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نكته بپردازيم كه متفكرين مسيحي در طول  ، به بررسي اين توانيم در اين سلسله از مقاالت بسيار خوشوقتيم كه مي
 طور كلي اند و مسيحيت را به هاي مسيحيت داشته در خصوص تعاليم و آموزه قرون و اعصار، چه عقايد و نظراتي

، مسائلي نظير  هاي مختلف دوره ، در خواهيم بدانيم كه بزرگان انديشه در مسيحيت ما مي. دان ديده چگونه مي
، تجسم او، ارتباط ميان طبيعت الهي و بشري او، نجات و كفاره  مسيح ، شخصيت و الوهيت مقدس بودن كتاب الهامي 
، و  دريافت تولد تازه ت بعد از دادن نجا ، بازگشت مسيح و معاد، احتمال لغزش و از دست القدس روح ، مسيح

 .اند كرده مسائلي نظير اينها را چگونه درك مي

،  ؛ لذا در هر دوره است بيان نشده  طور جامع مقدس هميشه به هاي مختلف اين قبيل نكات الهياتي در كتاب جنبه
.  لسفي ظريفي داشته استاند كه بعضاً با يكديگر تفاوت ف ابراز داشته متفكرين مسيحي نظرات خاصي در مورد آنها

 . ، بررسي اين آراء و سير تحول و تكامل آنهاست اين رشته از مقاالت هدف

عالم الهيات قرن  ،(Karl Barth) يك مسيحي متعهد بايد ميراث الهيات خود را جدي بگيرد، يا به گفته كارل بارت
، با مسائل   مسيحيان در هر دوره".وجهي نكردت...  گذشته هاي الهياتي توان مسيحي بود و به انديشه نمي"،  بيستم

هاي  مطالعات و بحث اند، از اين رو ضروري است كه ما با گذشته آشنايي داشته باشيم تا براي بوده الهياتي درگير
، ما به تحوالت مهم الهيات در چهار دورة ذيل  مقاالت در اين سلسله از.  تر بدست آوريم امروز، اساسي محكم

؛ دوره )1500 تا1000(؛ دوره قرون وسطي و رنِسانس )451 تا 100 هاي سال(پدران كليسا   دوره : اختخواهيم پرد
 اين مقاالت عمدتاً بر اساس كتاب). به امروز  تا1700(؛ دوره جديد )1700 تا 1500(اصالحات و بعد از اصالحات 

An Introduction to Christian Theology نوشتة Alister McGrath، كي از متألهين بزرگ انگليسي تهيه شده ي
 .باشد گرات استاد دانشگاه آكسفورد انگلستان و رجنت كالج كانادا مي مك.  است

 دوره پدران كليسا

 ) بخش اول( ميالدي 451  تا100 هاي سال

آغاز و )  ي ميالد100 حدود(، از زمان خاتمه نگارش عهدجديد  ناميم  مي"دوره پدران كليسا"اي كه ما آن را  دوره
  نام گرفته كه"دوره پدران كليسا"اين دوره به اين علت . شود ختم مي)  Chalcedon ،451(به شوراي كالسِدون 

هايي نظير ژوستينِ شهيد،  چهره اند، زيسته شوند، در آن مي  ناميده مي"پدر كليسا"اي كه  هاي برجسته چهره
هاي اين دوره تحت جفا بود، اما با  اينكه كليسا در برخي از بخشبا  . ، و آگوستين ، ترتوليان ، اُريجن ايرِنيوس
نيز در كليسا مشهود  ، طوري كه اثرات آن تا به امروز الهيات مسيحي به شكوفايي چشمگيري دست يافت ، اينحال



مر، افكنيم كه مورد بحث و جدل فراوان بوده ولي آخراال مي ، به سه عرصه از الهيات نگاه در اين شماره.  است
 .آنها يافت شد حل كلي براي راه

 گستره كانُن عهدجديد

بايست جزو  ها مي نبود كدام نوشته ، هنوز روشن مقدس دارد، اما در دوره پدران الهيات مسيحي ريشه در كتاب
 بايست جزو كانُن ها مي ، كدام كتاب شمار آيند، يا در اصطالح فني به عهدجديد و در نتيجه جزو كتب مقدسه

، يا معيار و ميزان  ، محدوده كش ، به معني خط زبان يوناني ، به(canon) " كانُن"كلمه . حساب آيند ديد بهعهدج
ها  كه كدام نوشته ، تعيين كردند القدس و با توجه به ضوابطي خاص و دقيق كليسا تحت هدايت روح پدران.  است

 (authoritative) عنوان كتب صاحب اقتدار و مرجعيت ا بهر  يا كانُن قرار گيرد و كليسا آنها" محدوده"بايد جزو اين 

اما از همان دوران  شد، مقدس به عهدعتيق اطالق مي شد، اصطالح كتاب زماني كه عهدجديد نوشته مي .بپذيرد
ناميدند و اصرار  اناجيل و كتاب اعمال را عهدجديد مي )165 تا 100(، پدران كليسا نظير ژوستينِ شهيد  اوليه

، اين توافق در  دوم در پايان قرن. مسيحي، آنها را داراي همان اقتدار و مرجعيت عهدعتيق بداند  كه جامعهداشتند
عبرانيان را اثر پولس (، چهارده رسالة پولس  رسوالن  ، اعمال ميان مسيحيان وجود داشت كه چهار انجيل

هشتم كشف كرده و  به نام موراتوري در قرندر كانُني كه شخصي . باشند ، كتب الهامي مي مكاشفه و) دانستند مي
 كتاب از 22  مربوط باشد،180 رود كه به سال مشهور است و گمان مي (Muratorian canon) به كانُن موراتوري

 . كتب عهدجديد نام برده شده است

 27 ، وشتهبه كليساهاي مختلف ن اي كه خطاب كرد، در نامه  زندگي مي373  تا296 هاي آتاناسيوس كه بين سال
در خصوص پذيرش .  عنوان كتب كانُني نام برده است ، به پذيرش است كتاب عهدجديد را همانگونه كه امروز مورد

، و ) اسقف روم پيش از پايان قرن اول ،Clement(، رسالة اول كلِمِنت هايي نظير رسالة يعقوب پذيرش كتاب يا عدم
 ، مباحثاتي وجود داشته كه سرانجام رساله يعقوب)  اواخر قرن اولمربوط به كتاب تعليمات كليسايي(كتاب ديداكه 

خصوص كتاب عبرانيان وجود داشت  ، ترديدهايي در در ميان كليساهاي غرب. عنوان كتاب كانُني پذيرفته شد به
فه وجود بود؛ در ميان كليساهاي شرق نيز ترديدهايي در زمينه كتاب مكاش زيرا به هيچ رسولي مستقيماً اِسناد نشده

 . داشت

شد الهامي و  در دسترس بود كه ادعا مي هاي بسياري نكته مهمي كه بايد متذكر شد اين است كه در اين دوره نوشته
 العاده وجود داشت در اين خصوص كه چه كتابي كانُني است و چه توافقي خارق اصيل هستند، اما در ميان كليساها

ها تحميل كند، بلكه فقط آن  اين نوشته كرد اقتدار خود را بر ليسا سعي نميعلت اين امر اين بود كه ك.  كتابي نيست
 به گفتة ايرِنيوس. داد و مرجعيت بود، مورد تشخيص و پذيرش قرار مي هايي را كه قبالً صاحب اقتدار نوشته

(Iranaeus)، "آن را دريافت و دهد، و  مي ، بلكه فقط آن را مورد شناسايي قرار كليسا بوجود آورندة كانُن نيست



تمامي كتب عهدجديد را مورد تأئيد قرار داد، در واقع فقط  397  زماني كه شوراي كارتاژ در سال".كند حفظ مي
 . طور عمومي و علني اعالم داشت  شده بود، به حقيقتي پذيرفته آنچه را كه قبالً

  نقش سنت

 به يوناني( خاص " معرفتي"وسيله  تواند به  مي، يك جريان فكري بوجود آمد كه مدعي بود كه انسان در قرن دوم

gnosis  (اين جريان فكري كه تفكر گنوستيكي. نجات يابد (Gnosticism) تشابه نزديكي با مسيحيت  نام داشت ،
 مقدس براي اثبات اصول عقايد خود سود هايي از كتاب كرد و هم از گزيده مي ، زيرا هم از نام مسيح استفاده داشت

