الھيات مسيحی
متفكرﯾن مسيحی در طی قرون و اعصار  ،چه عقاﯾد و نظراتی در خصوص تعاليم
و آموزه ھای مسيحيت داشته اند و مسيحيت را به طور كلی چگونه می دﯾده
اند ؟ ما می خواھيم بدانيم كه بزرگان اندﯾشه در مسيحيت  ،در دوره ھای
مختلف  ،مسائلی نظير الھامی بودن كتابمقدس  ،شخصيت و الوھيت مسيح ،
تجسم او  ،ارتباط ميان طبيعت الھی و بشری او  ،نجات و كفاره مسيح  ،روح
القدس  ،بازگشت مسيح و معاد  ،احتمال لغزش و از دست دادن نجات بعد از
درﯾافت تولد تازه  ،و مسائلی تظير اﯾنھا را چگونه درك می كرده اند .
جنب ھای مختلف اﯾن قبيل نكات الھياتی در كتابمقدس ھميشه به طور جامع
بيان نشده است ؛ لذا در ھر دوره  ،متفكرﯾن مسيحی نظرات خاصی در مورد
آنھا ابراز داشته اند كه بعضا با ﯾكدﯾگر تفاوت فلسفی ظرﯾفی داشته است .
ھدف اﯾن رشته از مقاالت  ،بررسی اﯾن آرا و سير تحول و تكامل آنھاست .
ﯾك مسيحی متعھد باﯾد ميراث الھيات خود را جدی بگيرد  ،ﯾا به گفته كارل بارت
) ، (Karl Barthعالم الھيات قرن بيستم " ،نمی توان مسيحی بود و به اندﯾشه
ھای الھيات گذشته  . ..توجھی نكرد  ".مسيحيان در ھر دوره  ،با مسائل
الھياتی درگير بوده اند  ،از اﯾن رو ضروری است كه با گذشته آشناﯾی داشته
باشيم تا برای مطالعات و بحث ھای امروز  ،اساسی محكم تر بدست آورﯾم  .در
اﯾن سلسله از مقاالت  ،ما به تحوالت مھم الھيات در چھار دوره ذﯾل خواھيم
پرداخت  :دوره پدران كليسا )سالھای  100تا  (451؛ دوره قرون وسطی و
رنسانس ) 1000تا  (1500؛ دوره اصالحات و بعد از اصالحات ) 500تا  (1700؛
دوره جدﯾد ) 1700تا به امروز ( .
 . 1دوره پدران كليسا
سالھای  100تا  451ميالدی ) بخش اول (
دوره ای كه ما آن را "دوره پدران كليسا" می ناميم  ،از زمان خاتمه نگارش عھد
جدﯾد ) حدود  100ميالدی ( آغاز و به شورای كالسدون )  (Chalcedon ،451ختم
می شود  .اﯾن دوره به اﯾن علت "دوره پدران كليسا" نام گرفته كه چھره ھای
برجسته ای كه "پدر كليسا" ناميده می شوند  ،در آن زمان می زﯾسته اند ،
چھره ھاﯾی نظير ژوستين ِ شھيد  ،اﯾرنيوس  ،اَرﯾجن  ،ترتوليان  ،و آگوستين  .با
اﯾنكه كليسا در برخی از بخش ھای اﯾن دوره تحت جفا بود  ،اما با اﯾنحال ،
الھيات مسيحی به شكوفاﯾی چشمگيری دست ﯾافت  ،طوری كه اثرات آن تا به
امروز نيز در كليسا مشھود است .
گستره كانَن عھد جدﯾد
الھيات مسيحی رﯾشه در كتابمقدس دارد  ،اما در دوره پدران  ،ھنوز روشن نبود
كدام نوشته ھا می باﯾست جزو عھد جدﯾد و در نتيجه جزو كتب مقدسه به
شمار آﯾند  ،ﯾا در اصطالح فنی  ،كدام كتاب ھا می باﯾست جزو كانَن عھد جدﯾد
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آتاناسيوی كه بين سالھای  296تا  373زندگی می كرد  ،در نامه ای كه خطاب
به كليساھای مختلف نوشته  27 ،كتاب عھد جدﯾد را ھمانگونه كه امروز مورد
پذﯾرش است  ،به عنوان كتب كاننی نام برده است  .در خصوص پذﯾرش ﯾا عدم
پذﯾرش كتابھاﯾی نظير رساله ﯾعقوب  ،رساله اول كلمنت )  ، Clementاسقف
روم پيش از پاﯾان قرن اول (  ،و كتاب دﯾداكه )كتاب تعليمات كليساﯾی مربوط به
اواخر قرن اول (  ،مباحثی وجود داشته كه سرانجام رساله ﯾعقوب به عنوان
كتاب كاننی پذﯾرفته شد  .در ميان كليسا ھای غرب  ،تردﯾدھاﯾی در خصوص
كتاب عبرانيان وجود داشت زﯾرا به ھيچ رسولی مستقيماً اسناد نشده بود ؛ در
ميان كليسا ھای شرق نيز تردﯾدھاﯾی در زمينه كتاب مكاشفه وجود داشت .
نكته مھمی كه باﯾد متذكر شد اﯾن است كه در اﯾن دوره نوشته ھای بسياری در
دسترس بود كه ادعا می شد الھامی و اصيل نيست  .اما در ميان كليسا ھا
توافقی خارق العاده وجود داشت در اﯾن خصوص كه چه كتابی كاننی است و
چه كتابی نيست  .علت اﯾن امر اﯾن بود كه كليسا سعی نمی كرد اقتدار خود را
بر اﯾن نوشته ھا تحميل كند  ،بلكه فقط آن نوشته ھاﯾی را كه قبال صاحب اقتدار
و مرجعيت بود  ،مورد تشخيص و پذﯾرش قرار می داد  .به گفته اﯾرنيوس )
" ، ( Iranaeusكليسا بوجود آورنده كانن نيست  ،بلكه فقط آن را مورد شناساﯾی
قرار می دھد  ،و آن را درﯾافت و حفظ می كند "  .زمانی كه شورای كارتاژ در
سال  397تمامی كتب عھد جدﯾد را مورد تاﯾيد قرار داد  ،در واقع فقط آنچه را كه
قبال حقيقتی پذﯾرفته شده بود  ،به طور عمومی و علنی اعالم داشت .
نقش سنت
در قرن دوم  ،ﯾك جرﯾان فكری بوجود آمد كه مدعی بود كه انسان می تواند
بوسيله "معرفتی" خاص ) به ﯾونانی  ( gnosisنجات ﯾابد  .اﯾن جرﯾان فكری كه
تفكر گنوستيكی )  ( Gnosicismنام داشت  ،تشابه نزدﯾكی با مسيحيت داشت
 ،زﯾرا ھم از نام مسيح استفاده می كرد و ھم از گزﯾده ھاﯾی از كتابمقدس برای
اثبات اصول عقاﯾد خود سود می جست  .تفكر گنوستيكی كليسا را واداشت تا
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اﯾرنيوس به درستی اعتقاد داشت كه تعاليمی كه او از پوليكارپ درﯾافت داشته ،
از رسوالن آمده  ،در حاليكه گنوستيك ھا نمی توانستند چنين ادعاﯾی بكنند .
سوال دوم اﯾن بود كه آﯾا تعليم مورد نظر  ،توسط كليه جوامع و كليسا ھای
مسيحی  ،صرفنظر از نژاد و زبان  ،مورد پذﯾرش واقع شده ﯾا نه ؟ ترتوليان )165
تا  ، (225ﯾكی دﯾگر از پدران اوليه كليسا  ،با تاسف اظھار داشته كه بعضی افراد
معنی كتب مقدسه را تحرﯾف می كنند تا نظرات خود را اثبات كنند  ،اما سنت
می تواند كليسا را از تعابير و تفاسير غرﯾب و منحرف محفوظ دارد  .به اﯾن ترتيب
 ،سنت در حكم منبع جدﯾدی برای مكاشفه نبود  ،بلكه وسيله ای بود تا كليسا
را نسبت به مكاشفه كتابمقدس امين نگاه دارد .
تدوﯾن اعتقاد نامه ھای بين الكليساﯾی
در دوره پدران كليسا  ،شوراھای مھم بين الكليساﯾی تشكيل شد و اعتقاد نامه
ھاﯾی تدوﯾن كرد كه اساس اﯾمان تمام فرقه ھای مھم مسيحيت را تشكيل داد .
در اﯾن دوره  ،دو اعتقاد نامه بسيار مھم بوجود آمد ؛ اولی  ،اعتقاد نامه رسوالن
بود و دﯾگری اعتقاد نامه نيقيه  .اعتقادنامه رسوالن در واقع اعالميه اﯾمان
مسيحی است  .نخستين اشاره به آن در نامه آمبروز به سال  390ﯾافت می
شود  .در زمان او  ،اعتقاد عمومی بر آن بود كه اﯾن اعالميه اﯾمان توسط رسوالن
مسيح تدوﯾن شده است  .در قرون وسطی  ،اﯾن اعتقاد نامه در مراسم تعميد
قرائت می شد  .در اﯾن اعتقاد نامه  ،به كار و نقش پدر و پسر و روح القدس
اشاره شده و تاكيد خاصی بر روی كار مسيح شده است  .اﯾن تاكيدات
مسيحيت را از دﯾن ﯾھود متماﯾز می ساخت  .در اﯾن اعتقاد نامه  ،به كليسا ،
روز داوری  ،و قيامت تاكيد شده است  ،ﯾعنی مسائلی كه در قرن اول بسيار
حاكم بود .
اعتقاد نامه نيقيه در پاﯾان شوراﯾی كه در شھر نيقيه ) واقع در تركيه امروز (
منعقد شد  ،تدوﯾن گردﯾد  .اﯾن شورا به دستور كنستانتين  ،امپراطور وقت در
سال  325برگزار شد و علت آن مناقشه ای بود كه آرﯾوس بوجود آورده بود كه
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اﯾن دو اعتقاد نامه حاكی از توافق كلی است كه در پاﯾان دوره كليسا در خصوص
مسائل اصلی اﯾمان مسيحی وجود داشته است .
به اﯾن ترتيب  ،در دوره پدران كليسا  ،معين شدن كانن عھد جدﯾد  ،نقشی كه
سنت اﯾفا می كرد  ،و تدوﯾن اعتقادنامه ھای كليساﯾی ھمگی كمك كرد تا
الھيات و اعتقادات مسيحيت شكل مشخص و معينی به خود بگيرد  .ھمه اﯾنھا
اساس و بنياد الھيات مسيحی را تا به امروز تشكيل می دھد  .اكنون كه عوامل
دخيل در شكل گيری الھيات را در دوره پدران كليسا بررسی كردﯾم  ،می توانيم
به جزئيات برخی مسائل الھياتی كه در سير اندﯾشه مسيحيت حائز اھميت می
باشند  ،بپردازﯾم .
دﯾدﯾم كه در اﯾن دوره پر بار از تفكر مسيحی  ،انجيلی كه رسوالن موغظه می
كردند  ،از طرﯾق تھيه كانن عھد جدﯾد با امانت به نسل ھای بعدی منتقل شد ،
نقش سنت تثبيت گردﯾد  ،و اعقاد نامه ھای بين الكليساﯾی تدوﯾن شد  .عالوه
بر اﯾنھا  ،در اﯾن دوره  ،شاھد مطرح شدن چھار سوال حياتی در تفكر مسيحی
ھستيم .
اﯾن چھار سوال عبارتند از  :طبيعت مسيح  ،آموزه تثليث  ،محدوده اقتدار و
مرجعيت كليسا  ،و مساله فيض حاكم خدا در مقابل اراده آزاد انسان  .آبای
كليسا در مباحث جدی و پيچيده خود  ،استدالالت و دالﯾل بنيادی را پی رﯾختند
كه نسل ھای بعدی  ،ھم به آنھا مراجعه كردند و ھم تكميلشان نمودند  .در
مقاله اﯾن شماره  ،خواھيم دﯾد كه پدران كليسا چگونه مساله طبيعت مسيح را
مورد بررسی قرار دادند .
طبيعت مسيح ) مبحث مسيح شناسی (
دوره آبای كليسا تفكر در خصوص مبحث مسيح شناسی را آغاز كرد كه تا دوره
تنوﯾر ) قرن ھجدھم ( ادامه ﯾافت  .كليسای اوليه بر اﯾن اعتقاد بود كه مسيح
ھم انسان بود و ھم خدا  ،اما ھيچگاه در خصوص طبيعت الھی ﯾا طبيعت
انسانی او و رابطه اﯾن دو طبيعت به دقت به تفكر نپرداخت  .به عبارت دﯾگر  ،در
نوشته ھای عھد جدﯾد و در تفكرات كليسای اوليه اﯾن قبيل مسائل روشن
نشده بود  :آﯾا مسيح كامال خداست ؟ آﯾا او با خدای پدر ھم ذات است ؟ آﯾا او
با خدای پدر برابر است ؟ آﯾا عيسی در عين حال كه خدا بود  ،كامال انسان ھم
بود ؟ اگر عيسی ھم طبيعت الھی داشت و ھم طبيعت انسانی  ،آﯾا اﯾن دو
طبيعت در ﯾك شخصيت واحد جمع بود ﯾا اﯾنكه او فقط دارای ﯾك طبيعت واحد بود
) مثال فقط طبيعت خداﯾی ﯾا فقط طبيعت اانسانی ( ؟ اگر او دو طبيعت در ﯾك
شخصيت داشت  ،كارھا و تصميمات او  ،آﯾا توسط طبيعت الھی اش گرفته می
شد  ،ﯾا توسط طبيعت انسانی ؟
مالحظه می كنيد كه اﯾن قبيل سواالت به روشنی در عھد جدﯾد پاسخ داده
نشده اند  .لذا الزم بود كه كليسا به آنھا پاسخ گوﯾد و آنھا را روشن سازد  .اﯾن
پاسخگوﯾی مستلزم اﯾن بود كه آبای كليسا فرصت و فراغت داشته باشند تا به
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آﯾا مسيح به طور كامل خدا بود ؟
دو بدعت در دوران اوليه كليسا پاسخ ھای ساده ای به اﯾن سوال دادند .
نخستين بدعت  ،تفكر ابيونيستی بود كه بيشتر حركتی ﯾھودی گراﯾانه بود .
پيروان اﯾن بدعت می گفتند كه عيسی ﯾك انسان عادی است  .بدعت دﯾگر ،
تفكر "دوستيستی" نام داشت  .اﯾن نام از كلمه ﯾوانانی  dokeoآمده  ،به معنی
"به نظر رسيدن"  .طبق اعتقادات اﯾن تفكر  ،عيسی خدا بود اما به طور كامل
انسان نبود بلكه فقط به نظر می رسيد كه انسان بود و جسم انسانی داشت .
ھيچيك از اﯾن دو بدعت نتوانست در ميان مسيحيان ھوادار پيدا كند  .اما به
تدرﯾج كه متفكرﯾن مسيحی شروع كردند به آميختن حقاﯾق كتابمقدس با
فلسفه ﯾونان  ،كليسا الزم دﯾد كه به حل و فصل مساله بپردازد .
فلسفه ﯾونان چنين تعليم می داد كه ميان ملموس محسوسات و دنيای غير
قابل لمس معقوالت ) مُثُل(  ،دوگانگی مطلقی وجود دارد  .به عبارت ساده تر ،
ھر آنچه كه در اﯾن دنيا می بينيم ﯾا درك می كنيم  ،نمونه واقعی و كاملش در
دنيای معقوالت ﯾافت می شود  ،مثال نيكی در اﯾن جھان  ،نمونه ﯾا مثال كاملی
مثُل  logos ،بود  .اﯾن لوگوس رابطی بود
دارد در عالم معقوالت  .كامل ترﯾن نوع ُ
ميان دو دنيا  .اﯾن عقاﯾد بر آبای اوليه كليسا  ،ژوستين شھيد )  100تا 165
ميالدی ( و اورﯾجن )  185تا  ( 254اثری ژرف گذاشت  .ژوستين شھيد مسيح را
ھمان لوگوس ﯾونان دانست )"كلمه" در ﯾوحنا  . (1:1او معتقد بود كه مسيح
تجلی لوگوس در كمال می باشد  .اما اورﯾجن معتقد بود كه گرچه ای لوگوس
ھم ابدی است و ھم خدا  ،اما از خدای پدر در رتبه پاﯾين تری قرار دارد .
سرانجام  ،اورﯾجن در دام دوگانه انگاری افالطونی گرفتار آمد و اظھار داشت كه
باﯾد ميان خدا و ھر چيز دﯾگری منجمله مسيح تماﯾز قائل شد  .آرﯾوس )  256تا
 336پا را� فراتر گذاشت و ادعا كرد كه فقط خداست كه خالق است و مسيح
نيز در نقطه ای از زمان خلق شده است .
آرﯾوس به طور خالصه چنين اعتقاد داشت :
پسر مخلوقی است مانند ساﯾر مخلوقات  ،طبق اراده خدا به وجود آمده است .
عنوان " پسر " نوعی استعاره است و عنوانی است افتخاری
مقام پسر ناشی از اراده خداست نه طبيعت پسر .
به اﯾن ترتيب  ،آرﯾوس موضع معين و مشخصی در قبال مساله طبيعت مسيح
اتخاذ كرد  .طبق اعتقاد او  ،مسيح مخلوق است  .موضع او كه در واقع  ،نشات
ﯾافته نه از كتابمقدس  ،بلكه از فلسفه ﯾونان بود� بحث انگيز ترﯾن مناقشه آن
دوره را شعله ور ساخت  .ارﯾوس ھواداران بسياری ﯾافت  ،زﯾرا نه فقط دنباله رو
عقاﯾد اورﯾجن بود  ،بلكه نظر انانی را كه صميمانه معتقد بودند كه ميان
مسيحيت و فلسفه ﯾونان ارتباطی وجود دارد  ،تامين می كرد  .لذا آرﯾوس كليسا
را وادار مرد تا موضع خود را در قبال الوھيت مسيح به روشنی بيان و تقرﯾر كند .
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آتاناسيوس رھبر مخالفين آرﯾوس بود  .او جھان بينی دوگانه انگارانه افالطون را
رد كرد و با اتكا به كتابمقدس  ،اﯾن اعتقادات را در مقابل عقاﯾد آرﯾوس عنوان كرد
:
ھيچ مخلوقی قادر به کفاره دادن برای مخلوقی دﯾگر نيست؛ فقط خداست که
میتواند نجات بخشد.
مسيحيت اعتقاد دارد که عيسی بشرﯾت را فدﯾه میدھد.
