدید بود عقاید بارت در مورد نجات
، مقدر فرمود که بشر در عيسی مسيح برگزیده شود، یعنی در کسی  از آفرینش

گزیدگی  ژان کالوَن قبالً پيش.  که در آن واحد، ھم برگزیده بود و ھم رد شده
، و اکثریتی را  ، خدا اقليتی را برای نجات موجب آن دوگانه را تعليم داده بود که به

، خدا عميقاً انسان و خلقت را مورد  بود؛ اما طبق نظر بارت برای ھالکت برگزیده
او نجات الھی را جزئی از نقشه ازلی خدا پيش از آفرینش . دھد تأئيد قرار می

خاطر گناه  ، به ای که خدا از روی ناچاری ، نه نقشه)١ :۴افسسيان (بيند  می
  .ریزی کرد انسان طرح
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اعتقاد به اینکه (قرار داد "  یونيورساليزم"، او را در معرض اتھام  این عقيده بارت
اگر خدا ھمه را در مسيح برگزیده ).  ھمه انسانھا سرانجام نجات خواھند یافت

سؤاالت دیگری نيز از این دست در مورد .  ، پس ھمه نجات خواھند یافت است
مطرح است که بارت به آنھا ) کار محافظه(عقاید بارت از سوی مسيحيان انجيلی 

دھد، یا الاقل پاسخش برای ما مسيحيان انجيلی  ای کامل پاسخ نمی ونهگ به
  . کننده نيست قانع

   الھيات نئو ارتودکسی

واکنشی که کارل بارت در مقابل جریان فکری الھيات ليبرال نشان داد، او را جزو 
الھيات قرار داد که به الھيات نئو  ۀپيشگامان حرکت فکری دیگری در حوز

،  ، تيليش متفکرین دیگری نظير اميل برونر، بولتَمن.  ف استارتودکسی معرو
این . باشند ھای برجسته این نھضت می راینھولد نيبور، و ریچارد نيبور، از چھره

، ھر  شود و متفکرین وابسته به آن ، طيفی گسترده را شامل می جریان فکری
وان الھيات توان الھيات منسجمی تحت عن یک دیدگاه خاص خود را دارد و نمی

  .نئو ارتودکسی تدوین کرد

، الھيات نئو ارتودکسی بر این عقيده اصرار دارد که خدا فرابود و  طور خالصه اما به
تواند به شناخت او دست یابد که او خودش  متعال است و بشر فقط زمانی می

، از طریق عيسی مسيح مکشوف  خود را آشکار سازد؛ و خدا خود را در وھله اول
نيز مکشوف ساخته است "  تاریخ نجات"؛ اما او خود را در رویدادھای  استکرده 
نئو ارتودکسھا در این نکته با . مقدس صرفاً شھادتی است بر این رویدادھا و کتاب

. ، قصور پذیر و خطاپذیر مقدس سندی است انسانی ليبرالھا توافق دارند که کتاب
د را از طریق آن بر بشر مکشوف اما معتبر است چونکه خدا مقدر فرموده که خو

توان با خدا در مسيح  ای است که از طریق آن می سازد و در ضمن وسيله
نئو ارتودکسھا ھمچنين تأکيد زیادی بر گناھکار بودنِ طبيعت بشری . مالقات کرد

  .دانند گذارند و تنھا راه نجات را ایمان به مسيح می می

خودی خود کالم  مقدس به تقدند که کتاب، متفکرین نئو ارتودکس مع طور خالصه به
، بلکه زمانی تبدیل به کالم خدا و مکاشفه او  خدا و مکاشفه کامل او نيست

از این رو، متفکرین . ، با خدا مالقات کند شود که انسان از طریق آن می
اما . نئوارتودکس برای تجربه اگزیستانسيلی انسان با خدا اھميت زیادی قائلند

، ما مسيحيان انجيلی این دیدگاھھا را  ر آغاز بحث گفتيمھمانطور که د
  . پذیریم نمی

   تحول در اندیشه مسيحی در قرن بيستم: بخش پانزدھم و آخر

  " تاریخ تفکر مسيحی"تلخيص از کتاب 

، به بررسی جریان فکری ليبراليزم در مذھب پروتستان  ھای گذشته در شماره
مقدس  دیدیم که متفکرین مسيحی ليبرال خرد انسان را فوق کتاب.  پرداختيم
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، خدا متعال است و بشر فقط زمانی  طبق اعتقادات متفکرین نئو ارتودکس
تواند به شناخت او دست یابد که او خود را از طریق عيسی مسيح و  می
مقدس صرفاً شھادتی است بر  کتاب. نيز مکشوف سازد"  تاریخ نجات"دھای رویدا