كلمه التين كه . جدي بينديشد (tradition) تفكر گنوستيكي كليسا را واداشت تا در خصوص نقش سنت.  جست مي
 تا 130(ايرِنيوس . باشد  مي" آداب و رسوم از گذشته به زمان حال انتقال عقايد،"رود، به معني  براي سنت بكار مي

گنوستيكها عقايد خود را  او نوشته است كه.  مقابل تفكر گنوستيكي به دفاع از مسيحيت راستين پرداخت در) 200
كردند و  سنت رسوالن يعني انجيلي را كه ايشان موعظه مي كنند، درحاليكه كليسا تحت عنوان مسيحيت تبليغ مي

هيچگاه به معني  براي پدران اولية كليسا، سنت.  هاي بعدي منتقل كرده است ، به نسل است در كتب كانُني محفوظ
خودشان دو سؤال حياتي در خصوص هر تعليمي  كرد تا از سنت آنان را كمك مي. اني نبودرسوم و قواعد انس

 شود و توسط كشيشان اين تعليم با تعليم رسوالن كه در كتب عهدجديد يافت مي بپرسند؛ سؤال نخست اينست كه آيا

 مهم بود زيرا او شاگرد ايرنيوس الخصوص براي ؟ اين امر علي ، سازگاري دارد يا نه كليسا انتقال يافته است
 .شهيد شد؛ پوليكارپ نيز شاگرد يوحناي رسول بود 165 ، اسقف اسميرنا بود كه در سال پوليكارپ

، درحاليكه  ، از رسوالن آمده داشته ايرنيوس به درستي اعتقاد داشت كه تعاليمي كه او از پوليكارپ دريافت
  دوم اين بود كه آيا تعليم مورد نظر، توسط كليه جوامع وسؤال. بكنند توانستند چنين ادعايي ها نمي گنوستيك

، يكي ديگر از )225 تا 165(ترتوليان  ؟ ، مورد پذيرش واقع شده يا نه ، صرفنظر از نژاد و زبان كليساهاي مسيحي
 راكنند تا نظرات خود  مقدسه را تحريف مي داشته كه بعضي افراد معني كتب پدران اوليه كليسا، با تأسف اظهار

، سنت در حكم  به اين ترتيب. محفوظ دارد تواند كليسا را از تعابير و تفاسير غريب و منحرف اثبات كنند، اما سنت مي
 .مقدس امين نگاه دارد اي بود تا كليسا را نسبت به مكاشفه كتاب وسيله منبع جديدي براي مكاشفه نبود، بلكه

  الكليسايي هاي بين تدوين اعتقادنامه

هايي تدوين كرد كه اساس ايمان تمام  اعتقادنامه الكليسايي تشكيل شد و دران كليسا، شوراهاي مهم بيندر دوره پ
 اعتقادنامه رسوالن ، ، دو اعتقادنامه بسيار مهم بوجود آمد؛ اولي در اين دوره. تشكيل داد هاي مهم مسيحيت را فرقه

 . اعتقادنامه نيقيه،  بود و ديگري



 يافت 390 آن در نامه آمبروز به سال نخستين اشاره به.  اقع اعالميه ايمان مسيحي استاعتقادنامه رسوالن درو
در .  آن بود كه اين اعالمية ايمان توسط رسوالن مسيح تدوين شده است در زمان او، اعتقاد عمومي بر. شود مي

ه كار و نقش پدر و پسر و ب ، در اين اعتقادنامه. شد ، اين اعتقادنامه در مراسم تعميد قرائت مي وسطي قرون
اين تأكيدات مسيحيت را از دين يهود متمايز .  مسيح شده است القدس اشاره شده و تأكيد خاصي بر روي كار روح
مسائلي كه در قرن اول بسيار  ، يعني ، و قيامت تأكيد شده است ، به كليسا، روز داوري اين اعتقادنامه در.  ساخت مي

 .حاكم بود

اين شورا به . منعقد شد، تدوين گرديد) امروز واقع در تركيه(يه در پايان شورايي كه در شهر نيقيه اعتقادنامه نيق
بود  بود كه آريوس بوجود آورده اي  برگزار شد و علت آن مناقشه325 وقت در سال ، امپراطور دستور كنستانتين

ذات با  هم" و "خدا از خدا"شده كه مسيح  حدر اعتقادنامه نيقيه تصري.  گفت مسيح از ذات و وجود خدا نيست كه مي
 .باشد  مي"پدر

اين دو اعتقادنامه حاكي از توافق كلي است كه در پايان دروه پدران كليسا در خصوص مسائل اصلي ايمان مسيحي 
 . وجود داشته است

هاي  تدوين اعتقادنامهسنت ايفا كرد، و  شدن كانُن عهدجديد، نقشي كه ، در دوره پدران كليسا، معين  به اين ترتيب
همة اينها اساس و . اعتقادات مسيحيت شكل مشخص و معيني به خود بگيرد كليسايي همگي كمك كرد تا الهيات و

گيري الهيات را در دوره پدران  شكل اكنون كه عوامل دخيل در. دهد الهيات مسيحي را تا به امروز تشكيل مي بنياد
 باشند، زئيات برخي مسائل الهياتي كه در سير انديشه مسيحيت حائز اهميت ميج توانيم به ، مي كليسا بررسي كرديم

 .بعد مطالعه بفرماييد كنيم كه تحول اين انديشه و الهيات را در شماره شما را دعوت مي.  بپردازيم
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ديديم كه در اين .  كليسا آغاز كرديم  دورة پدران، بررسي تحول اعتقادات و الهيات مسيحي را در در شمارة قبل 

كردند، از طريق تهية كانُن عهدجديد با امانت به  رسوالن موعظه مي ، انجيلي كه دورة پربار از تفكر مسيحي
عالوه بر اينها، در . تدوين شد الكليسايي هاي بين بعدي منتقل شد، نقش سنت تثبيت گرديد، و اعتقادنامه هاي نسل

 . در تفكر مسيحي هستيم ، شاهد مطرح شدنِ چهار سؤال حياتي رهاين دو

اقتدار و مرجعيت كليسا، و مسأله فيض حاكم  ، محدودة ، آموزة تثليث هاي مسيح  طبيعت :اين چهار سؤال عبارتند از
 اديني راآباي كليسا در مباحثات جدي و پيچيدة خود، استدالالت و داليل بني . خدا در مقابل ارادة آزاد انسان



، خواهيم ديد  در مقاله اين شماره. نمودند ، هم به آنها مراجعه كردند و هم تكميلشان هاي بعدي ريختند كه نسل پي
 .طبيعت مسيح را مورد بررسي قرار دادند كه پدران كليسا چگونه مسأله

  )مبحث مسيح شناسي(طبيعت مسيح 
.  ادامه يافت)  قرن هفدهم(تنوير  آغاز كرد كه تا دورهشناسي را  دوره آباي كليسا تفكر در خصوص مبحث مسيح

هم انسان بود و هم خدا، اما هيچگاه در خصوص طبيعت الهي يا طبيعت  كليساي اوليه بر اين اعتقاد بود كه مسيح
 هاي عهدجديد و در تفكرات نوشته عبارت ديگر، در به.  و رابطة اين دو طبيعت به دقت به تفكر نپرداخت انساني او

؟ آيا او  ذات است ؟ آيا او با خداي پدر هم  آيا مسيح كامالً خداست :بود كليساي اوليه اين قبيل مسائل روشن نشده
بود؟ اگر عيسي هم طبيعت الهي  ؟ آيا عيسي در عين حال كه خدا بود، كامالً انسان نيز خداي پدر برابر است با

 شخصيتِ واحد جمع بود يا اينكه او فقط داراي يك طبيعتِ در يك ، آيا اين دو طبيعت داشت و هم طبيعت انساني
، كارها و  شخصيت داشت ؟ اگر او دو طبيعت در يك) مثالً فقط طبيعت خدايي يا فقط طبيعت انساني) واحد بود