بنابراﯾن ،عيسای مسيح خداست.
آتاناسيوس اظھار داشت که مسيحيان دعاھای خود را ھمواره به شخص
عيسی تقدﯾم کردهاند ،اما اگر نظر آرﯾوس درست باشد ،در اﯾن صورت ھمه
مسيحيان متھم به بتپرستی ھستند .مناقشه بهقدری شدت ﯾافت که
نخستين امپراطور مسيحی روم ،کنستانتين ،که نگران وحدت کليسا بود ،دستور
داد تا در شھر نيقيه ،واقع در ترکيه امروزی ،شوراﯾی متشکل از کليه کليساھا
برگزار گردد تا ارتباط ذات مسيح را با ذات خدا مشخص سازد .اﯾن شورا
میباﯾست از ميان دو عقيده مشخص ،ﯾکی را انتخاب کند :عقيده اول میگفت
که مسيح "دارای ذاتی مشابه خداست" )در نتيجه خودِ خدا نيست( ،و عقيده
دوم میگفت که مسيح "با خدا ھمذات است" .آﯾنده اعتقادات کليسا وابسته
بود به انتخاب ﯾکی از اﯾن دو اصطالح.
آتاناسيوس بسيار خوشوقت شد که کليسا اعتقاد "ھمذات" را برگزﯾد و به اﯾن
ترتيب ،عقيده آرﯾوس رد شد .از اﯾن زمان به بعد ،اعتقاد ارتودکس )اعتقاد
صحيح( کليسا در خصوص مبحث مسيحشناسی ،اﯾن بوده که عيسای مسيح با
پدر ھمذات میباشد.
آﯾا مسيح بهطور کامل انسان بود؟
مناقشه آرﯾوس مسأله الوھيت مسيح را حل و فصل کرد و قاطعانه ابراز داشت
که او بهطور کامل خداست .اما آﯾا مسيح بهطور کامل انسان نيز بود؟ عدهای از
مسيحيان به رھبری آپولينارﯾوس ،اھل الؤدﯾکيه ،معتقد بودند که مسيح
نمیتوانسته بهطور کامل طبيعت انسانی را به خود گرفته باشد چون اﯾن
طبيعت بسيار ضعيف است .اﯾنان معتقد بودند که مسيح دارای فکر و روح الھی
بود ،اما بهطور کامل انسان نبود .اگر اﯾن عقيده درست باشد ،مسيح نمیتواند
نجاتدھنده انسان باشد ،زﯾرا انسان در تماميت خود گناھکار و سقوطکرده
است ،ﯾعنی ھم روح و نفس او و ھم بدن او .کسی که قرار است نجاتدھنده
انسان باشد ،باﯾد تماميت طبيعت انسان را به خود بگيرد )مراجعه کنيد به
عبرانيان  ،(١۴:٢نه فقط قسمت روحانی آن را .پس مسيح میباﯾست بهطور
کامل انسان باشد .لذا شوراﯾی در سال  ٣٨١در شھر کنستانتينوپل )استانبول
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رابطه ميان طبيعت الھی و انسانی مسيح چه بود؟
مسيح دارای طبيعت الھی و طبيعت انسانی بود .اما اﯾن دو طبيعت چه نوع
رابطهای با ﯾکدﯾگر داشتند؟ اﯾن مسأله دﯾگری بود که پدران کليسا میباﯾست
به حل آن کمر میبستند .تعيين نوع اﯾن رابطه مسائل فلسفی پيچيدهای را
پيش میکشد که تصميمگيری ميان آنھا بسيار دشوار و حساس است .بهطور
کلی ،دو عقيده مشخص در اﯾن زمينه وجود داشت .ﯾک عقيده میگفت که به
ھنگام تجسم مسيح ،دو طبيعت الھی و انسانی او در ھم آميخته شد طوری
که ﯾک شخصيت واحد با ﯾک طبيعت واحد و تفکيکنشدنی بوجود آمد .عقيده
دﯾگر میگفت که مسيح دارای ﯾک شخصيت واحد بود ،اما اﯾن شخصيت دارای
دو طبيعت الھی و انسانی بهطور متماﯾز بود.
شورای کالسدون )واقع در ترکيه امروزی( در سال  ۴۵١رأی به عقيده دوم داد و
اﯾن اعتقاد رسمی کليسا از آن زمان به بعد گردﯾد .امروزه کليساھای کاتوليک،
ارتودکس و پروتستان اﯾن اعتقاد را میپذﯾرند .اعتقادنامهای که در اﯾن شورا
تصوﯾب شد ،چنين میگوﯾد" :خداوند ما عيسی مسيح  ...کامل در الوھيت ...
کامل در انسانيت  ،...خود را در دو طبيعت متماﯾز و بدون تغيير مکشوف ساخت
که ھر دو در ﯾک شخص موجود بود".
به اﯾن ترتيب ،کليسا پس از مباحثات و مناقشات بسيار شدﯾد در دورۀ پدران
کليسا ،اعتقادنامهای مشخص و روشن در خصوص مسيح و طبيعت او تدوﯾن کرد
که تا به امروز صخرۀ مستحکم کليسا بوده است
دوره پدران کليسا ) ١٠٠تا  ۴۵١ميالدی(
در شمارۀ قبل ،دﯾدﯾم که مناقشﮥ آرﯾوس کليسا را بر آن داشت که مسأله
طبيعت مسيح را روشن سازد ،ﯾعنی اﯾن مسأله که او کامال ً خدا و کامال ً انسان
بود .اﯾن مباحثِ مسيحشناختی به کليسا کمک کرد تا مسأله طبيعت
روحالقدس و بعد استنباط کليسا از مسأله تثليث را روشن کند .در اﯾن شماره،
به بررسی اﯾن دو نکته میپردازﯾم.
روحالقدس
بعد از رسوالن ،کليسا به اعتقاد خود به وجود روحالقدس ادامه داد ،اما ھيچگاه
ارتباط او با وجود خدا تشرﯾح نشد ،طوری که در قرن دوم ،نقش روحالقدس
بهتدرﯾج به فراموشی سپرده شد .اﯾن امر در اعتقادنامﮥ نيقيه ) (٣٢۵نيز
منعکس است که در آن تنھا نکتهای که در خصوص روحالقدس آمده ،اﯾن است:
"ما اﯾمان دارﯾم به روحالقدس".
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ھمانطور که بدعت باعث شد که کليسا موضع خود را در قبال طبيعت مسيح
اعالم کند ،در مورد روحالقدس نيز چنين شد .بعد از شورای نيقيه ،گروھی به
رھبری اسقف قسطنطنيه )استانبول امروزی( ،منکر الوھيت روحالقدس گردﯾدند.
اﯾن باعث شد که عدهای از متفکرﯾن مسيحی که به بدعت آرﯾوس پاسخ داده
بودند ،عليه اﯾن بدعت نيز واکنش نشان دھند .اﯾن متفکرﯾن میگفتند که از
زمان مسيح به بعد ،ھمه مسيحيان بهنام پدر و پسر و روحالقدس تعميد
میگيرند ،و اﯾن امر بهطور غيرمستقيم ،روحالقدس را با خدا برابر میسازد .اﯾن
بحث در شورای قسطنطنيه مطرح شد و بعد از مباحثات مفصل ،تصوﯾب شد که
روحالقدس "خداوند و عطاکنندۀ حيات است که از پدر صادر میشود ،و ھمراه
پدر و پسر مورد پرستش قرار میگيرد ".گرچه روحالقدس را با عنوان خدا
نمیخوانيم ،چون در کتابمقدس او را چنين نخواندهاند ،بااﯾنحال ،او از ھمان ذات
الھی برخوردار است.
تثليث
در قرن اول ،کليسا عمال ً اعتقادی را تعليم میداد که بر کار پدر و پسر و
روحالقدس تأکيد داشت ،اما مانند مورد روحالقدس ،تالشی بهعمل نيامد تا
طبيعت دقيق خدا و ﯾا رابطﮥ ميان اﯾن سه تبيين شود .نخستين کسی که از
اصطالح "تثليث" برای بيان رابطﮥ پدر و پسر و روحالقدس استفاده کرد ،متفکر
برجستﮥ مسيحی ،ترتوليان ) (٢۴٠-١۶٠بود .او از تعليم عدهای که میگفتند پدر
و پسر و روحالقدس ،نامھای مختلف خدای واحد ھستند ،به شگفتی آمد .او
نمیتوانست تصور کند که پدر بر روی صليب مرد ،ﯾا در روز پنطيکاست ،مسيح
نازل شد! لذا او در پاسخ به اﯾن بدعتگزاران ،با شور و حرارتی چشمگير ،بيان
داشت که پدر و پسر و روحالقدس ھر ﯾک وجودی متماﯾز ،اما با ذاتی واحد
ھستند .ترتوليان بسيار محتاط بود که خدا را بهصورت وحدت عددی ﯾا بهصورت
سه وجود متماﯾز معرفی نکند .لذا با تأکيد بيان میدارد که سه شخصيت تثليث،
"مشخص ھستند اما جدا نيستند؛ متفاوت ھستند ،اما جدا و مستقل از ﯾکدﯾگر
نيستند".
اﯾرنيوس )متفکر قرن دوم( نيز بسيار زﯾبا بيان میدارد که در نجات انسان ،ھر ﯾک
از اقانيم ﯾا شخصيتھای تثليث ،نقش و سھم دارند .او به تجارب اﯾمانداران نيز
اشاره میکند و میگوﯾد که مؤمنين گرچه توسط ﯾک خدا نجات ﯾافتهاند ،اما
بهھنگام نجات ،با وجودھای متماﯾز در بطنِ ﯾک خدا در ارتباط بودهاند.
به اﯾن ترتيب ،بعد از آنکه کليسا بدعتھای مختلف ،خصوصاً بدعت آرﯾوس را
پشت سر گذاشت ،و بخصوص زمانی که مسائل مربوط به الوھيت مسيح
روشن شد ،اعتقاد به تثليث ،آنطور که ترتوليان و اﯾرنيوس بيان داشته بودند،
پذﯾرش عمومی ﯾافت.
اما در خصوص درک و استنباط مسأله تثليث ،اختالف نظرھای مھمی وجود
داشت .اﯾن اختالف را میتوان به دو دسته عمده تقسيم کرد .ﯾک دسته که
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در شمارهھای قبل ،دﯾدﯾم که در اﯾن دوره مھم از تارﯾخ کليسا ،بسياری از
مسائل عقيدتی و الھياتی ،بهصورت روشن و مشخص تدوﯾن شد؛ از آن جمله
بود اعتقاد به مرجعيت کتابمقدس ،طبيعتھای الھی و بشری مسيح ،الوھيت
روحالقدس ،و مسأله تثليث .در اﯾن شماره ،به اعتقادات مربوط به کليسا،
مرجعيت و آئينھای آن میپردازﯾم.
اتفاقنظر در دوران اوليه
کليسا در دوران اوليﮥ مسيحيت بهخاطر مواجھه با آزار و اذﯾتھا از بيرون و
بدعتھا و عقاﯾد انحرافی از درون بود که فرصت رسيدگی به امور داخلی و
تشکيالتی خود را نداشت .اما در خصوص ھوﯾت کليسا ،اﯾن توافق عمومی وجود
داشت که کليسا ﯾک جامعﮥ روحانی است که جاﯾگزﯾن بنیاسرائيل بهعنوان
قوم خدا شده است؛ ھمچنين ھمﮥ مسيحيان در مسيح ﯾک ھستند؛ نيز کليسا
امانتدار تعليم و اعتقادات صحيح میباشد؛ و دﯾگر اﯾنکه کليسا محل تجمع
مؤمنين برای رشد و شھادت دادن میباشد .بهخاطر ھمين تھدﯾدات بيرونی بود
که جامعﮥ مسيحی ھمواره رھبران خود را پذﯾرفته و بر اتحاد و ﯾکپارچگی ميان
کليساھا تأکيد گذاشته است.
در حدود سال  ،١١٠اﯾگناتيوس اظھار داشت که اسقف باﯾد کانون اتحاد باشد و
کشيشان و شماسان زﯾر نظر او کار کنند .اﯾن روال کار کليسا در تمام طول
دوران پدران کليسا بود .وقتی در قرن چھارم ،عدهای ادعا کردند که نبی بجای
اسقف باﯾد در رأس امور کليساﯾی باشد ،کليساھا شوراﯾی تشکيل دادند
)شورای کنستانتينوپل (٣٨١ ،و ضمن محکوم کردن اﯾن نھضت ،مرجعيت اسقف
را تثبيت کردند.
مناقشﮥ دوناتيستھا
در قرن چھارم ،عدهای از رھبران مسيحيت در شمال آفرﯾقا ،به عدهای دﯾگر از
رھبران اعتراض کردند و آنان را فاقد صالحيت دانستند زﯾرا میگفتند که اﯾشان
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پاسخھای آگوستين به دوناتيستھا
پاسخھاﯾی که آگوستين به اعتراضات دوناتيستھا داد ،اساس اعتقادات
کليسای کاتوليک را در قرون وسطی بوجود آورد .ذﯾال ً به چند مورد از پاسخھای
آگوستين میپردازﯾم.
آﯾينھای کليساﯾی:
دوناتيستھا اظھار میداشتند که اسقفان "خائن" باعث ناپاک شدنِ آﯾينھای
کليساﯾی میگردند .بهنظر آنان ،ھر آﯾينی که بدست اﯾن قبيل اسقفان و
خادمين بجا آورده شود ،آلوده است .آگوستين در مقابل ،استدالل میکرد که
کشيشان به ھنگام دستگذاری ،قدرتی دائمی از خدا درﯾافت میدارند که باعث
میشود آﯾينھاﯾی که بجا میآورند ،صرفنظر از وضعيت روحانیشان ،از تقدس
کامل برخوردار باشد .درضمن ،قدرت تقدﯾس را فقط مسيح داراست ،نه اسقف و
نه آﯾينھا.
تقدس کليسا:
دوناتيستھا معتقد بودند که کليسا باﯾد کامال ً پاک باشد و خطاکاران نباﯾد به آن
راه ﯾابند .آگوستين با استناد به مثلھای خداوند در مورد تور ماھيگيری و
ماھیھای خوب و بد ،و گندم و کرکاس )متی  (٣١-٢۴:١٣استدالل میکرد که
کليسا آميزهای است از مقدسين و گناھکاران و جداﯾی و تصفيه فقط در روز آخر
بدست خدا صورت خواھد گرفت ،نه در زمان حال بدست دوناتيستھا )ﯾا ھر
گروه دﯾگری که خود را برتر از ساﯾر مسيحيان میپندارند( .اﯾن عقيده تأثير
عميقی بر کليسا گذارد .درضمن ،آگوستين به بسياری از لغزشھای
دوناتيستھا و رھبرانشان اشاره میکرد تا ثابت کند که اﯾشان ھم چندان
بیگناه نيستند.
اھميت اتحاد:
دوناتيستھا بدعت و ارتداد و نادرستی اعتقادات را تقبيح میکردند .در مقابل،
آگوستين ،با استناد به نوشتهھای بسياری از پدران کليسا ،شقاق و جداﯾی را
در کليسا بيشتر مذموم و ناپسند میدانست تا بدعت را .آگوستين به سيپرﯾان،
از آبای برجستﮥ کليسا در قرن سوم استناد میکرد که مورد احترام دوناتيستھا
نيز بود .او جداﯾی و شقاق را شدﯾداً محکوم کرده بود .جداﯾی در کليسا به
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کاربرد زور:
آگوستين در آغاز امر ماﯾل به توسل به زور نبود ،اما مآال ً چارۀ دﯾگری ندﯾد .او ابراز
داشت که اقدام تنبيھی عالج درد است و کليسای کاتوليک باﯾد مانند ﯾک پدر،
فرزندان خود را از شرﯾر دور نگاه دارد .اﯾن امر دو مشکل بوجود میآورد .از ﯾک
سو ،حکومت عامل اجراﯾی کليسا میشد؛ لذا کليسا به حکومت وابسته
میگشت .از سوی دﯾگر ،اﯾن نشان میداد که کليسای کاتوليک حاضر به تحمل
دﯾدگاهھای مختلف نسبت به اصول اعتقادات نيست .در نظر آگوستين ،فقط ﯾک
کليسای کاتوليک میتوانست وجود داشته باشد که رھبر آن ھم ،اسقف روم
میباشد.
ارزﯾابــی
بار دﯾگر ،کليسا در مقابل ﯾک مشکل ،اعالم موضع کرد .از ﯾک جنبه ،استدالالت
آگوستين کمک بزرگی به کليسا کرد ،خصوصاً تأکيد او بر ناکامل بودنِ مسيحيان،
ناممکن بودن کمال مطلق در کليسا در زمان حال ،و اھميت اتحاد و ﯾکپارچگی.
اﯾن باعث شد که کليسا اتحاد خود را حفظ کند و عقاﯾد اﯾدهآلی و سادهلوحانه،
باعث تفرقه در کليسا نگردد .اما برخی دﯾگر از عقاﯾد او مآال ً به کليسا لطمه زد و
باعث شد که در قرن شانزدھم ،با اعتراض اصالحطلبان مواجه شود.
عقيدۀ او خصوص قدرت مافوقطبيعی کشيش به ھنگام دستگذاری ،فاقد
اساس کتابمقدسی میباشد .در کتابمقدس تأکيد شده که زندگی روحانی
خادم بر خدمت او تأثير دارد .خطرناکترﯾن عقيدۀ او ،امکان توسلِ کليسا به زور
میباشد که باعث شد بعدھا وقاﯾع تلخی رخ دھد .بهعالوه ،اعتقاد او به
مرجعيت و اقتدار فوقالعادۀ کليسا ،باعث شد که او عقيدهای جبرگراﯾانه نسبت
به فيض داشته باشد .اﯾن موضوعی است که در شمارۀ بعدی مورد بررسی قرار
خواھد گرفت.
نجات انسان :پيشتعيينی ﯾا ارادۀ آزاد انسان
پدران کليسا در طول نخستين بخش از اﯾن دوره ،موفق شدند کليسا را از مرحله
جفاھا عبور دھند و بر تھدﯾد بدعتھا فائق آﯾند ،خصوصاً بدعت گنوستيکی .اﯾن
بدعت پدران کليسا را بر آن داشت که کليسا را مرجع اصلی اﯾمان و عمل
مسيحی بدانند .وقتی جفاھا به پاﯾان رسيد ،مسأله طبيعت مسيح و تثليث
مطرح شد.