ای است  اما وسيله. ، قصورپذیر و خطاپذیر این رویدادھا و سندی است انسانی
مقدس زمانی تبدیل  کتاب. توان با خدا در مسيح مالقات کرد که از طریق آن می

. ، با خدا مالقات کند شود که انسان از طریق آن به کالم خدا و مکاشفه او می
  . انسان بسيار گناھکار است و تنھا راه نجات ایمان به مسيح است

ترین تحوالت اندیشه مسيحيت پروتستان تا اواخر قرن  ، به مھم در این شماره
  . بيستم خواھيم پرداخت

الزم است نظر خوانندگان گرامی را بار دیگر به این نکته جلب کند که مطالب این 
؛ این تفکرات  فاً برای آشنایی خوانندگان با تفکرات علمای الھيات استمقاله صر

مقدس نيست و ضرورتاً مورد قبول مسؤولين  الزاماً و تماماً مطابق مکاشفه کتاب
، متفکر برجسته  گویيم فالن شخص زمانی نيز که می. باشد مجله نيز نمی

ک و دانشگاھی اشاره ، این امر به شھرت او در محافل آکادمي الھيات بوده است
دارد، نه در محافل کليسایی که ایمان راستين مسيحی مورد عمل و پذیرش 

  . است

   اگزیستانسياليزم مسيحی

طبق این .  ، اگزیستانسياليزم است یکی از مکاتب اصلی فلسفه قرن بيستم
وجود  ۀواسط ، و به ، یکه و تنھا است ، انسان در دنيایی بدون مفھوم فلسفه
افيزیکی خود، کامالً آزاد است تا راه و روش زندگی خود را انتخاب کند؛ و مت نيمه

  . کند و نه بالعکس این راه و روش است که طبيعت او را تعيين می

،  برخی از علمای الھيات مسيحی تحت تأثير فلسفه اگزیستانسياليستی
فه یکی از پيشگامان فلس. مسيحيت را مورد تعبير و تفسير مجدد قرار دادند

  .باشد ، سورن کرکگارد می اگزیستانسياليستی

  سورن کرکگارد

پدر اگزیستانسياليزم مسيحی و نيز ) ١٨۵۵- ١٨١٣متولد کپنھاگ (کرکگارد 
ھنگام مرگش ھوادارن چندانی  گرچه به.  اگزیستانسياليزم غيردینی است
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.  است"  شکاف نامحدود بين خدا و انسان"از بارزترین عقاید کرکگارد، اعتقاد او به 
بدون "داشت که  دانست و مصراً اظھار می او این شکاف را نتيجه گناه انسان می

او ." د وجود داشته باشدتوان ، مسيحيت حقيقی نمی وجود آگاھی نسبت به گناه
توانيد کليساھا  وجدان ھشيار را بردارید و آنگاه می: " گفت می

  ."تبدیل کنيد رقص سالنھای راببندیدوآنھارابه

تواند بر شکاف نامحدودی که بين او و انسان وجود  از نظر کرکگارد، تنھا خدا می
  .، این کار را انجام داد خدا در تجسم عيسی مسيح. ایجاد نمایددارد، پلی 

تفکر اگزیستانسياليستی کرکگارد و اعتقاد او به اصالت وجود انسان و تجربه او، 
.  گفت امری است ذھنی و تجربی شود که حقيقت را می از این باور او آشکار می

م و دریابم که خدا مسأله اصلی این است که من خود را درک کن: "نویسد او می
مسأله اصلی ھمچنين این است که حقيقتی را . خواھد چه می"  من"حقيقتاً از 

خاطر آن بتوانم زندگی  به"حقيقت است و باوری را بيابم که "  من"بيابم که برای 
، اما این امر در من  اگر من بتوانم معنای مسيحيت را تشریح نمایم."  کنم و بميرم
ایجاد نکند، چه سودی دارد؟ و اگر حقيقت سرد و برھنه در  ام تغييری و زندگی

پذیرم یا خير، و  برابرم بایستد و برای آن اھميتی نداشته باشد که من آن را می
وجود آورد، چه  ، ترس و وحشت به جای توکل و سرسپردگی صرفاً در من به
  "سودی دارد؟

، خصوصاً بر کارل بارت  متفکرات کرکگارد تأثير شگرفی بر تفکر الھياتی قرن بيست
  .ارتودکسی گذارد-و تفکر نئو