 ؟ اش توسط طبيعت انساني شد، يا اش گرفته مي تصميمات او، آيا توسط طبيعت الهي

لذا الزم بود كه كليسا به آنها . اند نشده ت به روشني در عهدجديد پاسخ دادهكنيد كه اين قبيل سؤاال مالحظه مي
به  اين پاسخگويي مستلزم اين بود كه آباي كليسا فرصت و فراغت داشته باشند تا .پاسخ گويد و آنها را روشن سازد

هولناك امپراطوري روم كه جفاهاي  ، زماني اما اين فرصت تا پيش از قرن چهارم. دعا و تفكر و تعمق بپردازند
 .، دست نداد پايان پذيرفت

 طور كامل خدا بود؟ آيا مسيح به

، تفكر ابيونيستي بود كه بيشتر  نخستين بدعت .اي به اين سؤال دادند هاي ساده دو بدعت در دوران اوليه كليسا پاسخ
 بدعت ديگر، تفكر.  ستگفتند كه عيسي يك انسان عادي ا پيروان اين بدعت مي .گرايانه بود حركتي يهودي

طبق اعتقادات اين تفكر، . " نظر رسيدن به"، به معني  آمده dokeo اين نام از كلمة يوناني.   نام داشت" دوسِتيستي"
هيچيك از .  داشت نظر رسيد كه انسان بود و جسم انساني طور كامل انسان نبود بلكه فقط به به عيسي خدا بود اما

تدريج كه متفكرين مسيحي شروع كردند به  اما به .يان مسيحيان هوادار پيدا كنداين دو بدعت نتوانست در م
 .، كليسا الزم ديد كه به حل و فصل مسأله بپردازد فلسفة يونان مقدس با آميختن حقايق كتاب

 دوگانگي ،) مثُل(لمسِ معقوالت  غيرقابل  داد كه ميان دنياي ملموسِ محسوسات و دنياي فلسفة يونان چنين تعليم مي
كاملش در  ، نمونه واقعي و كنيم بينيم يا درك مي تر، هر آنچه كه در اين دنيا مي ساده عبارت به. مطلقي وجود دارد

ترين نوع  كامل.  مثال كاملي دارد در عالم معقوالت ، نمونه يا شود، مثالً نيكي در اين جهان دنياي معقوالت يافت مي



 100(كليسا، ژوستين شهيد  اين عقايد بر آباي اوليه. بطي بود ميان اين دو دنيااين لوگوس را. بود Logos ، مثُل
ژوستين شهيد مسيح را همان لوگوسِ فلسفة . اثري ژرف گذارد (  ميالدي254  تا185(و اوريجن )   ميالدي165 تا

اما اوريجن معتقد . شدبا مي او معتقد بود كه مسيح تجلي لوگوس در كمال). 1:1 در يوحنا " كلمه"  (يونان دانست
،  سرانجام. تري قرار دارد اما از خداي پدر در رتبه پايين بود كه گرچه اين لوگوس هم ابدي است و هم خدا،

چيز ديگري منجمله  انگاري افالطوني گرفتار آمد و اظهار داشت كه بايد ميان خدا و هر دوگانه اوريجن در دام
گذارد و ادعا كرد كه فقط خداست كه خالق است و مسيح  پا را فراتر) 336 تا 256(آريوس . مسيح تمايز قائل شد

 . خلق شده است اي از زمان نيز در نقطه

 : طور خالصه چنين اعتقاد داشت آريوس به

 .  خدا بوجود آمده است ، طبق ارادة پسر مخلوقي است كه مانند ساير مخلوقات

 . تخاري اف  نوعي استعاره است و عنواني است"پسر:عنوان 

 .مقام پسر ناشي از اراده خداست نه طبيعت پسر

طبق اعتقاد او، مسيح مخلوق . اتخاذ كرد ، آريوس موضع معين و مشخصي در قبال مسأله طبيعت مسيح به اين ترتيب
 آن انگيزترين مناقشه ، بلكه از فلسفة يونان بود، بحث مقدس يافته نه از كتاب ، نشأت موضع او كه در واقع.  است

رو عقايد اوريجن بود، بلكه نظر آناني  دنباله ، زيرا نه فقط آريوس هواداران بسياري يافت.  ور ساخت دوره را شعله
كليسا  لذا آريوس. كرد ميان مسيحيت و فلسفة يونان ارتباطي وجود دارد، تأمين مي را كه صميمانه معتقد بودند كه

 .تقرير كند روشني بيان و سيح بهرا وادار كرد تا موضع خود را در قبال الوهيت م

،  مقدس افالطون را رد كرد و با اتكا به كتاب انگارانة بيني دوگانه او جهان. آتاناسيوس رهبر مخالفين آريوس بود
 :عقايد آريوس عنوان كرد اين اعتقادات را در مقابل

 .تواند نجات بخشد ؛ فقط خداست كه مي هيچ مخلوقي قادر به كفاره دادن براي مخلوقي ديگر نيست

 .دهد  مي مسيحيت اعتقاد دارد كه عيسي بشريت را فديه

 . ، عيساي مسيح خداست بنابراين

اند، اما اگر نظر آريوس  تقديم كرده آتاناسيوس اظهار داشت كه مسيحيان دعاهاي خود را همواره به شخص عيسي
قدري شدت يافت كه نخستين  ناقشه بهم. پرستي هستند متهم به بت درست باشد، در اين صورت همه مسيحيان

،  ، واقع در تركيه امروزي نيقيه ، كه نگران وحدت كليسا بود، دستور داد تا در شهر ، كنستانتين مسيحي روم امپراطور



بايست  اين شورا مي. تا ارتباط ذات مسيح را با ذات خدا مشخص سازد شورايي متشكل از كليه كليساها برگزار گردد
در  (" ذاتي مشابه خداست داراي"گفت كه مسيح   عقيده اول مي :، يكي را انتخاب كند عقيده مشخصدو  از ميان

آينده اعتقادات كليسا وابسته بود به . " ذات است با خدا هم"مسيح  گفت كه ، و عقيده دوم مي) نتيجه خودِ خدا نيست
 . يكي از اين دو اصطالح انتخاب

از اين . ، عقيده آريوس رد شد اين ترتيب  را برگزيد و به" ذات هم"يسا اعتقاد آتاناسيوس بسيار خوشوقت شد كه كل
با  ، اين بوده كه عيساي مسيح شناسي كليسا در خصوص مبحث مسيح)  اعتقاد صحيح( زمان به بعد، اعتقاد ارتودكس

 .باشد ذات مي پدر هم

 طور كامل انسان بود؟ آيا مسيح به

اما آيا .  طور كامل خداست كه او به ح را حل و فصل كرد و قاطعانه ابراز داشتمناقشه آريوس مسأله الوهيت مسي
 ، معتقد بودند كه ، اهل الؤديكيه اي از مسيحيان به رهبري آپوليناريوس عده طور كامل انسان نيز بود؟ مسيح به

اينان .  ار ضعيف استطبيعت بسي طور كامل طبيعت انساني را به خود گرفته باشد چون اين توانسته به مسيح نمي
 اگر اين عقيده درست باشد، مسيح. طور كامل انسان نبود بود، اما به معتقد بودند كه مسيح داراي فكر و روح الهي

، يعني هم روح و نفس او  كرده است سقوط دهنده انسان باشد، زيرا انسان در تماميت خود گناهكار و تواند نجات نمي
 مراجعه(دهنده انسان باشد، بايد تماميت طبيعت انسان را به خود بگيرد  نجات تكسي كه قرار اس. و هم بدن او

لذا شورايي . طور كامل انسان باشد به بايست پس مسيح مي. ، نه فقط قسمت روحاني آن را)14 :2كنيد به عبرانيان 
  تصويب شد كه اظهارتشكيل شد و عقايد گريگوري رسماً)  استانبول امروزي كنستانتينوپل( در شهر 381 در سال