و سرانجام ،زمانی که مناقشه دوناتيستھا در آفرﯾقای شمالی بيداد میکرد،
آموزۀ کليسا در رأس توجھات الھياتی قرار گرفت و آگوستين برندۀ مباحثهای شد
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تا پيش از بروز اﯾن مناقشه ،نظر رھبران مسيحی عموم ًا بر اﯾن بود که نجات از
طرﯾق توبه و اﯾمان به عيسای مسيح و بعد ،تعميد در کليسا میباشد .در اﯾن
دوره ،ھنوز بر تعميد کودکان تأکيد گذاشته نمیشد .ھمچنين اﯾن نظر وجود
داشت که اگر ﯾک مسيحی بعد از درﯾافت تعميد ،گناھی فجيع مرتکب شود،
ممکن است نجات خود را از دست بدھد .اما در اﯾن ميان ،بحثی در خصوص
نقش ارادۀ خدا و ارادۀ انسان در نجات وجود نداشت .تا اﯾنکه ﯾک کشيش
برﯾتانياﯾی بهنام پالجيوس که از معيارھای ضعيف کليسای روم رنجيدهخاطر بود،
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
باعث شده که فرد مسيحی برای اعمال خود احساس مسؤوليت نکند .در
ھمين اثنا ،کتاب تفسيری خواند که در آن گفته شده بود که طبق روميان ،١٢:۵
انسان گناه را به ارث برده است .او بر آن شد که تفسيری بنوﯾسد و اﯾن نظر را
رد کند و بگوﯾد که انسان گناه آدم را تقليد و پيروی میکند و ارادۀ ما در اثر
عادت ،ضعيف شده است .لذا انسان مسؤول مستقيم گناه خودش میباشد،
نه عامل وراثت.
او معتقد بود که ھر انسانی آزاد آفرﯾده شده و میتواند ميان خوب و بد دست به
انتخاب بزند .ھر انسانی خلقت جداگانه خداست و به گناه آدم آلوده نيست.
انسان میتواند با خدا ھمکاری کند تا به قدوسيت برسد و در اﯾن راه ،میتواند
از کمکھای فيض الھی نظير کتابمقدس ،خِرَد و الگوی مسيح بھره گيرد.
پالجيوس نه فقط به اخالقيات انفرادی توجه داشت ،بلکه ماﯾل بود تماميت
جامعه بهوسيله اطاعت دقيق از احکام مسيح اصالح شود .لذا مسيحيان
ثروتمند را تشوﯾق میکرد که طبق فرماﯾش مسيح ،اموال خود را بفروشند و به
فقرا بدھند.
ناگفته نماند که پالجيوس به اﯾن مسأله کامال ً معتقد بود که ھمه انسانھا گناه
کردهاند و ھمه به فيض و رحمت الھی نياز دارند .او ھيچگاه اھميت فيض خدا و
کفاره مسيح را منکر نبود.
عقاﯾد پالجيوس
گناه ارثی نيست
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انسان قدرت دارد توبه کند و از خدا اطاعت نماﯾد
ھر انسانی میتواند برای درﯾافت ھدﯾﮥ نجات بسوی خدا بياﯾد
عقاﯾد آگوستين
گناه موروثی است
انسان خودش قدرت ندارد توبه کند و از خدا اطاعت نماﯾد
خدا برگزﯾدگان را نجات میبخشد
دفاع آگوستين از حاکميت فيض الھی
آگوستين در مقابل نظرﯾات پالجيوس واکنش شدﯾدی نشان داد و اظھار داشت
که نجات انسان از ابتدا تا انتھا وابسته به فيض الھی است .آگوستين عميق ًا
معتقد بود که آدم و حوا به ورطﮥ تباھی کامل سقوط کردند و گناه اﯾشان از
طرﯾق وراثت به نسلھای بعدی منتقل میشود .انسان تباه شده ،در گناه زاده
میشود ،سزاوار جھنم است و قادر به ھيچگونه حرکتی بسوی خدا نيست .اﯾن
به آن معنی است که تماميت فراﯾند نجات ،منجمله عمل "توبه" نتيجﮥ عمل
الھی است ،نه تالش انسان .آگوستين از اﯾن تحليل نتيجهای منطقی گرفت .او
میگفت که اگر نجات تمام ًا وابسته به فيض الھی است ،بنابراﯾن فيض او
غيرقابل مقاومت میباشد.
بهعبارت دﯾگر ،گرچه ظاھراً بهنظر میرسد که شخص گناھکار خودش تصميم به
توبه میگيرد ،اما در واقع چنين نيست .او توبه میکند و تا به انتھا در اﯾمان
میماند ،فقط بهخاطر اﯾنکه خدا او را برای نجات برگزﯾده است .چيزی کمتر از
اﯾن ،اھانت به قدرت خداست.
طبق تفسيری که آگوستين از رساالت پولس بدست میداد ،فقط "برگزﯾدگان"
به فيض نجات دست میﯾابند .نتيجه منطقی اﯾن گفته اﯾنست که خدا برای
نجات بقيه انسانھا ،کاری انجام نمیدھد .او مقدر کرده که اﯾشان عواقب
غضب او را متحمل گردند .بهنظر او اﯾن غيرمنصفانه نيست زﯾرا رحمت خدا
شامل حال اقليتی میشود .او معتقد است که اگر بگوﯾيم که چرا خدا اجازه
میدھد که بقيه راھی جھنم شوند ،درواقع وخامت گناه اوليه و گناه خودِ اﯾشان
را سبک میکنيم.
پيروزی آگوستين
آگوستين موفق شد در دو شورا )شوراھای کارتاژ و افسس( ،پالجيوس را
محکوم کند و حتی پاپ را ھم که مردد بود ،وادار کرد او را محکوم نماﯾد.
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با اﯾنکه آگوستين به پيروزی رسيد و در دورهھای بعدی تارﯾخ کليسا برداشت او
حاکم شد ،و با اﯾنکه پالجيوس محکوم به بدعتگزاری شد ،اما عقاﯾد پالجيوس
ھيچگاه بطور کامل از صحنه اندﯾشه دور نشد و بسياری از متفکرﯾن مسيحی،
نتوانستهاند تعليم ارادۀ آزاد پالجيوس را ﯾکباره رد کنند؛ اﯾشان آموزۀ
پيشبرگزﯾدگی آگوستين را نيز چندان معقول نمیپندارند .اﯾن مسأله ھنوز ھم
بحثانگيز میباشد.
پاﯾان دورۀ پدران کليسا
در اﯾن شماره ،به پاﯾان دورۀ پدران کليسا میرسيم .مسيحيت مدﯾون متفکرﯾن
مسيحی اﯾن دوره میباشد .پدران کليسا کانُن عھدجدﯾد )فھرست رسمی کتب
عھدجدﯾد( را تعيين کردند ،نقش سنت تعاليم را تثبيت نمودند ،و اعتقادنامهھا را
تدوﯾن نمودند .اﯾشان ھمچنين آموزۀ تثليث را تبيين کردند که ھنوز نيز استوار
میباشد .آموزهھای کليسا و نجات نيز به تالشھای متفکرﯾن اﯾن دوره باز
میگردد .در قرون وسطی ،زمانی که رؤﯾای آگوستين در بارۀ سلسله مراتب
نيرومند کليسا ظاھراً تحقق ﯾافته بود ،میبينيم که زمزمهھای مخالفت از گوشه
و کنار برمیخيزد ،زمزمهھاﯾی که در دوره اصالحات کليسا )قرن  (١۶به فرﯾاد
تبدﯾل شد .در شمارهھای بعدی به دورۀ قرون وسطی خواھيم پرداخت.
قرون وُسطی ) ١٠٠٠تا  ١۵٠٠ميالدی(  -بخش ششم
دوره زمانی  ۵٠٠تا  ١٠٠٠ميالدی
در شماره گذشته ،آخرﯾن بخش از دورۀ پدران کليسا را از نظر گذراندﯾم .از اﯾن
شماره ،به بررسی سير اندﯾشﮥ الھياتی ،بين سالھای  ١٠٠٠تا  ١۵٠٠ميالدی
خواھيم پرداخت .اما پيش از ورود به اﯾن دورۀ زمانی ،باﯾد شرح دھيم که چرا به
دوره زمانی ميان سالھای  ۵٠٠تا  ١٠٠٠ميالدی نمیپردازﯾم .واقعيت اﯾن است
که در اﯾن دورۀ زمانی ،کليسا کارھای بزرگی انجام داد .اﯾمان مسيحی در تمام
اروپا گسترش ﯾافت ،صومعهھا در نقاط مختلف تأسيس گردﯾد ،و جامعهای کامال ً
مسيحی در اروپا بوجود آمد .اما نه مبشرﯾن ،نه راھبھا و نه پيشواﯾان جامعه
مسيحی ،ھيچ ﯾک به تدوﯾن الھيات نپرداختند .مشخصه مھم اﯾن دوره ،اشاعه و
حفظ الھياتی بود که پدران کليسا تدوﯾن کرده بودند ،الھياتی که در غرب توسط
آگوستين و در شرق توسط پدران کپَدوکيهای تدوﯾن شده بود.
ﯾکی از علل اﯾن امر شاﯾد اﯾن باشد که الھياتی که اﯾن پدران تدوﯾن کردند،
بسيار دقيق بود؛ دﯾگر اﯾنکه برای اشاعه اعتقادات مسيحی ،نياز به الھياتی
ثابت بود و نه مناقشات بر سر الھيات .درضمن ،سقوط امپراطوری روم نيز باعث
وقفه در تفکرات الھياتی و فلسفی گردﯾد.
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چرا اندﯾشه مسيحی در قرون وسطی باز به حرکت افتاد؟
در تمام طول اﯾن بخش از قرون وسطی ﯾعنی سالھای  ١٠٠٠تا  ١۵٠٠ميالدی،
تحوالت مھمی در اندﯾشﮥ مسيحی رخ داد .ﯾکی از علل مھم اﯾن امر ،تثبيت
وضع اقتصادی اروپا و در نتيجه ،فعاليت جدیتر دانشگاھھا در شھرھاﯾی نظير
پارﯾس ،باسل و آکسفورد بود .اﯾن دانشگاھھا معموال ً دارای چھار دانشکده ﯾا
چھار رشته بودند که عبارت بودند از دانشکدهھای ھنر ،الھيات ،پزشکی و
حقوق .ﯾکی دﯾگر از علل از سرگيری حرکت اندﯾشﮥ مسيحی ،کشف و اشاعﮥ
فلسفﮥ ارسطو در اروپا و آغاز نھضت فرھنگی رُنسانس بود که توجه وافری به
آثار کالسيک و باستانی ﯾونان و روم داشت .در نتيجﮥ تمامی اﯾن اسباب و
عوامل ،دو تحول مھم در سير اندﯾشﮥ مسيحی رخ داد؛ ﯾکی بوجود آمدن مکتب
"اسکوالستيکی" )مَدْرَسی( و دﯾگری پيداﯾی مکتب "اومانيزم" )انسانگراﯾی(
بود.
مکتب اسکوالستيکی و نقش خرد در الھيات
فلسفﮥ خردگراﯾانﮥ ارسطو از دو جنبه بر اندﯾشهوران مسيحی تأثير گذارد.
نخست ،آنان را ترغيب کرد تا نقش خرد را در الھيات کنکاش کنند .دوم ،فلسفﮥ
ارسطو بهمثابه ﯾک نظام فراگير ،کليسا را بسوی تالش برای جامع و فراگير
ساختنِ الھيات سوق داد .از ميان علمای الھيات )متألھينی( که به چنين
تحقيقات و تتبعاتی پرداختند ،میتوان از آنْسِلم ،آکوئيناس ،دونْس اسکوتوس و
وﯾليام اھل اُکھام نام برد .مکتب اﯾشان اسکوالتيک )مَدْرَسی( نام گرفت زﯾرا در
مدارس )ﯾعنی دانشگاھھا( شکل گرفته بود.
ﯾکی از تأکيدات اصلی اﯾن دوره ،نشان دادنِ عُقالﯾی بودنِ مسيحيت بود ،زﯾرا
انسان متفکر قرون وسطی متوجه شده بود که خرافات شدﯾد ًا وارد کليسا شده
و باعث شده که اﯾمان و عقل با ﯾکدﯾگر متناقض بهنظر آﯾند .اﯾن ترس پيش آمده
بود که اعتقاد به خدا با اعتقاد به خرافات ﯾکی انگاشته شود ،چيزی که مطلق ًا
درست نبود.
"پنج راه" آکوئيناس
 ١جھان اﯾستا نيست بلکه پوﯾاست .علت ﯾا علل ھر حرکتی خداست.
 ٢جھان آکنده از علت و معلولھاست .ھمانطور که ھر حرکتی علتی اوليه دارد،
باﯾد ﯾک علت اصلی اوليه برای ھمه چيز وجود داشته باشد .و آن خداست.
 ٣در جھان موجودات غيرضروری وجود دارد .وجود آنھا نياز به توضيح دارد .ﯾعنی
اﯾنکه موجودی واجبالوجود باﯾد باشد که اﯾن موجودات غيرضروری را بوجود آورده
باشد .و آن خداست.
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 ۴وجود ارزشھاﯾی نظير نيکی ،حقيقت ،و شرافت ثابت میکند که کسی وجود
دارد که در ذات خود نيک ،حقيقت و شرﯾف است .و آن خداست.
 ۵جھان مبتنی بر طرحی ھوشمند است که وجود ﯾک طراح ھوشمند را ثابت
میکند .و آن خداست.
آنْسِلم ) ،(١١٠٩-١٠٣٣اسقف کانتربوری در انگلستان ،آثاری منتشر میکند تا
چنين مفاھيمی را اثبات کند" :اﯾمان در جستجوی درک" و �من اﯾمان دارم تا
بتوانم درک کنم� .به گفتهای دﯾگر ،میکوشيد ثابت کند که اﯾمان و عقل به
ﯾکدﯾگر وابسته ھستند .او با استدالالت فلسفی کوشيد وجود خدا را ثابت کند
)استدالالت ھستیشناختی( .او در استدالل خود میگفت که ﯾک موجود فروتر
نمیتواند وجودِ ﯾک موجود برتر را تصور کند ،مگر آنکه آن موجود برتر وجود داشته
باشد .او به اثبات آموزهھای تجسم و کفاره نيز از راه منطق مبادرت ورزﯾد.
توماس اھل آکوئين )توماس آکوئيناس( ) ،(١٢٧۴-١٢٢۴بزرگترﯾن فيلسوف اﯾن
دوره ،نقش خرد در الھيات را در سه عرصه بررسی کرد .در نخستين عرصه ،با
استفاده از خرد ،کوشيد وجود خدا را اثبات کند .اﯾن استدالل به "پنج راه" معروف
است.
در عرصﮥ دوم ،کوشيد از کاربرد قياس در الھيات دفاع کند .ﯾک سؤال مھم
فلسفی اﯾن بود که چگونه میتوان با استفاده از زبان بشری ،در مورد خدا
سخن گفت .توماس در پاسخ اﯾن سؤال ،میگوﯾد که در خلقت ،ﯾک قياس
اساسی ميان خدا و جھان وجود دارد؛ لذا بسيار منطقی است که از پدﯾدهھای
خلقت بهعنوان قياسی برای خدا استفاده کرد .بهعنوان مثال ،وقتی میگوﯾيم
"خدا پدر ماست" ،در واقع منظورمان اﯾن است که خدا شبيه ﯾک پدر است .اما
گرچه وجوه شباھت ھست ،اما تفاوتھای مھمی نيز وجود دارد .اﯾن قياسھا ما
را در درک وجود خدا ﯾاری میدھد ،اما مانند ھر قياس دﯾگری ،محدودﯾتھاﯾی
ھم وجود دارد.
در عرصﮥ سوم ،کوشيد تا رابطﮥ ميان اﯾمان و خرد را تعرﯾف کند .او مانند
آگوستين ،بر تقدم اﯾمان بر خرد تأکيد داشت .او ھرگز معتقد نبود که خدا را
میتوان با عقل شناخت .او بر آن بود خدا را فقط بهواسطﮥ مکاشفﮥ او میتوان
شناخت؛ در گام بعدی ،شخص مؤمن میتواند برای اﯾمان خود ،دالﯾل عقالﯾی
بيابد .ميان اﯾمان و عقل نمیتواند تضادی وجود داشته باشد ،چه ھر دو از خدا
ھستند .اﯾن اﯾمان به وجود خداست که انسان را قادر میسازد عقل خود را بکار
گيرد تا وجود او را از راه فلسفه اثبات کند .توماس معتقد بود که اﯾن کار را در
"پنج راه" انجام داده است .البته بعضی از حقاﯾق را فقط از راه اﯾمان میتوان
شناخت ،نظير تثليث .او میگوﯾد" :الزم است که انسان نه فقط چيزھای
فراسوی عقل را ،بلکه امور واقع در ساحت عقل را نيز با اﯾمان بپذﯾرد".
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در شمارۀ آﯾنده ،به اﯾن مطلب خواھيم پرداخت که چگونه اسکوالستيکھا
کوشيدند مسيحيت را تبدﯾل به نظامی فراگير و جامع بسازند.
قرون وُسطی ) ١٠٠٠تا  ١۵٠٠ميالدی(  -بخش ھفتم
الھياتی جامع و مبسوط
در شماره قبل ،دﯾدﯾم که چگونه پژوھشگران قرون وسطی میکوشيدند نقش
خرد را در الھيات مشخص سازند .ﯾکی دﯾگر از تالشھای مھم پژوھشگران علوم
الھی در اﯾن دوره ،تدوﯾن تمامی جزئيات اصول اعتقادات مسيحی بود ،طوری که
الھيات مانند فلسفه ارسطو ،تبدﯾل به نظامی فراگير و جامع گردد .ھدف آنان اﯾن
بود که نشان دھند که مسيحيت نه فقط شامل اصولی منطقی است ،بلکه
میتوان آنھا را بهگونهای منطقی نيز تشرﯾح کرد.
اثر بزرگ آکوئيناس
اثر عظيمی که در اﯾن دوره بوجود آمد ،کتاب الھيات توماس آکوئيناس )١٢٢۴-
 (١٢٧۴بود بهنام  .Summa Theologiaeاﯾن اثر بسيار مفصل بوده و شامل سه
ھزار مطلب در سه بخش عمده میباشد .اﯾن بخشھا عبارتند از :وجود و طبيعت
خدا؛ رسيدن انسان به حضور خدا؛ و مسيح بهعنوان راه .بخشی نيز در انتھای
کتاب ،به ھفت آئين مقدس اختصاص ﯾافته است .جالب است که در بخش
"رسيدن انسان به حضور خدا" ،آکوئيناس اظھار میدارد که برخالف آگوستين،
معتقد به تباھی کامل ارادۀ انسان نمیباشد .کتاب آکوئيناس ھمانند آثار
فلسفی کالسيک ،بهصورت ﯾک سلسله سؤال و جواب تدوﯾن شده است .گرچه
آکوئيناس کار خود را چندان ارزشمند نمیدانست ،اما ھيچ پژوھشگر الھيات
نيست که خود را نيازمند کتاب او نداند.