   رودُلف بولتمان

ھای برجسته  ، از چھره دانشمند معروف الھيات در آلمان )١٩٧۶ -١٨٨۴(بولتمان 
  .او محقق و متخصص عھدجدید و تفسير آن بود.  اندیشه مسيحی است

  :توان چنين خالصه کرد او را می اعتقادات

نائل آیيم "  عيسای تاریخی"توانيم به شناخت  ھا، نمی لاز طریق مطالعه انجي
، نه  منظور شخصيت و زندگی عيسای ناصری است آنطور که واقعاً زندگی کرده(

  ). ھا معرفی شده ھای بعدی در انجيل آنطور که در دھه

کافی است که از . ضرورتی ندارد"  عيسای تاریخی"تالش برای کشف و شناخت 
  .عيسی زندگی کرد و جان سپرد  موضوع را دریابيم که اناجيل بتوانيم این
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ما فقط بر اساس ایمانی تجربی و .  توجه به عيسای تاریخی امری ناروا است
، نه بر اساس اعتقاد به اینکه شرح زندگی  یابيم اگزیستانسياليستی نجات می

  . است " اسطوره"عيسی در اناجيل عيناً در تاریخ اتفاق افتاده است یا اینکه فقط 

،  ، ارواح نظير اعتقاد به فرشتگان(ای  عھدجدید آکنده است از مطالب اسطوره
انسان مدرن که با علم سر و کار دارد، ...) ، قيام او  تولد عيسی از باکره

"  زدایی اسطوره"لذا باید عھدجدید را . ای را بپذیرد تواند این عقاید اسطوره نمی
  .ولی صحيح برای اخالقيات استخراج نمودنمود و از البالی این اساطير، اص

بولتمان به پيامی در مورد انسان و نياز او به پيدا کردن  ۀزدایی شد انجيل اسطوره
، ایمان  از نظر بولتمان. شود راھی برای گریز از وحشت و اضطراب تبدیل می

تعھد مطيعانه و وارستگی "و "  گشودگی آزادانه ما نسبت به آینده"معنای  به
شناسی را  کند که انسان بولتمان خود تصدیق می.  است"  نی از جھاندرو

بخواھد درمورد خدا  اگر انسانی"گفته خودش  به.  جایگزین الھيات ساخته است
  ."سخن بگوید، باید در مورد خودش سخن بگوید

   پُل تيليخ

د اصلی او این بو ۀاندیش). ١٩۶۵ -١٨٨۶(، آلمانی است  تيليخ نيز ھمچون بولتمان
. باشد که مسيحيت پيامی دارد که مربوط به شرایط زمان نگارش خودش می

اما گام بعدی و مھم این است که . الھيات وظيفه دارد که این پيام را کشف کند
، مسيحيان  در نظر تيليخ. ، تفسير و تعبير نماید الھيات این پيام را برای ھر نسل

، از ارزش آن  ھزار سال پيش است ، با تأکيد بر پيامی که مربوط به دو انجيلی
  .کاھند برای مردم مدرن می

کارگيری پيام ابدی را در شرایط  ، یعنی به ، صحت این روش اکثر علمای الھی
شرایط  رافدای ابدی عقيده آنان وی عناصر حقيقت پذیرند، اما به معاصر می

  . معاصرنموده است

  تحوالت اخير

  ) خدای متحول(الھيات پویش 

سازد که خدا  ، این عقيده را مطرح می ر که بيشتر در آمریکا مطرح استاین تفک
، تغييرناپذیر، ایستا، و علت ھمه  ، خدایی خارج از زمان بر خالف اعتقادات رایج

، خدایی است که عمل  مقدس ، خدای کتاب طبق این نگرش. باشد امور نمی
شکلی پویا در وقایع این  نماید، به کند، در بطن زمان با ما ارتباط ایجاد می می

گردد تا حدی که حتی از رفتار  ، و از قوم خود متأثر می جھان خود را درگير نموده
  .شود قوم خود اندوھگين می
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، ھستی خود را از او دارند و متکی به او  ، ھمه موجودات طبق الھيات پویش
ھان مخلوق پذیرد، یعنی اینکه وی به ج اما وی از خلقت خود تأثير می. باشند می

کند تا اینکه ما تبدیل به علت و او تبدیل به  آزادی واقعی ولی محدود عطا می
؛ پس  ام ، او را محزون ساخته ، اگر من خدا را رد کنم به این ترتيب. معلول گردد

کند و او را  کنش من واکنشی را در او ایجاد می.  من علت ھستم و او معلول
ھای چنين امری را در تاریخ وقایع قوم خدا در  نهنمو(نماید  وادار به اقدامی می