 .طور كامل انسان بود داشت كه مسيح به مي

 رابطه ميان طبيعت الهي و انساني مسيح چه بود؟

اي با يكديگر داشتند؟ اين مسأله  رابطه اما اين دو طبيعت چه نوع. مسيح داراي طبيعت الهي و طبيعت انساني بود
اي را  تعيين نوع اين رابطه مسائل فلسفي پيچيده. ستندب به حل آن كمر مي بايست ديگري بود كه پدران كليسا مي

عقيده مشخص در اين زمينه  ، دو طور كلي به.  گيري ميان آنها بسيار دشوار و حساس است كشد كه تصميم مي پيش
، دو طبيعت الهي و انساني او در هم آميخته شد طوري  مسيح گفت كه به هنگام تجسم يك عقيده مي.  وجود داشت

داراي يك  گفت كه مسيح عقيده ديگر مي. نشدني بوجود آمد با يك طبيعت واحد و تفكيك شخصيت واحدكه يك 
 .طور متمايز بود به شخصيت واحد بود، اما اين شخصيت داراي دو طبيعت الهي و انساني



يسا از آن داد و اين اعتقاد رسمي كل  رأي به عقيده دوم451 در سال)  واقع در تركيه امروزي(شوراي كالسدون 
 اي كه اعتقادنامه. پذيرند ، ارتودكس و پروتستان اين اعتقاد را مي كاتوليك امروزه كليساهاي. زمان به بعد گرديد

، ...كامل در انسانيت ... الوهيت  كامل در... خداوند ما عيسي مسيح "  :گويد در اين شورا تصويب شد، چنين مي
 ".مكشوف ساخت كه هر دو در يك شخص موجود بود خود را در دو طبيعت متمايز و بدون تغيير

اي مشخص و روشن  پدران كليسا، اعتقادنامه ، كليسا پس از مباحثات و مناقشات بسيار شديد در دورة به اين ترتيب
 ، به هاي بعدي در شماره.  كرد كه تا به امروز صخرة مستحكم كليسا بوده است در خصوص مسيح و طبيعت او تدوين

 ، كليسا و فيض خواهيم پرداخ هاي تثليث ه موضع كليسا در خصوص آموزهبحث دربار

  

 

 

 

  3/سير انديشه در دنياي الهيات مسيحي

 ) ميالي451 تا 100(دوره پدران كليسا 

طبيعت مسيح را روشن سازد، يعني اين  ، ديديم كه مناقشة آريوس كليسا را بر آن داشت كه مسأله در شمارة قبل
القدس  شناختي به كليسا كمك كرد تا مسأله طبيعت روح اين مباحثِ مسيح. بود  خدا و كامالً انسانمسأله كه او كامالً

 . پردازيم اين دو نكته مي ، به بررسي در اين شماره. بعد استنباط كليسا از مسأله تثليث را روشن كند و

  القدس روح

هيچگاه ارتباط او با وجود خدا تشريح  مه داد، اماالقدس ادا ، كليسا به اعتقاد خود به وجود روح بعد از رسوالن
 اين امر در اعتقادنامة نيقيه. تدريج به فراموشي سپرده شد القدس به روح ، نقش نشد، طوري كه در قرن دوم

ما ايمان داريم به ":   اين است ، القدس آمده اي كه در خصوص روح نيز منعكس است كه در آن تنها نكته )325(
 ". القدس روح



القدس نيز  اعالم كند، در مورد روح همانطور كه بدعت باعث شد كه كليسا موضع خود را در قبال طبيعت مسيح
القدس  ، منكر الوهيت روح) استانبول امروزي(رهبري اسقف قسطنطنيه  ، گروهي به بعد از شوراي نيقيه. چنين شد
بودند، عليه اين بدعت نيز  عت آريوس پاسخ دادهاي از متفكرين مسيحي كه به بد اين باعث شد كه عده .گرديدند

القدس  نام پدر و پسر و روح زمان مسيح به بعد، همه مسيحيان به گفتند كه از اين متفكرين مي. واكنش نشان دهند
اين بحث در شوراي قسطنطنيه . سازد مي القدس را با خدا برابر ، روح طور غيرمستقيم گيرند، و اين امر به مي تعميد
 خداوند و عطاكنندة حيات است كه از پدر صادر"القدس  تصويب شد كه روح ، ح شد و بعد از مباحثات مفصلمطر

، چون در  خوانيم با عنوان خدا نمي القدس را  گرچه روح".گيرد شود، و همراه پدر و پسر مورد پرستش قرار مي مي
 .  الهي برخوردار است، او از همان ذات بااينحال اند، مقدس او را چنين نخوانده كتاب

  تثليث

، اما مانند مورد  القدس تأكيد داشت و روح داد كه بر كار پدر و پسر ، كليسا عمالً اعتقادي را تعليم مي در قرن اول
 نخستين كسي كه از. تا طبيعت دقيق خدا و يا رابطة ميان اين سه تبيين شود عمل نيامد ، تالشي به القدس روح

-160(، ترتوليان  متفكر برجستة مسيحي القدس استفاده كرد، ي بيان رابطة پدر و پسر و روح برا" تثليث"اصطالح 
شگفتي  هاي مختلف خداي واحد هستند، به ، نام القدس گفتند پدر و پسر و روح مي اي كه او از تعليم عده. بود) 240 

لذا او در پاسخ به ! ، مسيح نازل شد استپنطيك توانست تصور كند كه پدر بر روي صليب مرد، يا در روز او نمي. آمد
اما با  القدس هر يك وجودي متمايز، حرارتي چشمگير، بيان داشت كه پدر و پسر و روح ، با شور و گزاران اين بدعت

صورت سه وجود متمايز  عددي يا به صورت وحدت ترتوليان بسيار محتاط بود كه خدا را به. ذاتي واحد هستند
مشخص هستند اما جدا نيستند؛ متفاوت هستند، اما "،  سه شخصيت تثليث دارد كه  تأكيد بيان ميلذا با. معرفي نكند

 ".مستقل از يكديگر نيستند جدا و

،  هاي تثليث ، هر يك از اقانيم يا شخصيت انسان دارد كه در نجات نيز بسيار زيبا بيان مي)  متفكر قرن دوم(ايرنيوس 
نجات  گويد كه مؤمنين گرچه توسط يك خدا كند و مي يمانداران نيز اشاره ميتجارب ا او به. نقش و سهم دارند

 .اند ارتباط بوده ، با وجودهاي متمايز در بطنِ يك خدا در هنگام نجات اند، اما به يافته

، و بخصوص زماني  سر گذاشت را پشت  ، خصوصاً بدعت آريوس هاي مختلف ، بعد از آنكه كليسا بدعت به اين ترتيب
، آنطور كه ترتوليان و ايرنيوس بيان داشته بودند،  اعتقاد به تثليث  مسائل مربوط به الوهيت مسيح روشن شد،كه

 . عمومي يافت پذيرش

توان به دو  اين اختالف را مي.  داشت ، اختالف نظرهاي مهمي وجود اما در خصوص درك و استنباط مسأله تثليث
 يعني كليسايي كه امروز آن را كليساي( وابسته به كليساي شرق هستند عمدتاً يك دسته كه. دسته عمده تقسيم كرد



هستند، به اين معني كه پسر از پدر  القدس هر دو از پدر ، پسر و روح ، معتقدند كه در تثليث) ناميم ارتودكس مي
 ساي كاتوليكيعني كليسايي كه آن را كلي(اما كليساي غرب . شود مي القدس نيز از پدر صادر مولود شده و روح

القدس از هر دو صادر  ، اما روح شده ، عقيده دارند كه پسر از پدر مولود ، تحت تأثير عقايد آگوستين) خوانيم مي
اين .  كمك كرد1054 به جدايي دو كليساي ارتودكس و كاتوليك در سال ، همين مسأله بود كه در واقع. شود مي

نفع يكي از آن دو رأي  توان به مقدس نمي و بر اساس آيات كتابلحاظ فلسفي پيچ و خم فراوان دارد  مسأله از
راه درست .  مغز محدود انسان بتوان بطور كامل شناخت نبايد فراموش كرد كه ذات الهي چيزي نيست كه با. داد

 ، بپذيريم طور ساده در عهدجديد آشكار شده كه به آن است كه خدا را آنطور

  