دان اسکاتوس ) (١٢۶۴-١٣٠٨و وﯾليام اُکھام ) (١٢٨۵-١٣٧۴نيز الھيات مسيحی
را به شکل فلسفی و جامع تدوﯾن کردند .اما اﯾن عالمين الھيات اساس کارشان
بر عقاﯾد آکوئيناس بود .آکوئيناس عمارت الھياتِ قرون وسطی را بنا کرد و دﯾگران
فقط سنگھاﯾی را در آن تغيير دادند.
آﯾينھای مقدس و مقام مرﯾم
علمای الھيات در کنار تالش برای تدوﯾن ﯾک نظام الھيات جامع ،کوشيدند که
برخی مراسم را که بعد از دوران پدران اوليه کليسا مرسوم شده بود ،در آثار
الھياتی خود بگنجانند .مھمترﯾن اﯾنھا ،آﯾينھای مقدس و مقام مرﯾم بود.
آﯾينھای مقدس :در دوره پدران کليسا توجه چندانی به آﯾينھای مقدس نمیشد،
جز برخوردی که آگوستين با دوناتيستھا بر سر مسأله برتری قدرت آﯾينھا بر
تقدس کشيش داشت .بهغير از اﯾن مورد ،اﯾن توافق عمومی وجود داشت که
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اما در آغاز قرون وسطی بعضی از مراسم کليساﯾی جزو آﯾينھای مقدس
انگاشته شدند .مھمترﯾن اﯾنھا عبارت بودند از :انتصاب کشيشان ،پذﯾرش به
کليسای کاتوليک ،ازدواج ،مسح بيماران ،و توبهخواھی .اﯾن مراسم بهطرق
مختلف برای تحقق رؤﯾای کنستانتين مبنی بر اﯾجاد ﯾک جامعه کامل مسيحی
بوجود آمده بود .بهعبارت دﯾگر ،اﯾن مراسم به کليسا اقتدار بخشيد طوری که
کليسا توانست تمامی جنبهھای مھم زندگی فردی را از طرﯾق کشيشان
رسمی تحت کنترل درآورد .اﯾن قدرت نه فقط اجتماعی و روحانی بود ،بلکه
بهواسطه آﯾين توبهخواھی ،جنبه اقتصادی نيز به خود گرفت.
مراسم توبهخواھی برای مسيحيانی که گناه کرده بودند ،زمانی شکل گرفت که
پاپ اﯾنوسنت سوم ) (١١۶١-١٢١۶اعالم داشت که اعتراف نزد کشيش برای
بخشاﯾش گناھان ضروری است .بعضی از پاپھای بعدی از اﯾن ھم سختگيرتر
بودند و مقرر داشتند که توبهخواھان باﯾد فقط سالی سه بار موھای خود را کوتاه
کنند ،روزهھای طوالنی بگيرند و به زﯾارتھای اجباری بروند .اگر ھم از اﯾن کارھا
سر باز میزدند ،تھدﯾد به آتش جھنم میشدند .مدتی بعد ،کليسا اعالم داشت
که ثروتمندان میتوانند به شخص دﯾگری پول بدھند تا مقررات توبهخواھی را از
جانب اﯾشان انجام دھند .در قرن دھم ،رسم شد که ثروتمندان با پرداخت ھداﯾا
به کليساھا ﯾا صومعهھا ،توبهخواھی خود را بخرند؛ تا اﯾنکه در سال  ١٩٠۵به
ھنگام جنگھای صليبی پاپ اوربان دوم ،شرکت در جنگ را جاﯾگزﯾن ساﯾر راھھا
کرد .نتيجه منطقی و کرﯾه نظام توبهخواھی ،فروش "بخششنامهھا" و درﯾافت
پول نقد در سالھای بعدی بود.
در قرون وسطی ،برای کليسا که میکوشيد درک عقالنی را وارد نظام الھيات
کند ،بسيار مھم بود که برای اﯾن قبيل آﯾينھا پشتوانهای قائل شود .گرچه
کتابمقدس فقط دو آﯾين ﯾعنی تعميد و عشاءربانی را تعليم میدھد ،کليسای
قرون وسطی قائل به پنج آﯾين دﯾگر نيز شد و کوشيد برای آنھا اساسی الھياتی
فراھم آورد .لذا عنوان شد که عناصر مادی در اﯾن آﯾينھا "نشانه و شکلِ ظاھری
فيض نادﯾده و معلولی از آن میباشند ".گفته میشد که آﯾينھا بخودی خود
عامل فيض نيستند بلکه فقط آن را منتقل میکنند .طبيعی است که مردم عادی
از درک چنين تماﯾزی عاجز بودند.
اما در خصوص عشاءربانی ،باﯾد توجه داشت که در پاﯾان دوره پدران کليسا اﯾن
تصور شکل گرفت که اﯾن آﯾين حاوی عنصر قربانی میباشد .اما در قرن نھم اﯾن
باور وارد نظام عقيدتی کليسا شد که عناصر عشاءربانی )نان و شراب( بهطور
معجزهآسا تبدﯾل میﯾابند ،ﯾعنی اﯾنکه اﯾن عناصر شکل ظاھری خود را حفظ
میکنند ،اما ماھيتاً تبدﯾل به بدن و خون واقعی مسيح میشوند .اﯾن اعتقاد در
شوراﯾی به سال  ١٢١۵رسماً تأئيد شد.
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مقام مرﯾم :تکرﯾم مرﯾم ،مادر عيسی ،از اواخر دوره پدران کليسا آغاز شد.
بعضی معتقدند که بهخاطر مسيحی شدنِ تعداد زﯾادی از بتپرستان ،کليسا به
اﯾن سمت سوق داده شده که مرﯾم را جاﯾگزﯾن الھه دﯾانا سازد .در قرن پنجم،
ن ھميشگی او مورد پذﯾرش قرار گرفت .در قرن ھفتم اﯾن اعتقاد راﯾج
باکره بود ِ
بود که او با بدن خود به آسمان صعود کرد .اﯾن عقيده در سال  ١٩۵٠بهعنوان
تعليم رسمی کليسای کاتوليک پذﯾرفته شد .ھمچنين اﯾن عقيده رواج ﯾافت که
مرﯾم بهعنوان مادرِ نجاتدھنده ،به ھنگام تولد ،از گناه اوليه بری بوده است .در
قرن شانزدھم ،اﯾن تعليم بهطور گسترده مورد پذﯾرش بود.
سھم اسکوالستيزم
در اواخر قرون وسطی ،اسکوالستيزم )که در شماره گذشته بررسی شد( نقش
مھمی در شکلگيری اندﯾشه مسيحی اﯾفا میکرد .اسکوالستيزم بر آن بود که
مسيحيت نه فقط اﯾمانِ صرف را اﯾجاب میکند ،بلکه اساساً دﯾنی است
عقالنی .کاری که اسکوالستيزم کرد ،اﯾن بود که تعاليم و آﯾينھای مختلف را در
ﯾک مجموعﮥ منطقی و جامع گرد آورد.
ھيچ کس نمیتواند در صداقت و دقت متفکرﯾن مسيحی قرون وسطی شک
کند؛ اما در نظر بسياری ،اﯾشان توجه بيش از حدی به جزئيات داشتند .ھمين
امر ،واکنشی را برانگيخت که به "اومانيزم" ﯾا انسانگراﯾی معروف است .در
شمارۀ بعدی ،به بررسی اﯾن نھضت خواھيم پرداخت.
قرون وُسطی") ١٠٠٠تا  ١۵٠٠ميالدی("  -بخش ھشتم
اومانيزم مسيحی :رؤﯾا ﯾا کابوس؟
در آن ھنگام که متفکرﯾن مسيحی سرگرم تدوﯾن جزئيات مبسوط الھيات بودند تا
بتوانند مسيحيت را دﯾنی کامال ً عقالﯾی بسازند ،گروه دﯾگری از اندﯾشمندان،
شاﯾد بهعنوان واکنش ،توجه خود را معطوف به مطالعه آثار کالسيک به زبان
اصلی نمودند .اﯾن اندﯾشهوران به اومانيست )پيروان مکتب انسانباوری(
معروفند .اﯾن متفکرﯾن اومانيست خوانده میشدند زﯾرا توجه اصلیشان به آثار
کالسيک باستان و زﯾباﯾيھای فرھنگ انسان بود .اکثر اﯾشان عميق ًا مذھبی
بودند .عالقه عمده آنان به اﯾن بود که درﯾابند اندﯾشه چگونه شکل میگيرد و
ابراز میشود ،و توجه چندانی به جوھر اندﯾشه نداشتند .میگفتند که اندﯾشه
را باﯾد از منبع اصلی درﯾافت کرد و با فصاحت بيان نمود .جنبش اومانيزم در اﯾتاليا
آغاز و به ساﯾر نقاط اروپا سراﯾت کرد.
اِراسْموس )(١۵٣۶-١۴۶۶
دزﯾدرﯾوس اِراسموس ،اھل ھلند ،بیشک بانفوذترﯾن اومانيست مسيحی اﯾن
دوره بود .او فرزند نامشروع ﯾک کشيش و ﯾک خدمتکار کليسا بود .او در کودکی
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اراسموس آثار متعددی در طول عمر خود خلق کرد .کتابھای او در زمينه زندگی
مسيحی ،آموزش ،رھبری کليسا و جامعه ،مفھوم کتابمقدس ،و مھمتر از
ھمه ،چاپ عھدجدﯾد ﯾونانی و آثار آگوستين بود .بهلطف دستگاه چاپ که جدﯾد ًا
اختراع شده بود ،کتابھای او بطور گسترده انتشار ﯾافت ،طوری که در سال
 ،١۵٣٠سی ھزار نسخه از عھدجدﯾد ﯾونانی او  ٧۵٠٠٠٠نسخه از ساﯾر آثار او
در اروپا توزﯾع شد.
اما تفکر اراسموس و ساﯾر اومانيستھا چه سھمی در سير اندﯾشه مسيحی
داشتند؟
با تأکيد بر اولوﯾت متن کتابمقدس به زبانھای اصلیآن ،آشکار شد که برخی از
تعاليم کليسای کاتوليک پشتوانﮥ کتابمقدسی نداشت .در اﯾن زمينه به ارائه
سه نمونه بسنده میکنيم .کليسای کاتوليک تعليم میداد که ازدواج بر اساس
افسسيان  ٣٢:۵ﯾک آئين مقدس است ،چرا که ترجمﮥ التين وولگات ،کلمه
"سرّ" را "آئين" معنی کرده است .اراسموس با انتشار متن ﯾونانی عھدجدﯾد،
اعالم داشت که در ﯾونانی فقط کلمه سرّ بهکار رفته و ازدواج جزو آئينھای
کليساﯾی نيست .ترجمه وولگات التين ،فرماﯾش مسيح در متی  ١٧:۴را چنين
آورده است:
�توبهخواھی کنيد زﯾرا ملکوت آسمان نزدﯾک است �.به اﯾن ترتيب ،کليسای
کاتوليک ،نظام پيچيدۀ توبهخواھی را در کليسا رواج داده بود .اراسموس و واال،
ﯾک متفکر دﯾگر اومانيست ،تأکيد داشتند که کلمه ﯾونانی فقط به معنی "توبه"
بوده نه توبهخواھی و به اﯾن ترتيب ،ﯾکی دﯾگر از آئينھای کليساﯾی را بیاعتبار
ساخت .در ترجمه وولگات ،جبرائيل فرشته به ھنگام تحيت مرﯾم ،او را "ای که پر
از فيض ھستی" میخواند )لوقا  (٢٨:١و به اﯾن ترتيب ،دعا به درگاه مرﯾم را
توجيه میکردند .اما اراسموس نشان داد که ترجمه ﯾونانی اﯾن آﯾه ،اﯾن عبارت
"ای نعمت رسيده" میباشد .به اﯾن شکل ،تکرﯾم مرﯾم توسط کليسا زﯾر سؤال
رفت.
اومانيستھا مخالف طبقﮥ ممتاز روحانيون )کشيشان(بودند .در تفکر اراسموس
جاﯾی برای خرافاتی که کشيشان را در مقامی باالتر از دﯾگران قرار میداد ،وجود
نداشت .در نظر او ،بسيار طبيعی بود که مردم عادی و تحصيلکرده در رھبری
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اومانيستھا ھرگونه واسطه ميان اﯾماندار وکتابمقدس را رد میکردند .ھيچ
مراسم ،ھيچ فرد ﯾا ھيچ نھادی نباﯾد ميان انسان و کتابمقدس قرار بگيرد.
اراسموس عميقاً معتقد بود که مطالعه مرتب کتابمقدس توسط ھر فرد مؤمن،
راه پيشرفت جامعه بود .اﯾن امر نه فقط مردم را نسبت به اعمال درست و
نادرست ھشيار میساخت ،بلکه قلبشان را نيز تغيير میداد .او اﯾن را "مذھب
درون" میناميد.
در نظر اراسموس ،اخالقيات ھمواره مھمتر از الھياتبود .او میگفت" :اگر ندانيد
که روحالقدس از پدر صادر میشود ﯾا از پدر و پسر ھر دو ،به لعنت جھنم دچار
نخواھيد شد؛ اما اگر ثمره روحالقدس را در زندگی خود متجلی نسازﯾد ،حتماً به
جھنم خواھيد رفت ".الھيات را باﯾد به حداقل رساند؛ باﯾد پيرو "فلسفه مسيح"
بود که تأکيدش اخالقيات است .اومانيستھا در مورد بسياری از مسائل دشوار،
معتقد بودند که ھر کس باﯾد از قضاوت شخصی خود تبعيت کند.
اومانيستھا مخالف اﯾن بودند که حکومت در مذھبدخالت داشته باشد.
اراسموس ﯾک صلحطلب متعھد بود .او معتقد بود که مردم خودشان باﯾد در
خصوص مسائل مذھبی تصميم بگيرند و حکومت نباﯾد مردم را وادار به پذﯾرش
دُکترﯾن خاصی بکند .اراسموس که پادشاھان را عامل خشونت میپنداشت،
اعتقاد داشت که اگر حکومت درگير مسائل عقيدتی گردد" ،وﯾرانی و وحشت و
فالکت زﯾر لوای مذھب به سراغ مردم خواھد آمد ".او نخستين کتاب را در زمينه
تارﯾخ اروپا نوشت و آن را وقف صلحخواھی کرد و اندﯾشه "جنگ عادالنه" را که
حکمرانان برای توجيه جاهطلبیھای نظامی خود بهکار میبردند ،رد کرد.
رؤﯾاﯾی که تبدﯾل به کابوس شد
روشن است که اراسموس و اومانيستھا خواستار تحول کليسا بودند .عقاﯾد
آنان برای نھادی که ھدفش حکومت بر تماميت جامعه مسيحی بود ،خوشاﯾند
نبود .به ھمين دليل ،جای شگفتی نيست که مورخين معتقدند که اراسموس
باعث تضعيف کليسا گردﯾد و راه را برای نھضت اصالحات ھموار ساخت .اما اگر
فکر کنيم که اﯾن ھدف آنان بود ،کامال ً در اشتباه خواھيم بود .ھيچيک از
اومانيستھا خواھان حذف کليسای کاتوليک نبودند؛ آنان خواستار تغيير و احيای
کليسا بودند .رؤﯾای اﯾشان اصالح کليسا از درون بهدست افراد مصلح و
تحصيلکرده بود که زندگیشان را وقف مسيح کردهاند.
رؤﯾای اراسموس در بارۀ کليساﯾی که وقف مسيح و کتابمقدس است ،جای
خود را به نھضت اصالحات داد .اﯾن برای اراسموس ﯾک کابوس بود ،کابوس
کليساﯾی که بر سر مباحث جزمی الھيات دو پاره شده و انسانھاﯾی بهخاطر
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اصالحات کليسا :پيروزی و تراژدی
تا اواسط قرن شانزدھم ،در اروپای غربی فقط ﯾک فرقه مسيحی وجود داشت
که آن ھم مذھب کاتوليک رومی بود .در ساﯾر نقاط دنيا ھم چند فرقه کوچک
وجود داشت که مھمترﯾن آنھا ،مذھب ارتودکس ﯾونانی بود .امروزه حدود بيست
ھزار فرقه مسيحی وجود دارد که ھمه آنھا از جرﯾانی ناشی شدهاند که به
اصالحات کليسا معروف شده است .برای بسياری ،اصالحات به معنای پيروزی
کتابمقدس و وجدان فردی بر جزماندﯾشی مستبدانﮥ کاتوليک رومی میباشد.
اما برای برخی دﯾگر ،به معنای آغاز تقسيم کليسا به ھزاران گروه مختلف
میباشد.
اصالحات جرﯾانی است پيچيده با ابعاد گوناگون که بهگونهای بنيادﯾن ،شراﯾط
اجتماعی ،سياسی و اقتصادی اروپا و آمرﯾکا را دگرگون ساخت .ما در اﯾن
سلسله از مقاالت فقط به بُعد عقيدتی اصالحات خواھيم پرداخت تا درﯾابيم اﯾن
جرﯾان چه تأثيری بر تفکر مسيحی گذارد .برای پاسخگوﯾی به اﯾن سؤال ،باﯾد با
سه چھرۀ اصلی در جرﯾان اصالحات آشنا شوﯾم :مارتين لوتر ،ژان کالوَن ،و
ھولدرﯾخ زوئينگلی؛ در مرحله بعدی ،با کنراد گْرِبِل ،رھبر نھضت آناباپتيست نيز
آشنا خواھيم شد .در اﯾن شماره به مارتين لوتر خواھيم پرداخت.
لوتر و آغاز اصالحات
ھمانطور که در شماره پيشين دﯾدﯾم ،بسياری در بطن کليسا لزوم تغييری
بنيادﯾن را ضروری میدانستند .اومانيستھاﯾی نظير اراسموس از بحثھای
خشک و بیروحی که بر محافل کليساﯾی حاکم بود ،و از مشاھدۀ خشکی
روحانی در کليسا رنج میبردند .اما ھيچيک از آنان ماﯾل به درگيری خشونتآميز
با کليسا نبود؛ اﯾشان اھل مطالعه و تحقيق بودند و نمیخواستند وارد مبارزه
قدرت شوند.