  ). مقدس داریم کتاب

. نظر برسد چنين مطالبی ممکن است برای ھمه ما مسيحيان انجيلی بدیھی به
الھيات .  بریم شود که به پيامدھای این نگرش پی می اما مشکل از آنجا آغاز می

آنچه که وجود دارد و  ؛ او فقط از پذیرد که خدا از آینده آگاه است پویش نمی
. ، نه از آنچه که در آینده اتفاق خواھد افتاد تواند شناخته شود، آگاه است می

برای او، مثل ما، .  الھيات پویش قبول ندارد که خدا خارج از زمان است
  . ، آینده٢٠٢۶گذشته است و سال  ١٩٩۶ سال

ه جھان نياز دارد و شود که گویا ب ، خدا طوری تصویر می ، در الھيات پویش درضمن
  . اینکه جھان ابدی است

کند، اما در کل  الھيات پویش گرچه نگرش قابل توجھی را در مورد خدا مطرح می
  .گيرد مقدس فاصله می از حقایق کتاب

   یورگن مولتمان

عنوان اسير  ، در جنگ جھانی دوم در انگلستان به) در آلمان ١٩٢۶ متولد(مولتمان 
سپس به . ر ھمين دوران بود که به مسيح ایمان آوردد. برد سر می جنگی به

  . ترین علمای الھيات است تحصيل الھيات پرداخت و امروزه یکی از برجسته

شناسی در تعاليم مسيحی اھميت  بر آخرت" الھيات اميد"مولتمان در کتاب 
بر اساس . داند آن را یکی از ارکان بنيادین مسيحيت میاو .  بسياری قائل است

داند که به اجتماع بشتابند و نور اميد  ھمين اعتقاد، او مسيحيان را موظف می
این تفکر او تأثير عميقی بر شورای جھانی کليساھا و بر . آخرت را بر آن بتابانند

  . بخش داشته است الھيات رھایی

دارد که خدا داوطلبانه خود را در برابر این  می، بيان " خدای مصلوب"در کتاب 
این . دھد که مخلوقاتش باعث رنج او شوند و بر او تأثير بگذارند امکان قرار می
  . ، نه از روی اجبار، بلکه از روی محبت رنجی است

، مسيحيان را به اتحاد جھانی و " کليسا با قدرت روح"نام  او در کتاب دیگری به
کند تا به  ای اجتماعی و درگير شدن در سياست تشویق میھ شرکت در فعاليت

ھای  عدالتی ، و بی ، ظلم و ستم سياسی رھایی انسان از بردگی اقتصادی
  .اجتماعی یاری رسانند
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   برگ ولفھارت پانن

،  پس از تحصيل الھيات. آلمان چشم به جھان گشوددر  ١٩٢٨ برگ در سال پانن
، جداسازی ایمان  او برخالف بارت و بولتمان. جزو متفکرین برجسته معاصر گردید

پندارد و معتقد است که الھيات باید بر بنيان تاریخ بنا  و تاریخ را نادرست می
و  ، ایمان و الھيات مسيحی تبدیل به معرفتی سِرّی شود، در غير اینصورت

او بر این حقيقت تأکيد دارد که کليه . گردد منحصر به یک گروه بسته می
، با شواھد معتبر قابل  ، خصوصاً قيام مسيح ھای فوق طبيعی مسيحيت پدیده

؛ ایمان به آن به معنی تصدیق حقيقتی است که در مقابل چشمان  اثبات است
وفاداری ھمسرش ، به  مثل اینکه کسی بر اساس شواھد عينی. ما قرار دارد

اطمينان داشته باشد، اما شناخت شخصی از او نيز این شواھد را تأئيد 
  .کنند می

   نکته پایانی

، ما با عقاید متفکرین مختلف در طول تاریخ  با خاتمه این سلسله از مقاالت
دیدیم که بعضی از متفکرین مسيری خالف تعليم صحيح .  کليسا آشنا شدیم

رفتند و برخی دیگر کوشيدند با امين ماندن به حقایق مقدس را در پيش گ کتاب
  .ای منطقی بيان دارند گونه ، آن را به عنوان مکاشفه الھی کالم خدا به

مقدس و آشنایی با علم  وظيفه ما مسيحيان این است که با مطالعه دقيق کتاب
ھای درست را از نادرست تمييز و تشخيص دھيم  تفسير، بتوانيم عقاید و اندیشه

  ! آمين.  مقدس استوار بایستيم و بر واقعيت مکاشفه الھی در کتاب

  

 