  4/  مسيحي  الهيات  در دنياي سير انديشه

 ) ميالي451 تا 100( دوره پدران كليسا  

  صورت ، به  و الهياتي  عقيدتي  از مسائل بسياري  كليسا،  از تاريخ  مهم  دوره  در اين  كه ، ديديم  قبل هاي در شماره 
،   مسيح شريب  و  الهي هاي ، طبيعت مقدس  كتاب  مرجعيت  بود اعتقاد به  جمله از آن  شد؛  تدوين  و مشخص روشن

   آن هاي  و آئين  كليسا، مرجعيت  به  مربوط اعتقادات  ، به  شماره در اين.   تثليث ، و مسأله القدس  روح الوهيت
 . پردازيم مي

   اوليه نظر در دوران اتفاق

   از درون حرافيها و عقايد ان  و بدعت بيرون ها از  با آزار و اذيت خاطر مواجهه  به  مسيحيت  اولية كليسا در دوران
   عمومي توافق   كليسا، اين  هويت اما در خصوص.   خود را نداشت  و تشكيالتي امور داخلي   به  رسيدگي  فرصت بود كه

   همة ؛ همچنين  است  خدا شده  قوم عنوان  به اسرائيل بني   جايگزين  كه  است  روحاني  جامعة  كليسا يك  كه وجود داشت
   تجمع  كليسا محل و ديگر اينكه باشد؛  مي  صحيح  و اعتقادات دار تعليم  هستند؛ نيز كليسا امانت  يك مسيح  در مسيحيان
  رهبران   همواره  مسيحي  جامعة  بود كه  بيروني  تهديدات خاطر همين به. باشد مي   دادن  رشد و شهادت  براي مؤمنين

 .  است گذاشته يساها تأكيد كل  ميان  و بر اتحاد و يكپارچگي خود را پذيرفته

 زير نظر او كار   و شماسان باشد و كشيشان  اتحاد  بايد كانون  اسقف  كه  اظهار داشت ، ايگناتيوس110  در حدود سال
   نبي كردند كه  ادعا اي ، عده  چهارم  در قرن وقتي.  كليسا بود  پدران  دوران  طول تمام  كار كليسا در  روال اين. كنند



  و ضمن) 381،   كنستانتينوپل شوراي( دادند   تشكيل شورايي  باشد، كليساها  امور كليسايي  بايد در رأس  اسقف بجاي
 . كردند  را تثبيت  اسقف ، مرجعيت  نهضت اين   كردن محكوم

 ها  دوناتيست مناقشة

 را   كردند و آنان  اعتراض  از رهبران ديگر اي عده   آفريقا، به  در شمال  مسيحيت  از رهبران اي ، عده  چهارم در قرن
   را نشان  الزم ايستادگي ،  چهارم  قرن  جفا و آزار اوايل  هنگام  به  ايشان گفتند كه زيرا مي  دانستند فاقد صالحيت

   بدست خاطر اينكه  را به  كليسايي هاي  از آئين او بسياري.  دوناتوس  نام  بود به  اسقفي  معترضين رهبر اين. ندادند
 كارتاژ گرديد، در   اسقف396  سال  در  كليسا كه ، پدر برجستة آگوستين.  برد شد، زير سؤال  اجرا مي" خائنين"  اين

 .  گفت  را پاسخ  آنان اعتراضات ها ايستاد و  عقايد دوناتيست مقابل

 ها  دوناتيست  به  آگوستين هاي پاسخ

 بوجود   وسطي  را در قرون  كاتوليك  كليساي اعتقادات  ها داد، اساس ناتيست دو  اعتراضات  به  آگوستين  كه هايي پاسخ
 . پردازيم  مي  آگوستين هاي مورد از پاسخ  چند ذيالً به. آورد

 :  كليسايي هاي آيين

، هر  ناننظر آ به. گردند  مي  كليسايي هاي آيين  شدنِ  ناپاك  باعث" خائن"   اسقفان داشتند كه ها اظهار مي دوناتيست
  كرد كه  مي ، استدالل مقابل  در آگوستين.   است  شود، آلوده  بجا آورده  و خادمين  اسقفان قبيل   اين  بدست  كه آييني

 بجا   كه هايي شود آيين  مي  باعث دارند كه  مي از خدا دريافت   دائمي ، قدرتي  دستگذاري  هنگام  به كشيشان
   مسيح  را فقط  تقديس قدرت ، درضمن.  برخوردار باشد  كامل ، از تقدس شان وحاني ر صرفنظر از وضعيت آورند، مي

 .ها  آيين  و نه  اسقف ، نه داراست

 : كليسا تقدس

   با استناد به آگوستين.  يابند  راه  آن نبايد به   باشد و خطاكاران  كليسا بايد كامالً پاك ها معتقد بودند كه دوناتيست
  استدالل) 31 -24 :13  متي (  و كركاس  و بد، و گندم  خوب هاي  و ماهي مورد تور ماهيگيري د در خداون هاي مثل
   خدا صورت  در روز آخر بدست  فقط  و تصفيه  و جدايي گناهكاران  و  از مقدسين  است اي  كليسا آميزه كرد كه مي

  را برتر از ساير مسيحيان  خود  كه  ديگري هيا هر گرو(ها   دوناتيست  بدست  حال  در زمان ، نه گرفت خواهد
 ها و  دوناتيست هاي  از لغزش  بسياري  به ، آگوستين درضمن. گذارد  بر كليسا  تأثير عميقي  عقيده اين). پندارند مي

 .نيستند  گناه  بي  چندان  هم  ايشان  كند كه كرد تا ثابت  مي  اشاره رهبرانشان



 : اتحاد اهميت

  هاي  نوشته ، با استناد به ، آگوستين در مقابل .كردند  مي  را تقبيح  اعتقادات  و ارتداد و نادرستي  بدعتها دوناتيست
   به آگوستين . را  تا بدعت دانست  و ناپسند مي  را در كليسا بيشتر مذموم شقاق و جدايي  كليسا،  از پدران بسياري
 و  او جدايي. ها نيز بود  دوناتيست  مورد احترام كرد كه مي  استناد  سوم  كليسا در قرن  برجستة ، از آباي سيپريان

 بر اتحاد   مبتني  كه ايماني  بود،  مسيحي  انكار ايمان  معني  در كليسا به جدايي.  بود  كرده محكوم شقاق را شديداً
 .نمود  نمي  توجيه  قابل  جهاني ها از كليساي دوناتيست  ، جدايي  ترتيب  اين به.  بود تثليث

 :كاربرد زور

   عالج  تنبيهي  اقدام  كه او ابراز داشت.  نديد ديگري   زور نبود، اما مĤالً چارة  به  توسل  به  در آغاز امر مايل آگوستين
 بوجود   امر دو مشكل اين . دارد  خود را از شرير دور نگاه  پدر، فرزندان  بايد مانند يك كاتوليك   و كليساي درد است

 ديگر،  از سوي.  گشت  مي  وابسته  حكومت شد؛ لذا كليسا به مي  كليسا  اجرايي  عامل  سو، حكومت از يك. آورد مي
در نظر .   نيست  اعتقادات اصول   به  نسبت  مختلف هاي  ديدگاه  تحمل  حاضر به  كاتوليك  كليساي داد كه مي   نشان اين

 .باشد  مي  روم ، اسقف  هم  رهبر آن  باشد كه  وجود داشته توانست يم   كاتوليك  كليساي  يك ، فقط آگوستين

  ارزيابــي

 كليسا   به  بزرگي  كمك  آگوستين استدالالت ،  جنبه از يك.  كرد  موضع ، اعالم  مشكل  يك بار ديگر، كليسا در مقابل
 اتحاد  ، و اهميت حال   در كليسا در زمان طلق م  كمال  بودن ، ناممكن  بودنِ مسيحيان ناكامل كرد، خصوصاً تأكيد او بر

 در كليسا   تفرقه ، باعث لوحانه  و ساده آلي  كند و عقايد ايده حفظ  كليسا اتحاد خود را  شد كه  باعث اين.  و يكپارچگي
  طلبان  اصالح تراض، با اع  شانزدهم قرن  در  شد كه  زد و باعث  كليسا لطمه  ديگر از عقايد او مĤالً به اما برخي .نگردد
 . شود مواجه