شجاعت اﯾن کار را مارتين لوتر ) (١۵۴۶-١۴٨٣داشت .او که خودش ﯾک راھب
کاتوليک بود ،خيلی زود پی برد که پاپھا حاضر به اﯾجاد تغيير در کليسا نخواھند
بود چون اﯾن امر بهمنزله از دست دادن زر و زور بود .روﯾاروﯾی او با روم از
سال  ١۵١٧آغاز شد .علت اﯾن روﯾاروﯾی فروش مغفرتنامهھا در سراسر اروپا
برای جمعآوری پول برای بنای عمارات در روم بود .مغفرتنامه اوراقی بود که
کليسا در مقابل بخشاﯾش گناھان به مردم میفروخت .شخص میتوانست
برای کسب آمرزش گناھان خود و ﯾا حتی بستگان فوتشدهاش نيز مغفرتنامه
بخرد.
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مارتين لوتر که درضمن استاد دانشگاه وﯾتِنْبِرگ بود ،و تحقيقات گستردهای بر
روی رساالت غالطيان و روميان انجام داده بود ،میدانست که تنھا راه آمرزش
گناھان ،اﯾمان به کفاره مسيح است .زندگی خود او با تفکر و تعمق بر
روميان  ١٧:١دگرگون شده بود .به ھمين دليل ،وقتی راھبی از طرف روم برای
فروش مغفرتنامه به وﯾتنبرگ آمده بود ،او به اعتراض برخاست و بيانيﮥ
معروف  ٩۵مادهای خود را به در کليسای بزرگ وﯾتنبرگ کوبيد .اعتراض عمدۀ لوتر
به اﯾن نکته بود که پاپ قدرتی بر روح انسانھا ندارد و اﯾنکه تنھا راه رسيدن به
مسيح ،روح توبهکار میباشد.
اﯾن بيانيه به ھيچ وجه بهمنزله حمله به کليسای کاتوليک نبود و قدرت پاپ بر
کليسا و عقاﯾد کليساﯾی را زﯾر سؤال نمیبرد .اما بهخاطر اﯾنکه لوتر مقاالت
بسياری نوشت و عده زﯾادی میتوانستند آنھا را بخوانند ،خيلی زود او بهعنوان
معترض سرسخت عليه کليسای کاتوليک شناخته شد .او در سه رسالهای که
در سال  ١۵٢٠منتشر ساخت ،اظھار داشت که عھدجدﯾد در زندان کليسای
تشکيالتی محبوس است ،کليساﯾی که نظام خفقانآور کشيشان بر آن حاکم
است .او از نجيبزادگان آلمان خواست که برای اصالح کليسا قد بر افرازند.
نھضت پروتستان
اعتراضات و انتقادات لوتر طبعاً با خشم کليسای روم مواجه شد .در شوراﯾی در
سال  ،١۵٢١لوتر محکوم شد و حکم سوزاندن کتب او صادر گردﯾد .اما لوتر با
پشتگرمی حکمرانان آلمان ،اقدامات اصالحگرانه خود را ادامه داد ،طوری که در
سال  ١۵٣٠راه و روش لوتر در آلمان کامال ً جا افتاد .از آنجا که او و کشيشانی که
به او پيوسته بودند ،در شوراھای کليساﯾی در مقابل تصميمات کليسای کاتوليک
لب به اعتراض میگشودند ،اﯾن جرﯾان به نھضت پروتستان )پروتست به معنی
اعتراض( معروف شد .در خالل اﯾن مدت لوتر فرصت ﯾافت تا با نوشتهھای خود،
اصول عقاﯾد کليسای پروتستان را شکل بخشد.
عقاﯾد لوتر
از بنيادیترﯾن اندﯾشهھای لوتر ،عقيده او درباره کتابمقدس بود .او مؤکداً اظھار
میداشت که کتابمقدس باﯾد تنھا مرجع برای اﯾمان و عمل مسيحی باشد.
"فقط کتابمقدس" شعار معروف اصالحات بود .البته لوتر معتقد نبود که تفسير
انفرادی کتابمقدس مھمتر از تفسير آن توسط کليسا میباشد .اما معتقد بود
که تفسير کتابمقدس باﯾد مورد توافق جامعه مؤمنين باشد.
دوم ،او عقيده به عدالت از راه اﯾمان را با اطمينان اعالم میداشت .او
عادلشمرده شدن اﯾماندار را ھدﯾه راﯾگان خدا میدانست؛ برای کسب آن نيازی
به اعمال نيک نبود ،بلکه فقط اﯾمان .اﯾن اﯾمان باﯾد شخصی و مبتنی بر توکل به
وعدهھای خدا باشد .نتيجه چنين اﯾمانی ،اتحاد مؤمن با مسيح است .لوتر از
اﯾن جھت که معتقد بود خدا ھر کار الزم را برای نجات گناھکاران انجام میدھد،
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سوم ،لوتر بر آموزۀ آﯾينھای کليساﯾی نيز تأثير گذارد .او و ساﯾر اصالحگران تعداد
آﯾينھا را کاھش دادند .در خصوص آﯾين عشاء ربانی ،او با عقيده تبدﯾل ماھيت
نان و شراب به بدن و خون مسيح مخالفت کرد و معتقد به "ماھيت مشترک
بود" ،ﯾعنی اﯾنکه نان در عين اﯾنکه ماھيت خود را حفظ میکند ،ماھيت بدن
مسيح را نيز در خود دارد.
در نظر بسياری ،لوتر مظھر اصالحات پروتستان است .ھمانطور که در
شمارهھای بعدی خواھيم دﯾد ،در اﯾن نھضت ،چھرهھای برجستﮥ دﯾگری نيز
وجود دارد ،اما به ﯾک معنا ،لوتر برجستهترﯾن چھره باقی خواھد ماند .قدرت اراده
او بود که قدرت بالمنازع کليسای کاتوليک را به مبارزه فراخواند؛ قدرت علمی او
بود که مسيحيت را نسبت به کتابمقدس بيدار کرد؛ و خالقيت الھياتی او بود که
عقيده جدﯾد عدالت بيرونی را به کرسی نشاند.
بخش دھم :اصالحات كليسا )بخش دوم(
اصالحات كالوَن
ژان كالْوَن ) ،(١۵٠٩-١۵۶۴اھل فرانسه ،چھرهای برجسته در نھضت اصالحات
كليسا میباشد .در حدود سال  ١۵٣٢از كليسای كاتوليك جدا شد و به نھضت
اصالحات پيوست و خود را وقف تحقيق در الھيات نمود .ماحصل تالشھای او
چشمگير بود .وقتی كه فقط  ٢٧سال داشت ،در سال  ١۵٣۶اثر عظيم خود را
تحت عنوان "نھادھای مسيحيت" منتشر ساخت .او خودش آن را "كتاب كوچك
من" میناميد .اﯾن اثر كه او آن را پنج بار مورد تجدﯾد نظر قرار داد ،بهعنوان
تحقيقی جامع در زمينﮥ الھيات نھضت اصالحات ،ھنوز ھم كتاب درسی
استاندارد برای علمای الھی پروتستان بهشمار میرود.
كالون ھمچنين برای تقرﯾباً تمام كتابھای كتابمقدس تفسيری نوشت كه ھنوز
ھم مورد استفاده قرار دارند .کالون ھر روز موعظه ،بحث و سخنرانی میكرد،
كليساھای مشاﯾخی ) (Presbyterianismرا بنيان گذاشت ،شھر ژنو را بهصورت
شھری مسيحی درآورد ،و با ھمﮥ رھبران مھم نھضت اصالحات در اروپا مكاتبه
میكرد.
كالوَن ھمواره شاگرد لوتر باقی ماند ،اما بهسھم خود نقش مھمی در
شكلگيری تفكر مسيحی اﯾفا كرد .او در سه حوزۀ مھم ،اثر خاصی از خود
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درك كتابمقدس :عقيدۀ انطباق
كالون ھمچون لوتر معتقد بود كه شعار "فقط كتابمقدس" محور اساسی
مكاشفه الھی است .اما برخالف لوتر ،كالون بر نقش روحالقدس تأكيد بسيار
میگذاشت .او بر اﯾن اعتقاد بود كه نهفقط خودِ كالم خدا ،بلكه شھادت درونی
روحالقدس نيز برای درﯾافت مكاشفﮥ راستين ضروری میباشد.
كالون از لوتر نيز جلوتر رفت و توضيح داد كه چرا خدا در كتابمقدس سخن گفته
است .خدا فرابود است ،ﯾعنی فراسوی قوه درك ما قرار دارد؛ اما او در
كتابمقدس بهگونهای منطبق با قوه درك محدود ما سخن میگوﯾد .او میگفت:
"خدا را فقط تا آن حدی میتوانيم درك كنيم كه او خود را با درك بشری انطباق
دھد ".آموزه انطباق تحول مھمی در اندﯾشه مسيحی بهعنوان روشی برای درك
بود.
كتابمقدس
بررسی
و
كالون ھمچنين باعث شكلگيری تفكر مسيحی در خصوص رابطﮥ عھدعتيق و
عھدجدﯾد گردﯾد .در نظر لوتر ،عھدعتيق فقط راجع به شرﯾعت سخن میگفت و
اثرش برای روزگار ما ﯾكی محكوم كردن ما بهخاطر گناھانمان و دﯾگری محدود
كردن شرﯾران میباشد .بهاﯾن شكل ،لوتر بسياری از بخشھای عھدعتيق را
نادﯾده میگرفت .اما كالون كتابمقدس را بهعنوان ﯾگانه عھد خدا با انسان در دو
دوره میدﯾد .بخش اول اﯾن عھد ،با اسرائيل بود و بخش دوم با كليسا .مانند
لوتر ،كالون نيز آن جنبه از عھدعتيق را كه بهطور خاص ،مربوط به سنن زندگی
ﯾھودﯾان بود برای مسيحيان الزماالجرا نمیدانست )مانند نپختن بزغاله در شير
مادرش(؛ اما برخالف لوتر ،معتقد بود كه احكام اخالقی كه در پس عھدعتيق
وجود دارند ،ھنوز ھم برای مسيحيان الزامآور میباشند.
پيشگزﯾدگی :مشيت وحشتناك الھی
نام كالون در نظر بسياری ،با تعليم و عقيدهای كه به آموزۀ وحشتناك و ناعادالنﮥ
پيشگزﯾدگی دوگانه معروف شده ،عجين شده است؛ ﯾعنی اﯾن تعليم كه خدا
مقدر فرموده كه عدهای به آسمان بروند و عدهای دﯾگر به جھنم.
كالون بيان میدارد كه خدا حاكميت مطلق دارد و انسان نيز بهطور كامل دچار
تباھی است و مستوجب آتش جھنم .انسان كاری برای نجات خود از دستش بر
نمیآﯾد ،اما خدا در رحمتش عدهای را برگزﯾده است .مسيح فقط و فقط برای
اﯾن عده مرد .برگزﯾدگان قدرت ندارند كه توبه كنند ،لذا الزم است كه روحالقدس
بهگونهای خارِالعاده به آنان تولد تازه و حياتی نو بدھد .برگزﯾدگان وقتی نجات را
درﯾافت كردند ،از آنجا كه برگزﯾدگان خدا ھستند و تقدﯾر خدا نيز زوالناپذﯾر است،
محال است كه نجات خود را از دست بدھند.
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اﯾن عقيدتِ برگزﯾدگی ،تحولی در تفكر مسيحی نبود .عقيدت پيشگزﯾدگی را
آگوستين در مباحثات الھياتی كه با پالجيوس داشت ،استوار ساخته بود )برای
مباحثات آگوستين و پالجيوس ،مراجعه شود به شماره  ١٠كلمه( .آنچه كه تحول
بهشمار میآﯾد ،تأكيد منطقی كالون بر حاكميت مطلق خداست .ﯾعنی اﯾنكه
خدا بر اساس آگاھی قبلیاش از اﯾمان و عمل افراد ،آنان را از پيش بر نگزﯾد تا
به آسمان بروند .اگر چنين بود ،نجات بهواسطﮥ فيض از طرﯾق اﯾمان احمقانه
جلوه میكند ،زﯾرا اگر خدا بر اساس اﯾمان و عمل گناھكاران اﯾشان را نجات
میداد ،دﯾگر نجات مبتنی بر فيض نمیشد .خدا عدهای را از پيش برگزﯾد زﯾرا
چنين اراده كرده بود .ھمين و بس!
گرچه علمای الھی پذﯾرفته بودند كه خدا بهنحوی انسان را از پيش برمیگزﯾند ،و
نوﯾسندگان كاتوليك آگوستينی نيز در اواخر قرون وسطی پيشگزﯾدگی دوگانه را
تعليم میدادند ،اما سھم كالون اﯾن بود كه راز پيشگزﯾدگی دوگانه را در ﯾك
چارچوب الھياتی سيستماتيك قرار داد و از اﯾن عقيده استفاده كرد تا توضيح دھد
كه چرا عدهای به دعوت مسيح پاسخ میدھند و دﯾگران نمیدھند.
خالصه پنج نكته كالون
 -١تباھی كامل انسان
 -٢پيشگزﯾدگی بالشرط  :انسانھا بر اساس شاﯾستگی قابل پيشبينیشان
برگزﯾده نمیشوند
 -٣كفارۀ محدود :مسيح فقط برای برگزﯾدگان مرد
 -۴فيض غيرقابل مقاومت :برگزﯾدگان بهگونهای قصورناپذﯾر دعوت شده و فدﯾه
شدهاند
 -۵محفوظ بودنِ مقدسين :آنانی كه بهراستی توسط خدا از پيش برگزﯾده
شدهاند ،بهھيچ وجه نمیتوانند از دعوت خود ساقط شوند و نجات را از دست
بدھند.
بخش ﯾازدھم :اصالحات کليسا )قسمت سوم(
در شماره قبل که قسمت دوم از بخش اصالحات کليسا بود ،در بارۀ ﯾکی از
برجستهترﯾن شخصيتھای تارﯾخ کليسا سخن گفتيم .اﯾن شخصی ،ژان کالْوَن
بود .او تأثير شگرفی بر اندﯾشﮥ پروتستان داشت .کتابھاﯾی که او در زمينﮥ
اصول اعتقادات مسيحی و تفسير کتابمقدس نوشته ،ھنوز ھم از آثار
شگفانگيز مسيحی بهشمار میروند .کالون بهخاطر طرح آموزۀ پيشگُزﯾدگی
مسيحيان بسيار معروف است .طبق عقيدتی که او مطرح نمود ،انسان در اثر
گناه اوليه کامال ً تباه شده است .اما خدا عدهای را از پيش برگزﯾد .اﯾن
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کفارۀ محدود و نيابت کيفری
در کنار عقيدت پيشگزﯾدگی ،کالون اصرار داشت که مسيح فقط برای برگزﯾدگان
مرده است .در پاسخ به انتقادھاﯾی که به ﯾوحنا ) ١۶:٣خدا جھان را (...اشاره
میکردند ،پيروان کالون اظھار میدارند که گرچه مرگ مسيح برای تمام جھان
کافی است ،اما فقط برای برگزﯾدگان اثربخش است .اگر بگوﯾيم که مسيح برای
کسانی مرد که نجات نيافتهاند ،مانند اﯾنست که بگوﯾيم کار خدا در مسيح
اثربخش نيست .از آنجا که فقط برگزﯾدگان نجات میﯾابند ،منطقیتر است
بگوﯾيم که کار مسيح فقط برای آنان است.
ﯾکی دﯾگر از شعارھای اصالحگران) Sola Christus ،فقط مسيح( میباشد .نجات
فقط از طرﯾق عيسای مسيح حاصل میگردد .کالون بر اساس آثار لوتر ،به اﯾن
سؤال پاسخ داد که مسيح نجات را "چگونه" فراھم ساخت .پاسخ اﯾن است:
بهوسيله "نيابت کيفری" .خدا در مقام قاضی ،بشرﯾت را در جاﯾگاه متھم قرار
میدھد؛ اتھام او اﯾن است که احکام خدا را شکسته است .مجازات او مرگ
است .عيسای مسيح ،پسر خدا ،وکيل بشرﯾت است و با گرفتن جای او ،از او
دفاع میکند .او در مقام پسر قاضی ،حق اﯾن کار را دارد .به اﯾن ترتيب" ،معامله
زﯾباﯾی" ميان خدای پدر و خدای پسر صورت میگيرد که نتيجه آن ،مرگ عيسی
بر صليب است که ھمان عمل کفاره میباشد .اﯾن نظرﯾه کفاره راﯾجترﯾن عقيدت
در محافل پروتستان میباشد.
اداره کليسا
لوتر و اصالحگران اوليه ھيچگاه در فکر اﯾجاد کليساﯾی مستقل از کليسای
کاتوليک نبودند .آنان اعتراضھاﯾی داشتند و انتظارشان اﯾن بود که اعتراضشان
پذﯾرفته شود تا بتوانند به کليسای کاتوليک بازگردند.
اما زمانی که تالش برای مصالحه ميان کاتوليکھا و معترضين در سال ١۵۴١با
شکست مواجه شد ،رھبران نسل دوم اصالحات درﯾافتند که جداﯾی اجتناب
ناپذﯾر است و باﯾد به فکر آموزۀ کليسا بود .کالون اﯾن وظيفه خطير را بر دوش
گرفت و آموزه کليساشناسی خود را بر پاﯾه جداﯾی از کليسای کاتوليک شکل
بخشيد .کار او کمک مھمی به اندﯾشه مسيحی بود.
کالون بر اساس نظرﯾات آگوستين ،اندﯾشﮥ کليسای مرئی و نامرئی را شکل
بخشيد .کليسای نامرئی ،ھمانا جامعﮥ برگزﯾدگان است که فقط خدا آنان را
میشناسد .کليسای مرئی بر زمين است که ھم شامل برگزﯾدگان است و ھم
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با چنين تعرﯾفی از کليسا بهعنوان ﯾک نھاد ،کالون مُصِرانه اظھار داشت که
کتابمقدس ساختار و تشکيالت مشخصی را برای کليسا ارائه داده است .او بر
اساس رساالت پولس ،تعليم میداد که اساس ھمه کليساھا باﯾد بر پاﯾه تماﯾز
ميان موقعيت خادم ،شيخ ،شماس و مردم باشد .کليساھاﯾی که به اﯾن شکل
تشکل ﯾافتهاند ،کليسای پرزبيتری ناميده میشوند.
کالون کليسا را مقولهای اختياری برای مسيحيان نمیدانست بلکه آن را از ارکان
مسيحيت میشمرد .او اظھار میداشت که خدا کليسا را بهعنوان فراﯾندی
برای تقدﯾس در اﯾن جھان مقرر فرموده است .کالون ھمصدا با پدران کليسا
اعالم میداشت که خارج از کليسا آمرزش گناھان وجود ندارد؛ اگر کسی کليسا
را مادر خود نداند ،خدا نيز پدرش نخواھد بود.
کالون بر رفتار مسيحی در کليسا و در ميان مسيحيان روشی بسيار دقيق و
منضبط داشت .کليسای کاتوليک در تئوری بر اخالقيات تأکيد میگذاشت ،اما
کمتر آن را به موقع اجرا میگذاشت .اما کالون در اﯾن مورد بسيار سختگير بود.
او میکوشيد شھر ژنو را تبدﯾل به شھری مسيحی سازد .مأموران انضباط در
اختيار شبانان قرار داده شدند تا اﯾشان را بهھنگام مالقات با افراد ،در امر "اِعمال
اصالحات برادرانه" ﯾاری دھند .جزئيات زندگی افراد برای او بسيار مھم بود.
مأمورﯾن انضباطی او در تمامی جزئيات زندگی روزمره مردم دخالت میکردند .او
حتی دانشمندی را که آموزه تثليث را مورد سؤال قرار داده بود ،به اعدام سپرد.
چھار ماه بعد از اﯾن واقعه ،در اعالميه مربوط به اعتقادات راستدﯾن ،نوشت که
"ھر گاه جالل خدا در ميان باشد ،بشرﯾت را باﯾد به فراموشی سپرد".
کالون برای ھميشه چھرهای برجسته در جھان اندﯾشه مسيحی باقی خواھد
ماند .الھيات او ھنوز ھم در کليساھا حاکم است ،خصوصاً در زمينﮥ کتابمقدس،
برگزﯾدگی ،کفاره ،و نحوه اداره کليسا .در نظر بعضی ،اندﯾشهھای کالون ،خاصه
در زمينه پيشگزﯾدگی ،بسيار نکوھيده است .در نظر دﯾگران ،منطق او غيرقابل
مقاومت است .اما بهھر حال ،در صحنه تارﯾخ ،او ﯾکی از برجستهترﯾن
شخصيتھای مسيحيت بهشمار میآﯾد.
بخش دوازدھم :وداع با اتحاد )نتاﯾج اصالحات(
در شماره شانزدھم کلمه ،در اﯾن صفحه ،در بارۀ اصالحات کليسا و شخصيت و
آراء ژان کالوَن بحث کردﯾم .در پاﯾان اﯾن مقاله ،اشاره کردﯾم که کالون روشی
بسيار دقيق و منضبط در خصوص رفتار مسيحی داشت .او مأمورﯾنی در اختيار
داشت تا رفتار و معتقدات مسيحی را در ميان مردم در شھر ژنو بهموقع اجرا
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اﯾن طرز برخورد ژان کالون ،در ذھن بعضی از خوانندگان ما اﯾن سؤال را اﯾجاد کرد
که اگر کالون از مقامی چنين برجسته در دنيای اندﯾشه و الھيات مسيحی
برخوردار است ،چگونه چنين رفتارِ غيرمسيحی از خود نشان میداده و با
مخالفينِ مسيحيت و متخلفين ،با قھر و غضب برخورد میکرده و حتی با اعدام
آنان موافقت میکرده است؟ مگر خشونت و قتل برخالف حکم صرﯾح خداوند
عيسی نمیباشد؟
طرح چنين سؤالی برای ما قابل درک است .چگونه ممکن است کسی که از
اعدام ﯾک بدعتکار حماﯾت کرده" ،برای ھميشه چھرهای برجسته در جھان
اندﯾشه مسيحی باقی بماند"؟
در پاسخ ،باﯾد توجه شما را به چند نکته جلب کنيم .نخست آنکه مقاالت "سير
اندﯾشه در دنيای الھيات مسيحی" به بررسی خصوصيات و اخالقيات مسيحی
نمیپردازد ،بلکه تفکر و اندﯾشه مسيحی را مدنظر دارد.
دوم ،سعی ما اﯾن است که آراء و نظراتِ بزرگان اندﯾشه را بدون جانبداری
منعکس کنيم .در اﯾن مسير ،موظفيم نقاط ضعف آنان را نپوشانيم ،البته اگر به
اندﯾشهھای اﯾشان مربوط گردد .ھيچ انسانی کامل نيست ،حتی اگر از
پيشواﯾان مسيحيت باشد .فقط عيسی مسيح کامل بود .ضعفھا و گناھان
بزرگانی ھمچون کالون بازتابی است از اﯾن حقيقت که ھمه انسانھا خطاکارند و
فقط خداوند است که بری و متعالی از ھر خطاﯾی است .کالون از اﯾن قاعده
مستثنا نيست .ھيأت تحرﯾرﯾه مجله به ھيچ عنوان او را از اﯾن رفتار تبرئه
نمیکند .اما اﯾن دليل بر آن نيست که نظرات و اندﯾشهھای او بهخاطر خطاﯾی
که مرتکب شد ،باطل گردد .داود نيز گناه کرد ،اما کماکان برگزﯾدۀ خداوند باقی
ماند ،چون توبه کرد.
سوم آنکه باﯾد مراقب باشيم که طرز تفکر مذھبی حاکم بر قرن شانزدھم را
درک کنيم و عمل کالون را در آن چارچوب مورد توجه قرار دھيم .بهجز
آناباپتيستھا ،ھمﮥ رھبران مسيحی آن زمان بر اﯾن باور بودند که کليسا باﯾد در
کنار دولت حکومت کند .ھمانگونه که کليسا موظف بود بهھنگام جنگْ دولت را
حماﯾت کند ،دولت نيز موظف بود کليسا را در جنگ عليه بدعتھا پشتيبانی
نماﯾد .طبق طرز تفکر و تفسير مسيحيان آن روزگار ،مجازات مُلحدﯾن،
بدعتکاران ،و غيرمسيحيان ﯾک ھنجار و ﯾک امر عادی بود .طبيعی است که ما
امروزه چنين طرز تفکر و تفسير را تأئيد نمیکنيم و نمیپذﯾرﯾم.
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درضمن ،ھيأت تحرﯾرﯾه مجله ،در انتشار اﯾن صفحه ،ھيچگونه موضعگيری
نمیکند ،بلکه میکوشد عقاﯾد و اندﯾشهھای اندﯾشمندان مسيحی را
حتیالمقدور بهگونهای بیطرف منعکس سازد.
نتاﯾج اصالحات
در نماﯾشنامﮥ "مردی برای تمام فصول" نوشتﮥ رابرت بولت ،توماس مور ،صدر
اعظمِ کاتوليک انگلستان ،از داماد پروتستان خود میپرسد" :اگر جنگيدن با
شيطان برخالف قانون باشد ،آﯾا باز حاضری با او بجنگی؟" جواب داماد طبعاً
مثبت بود! سپس مور میپرسد" :اما اگر ھمه قوانين را زﯾر پا گذاشته باشی
ولی ھنوز شيطان مغلوب نشده باشد ،کدام قانون از تو حماﯾت خواھد کرد؟"
اﯾن درست ھمان چيزی است که در معماﯾی بهنام پروتستانتيزم رخ داد.
اصالحگران موفق شدند تحت لوای شعا ِر "فقط کتابمقدس" قدرت پاپ را درھم
بشکنند ،غافل از اﯾنکه بدون قدرت پاپ ،مرجعی نخواھد بود که پروتستانھا را در
مقابل حيلﮥ شيطان ﯾعنی تفرقه ،حماﯾت کند.
در آغاز اصالحات و ھمزمان با تحول اندﯾشه مسيحی ،پروتستانھا در دو زمينه
دچار تفرقه و جداﯾی شدند .نخستين ،عرصﮥ پيشتعيينی بود؛ دﯾگری ،عرصﮥ
رابطﮥ کليسا و حکومت.
آرمينيوس )(١۶٠٩-١۵۵٩
ﯾاکوب آرمينيوس ،استاد الھيات اھل ھلند ،کوشيد تا تعليم کالون در زمينه
پيشتعيينی را تغيير دھد .اختالف نظرِ آرمينيوس با کالون ،مشابه اختالف
آگوستين و پالجيوس میباشد )رجوع شود به شماره دھم کلمه( .اما آرمينيوس
در عقاﯾد خود به اندازه پالجيوس راه به افراط نپيمود ،زﯾرا او خود قبال ً ﯾک
کالوﯾنيست بود.
آرمينيوس مانند کالون معتقد به گناه موروثی ،پيشتعيينی ،و برگزﯾدگی
مقدسين بود .اما برخالف کالون که معتقد بود خدا انسان را فقط بر اساس فيض
خود برمیگزﯾند ،آرمينيوس اعتقاد داشت که خدا چون از پيش میداند چه
کسانی به مسيح اﯾمان میآورند ،اﯾشان را طبق اﯾن پيشدانی خود،
برمیگزﯾند .کالون میگفت که ابتکار نجاتِ شخص در دست خداست؛ اما
آرمينيوس معتقد بود که خدا به انسان اﯾن فيض را عطا کرده تا با اراده خدا
ھمکاری کند .اﯾن به آن معنا بود که برگزﯾدگان در واقع ھمان کسانی ھستند که
با ارادۀ خود به مسيح اﯾمان میآورند.
اﯾن اعتقاد آرمينيوس در مورد مسأله نجات ،بر عقيده او در زمينﮥ کفاره و امنيت
ابدی اﯾمانداران نيز اثر گذارد .کالون معتقد بود که مسيح فقط برای برگزﯾدگان
مرد ،اما آرمينيوس تعليم میداد که مسيح در راه ھمه کفاره شد ،اما اﯾن کفاره
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اشاعه عقاﯾد آرمينيوس
عقاﯾد آرمينيوس در آغاز در ھلند مورد مخالفت قرار گرفت ،اما بهتدرﯾج رﯾشه
دواند و در قرن ھفدھم در تمام اروپا اشاعه ﯾافت و موجب بروز شکاف دﯾگری در
عرصه الھيات گردﯾد .مشھورترﯾن پيرو آرمينيوس ،جان وسلی ،رھبر بزرگ بيداری
روحانی در قرن ھجدھم در انگلستان ،و بنيانگزار کليسای متودﯾست بود .او
بيش از چھل ھزار موعظه اﯾراد کرد با اعتقاد راسخ به اﯾنکه خدا میخواھد
"ھمه" نجات بيابند .اﯾن اعتقاد او در سرودھای برادرش ،چارلز وسلی بهخوبی
نماﯾان است ،سرودھاﯾی که ھنوز ھم در کليساھای انگليسیزبان سروده
میشوند.
اعتقاد برادران وسلی به تعاليم آرمينيوس موجب جداﯾی اﯾشان از مبشرﯾن فعال
آن زمان ،جرج واﯾتفيلد و جاناتان ادواردز شد .اختالف ميان عقاﯾد کالون و
آرمينيوس ھنوز ھم الﯾنحل مانده است.
نھضت آناباپتيستھا
چھرهھای اصلی اصالحگر ،نظير لوتر ،کالون و زوئينگلی ،ھيچگاه تفکر آگوستين
در مورد حکومت مسيحی را رھا نکردند .اﯾشان ھمانند کاتوليکھا معتقد بودند که
کليسا باﯾد ھمراه با دولت ،حکومت کند .از آنجا که تعميد کودکان مورد پذﯾرش
بود ،ھمه کسانی که در حکومت بودند ،طبعاً مسيحی بودند؛ کليسا حافظ قانون
بود ،به ھمين دليل ،کشيشان در امر قضا دخيل بودند؛ اگر جنگی با علتی موجه
درگير میشد ،مسيحيان باﯾد در آن شرکت میجستند.
اما عدهای از پروتستانھا از ھمان قرن شانزدھم ،اﯾن روش را مورد سؤال قرار
دادند .اﯾشان میگفتند که کتابمقدس تعليم داده که کليسا فقط متشکل است
از افرادی که تولدتازه ﯾافتهاند؛ اﯾنگونه افراد باﯾد کامال ً جدا از امور حکومت زندگی
کنند .بهھمين دليل ،اﯾشان تعميد کودکان را بر خالف کتابمقدس و وسيلهای در
دست حکومت برای کنترل کليسا قلمداد کردند .در نھضت آنان ،فقط اﯾمانداران
تعميد میگرفتند؛ از اﯾنرو ،آناباپتيست ناميده شدند که در عمل به معنی
"تعميددھندگان مجدد" میباشد .ھيچيک از پيروان اﯾشان نمیباﯾست در امور
حکومتی درگير شود ﯾا حتی در دادگاھھا سوگند ﯾاد کند .اﯾشان از شرکت در
جنگ میپرھيختند و معتقد به مقاومت منفعل بودند.
بعضی از آناباپتيستھا شدﯾداً به افراط کشيده شدند .بعضی تعليم میدادند که
مسيحيان باﯾد اموال خود را مطابق باب دوم اعمال بفروشند .عدهای دﯾگر از
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آناباپتيستھا در کشورھای مختلف مورد آزار و پيگرد شدﯾد قرار گرفتند ،اما
ھيچگاه از ميان نرفتند .عقاﯾد اﯾشان نخست در انگلستان ھوادار پيدا کرد و بر
نھضت پورﯾتانھا تأثير گذاشت .در اثر نفود عقاﯾد آنان ،نخستين کليسای
باپتيست در سال  ١۶١٢در انگلستان بهوجود آمد ،سپس اﯾن نھضت به آمرﯾکا
نيز رسيد و کليسای باپيتست آمرﯾکا در سال  ١۶٣٠بنيان گذاشته شد .ھمﮥ
اعضای اﯾن کليسا مجدد ًا تعميد میﯾافتند و از ھرگونه دخالت در امور دولتی
برحذر میشدند .کليساھای باپتيست که مستقيماً با آناباپتيستھای قرن
شانزدھم مرتبط میباشند ،امروزه بزرگترﯾن فرقﮥ پروتستان را تشکيل میدھند.
جداﯾیھای بيشتر
اصالحگران قدرت پاپ را زﯾر سؤال بردند و کتابمقدس را در کانون کليسا قرار
دادند .اما از آنجا که ھيچ مرجعی برای تشخيص و تصوﯾب تفسيرھای مختلفی
که گروھھای مختلف پروتستان بهدست میدادند ،وجود نداشت )چيزی که در
کليسای کاتوليک موجود بود( ،بروز جداﯾی و تفرقه اجتنابناپذﯾر گردﯾد.
با طلوع عصر جدﯾد و اشاعه اندﯾشهھای دورۀ تنوﯾر )روشنگری( ،علمای الھيات
شروع به شک در بارۀ مرجعيت کتابمقدس نمودند .اﯾن امر منجر به پيداﯾی
ليبراليزم در مذھب پروتستان گردﯾد .در شماره آﯾنده ،اﯾن تحول را مورد بررسی
قرار خواھيم داد
ليبراليزم در مذھب پروتستان
در شمارهھای اخير ،به موضوع اصالحات کليسا و نھضت پروتستان پرداختيم و
نقشی را که مارتين لوتر و ژان کالوَن در اﯾجاد و گسترش آن اﯾفا کردند ،مورد
بررسی قرار دادﯾم .نھضت پروتستان قدرت پاپ را نفی کرد و آزادی تفکر فردی و
برقراری ارتباط شخصی و بیواسطه با خدا را برای ھر فرد مسيحی به ارمغان
آورد .اما ھمين مقولﮥ آزادی اندﯾشه و تفکر فردی ،سبب گردﯾد که متفکرﯾن
مسيحی بتوانند اندﯾشهھا و استنباطھای متفاوت خود را از مسائل الھياتی
ت رھبران اندﯾشمند
آزادانه مطرح کنند؛ اﯾن امر ،ﯾعنی تفسيرھای متفاو ِ
کليساھای پروتستان ،موجب شد که بهتدرﯾج فرقهھای مختلفی در بطن مذھب
پروتستان بهوجود آﯾد .در اﯾن زمينه ،به عقاﯾد آرمينيوس ،متفکر ھلندی ،و تعاليم
آناباپتيستھا اشاره کردﯾم .در اﯾن شماره ،به تحوالت دﯾگری که در روند تفکر
پروتستانتيزم رخ داد ،خواھيم پرداخت.
بازتابھای نھضت اصالحات
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تأکيد نھضت اصالحات )پروتستانتيزم( بر مرجعيت مطلق کتابمقدس ،موجب
پدﯾدآﯾی بيدارﯾھای روحانی خارقالعادهای گردﯾد .در اﯾن ميان ،باﯾد به بيداری
روحانی بزرگ در آمرﯾکا در قرن ھجدھم بهرھبری جاناتان ادواردز ) (١٧۵٨-١٧٠٣و
بيداری بزرگ متودﯾستی در انگلستان در ھمان قرن بهھمت جان وسلی )-١٧٠٣
 (١٧٩١اشاره نمود.
اما عواقب و بازتابھای نھضت اصالحات را نباﯾد فقط در عرصﮥ امور روحانی و
مذھبی جستجو کرد .اصالحات بهعنوان حرکتی که مدافع آزادﯾھای فردی در
مقابل جزماندﯾشی کليساﯾی خودکامه بود ،تأثيری عميق در عرصهھای
سياست و اندﯾشه بهجای گذاشت .چنانچه فرد در اتخاذ تصميم در خصوص
رابطهاش با خدا از آزادی برخوردار باشد ،بیتردﯾد در تصميمگيری در خصوص
ساﯾر مسائل نيز آزاد است.