در . باشد  مي مقدسي  كتاب اساس ، فاقد  دستگذاري  هنگام  به  كشيش طبيعي  مافوق  قدرت  او خصوص عقيدة
  توسلِ  او، امكان  عقيدة ترين خطرناك.  او تأثير دارد  بر خدمت خادم   روحاني  زندگي  كه  تأكيد شده مقدس كتاب

  العادة  و اقتدار فوق  مرجعيت ، اعتقاد او به عالوه به . دهد  رخ  تلخي  شد بعدها وقايع  باعث شد كهبا  زور مي كليسا به
 مورد   بعدي  در شمارة  كه است   موضوعي اين.  باشد  داشته  فيض  به  نسبت  جبرگرايانه اي  او عقيده كه  شد كليسا، باعث

  قرار خواه بررسي

  
  



  
  5/ لهيات مسيحي در دنياي ا سير انديشه

 ) ميالي451 تا 100(دوره پدران كليسا 

  تعييني يا ارادة آزاد انسان  پيش :  نجات انسان

مرحله جفاها عبور دهند و بر تهديد  ، موفق شدند كليسا را از پدران كليسا در طول نخستين بخش از اين دوره
 يسا را بر آن داشت كه كليسا را مرجع اصلياين بدعت پدران كل.  گنوستيكي ها فائق آيند، خصوصاً بدعت بدعت

 .تثليث مطرح شد وقتي جفاها به پايان رسيد، مسأله طبيعت مسيح و. ايمان و عمل مسيحي بدانند

كرد، آموزة كليسا در رأس توجهات الهياتي  مي ها در آفريقاي شمالي بيداد ، زماني كه مناقشه دوناتيست و سرانجام
 اي شد كه هدفش تأكيد بر وحدت كليسا بود، حتي درصورت لزوم به زور مباحثه قرار گرفت و آگوستين برندة

. سر مسأله نجات درگرفت نيز برنده شد اي كه بر او در مباحثه. اما پيروزي آگوستين فقط به اينجا ختم نشد! شمشير
 . دة آزاد انسانانسان بستگي به ارادة حاكم خدا دارد يا به ارا اين مباحثه بر سر اين بود كه آيا نجات

نجات از طريق توبه و ايمان به عيساي مسيح و  ، نظر رهبران مسيحي عموماً بر اين بود كه تا پيش از بروز اين مناقشه
وجود  همچنين اين نظر. شد ، هنوز بر تعميد كودكان تأكيد گذاشته نمي در اين دوره .باشد بعد، تعميد در كليسا مي

ممكن است نجات خود را از دست   دريافت تعميد، گناهي فجيع مرتكب شود،داشت كه اگر يك مسيحي بعد از
تا اينكه يك .  ارادة خدا و ارادة انسان در نجات وجود نداشت ، بحثي در خصوص نقش اما در اين ميان. بدهد

حاتي بود، برآن شد كه اصال خاطر نام پالجيوس كه از معيارهاي ضعيف كليساي روم رنجيده بريتانيايي به كشيش
 .بوجود آورد

  دفاع پالجيوس از مسؤوليت فردي انسان

و باعث شده كه فرد مسيحي براي  پالجيوس متوجه شده بود كه نوعي بدبيني تقديرگرايانه به كليسا رسوخ كرده
اثنا، كتاب تفسيري خواند كه در آن گفته شده بود كه طبق روميان  در همين. اعمال خود احساس مسؤوليت نكند

را رد كند و بگويد كه انسان  او بر آن شد كه تفسيري بنويسد و اين نظر.  انسان گناه را به ارث برده است ،12 :5
لذا انسان مسؤول مستقيم گناه خودش .  ، ضعيف شده است در اثر عادت كند و ارادة ما گناه آدم را تقليد و پيروي مي

 . نه عامل وراثت باشد، مي



هر انساني خلقت . دست به انتخاب بزند تواند ميان خوب و بد آزاد آفريده شده و مياو معتقد بود كه هر انساني 
 تواند با خدا همكاري كند تا به قدوسيت برسد و در اين انسان مي.  نيست جداگانه خداست و به گناه آدم آلوده

پالجيوس نه فقط به . دبهره گير ، خِرَد و الگوي مسيح مقدس هاي فيض الهي نظير كتاب تواند از كمك ، مي راه
لذا . وسيله اطاعت دقيق از احكام مسيح اصالح شود تماميت جامعه به ، بلكه مايل بود اخالقيات انفرادي توجه داشت

 .فقرا بدهند ، اموال خود را بفروشند و به كرد كه طبق فرمايش مسيح ثروتمند را تشويق مي مسيحيان

اند و همه به فيض و رحمت الهي  ها گناه كرده انسان مالً معتقد بود كه همهناگفته نماند كه پالجيوس به اين مسأله كا
 .اهميت فيض خدا و كفاره مسيح را منكر نبود او هيچگاه. نياز دارند

  عقايد پالجيوس

  گناه ارثي نيست

 انسان قدرت دارد توبه كند و از خدا اطاعت نمايد

 خدا بيايدتواند براي دريافت هدية نجات بسوي  هر انساني مي

  عقايد آگوستين

  گناه موروثي است

 انسان خودش قدرت ندارد توبه كند و از خدا اطاعت نمايد

 بخشد خدا برگزيدگان را نجات مي

  دفاع آگوستين از حاكميت فيض الهي

نجات انسان از ابتدا تا انتها  آگوستين در مقابل نظريات پالجيوس واكنش شديدي نشان داد و اظهار داشت كه
معتقد بود كه آدم و حوا به ورطة تباهي كامل سقوط كردند و گناه  آگوستين عميقاً.  ابسته به فيض الهي استو

شود، سزاوار جهنم است  مي ، در گناه زاده انسان تباه شده. شود هاي بعدي منتقل مي طريق وراثت به نسل ايشان از
 " توبه"، منجمله عمل  ي است كه تماميت فرايند نجاتآن معن اين به.  و قادر به هيچگونه حركتي بسوي خدا نيست



گفت كه اگر نجات  مي او.  اي منطقي گرفت آگوستين از اين تحليل نتيجه.  ، نه تالش انسان است نتيجة عمل الهي
 .باشد غيرقابل مقاومت مي ، بنابراين فيض او تماماً وابسته به فيض الهي است

گيرد، اما در واقع چنين  به توبه مي رسد كه شخص گناهكار خودش تصميم  مينظر عبارت ديگر، گرچه ظاهراً به به
چيزي  . خاطر اينكه خدا او را براي نجات برگزيده است ماند، فقط به در ايمان مي كند و تا به انتها او توبه مي.  نيست

 . ، اهانت به قدرت خداست كمتر از اين

نتيجه . يابند به فيض نجات دست مي " برگزيدگان"داد، فقط   ميطبق تفسيري كه آگوستين از رساالت پولس بدست
او مقدر كرده كه ايشان عواقب . دهد ها، كاري انجام نمي بقيه انسان منطقي اين گفته اينست كه خدا براي نجات

قد او معت. شود اقليتي مي نظر او اين غيرمنصفانه نيست زيرا رحمت خدا شامل حال به. را متحمل گردند غضب او
بقيه راهي جهنم شوند، درواقع وخامت گناه اوليه و گناه خودِ  دهد كه است كه اگر بگوييم كه چرا خدا اجازه مي

 . كنيم مي ايشان را سبك

  پيروزي آگوستين

محكوم كند و حتي پاپ را هم كه مردد  ، پالجيوس را) شوراهاي كارتاژ و افسس(آگوستين موفق شد در دو شورا 
 توانست تحمل كند كه در كليسا دو نوع تلقي و استنباط از يك آگوستين نمي . او را محكوم نمايدبود، وادار كرد

 .مسأله وجود داشته باشد

برداشت او حاكم شد، و با اينكه پالجيوس  هاي بعدي تاريخ كليسا با اينكه آگوستين به پيروزي رسيد و در دوره
 چگاه بطور كامل از صحنه انديشه دور نشد و بسياري از متفكرينپالجيوس هي گزاري شد، اما عقايد محكوم به بدعت