عصر خِرَد
چنين جھانبينی و نگرشی در ساحت مذھب ،در آمادهسازی ميدان برای ظھور
حرکت معروف به "عصر روشنگری" ﯾا عصر خِرَد نقش مھمی داشت ،حرکتی که
ساختار دنيای اندﯾشه را در غرب در سده ھجدھم بهکلی دگرگون ساخت .اﯾن
اصطالح گرچه دﯾدگاھھا و اندﯾشهھای متعددی را در بر میگيرد ،اما خصوصيت
بارز آن اعتقاد به تواناﯾی خِرَد بشری برای کشف اسرار عالم میباشد .اعتراض
لوتر که بر پاﯾﮥ اﯾن اعتقاد بنيادﯾن بنا شده بود که خدا شخصيت و ارادۀ خود را
فقط در کتابمقدس مکشوف ساخته ،نه از طرﯾق واسطهھای انسانی و رسومِ
ساخته و پرداختﮥ کليسا ،چرخی را به حرکت در آورد که در نھاﯾتْ خودِ اصل
مکاشفه را زﯾر سؤال برد! متفکرﯾن عصر روشنگری که معتقد به کفاﯾت مطلق
خرد انسان بودند ،بر اﯾن نکته اصرار میورزﯾدند که خرد انسان قادر است
مکاشفه الھی را نيز مورد قضاوت و سنجش قرار دھد .نھضت اصالحات ،مرجعيت
مطلق کتابمقدس را جاﯾگزﯾن مرجعيت و اقتدار کليسا ساخت .نھضت
روشنگری ،اﯾن فرزند غير مذھبی اصالحات ،خرد انسان را مافوق کتابمقدس
قرار داد تا ھر آنچه را که غير عقالﯾی ﯾا بهاصطالح خرافاتی است ،از ساحت
تفکر بشری بزداﯾد.
عصر روشنگری ،پيشرفتھای تکنولوژی ،و نظرﯾه تکامل داروﯾن ،عميقاً آموزهھای
سنتی مسيحيت را زﯾر سؤال برد .خِرَد باالتر از کتابمقدس قرار گرفت،
ت
ماشينآالت نيرومندتر از معجزات پا به ميدان گذارد ،و انسان نيز بر تخت حاکمي ِ
عالم تکيه زد ،اما نه بر اثر اراده خدا ،بلکه بهعلت اﯾنکه توانسته بود بهعنوان
سازگارترﯾن و ھوشمندترﯾن نوع جانداران ،از ميدان تنازع بقا پيروزمند بيرون آﯾد.
الھيات ليبرالی
الھيات ليبرال تالشی بود برای پاسخگوﯾی به اﯾن ھمآوردخواھی و پر کردن
شکاف ميان اعتقادات مسيحی و دانش نو .اﯾن حرکت در ابتدا بيشتر کليساھای
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متفکرﯾن الھيات ليبرال ،آن دسته از اعتقادات مسيحيت را که با تفکر نوﯾن
ھمخوان نبود )مانند اعتقاد به آفرﯾنش جھان ھستی در شش روز و تولد عيسی
از باکره( ،ﯾا کامال ً کنار گذاردند ﯾا به روشی نو تفسير و تعبير کردند تا برای انسان
مدرن قابل پذﯾرش باشد .بهطور کلی و خالصه ،دﯾدگاھھای علمای الھيات ليبرال
را میتوان بهگونﮥ زﯾر جمعبندی کرد:
 -١برتری دﯾدگاھھای طبيعی ،انسان-محورانه و علمی بر عقاﯾد سنتی
مسيحی.
 -٢شک به مسائل فوق طبيعی مسيحيت .متفکرﯾن ليبرال روﯾدادھای
فوقطبيعی )مثال ً معجزات( را به صرف اﯾنکه در کتابمقدس آمده ،نمیپذﯾرند و
میکوشند اﯾن دسته از روﯾدادھا را بهگونهای علمی و طبيعی توجيه کنند.
 -٣کتابمقدس را نوشتهای انسانی و خطاپذﯾر در زمينه اندﯾشه و تجربه مذھبی
بشر میدانند ،نه مکاشفهای الھی .از اﯾن رو ،به روﯾدادھای تارﯾخی
کتابمقدس نيز با دﯾدۀ شک و تردﯾد مینگرند.
 -۴ليبرالھا مسيح را نه تجسم کلمه خدا و نجاتدھندهای الھی ،بلکه ﯾک رھبر
مذھبی و ﯾک سرمشق میدانند که بهنھاﯾت آکنده از خدا بود.
ل نابالغ بشر در اثر
 -۵آنان نگرشی خوشبينانه به بشر دارند و برآنند که نس ِ
تکامل ،نقشه خدا را برای جامعﮥ بشری تحقق خواھد بخشيد.
 -۶نگرش خوشبينانه به قدرت انسانِ بافرھنگ که میتواند خدا را بهواسطﮥ
تفکر و تجربه خوﯾش ادراک کند و الھياتی طبيعی تدوﯾن کند .به عقيدۀ متفکرﯾن
ليبرال ،ھمه مذاھب مبتنی ھستند بر ادراکی مشترک از خدا و فقط در فرعيات
با ﯾکدﯾگر متفاوتند .اﯾن تفاوت بسته به اﯾن است که اﯾن مذھب در نردبان
تکاملی دﯾن ،در چه مرحلهای قرار دارد .متألھين ليبرال شدﯾداً مخالف ادعاھای
انحصارگراﯾانﮥ مسيحيت میباشند.
 -٧الھیدانان ليبرال منکر سقوط انسان و گناه اوليه و تباھی طبيعت بشری و
لزوم قربانی کفارهای و نيابتی مسيح و عادلشمردگی توسط خون او ھستند.
بنا بر باور آنان ،خدا انسان را بهواسطﮥ توبه میآمرزد .اعتقاد به بازگشت
شخصی مسيح ،جای خود را به اميد برای تعالی معنوی انسان و استقرار
ملکوت خدا در اﯾن جھان در اثر اﯾن پيشرفت داد.
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نمونهای از چنين تالش را در نوشتهھای آلبرخت رﯾچل ) (-١٨٨٩١٨٢٢میﯾابيم.
او مانند بسياری از معاصرﯾن خود ،نظرﯾه تکامل داروﯾن را به مسائل اجتماعی
تعميم داد و اظھار داشت که خدا تمدن بشر را بهسوی کمال ھداﯾت مینماﯾد.
در مسير اﯾن حرکت بهسوی کمال ،افراد خاصی ظھور میکنند تا بينش خداﯾی
را به بشر تعليم دھند .عيسی ﯾکی از اﯾن افراد بود .به اﯾن ترتيب ،مسيحيت
اساساً تبدﯾل شد به ﯾک دسته اصول اخالقی که باﯾد در جامعه رعاﯾت شود.
جامعهای که تحت حاکميت خرد و دانش ،به چنين تکامل واالﯾی دست میﯾابد،
دﯾگر نيازی به کفاره ﯾا فدﯾﮥ مسيح ندارد .بهزعم آنان ،انسان بهکمک خرد و
دانش خود ،کفاﯾت آن را دارد که امکانات سعادت و بهروزی خود را فراھم آورد.
افول ليبراليزم
اما دﯾدگاه خوشبينانﮥ علمای ليبرال ،بهناگاه در گل و الی سنگرھای آغشته به
خون جنگ جھانی اول فرو رفت و میرفت تا در اتاقھای گاز "آشوﯾتز" در جنگ
جھانی دوم به فراموشی سپرده شود .جناﯾات ھولناک "انسان متمدن" که قادر
به تأمين سعادت خود به کمک خرد و دانش خود بود ،پاﯾهھای کاخ اميدھای
خوشباورانﮥ الھیدانان ليبرال را بهﯾکباره متزلزل ساخت .گوﯾا انسان متمدن به
کمک خرد و دانش خود ،کمر به نابودی خود بسته بود! اﯾن فجاﯾع ضربﮥ مھلکی
بود بر پيکر الھيات ليبرال.
با اﯾنحال ،متفکرﯾن مسيحی نياز داشتند اعتقادات مسيحيت را به زبانی بيان
کنند که برای انسان قرن بيستم قابل درک باشد .برای تحقق اﯾن منظور ،الزم
بود دﯾالوگی دائمی ميان انجيل و فرھنگ مدرن جرﯾان بيابد و پيام مسيحيت در
قالب مفاھيم قابل درک برای انسان مدرن تبيين گردد .از اﯾنرو ،در نيمﮥ اول قرن
بيستم ،برخی از متفکرﯾن ليبرال با تجدﯾد نظر در دﯾدگاھھای خردگراﯾانﮥ خود،
حرکت الھياتی نوﯾنی را پی رﯾختند که به تفکر نئو-ارتودکسی معروف شد و
موضوع بحث مقالﮥ آﯾنده ما خواھد بود .اما متأسفانه تفکر ليبرالی مسيحی در
دو قرن  ١٩و  ،٢٠تأثير خود را بر اندﯾشﮥ مسيحی بر جای گذارد ،طوری که ھنوز
نيز بسياریاز دانشگاھھا و محافل آکادميک الھيات دنبالهرو چنين تفکری
میباشند.
کارل بارت و الھيات نئو ارتودکسی
در شماره گذشته ،به بررسی جرﯾان فکری ليبراليزم در مذھب پروتستان
پرداختيم .دﯾدﯾم که چرخی که لوتر به حرکت در آورد ،مآال ً سبب گردﯾد که
گروھی از علمای الھی پروتستان ،بهتبع جرﯾان فکری عصر خرد ،خاصه از قرن
نوزدھم ،دﯾدگاھھای خاصی را در زمينه الھيات مطرح سازند که اھمّ آنھا عبارت
بودند از :شک به مسائل مافوق طبيعی مسيحيت؛ اعتقاد به خطاپذﯾر بودن
کتابمقدس و نه مکاشفه منحصر بهفرد الھی؛ اعتقاد به مسيح بهعنوان ﯾک
معلم اخالق و نه پسر ﯾگانه خدا؛ اعتقاد به قدرت بشر به نيل به درجات باالتر
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اما جرﯾان فکری ليبرالی ،با ھمآوردخواھی نيرومندانﮥ کارل بارت در قرن بيستم
روبرو شد .اما پيش از ارائه مقاله ،الزم میداند توجه خوانندگان گرامی را بار
دﯾگر به اﯾن نکته جلب نماﯾد که مندرجات اﯾن مقاله صرفاً ﯾک بررسی تارﯾخی و
عقيدتی است؛ اﯾمان و اعتقاد مسئولين مجله ،اﯾمانی انجيلی )(conservative
است که تماميت کتابمقدس را الھامی ،مکاشفهای و مصون از خطا میداند.
کارل بارت
کارل بارْت  Karl Barth ١٩۶٨-١٨٨۶ﯾکی از برجستهترﯾن علمای الھی قرن
بيستم و ﯾکی از بزرگترﯾن متفکرﯾن تمام اعصار میباشد .آثار او ،در کنار آثار
آگوستين ،آکوئيناس ،و کالوَن ،ھرگز فراموش نخواھند شد.
الھيات بارت از اغتشاش فکریاﯾی نشأت گرفت که در طول جنگ جھانی اول و
پس از آن ،بر اروپا ساﯾه افکند .کشتار ده ميليون نفر در جنگی ميان ملل "تنوﯾر
ﯾافتﮥ" اروپاﯾی ،ضربه مھلکی بود بر پيکر تفکر مدرن و خوشبينانه به خرد
انسانی .پيام خوشباورانه و سادهلوحانﮥ الھيات ليبرالی که ادعا داشت که
انسان به کمک خرد خود ،به باالترﯾن درجات کمال خواھد رسيد ،بهناگاه خود را
در قعر ورشکستگی ﯾافت .بارت نوشته است که در ﯾکی از روزھای ماه اوت
 ،١٩١۴نام  ٩٣متفکر آلمانی را جزو حاميان سياست جنگطلبانﮥ قيصر آلمان
خوانده که نام تمام استادان او در علوم الھی نيز در آن بهچشم میخورد .کارل
بارت که دﯾگر قادر نبود الھيات ليبرالی را بپذﯾرد ،بر آن شد تا پيام خدا را کشف
کند.
خداﯾی کامال ً متفاوت
بارت برای ﯾافتن پاسخ ،به کتابمقدس رجوع کرد ،خصوصاً به نوشتهھای پولس
رسول .در اواﯾل سال  ،١٩٢٠او به سه نتيجه رسيد:
خدای کتابمقدس با خداﯾی که متألھين ليبرال معرفی میکنند ،کامال ً متفاوت
ن
است .موضوع کتابمقدس مذھب ﯾا اخالقيات انسان نيست ،بلکه " خدا بود ِ
خدا ،... ،خداﯾی متفاوت ...،وجود مطلق و منحصر بهفرد او ،و قدرت و ابتکار عمل
او در رابطهاش با انسان میباشد".
در تفکر الھياتی ،باﯾد چرخشی  ١٨٠درجهای صورت گيرد تا خدا و کالمش در
جاﯾگاه متعالی خود قرار گيرند.
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ھر گونه الھيات طبيعی ،نادرست و کذب است .انسان بهتنھاﯾی قادر به شناخت
و درک خدا نمیباشد .در اﯾن خصوص ،تنھا راھی که در مقابل انسان قرار دارد،
اتکا به مکاشفه خدا ،و بر شخص و کار عيسی مسيح ،پسر خدا ،میباشد.
در سال  ،١٩٢٧او نخستين مجلد از اثر خود بهنام "خالصه اصول اعتقادات
مسيحی" را منتشر ساخت تا عقاﯾد الھياتی خود را عرضه نماﯾد .اما چون پی
برد که برخی از عقاﯾد خود را بر فلسفه اگزﯾستانسياليستی بنا کرده است ،آن
را ﯾک شکست تلقی کرد .لذا عنوان آن را تغيير داد و آن را "اصول اعتقادات
کليسا" ناميد و کوشيد تا تمام الھياتش را بر اﯾن عقيده استوار نماﯾد که
مکاشفه خدا برتر از ھر عامل دﯾگری است و به ھيچ اندﯾشه بشری وابسته و
متکی نيست .او در بارۀ اﯾن کتاب گفته است " :ھر نکتهای را که میتوانست
کوچکترﯾن تشابھی را ميان الھيات مسيحی و فلسفه اگزﯾستانسياليستی بر
قرار سازد ،قطع کردم" .
"اصول اعتقادات کليسا"
کتاب "اصول اعتقادات کليسا" عظيمترﯾن اثر بارت میباشد .محقق معاصر،
ھربرت ھارتول ) (Herbert Hartwellدر مقدمهای که بر آثار بارت نگاشته است،
پنج وﯾژگی بارز در آن را اﯾنچنين جمعبندی میکند.
کالم خدا
برای بارت ،وظيفه الھيات ارائﮥ تفسيری درست از کتابمقدس است؛ بهھمين
جھت ،نوشتهھای الھياتی او تماماً بر تفسير و تأوﯾل کتابمقدس استوار
میباشد .او مطلقاً ماﯾل نبود کار خود را از نقطه دﯾگری جز کتابمقدس آغاز کند.
بارت گرچه متفکری بزرگ و دقيق بود ،بر اﯾن امر اصرار میورزﯾد که انسان فقط
زمانی قادر به کشف حقاﯾق کالم خدا است که فيض خاص آن را از خدا درﯾافت
کرده باشد.
مسيحشناسی
آثار بارت کامال ً "مسيحشناختی" است ،بدﯾن معنی که در تمام آموزهھا ،مسيح
نقطه آغاز میباشد .ھمه چيز برای او آفرﯾده شده؛ او آغاز و پاﯾان است .بارت
ماﯾل نيست حتی در بارۀ شخصيت دوم تثليث سخن گوﯾد چرا که در
کتابمقدس چنين اصطالحی بهکار نرفته است .او فقط در بارۀ عيسی مسيح
سخن میگوﯾد .چنين تأکيدی تناقضی با جاﯾگاه "کلمﮥ خدا" ندارد ،زﯾرا برای
بارت "کلمه خدا" ھمان عيسی مسيح است.
حرکت اندﯾشه
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برای بارت ،مقولهھای نظير "اﯾمان ،اميد ،و محبت" وجود ندارد ،مگر آنکه جامﮥ
عمل بپوشند .در نظر او ،اندﯾشه و عمل باﯾد ھمواره توأم باشند؛ به ھمين دليل،
اندﯾشه ھمواره در حال حرکت است .بارت ھرگز از ﯾک اندﯾشه کلی و انتزاعی
شروع نمیکند تا به مسائل خاص برسد ،بلکه ھميشه از مسائل خاص شروع
میکند و به کل میرسد .او میگوﯾد" :کل بدون جزء وجود ندارد ...ھيچ حقيقتی
بهصورت عام و بدون زمان وجود ندارد؛ مطابق کتابمقدس ،تمامی حقاﯾقْ اعمال
خاص خدا ھستند ،اعمالی که خصوصياتی ابدی دارند و ھمه زمانھا را در بر
میگيرند ،اما در ضمن ،خصوصيتی دنياﯾی-زمانی و ملموس نيز دارند".
عينيت و تارﯾخيت
عينيت ﯾعنی وجود واقعيت خارج و مستقل از انسان ،و آن واقعيت خدا است،
تثليث است ،و خدا-انسانی است بهنام عيسی مسيح و عمل مصالحﮥ او .اﯾن
واقعيت عينی است که زندگی ھر انسانی را تعيين و تحت تأثير قرار میدھد.
تارﯾخ پيش از آفرﯾنش ،از ازل آغاز میشود .برای انسان ،تارﯾخ از زمانی شروع
شد که خدا عزم کرد که انسانھا را در عيسی مسيح ،بر اساس عھد فيض،
برگزﯾند .در نظر بارت ،تارﯾخ واقعی ھمين است ،و ساﯾر بخشھای تارﯾخ ،ضميمه
و الحاقيهای بر اﯾن حقيقت میباشند.
نياز زمان حاضر
تمامی عناصر اﯾمان و اعتقاد مسيحی ،نظير کالم خدا ،مکاشفه ،مصالحه ،و
غيره ،ھمگی واقعی ھستند و عمل ادامهﯾابندۀ خدا میباشند .خدا دائماً در
حال عطا کردن است و بشر دائم ًا در حال درﯾافت .برای آنکه کتابمقدس تبدﯾل
به "کالم خدا" گردد ،باﯾد عمل مکاشفه صورت گيرد .مکاشفه عملی است
دائمی .اگر شخص عمل مکاشفه الھی را درﯾافت نکند ،کتابمقدس برای او
تبدﯾل به "کالم" خدا نخواھد شد .انسان امروز نيز به مکاشفه خدا از طرﯾق
کتابمقدس نيازمند است.
نگرشی جدﯾد بر برگزﯾدگی
عقاﯾد بارت در مورد نجات ،در تفکر مسيحی کامال ً جدﯾد بود .در نظر او ،خدا پيش
از آفرﯾنش ،مقدر فرمود که بشر در عيسی مسيح برگزﯾده شود ،ﯾعنی در کسی
که در آن واحد ،ھم برگزﯾده بود و ھم رد شده .ژان کالوَن قبال ً پيشگزﯾدگی
دوگانه را تعليم داده بود که بهموجب آن ،خدا اقليتی را برای نجات ،و اکثرﯾتی را
برای ھالکت برگزﯾده بود؛ اما طبق نظر بارت ،خدا عميقاً انسان و خلقت را مورد
تأئيد قرار میدھد .او نجات الھی را جزئی از نقشه ازلی خدا پيش از آفرﯾنش
میبيند )افسسيان  ،(١:۴نه نقشهای که خدا از روی ناچاری ،بهخاطر گناه
انسان طرحرﯾزی کرد.