برگزيدگي آگوستين را نيز  آموزة پيش اند تعليم ارادة آزاد پالجيوس را يكباره رد كنند؛ ايشان ، نتوانسته مسيحي
 .باشد انگيز مي هنوز هم بحث اين مسأله. پندارند چندان معقول نمي

 پايان دورة پدران كليسا

پدران . باشد متفكرين مسيحي اين دوره مي مسيحيت مديون.  رسيم ، به پايان دورة پدران كليسا مي مارهدر اين ش
 را تعيين كردند، نقش سنت تعاليم را تثبيت نمودند، و) كتب عهدجديد فهرست رسمي(كليسا كانُن عهدجديد 

. باشد كه هنوز نيز استوار مي دندايشان همچنين آموزة تثليث را تبيين كر. ها را تدوين نمودند اعتقادنامه
، زماني كه رؤياي  در قرون وسطي. گردد متفكرين اين دوره باز مي هاي هاي كليسا و نجات نيز به تالش آموزه

هاي مخالفت از گوشه و  زمزمه بينيم كه مراتب نيرومند كليسا ظاهراً تحقق يافته بود، مي بارة سلسله  آگوستين در



هاي بعدي به  در شماره. به فرياد تبديل شد) 16قرن (اصالحات كليسا  هايي كه در دوره هخيزد، زمزم كنار برمي
 قرون وسطي خواهيم پرداخت دورة

  

  بخش ششم-)   ميالدي1500  تا1000 ( قرون وسطي

   ميالدي1000  تا500 دوره زماني

، به بررسي سير انديشة  ز اين شمارها . ، آخرين بخش از دورة پدران كليسا را از نظر گذرانديم در شماره گذشته
دهيم  ، بايد شرح اما پيش از ورود به اين دورة زماني.  ميالدي خواهيم پرداخت 1500  تا1000 ، بين سالهاي الهياتي

،  واقعيت اين است كه در اين دورة زماني . پردازيم  ميالدي نمي1000  تا500 كه چرا به دوره زماني ميان سالهاي
 ها در نقاط مختلف تأسيس ، صومعه ايمان مسيحي در تمام اروپا گسترش يافت .ي بزرگي انجام دادكليسا كارها

،  ها و نه پيشوايان جامعه مسيحي راهب ، نه اما نه مبشرين. اي كامالً مسيحي در اروپا بوجود آمد گرديد، و جامعه
حفظ الهياتي بود كه پدران كليسا تدوين ، اشاعه و  مشخصه مهم اين دوره .هيچ يك به تدوين الهيات نپرداختند

 .تدوين شده بود اي بودند، الهياتي كه در غرب توسط آگوستين و در شرق توسط پدران كپدوكيه كرده

كردند، بسيار دقيق بود؛ ديگر اينكه براي  يكي از علل اين امر شايد اين باشد كه الهياتي كه اين پدران تدوين
نيز  ، سقوط امپراطوري روم درضمن.  الهياتي ثابت بود و نه مناقشات بر سر الهيات  به، نياز اشاعه اعتقادات مسيحي

 .باعث وقفه در تفكرات الهياتي و فلسفي گرديد

 چرا انديشه مسيحي در قرون وسطي باز به حركت افتاد؟

ديشة مسيحي رخ تحوالت مهمي در ان ،  ميالدي1500  تا1000 در تمام طول اين بخش از قرون وسطي يعني سالهاي
 تر دانشگاهها در شهرهايي نظير ، فعاليت جدي اقتصادي اروپا و در نتيجه يكي از علل مهم اين امر، تثبيت وضع. داد

چهار رشته بودند كه عبارت بودند از  اين دانشگاهها معموالً داراي چهار دانشكده يا. ، باسل و آكسفورد بود پاريس
، كشف و اشاعة  يكي ديگر از علل از سرگيري حركت انديشة مسيحي. حقوق ي و، پزشك هاي هنر، الهيات دانشكده

كالسيك و باستاني يونان و روم  ارسطو در اروپا و آغاز نهضت فرهنگي رنسانس بود كه توجه وافري به آثار فلسفة
 بوجود آمدن دو تحول مهم در سير انديشة مسيحي رخ داد؛ يكي ، در نتيجة تمامي اين اسباب و عوامل.  داشت
 .بود)  گرايي نسانا (" اومانيزم"و ديگري پيدايي مكتب )  مدرسي (" اسكوالستيكي" مكتب



  مكتب اسكوالستيكي و نقش خرد در الهيات

، آنان را ترغيب كرد تا نقش خرد  نخست .وران مسيحي تأثير گذارد فلسفة خردگرايانة ارسطو از دو جنبه بر انديشه
فراگير  مثابه يك نظام فراگير، كليسا را بسوي تالش براي جامع و فلسفة ارسطو به ، دوم.  كنندرا در الهيات كنكاش

توان از  چنين تحقيقات و تتبعاتي پرداختند، مي كه به)  متألهيني(از ميان علماي الهيات . ساختنِ الهيات سوق داد
نام گرفت زيرا  ) مدرسي(مكتب ايشان اسكوالتيك . اسكوتوس و ويليام اهل اُكهام نام برد ، دونْس ، آكوئيناس آنْسِلم

 .شكل گرفته بود) يعني دانشگاهها(در مدارس 

زيرا انسان متفكر قرون وسطي متوجه  ، نشان دادنِ عقاليي بودنِ مسيحيت بود، يكي از تأكيدات اصلي اين دوره
اين ترس . نظر آيند  با يكديگر متناقض بهشده و باعث شده كه ايمان و عقل شده بود كه خرافات شديداً وارد كليسا

 .مطلقاً درست نبود آمده بود كه اعتقاد به خدا با اعتقاد به خرافات يكي انگاشته شود، چيزي كه پيش

   آكوئيناس" پنج راه"

 . علت يا علل هر حركتي خداست.  جهان ايستا نيست بلكه پوياست 1

دارد، بايد يك علت اصلي اوليه براي  كه هر حركتي علتي اوليههمانطور .  هاست جهان آكنده از علت و معلول 2
 . و آن خداست. همه چيز وجود داشته باشد

الوجود  يعني اينكه موجودي واجب .وجود آنها نياز به توضيح دارد. در جهان موجودات غيرضروري وجود دارد 3
 . ستو آن خدا. بوجود آورده باشد بايد باشد كه اين موجودات غيرضروري را

، حقيقت و  كند كه كسي وجود دارد كه در ذات خود نيك ، و شرافت ثابت مي ، حقيقت وجود ارزشهايي نظير نيكي 4
 . و آن خداست.  شريف است

 . و آن خداست. كند جهان مبتني بر طرحي هوشمند است كه وجود يك طراح هوشمند را ثابت مي 5

  :كند تا چنين مفاهيمي را اثبات كند مي ، آثاري منتشر گلستان، اسقف كانتربوري در ان)1109 -1033(آنْسِلم 
ايمان  كوشيد ثابت كند كه اي ديگر، مي به گفته. » ايمان دارم تا بتوانم درك كنم من« و " ايمان در جستجوي درك"

).  شناختي تياستدالالت هس(خدا را ثابت كند  او با استدالالت فلسفي كوشيد وجود. و عقل به يكديگر وابسته هستند
 تواند وجودِ يك موجود برتر را تصور كند، مگر آنكه آن يك موجود فروتر نمي گفت كه او در استدالل خود مي

 .راه منطق مبادرت ورزيد هاي تجسم و كفاره نيز از او به اثبات آموزه. موجود برتر وجود داشته باشد



، نقش خرد در الهيات را  دوره گترين فيلسوف اين، بزر)1274 -1224) ( توماس آكوئيناس(توماس اهل آكوئين 
اين استدالل به . استفاده از خرد، كوشيد وجود خدا را اثبات كند ، با در نخستين عرصه. در سه عرصه بررسي كرد

 . معروف است " پنج راه"

توان با  ونه ميفلسفي اين بود كه چگ يك سؤال مهم. ، كوشيد از كاربرد قياس در الهيات دفاع كند در عرصة دوم
، يك قياس  گويد كه در خلقت ، مي توماس در پاسخ اين سؤال.  سخن گفت ، در مورد خدا استفاده از زبان بشري