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اﯾن عقيده بارت ،او را در معرض اتھام "ﯾونيورساليزم" قرار داد )اعتقاد به اﯾنکه
ھمه انسانھا سرانجام نجات خواھند ﯾافت( .اگر خدا ھمه را در مسيح برگزﯾده
است ،پس ھمه نجات خواھند ﯾافت .سؤاالت دﯾگری نيز از اﯾن دست در مورد
عقاﯾد بارت از سوی مسيحيان انجيلی )محافظهکار( مطرح است که بارت به آنھا
بهگونهای کامل پاسخ نمیدھد ،ﯾا الاقل پاسخش برای ما مسيحيان انجيلی
قانعکننده نيست.
الھيات نئو ارتودکسی
واکنشی که کارل بارت در مقابل جرﯾان فکری الھيات ليبرال نشان داد ،او را جزو
پيشگامان حرکت فکری دﯾگری در حوزۀ الھيات قرار داد که به الھيات نئو
ارتودکسی معروف است .متفکرﯾن دﯾگری نظير اميل برونر ،بولتمَن ،تيليش،
راﯾنھولد نيبور ،و رﯾچارد نيبور ،از چھرهھای برجسته اﯾن نھضت میباشند .اﯾن
جرﯾان فکری ،طيفی گسترده را شامل میشود و متفکرﯾن وابسته به آن ،ھر
ﯾک دﯾدگاه خاص خود را دارد و نمیتوان الھيات منسجمی تحت عنوان الھيات
نئو ارتودکسی تدوﯾن کرد.
اما بهطور خالصه ،الھيات نئو ارتودکسی بر اﯾن عقيده اصرار دارد که خدا فرابود و
متعال است و بشر فقط زمانی میتواند به شناخت او دست ﯾابد که او خودش
خود را آشکار سازد؛ و خدا خود را در وھله اول ،از طرﯾق عيسی مسيح مکشوف
کرده است؛ اما او خود را در روﯾدادھای "تارﯾخ نجات" نيز مکشوف ساخته است
و کتابمقدس صرفاً شھادتی است بر اﯾن روﯾدادھا .نئو ارتودکسھا در اﯾن نکته با
ليبرالھا توافق دارند که کتابمقدس سندی است انسانی ،قصور پذﯾر و خطاپذﯾر.
اما معتبر است چونکه خدا مقدر فرموده که خود را از طرﯾق آن بر بشر مکشوف
سازد و در ضمن وسيلهای است که از طرﯾق آن میتوان با خدا در مسيح
مالقات کرد .نئو ارتودکسھا ھمچنين تأکيد زﯾادی بر گناھکار بودنِ طبيعت بشری
میگذارند و تنھا راه نجات را اﯾمان به مسيح میدانند.
بهطور خالصه ،متفکرﯾن نئو ارتودکس معتقدند که کتابمقدس بهخودی خود کالم
خدا و مکاشفه کامل او نيست ،بلکه زمانی تبدﯾل به کالم خدا و مکاشفه او
میشود که انسان از طرﯾق آن ،با خدا مالقات کند .از اﯾن رو ،متفکرﯾن
نئوارتودکس برای تجربه اگزﯾستانسيلی انسان با خدا اھميت زﯾادی قائلند .اما
ھمانطور که در آغاز بحث گفتيم ،ما مسيحيان انجيلی اﯾن دﯾدگاھھا را
نمیپذﯾرﯾم.
بخش پانزدھم و آخر :تحول در اندﯾشه مسيحی در قرن بيستم
تلخيص از کتاب "تارﯾخ تفکر مسيحی"
در شمارهھای گذشته ،به بررسی جرﯾان فکری ليبراليزم در مذھب پروتستان
پرداختيم .دﯾدﯾم که متفکرﯾن مسيحی ليبرال خرد انسان را فوق کتابمقدس
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طبق اعتقادات متفکرﯾن نئو ارتودکس ،خدا متعال است و بشر فقط زمانی
میتواند به شناخت او دست ﯾابد که او خود را از طرﯾق عيسی مسيح و
روﯾدادھای "تارﯾخ نجات" نيز مکشوف سازد .کتابمقدس صرفاً شھادتی است بر
اﯾن روﯾدادھا و سندی است انسانی ،قصورپذﯾر و خطاپذﯾر .اما وسيلهای است
که از طرﯾق آن میتوان با خدا در مسيح مالقات کرد .کتابمقدس زمانی تبدﯾل
به کالم خدا و مکاشفه او میشود که انسان از طرﯾق آن ،با خدا مالقات کند.
انسان بسيار گناھکار است و تنھا راه نجات اﯾمان به مسيح است.
در اﯾن شماره ،به مھمترﯾن تحوالت اندﯾشه مسيحيت پروتستان تا اواخر قرن
بيستم خواھيم پرداخت.
الزم است نظر خوانندگان گرامی را بار دﯾگر به اﯾن نکته جلب کند که مطالب اﯾن
مقاله صرفاً برای آشناﯾی خوانندگان با تفکرات علمای الھيات است؛ اﯾن تفکرات
الزاماً و تماماً مطابق مکاشفه کتابمقدس نيست و ضرورتاً مورد قبول مسؤولين
مجله نيز نمیباشد .زمانی نيز که میگوﯾيم فالن شخص ،متفکر برجسته
الھيات بوده است ،اﯾن امر به شھرت او در محافل آکادميک و دانشگاھی اشاره
دارد ،نه در محافل کليساﯾی که اﯾمان راستين مسيحی مورد عمل و پذﯾرش
است.
اگزﯾستانسياليزم مسيحی
ﯾکی از مکاتب اصلی فلسفه قرن بيستم ،اگزﯾستانسياليزم است .طبق اﯾن
فلسفه ،انسان در دنياﯾی بدون مفھوم ،ﯾکه و تنھا است ،و بهواسطﮥ وجود
نيمهمتافيزﯾکی خود ،کامال ً آزاد است تا راه و روش زندگی خود را انتخاب کند؛ و
اﯾن راه و روش است که طبيعت او را تعيين میکند و نه بالعکس.
برخی از علمای الھيات مسيحی تحت تأثير فلسفه اگزﯾستانسياليستی،
مسيحيت را مورد تعبير و تفسير مجدد قرار دادند .ﯾکی از پيشگامان فلسفه
اگزﯾستانسياليستی ،سورن کرکگارد میباشد.
سورن کرکگارد
کرکگارد )متولد کپنھاگ  (-١٨۵۵١٨١٣پدر اگزﯾستانسياليزم مسيحی و نيز
اگزﯾستانسياليزم غيردﯾنی است .گرچه بهھنگام مرگش ھوادارن چندانی
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از بارزترﯾن عقاﯾد کرکگارد ،اعتقاد او به "شکاف نامحدود بين خدا و انسان" است.
او اﯾن شکاف را نتيجه گناه انسان میدانست و مصراً اظھار میداشت که "بدون
وجود آگاھی نسبت به گناه ،مسيحيت حقيقی نمیتواند وجود داشته باشد ".او
میگفت" :وجدان ھشيار را بردارﯾد و آنگاه میتوانيد کليساھا
راببندﯾدوآنھارابهسالنھایرقصتبدﯾل کنيد".
از نظر کرکگارد ،تنھا خدا میتواند بر شکاف نامحدودی که بين او و انسان وجود
دارد ،پلی اﯾجاد نماﯾد .خدا در تجسم عيسی مسيح ،اﯾن کار را انجام داد.
تفکر اگزﯾستانسياليستی کرکگارد و اعتقاد او به اصالت وجود انسان و تجربه او،
از اﯾن باور او آشکار میشود که حقيقت را میگفت امری است ذھنی و تجربی.
او مینوﯾسد" :مسأله اصلی اﯾن است که من خود را درک کنم و درﯾابم که خدا
حقيقتاً از "من" چه میخواھد .مسأله اصلی ھمچنين اﯾن است که حقيقتی را
بيابم که برای "من" حقيقت است و باوری را بيابم که "بهخاطر آن بتوانم زندگی
کنم و بميرم ".اگر من بتوانم معنای مسيحيت را تشرﯾح نماﯾم ،اما اﯾن امر در من
و زندگیام تغييری اﯾجاد نکند ،چه سودی دارد؟ و اگر حقيقت سرد و برھنه در
برابرم باﯾستد و برای آن اھميتی نداشته باشد که من آن را میپذﯾرم ﯾا خير ،و
صرفاً در من بهجای توکل و سرسپردگی ،ترس و وحشت بهوجود آورد ،چه
سودی دارد؟"
تفکرات کرکگارد تأثير شگرفی بر تفکر الھياتی قرن بيستم ،خصوصاً بر کارل بارت
و تفکر نئو-ارتودکسی گذارد.
رودُلف بولتمان
بولتمان ) (١٩٧۶-١٨٨۴دانشمند معروف الھيات در آلمان ،از چھرهھای برجسته
اندﯾشه مسيحی است .او محقق و متخصص عھدجدﯾد و تفسير آن بود.

اعتقاداتاو را میتوان چنين خالصه کرد:
از طرﯾق مطالعه انجيلھا ،نمیتوانيم به شناخت "عيسای تارﯾخی" نائل آﯾيم
)منظور شخصيت و زندگی عيسای ناصری است آنطور که واقعاً زندگی کرده ،نه
آنطور که در دھهھای بعدی در انجيلھا معرفی شده(.
تالش برای کشف و شناخت "عيسای تارﯾخی" ضرورتی ندارد .کافی است که از
اناجيل بتوانيم اﯾن موضوع را درﯾابيم که عيسی زندگی کرد و جان سپرد.
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توجه به عيسای تارﯾخی امری ناروا است .ما فقط بر اساس اﯾمانی تجربی و
اگزﯾستانسياليستی نجات میﯾابيم ،نه بر اساس اعتقاد به اﯾنکه شرح زندگی
عيسی در اناجيل عيناً در تارﯾخ اتفاق افتاده است ﯾا اﯾنکه فقط "اسطوره" است.
عھدجدﯾد آکنده است از مطالب اسطورهای )نظير اعتقاد به فرشتگان ،ارواح،
تولد عيسی از باکره ،قيام او  (...انسان مدرن که با علم سر و کار دارد،
نمیتواند اﯾن عقاﯾد اسطورهای را بپذﯾرد .لذا باﯾد عھدجدﯾد را "اسطورهزداﯾی"
نمود و از البالی اﯾن اساطير ،اصولی صحيح برای اخالقيات استخراج نمود.
انجيل اسطورهزداﯾی شدۀ بولتمان به پيامی در مورد انسان و نياز او به پيدا کردن
راھی برای گرﯾز از وحشت و اضطراب تبدﯾل میشود .از نظر بولتمان ،اﯾمان
بهمعنای "گشودگی آزادانه ما نسبت به آﯾنده" و "تعھد مطيعانه و وارستگی
درونی از جھان" است .بولتمان خود تصدﯾق میکند که انسانشناسی را
جاﯾگزﯾن الھيات ساخته است .بهگفته خودش "اگر انسانیبخواھد درمورد خدا
سخن بگوﯾد ،باﯾد در مورد خودش سخن بگوﯾد".
پُل تيليخ
تيليخ نيز ھمچون بولتمان ،آلمانی است ) .(١٩۶۵-١٨٨۶اندﯾشﮥ اصلی او اﯾن بود
که مسيحيت پيامی دارد که مربوط به شراﯾط زمان نگارش خودش میباشد.
الھيات وظيفه دارد که اﯾن پيام را کشف کند .اما گام بعدی و مھم اﯾن است که
الھيات اﯾن پيام را برای ھر نسل ،تفسير و تعبير نماﯾد .در نظر تيليخ ،مسيحيان
انجيلی ،با تأکيد بر پيامی که مربوط به دو ھزار سال پيش است ،از ارزش آن
برای مردم مدرن میکاھند.
اکثر علمای الھی ،صحت اﯾن روش ،ﯾعنی بهکارگيری پيام ابدی را در شراﯾط
معاصر میپذﯾرند ،اما بهعقيده آنان وی عناصر حقيقتابدیرافدایشراﯾط
معاصرنموده است.
تحوالت اخير
الھيات پوﯾش )خدای متحول(
اﯾن تفکر که بيشتر در آمرﯾکا مطرح است ،اﯾن عقيده را مطرح میسازد که خدا
بر خالف اعتقادات راﯾج ،خداﯾی خارج از زمان ،تغييرناپذﯾر ،اﯾستا ،و علت ھمه
امور نمیباشد .طبق اﯾن نگرش ،خدای کتابمقدس ،خداﯾی است که عمل
میکند ،در بطن زمان با ما ارتباط اﯾجاد مینماﯾد ،بهشکلی پوﯾا در وقاﯾع اﯾن
جھان خود را درگير نموده ،و از قوم خود متأثر میگردد تا حدی که حتی از رفتار
قوم خود اندوھگين میشود.
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طبق الھيات پوﯾش ،ھمه موجودات ،ھستی خود را از او دارند و متکی به او
میباشند .اما وی از خلقت خود تأثير میپذﯾرد ،ﯾعنی اﯾنکه وی به جھان مخلوق
آزادی واقعی ولی محدود عطا میکند تا اﯾنکه ما تبدﯾل به علت و او تبدﯾل به
معلول گردد .به اﯾن ترتيب ،اگر من خدا را رد کنم ،او را محزون ساختهام؛ پس
من علت ھستم و او معلول .کنش من واکنشی را در او اﯾجاد میکند و او را
وادار به اقدامی مینماﯾد )نمونهھای چنين امری را در تارﯾخ وقاﯾع قوم خدا در
کتابمقدس دارﯾم(.
چنين مطالبی ممکن است برای ھمه ما مسيحيان انجيلی بدﯾھی بهنظر برسد.
اما مشکل از آنجا آغاز میشود که به پيامدھای اﯾن نگرش پی میبرﯾم .الھيات
پوﯾش نمیپذﯾرد که خدا از آﯾنده آگاه است؛ او فقط از آنچه که وجود دارد و
میتواند شناخته شود ،آگاه است ،نه از آنچه که در آﯾنده اتفاق خواھد افتاد.
الھيات پوﯾش قبول ندارد که خدا خارج از زمان است .برای او ،مثل ما،
سال  ١٩٩۶گذشته است و سال  ،٢٠٢۶آﯾنده.
درضمن ،در الھيات پوﯾش ،خدا طوری تصوﯾر میشود که گوﯾا به جھان نياز دارد و
اﯾنکه جھان ابدی است.
الھيات پوﯾش گرچه نگرش قابل توجھی را در مورد خدا مطرح میکند ،اما در کل
از حقاﯾق کتابمقدس فاصله میگيرد.
ﯾورگن مولتمان
مولتمان )متولد  ١٩٢۶در آلمان( ،در جنگ جھانی دوم در انگلستان بهعنوان اسير
جنگی بهسر میبرد .در ھمين دوران بود که به مسيح اﯾمان آورد .سپس به
تحصيل الھيات پرداخت و امروزه ﯾکی از برجستهترﯾن علمای الھيات است.
مولتمان در کتاب "الھيات اميد" بر آخرتشناسی در تعاليم مسيحی اھميت
بسياری قائل است .او آن را ﯾکی از ارکان بنيادﯾن مسيحيت میداند .بر اساس
ھمين اعتقاد ،او مسيحيان را موظف میداند که به اجتماع بشتابند و نور اميد
آخرت را بر آن بتابانند .اﯾن تفکر او تأثير عميقی بر شورای جھانی کليساھا و بر
الھيات رھاﯾیبخش داشته است.
در کتاب "خدای مصلوب" ،بيان میدارد که خدا داوطلبانه خود را در برابر اﯾن
امکان قرار میدھد که مخلوقاتش باعث رنج او شوند و بر او تأثير بگذارند .اﯾن
رنجی است ،نه از روی اجبار ،بلکه از روی محبت.
او در کتاب دﯾگری بهنام "کليسا با قدرت روح" ،مسيحيان را به اتحاد جھانی و
شرکت در فعاليتھای اجتماعی و درگير شدن در سياست تشوﯾق میکند تا به
رھاﯾی انسان از بردگی اقتصادی ،ظلم و ستم سياسی ،و بیعدالتیھای
اجتماعی ﯾاری رسانند.
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ولفھارت پاننبرگ
پاننبرگ در سال  ١٩٢٨در آلمان چشم به جھان گشود .پس از تحصيل الھيات،
جزو متفکرﯾن برجسته معاصر گردﯾد .او برخالف بارت و بولتمان ،جداسازی اﯾمان
و تارﯾخ را نادرست میپندارد و معتقد است که الھيات باﯾد بر بنيان تارﯾخ بنا
شود ،در غير اﯾنصورت ،اﯾمان و الھيات مسيحی تبدﯾل به معرفتی سِرّی و
منحصر به ﯾک گروه بسته میگردد .او بر اﯾن حقيقت تأکيد دارد که کليه
پدﯾدهھای فوق طبيعی مسيحيت ،خصوصاً قيام مسيح ،با شواھد معتبر قابل
اثبات است؛ اﯾمان به آن به معنی تصدﯾق حقيقتی است که در مقابل چشمان
ما قرار دارد .مثل اﯾنکه کسی بر اساس شواھد عينی ،به وفاداری ھمسرش
اطمينان داشته باشد ،اما شناخت شخصی از او نيز اﯾن شواھد را تأئيد
میکنند.
نکته پاﯾانی
با خاتمه اﯾن سلسله از مقاالت ،ما با عقاﯾد متفکرﯾن مختلف در طول تارﯾخ
کليسا آشنا شدﯾم .دﯾدﯾم که بعضی از متفکرﯾن مسيری خالف تعليم صحيح
کتابمقدس را در پيش گرفتند و برخی دﯾگر کوشيدند با امين ماندن به حقاﯾق
کالم خدا بهعنوان مکاشفه الھی ،آن را بهگونهای منطقی بيان دارند.
وظيفه ما مسيحيان اﯾن است که با مطالعه دقيق کتابمقدس و آشناﯾی با علم
تفسير ،بتوانيم عقاﯾد و اندﯾشهھای درست را از نادرست تمييز و تشخيص دھيم
و بر واقعيت مکاشفه الھی در کتابمقدس استوار باﯾستيم .آمين!
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