عنوان قياسي براي خدا  به هاي خلقت ميان خدا و جهان وجود دارد؛ لذا بسيار منطقي است كه از پديده اساسي
، در واقع منظورمان اين است كه خدا شبيه يك پدر " پدر ماست خدا"گوييم  ، وقتي مي عنوان مثال به. استفاده كرد

درك وجود خدا  ها ما را در اين قياس. هاي مهمي نيز وجود دارد ، اما تفاوت وجوه شباهت هست اما گرچه.  است
 .وجود دارد هايي هم ، محدوديت دهد، اما مانند هر قياس ديگري ياري مي

، بر تقدم ايمان بر خرد تأكيد  آگوستين او مانند. يان ايمان و خرد را تعريف كند، كوشيد تا رابطة م در عرصة سوم
 واسطة مكاشفة او او بر آن بود خدا را فقط به.  توان با عقل شناخت را مي او هرگز معتقد نبود كه خدا.  داشت

ميان ايمان و عقل . يابدعقاليي ب تواند براي ايمان خود، داليل ، شخص مؤمن مي ؛ در گام بعدي توان شناخت مي
اين ايمان به وجود خداست كه انسان را قادر . دو از خدا هستند تواند تضادي وجود داشته باشد، چه هر نمي
پنج "كه اين كار را در  توماس معتقد بود. خود را بكار گيرد تا وجود او را از راه فلسفه اثبات كند سازد عقل مي
الزم "  :گويد او مي.  ، نظير تثليث توان شناخت از راه ايمان مي ضي از حقايق را فقطالبته بع.   انجام داده است" راه

 ".ايمان بپذيرد انسان نه فقط چيزهاي فراسوي عقل را، بلكه امور واقع در ساحت عقل را نيز با است كه

 تبديل به نظامي ، به اين مطلب خواهيم پرداخت كه چگونه اسكوالستيكها كوشيدند مسيحيت را در شمارة آينده
 .فراگير و جامع بسازند

  

  بخش هفتم-)   ميالدي1500  تا1000 ( قرون وسطي

  الهياتي جامع و مبسوط

. را در الهيات مشخص سازند كوشيدند نقش خرد ، ديديم كه چگونه پژوهشگران قرون وسطي مي در شماره قبل
، تدوين تمامي جزئيات اصول اعتقادات مسيحي بود،  اين دوره يكي ديگر از تالشهاي مهم پژوهشگران علوم الهي در



كه نشان دهند كه  هدف آنان اين بود. مانند فلسفه ارسطو، تبديل به نظامي فراگير و جامع گردد طوري كه الهيات
 .اي منطقي نيز تشريح كرد گونه را به توان آنها ، بلكه مي مسيحيت نه فقط شامل اصولي منطقي است

  اثر بزرگ آكوئيناس

 Summa نام بود به )1274-1224 (اثر عظيمي كه در اين دوره بوجود آمد، كتاب الهيات توماس آكوئيناس

Theologiae. اين بخشها عبارتند از. باشد سه هزار مطلب در سه بخش عمده مي اين اثر بسيار مفصل بوده و شامل:  
، به هفت آئين  انتهاي كتاب بخشي نيز در.  راهعنوان  طبيعت خدا؛ رسيدن انسان به حضور خدا؛ و مسيح به وجود و

دارد كه  ، آكوئيناس اظهار مي"رسيدن انسان به حضور خدا" جالب است كه در بخش.  مقدس اختصاص يافته است
،  فلسفي كالسيك كتاب آكوئيناس همانند آثار. باشد معتقد به تباهي كامل ارادة انسان نمي ، برخالف آگوستين

، اما  دانست آكوئيناس كار خود را چندان ارزشمند نمي گرچه.   سؤال و جواب تدوين شده استصورت يك سلسله به
 .نيست كه خود را نيازمند كتاب او نداند هيچ پژوهشگر الهيات

را به شكل فلسفي و جامع  نيز الهيات مسيحي) 1374-1285(و ويليام اُكهام ) 1308-1264(دان اسكاتوس 
آكوئيناس عمارت الهياتِ قرون . بر عقايد آكوئيناس بود لمين الهيات اساس كارشاناما اين عا. تدوين كردند

 .ديگران فقط سنگهايي را در آن تغيير دادند وسطي را بنا كرد و

  هاي مقدس و مقام مريم آيين

وران كه برخي مراسم را كه بعد از د ، كوشيدند علماي الهيات در كنار تالش براي تدوين يك نظام الهيات جامع
 .ترين اينها، آيينهاي مقدس و مقام مريم بود مهم. آثار الهياتي خود بگنجانند پدران اوليه كليسا مرسوم شده بود، در

شد، جز برخوردي كه آگوستين با  نمي  در دوره پدران كليسا توجه چنداني به آيينهاي مقدس : آيينهاي مقدس
 غير از اين مورد، اين توافق عمومي وجود به.  قدس كشيش داشتآيينها بر ت دوناتيستها بر سر مسأله برتري قدرت

آيين نيز توضيح مشخصي وجود  در مورد اين دو.  داشت كه فقط دو آيين مقدس وجود دارد، تعميد و عشاءرباني
 .نداشت كه اينها از قدرت روحاني خاصي برخوردارند

ترين اينها عبارت بودند  مهم. شدند  مقدس انگاشتهاما در آغاز قرون وسطي بعضي از مراسم كليسايي جزو آيينهاي
 طرق مختلف اين مراسم به.  خواهي ، و توبه ، مسح بيماران ، ازدواج كاتوليك ، پذيرش به كليساي  انتصاب كشيشان :از

عبارت ديگر، اين مراسم  به. بود براي تحقق رؤياي كنستانتين مبني بر ايجاد يك جامعه كامل مسيحي بوجود آمده
هاي مهم زندگي فردي را از طريق كشيشان رسمي  توانست تمامي جنبه به كليسا اقتدار بخشيد طوري كه كليسا



، جنبه اقتصادي  خواهي توبه واسطه آيين اين قدرت نه فقط اجتماعي و روحاني بود، بلكه به. درآورد تحت كنترل
 . نيز به خود گرفت

) 1216-1161(پاپ اينوسنت سوم  ده بودند، زماني شكل گرفت كهخواهي براي مسيحياني كه گناه كر مراسم توبه
بعضي از پاپهاي بعدي از اين هم .  گناهان ضروري است اعالم داشت كه اعتراف نزد كشيش براي بخشايش

هاي  روزه خواهان بايد فقط سالي سه بار موهاي خود را كوتاه كنند، داشتند كه توبه سختگيرتر بودند و مقرر
زدند، تهديد به آتش جهنم  سر باز مي اگر هم از اين كارها. هاي اجباري بروند رند و به زيارتطوالني بگي

توانند به شخص ديگري پول بدهند تا مقررات  كه ثروتمندان مي مدتي بعد، كليسا اعالم داشت. شدند مي
هدايا به كليساها يا  رداخت، رسم شد كه ثروتمندان با پ در قرن دهم. از جانب ايشان انجام دهند خواهي را توبه

، شركت در   به هنگام جنگهاي صليبي پاپ اوربان دوم1905 سال خواهي خود را بخرند؛ تا اينكه در ها، توبه صومعه
 و دريافت پول "ها نامه بخشش" ، فروش خواهي نتيجه منطقي و كريه نظام توبه. ساير راهها كرد جنگ را جايگزين

 .نقد در سالهاي بعدي بود

كند، بسيار مهم بود كه براي اين قبيل  كوشيد درك عقالني را وارد نظام الهيات ، براي كليسا كه مي  قرون وسطيدر
 دهد، كليساي مقدس فقط دو آيين يعني تعميد و عشاءرباني را تعليم مي كتاب گرچه. اي قائل شود آيينها پشتوانه

لذا عنوان شد كه . فراهم آورد  آنها اساسي الهياتيقرون وسطي قائل به پنج آيين ديگر نيز شد و كوشيد براي
شد كه آيينها   گفته مي".باشند ظاهري فيض ناديده و معلولي از آن مي نشانه و شكلِ"عناصر مادي در اين آيينها 

عادي از درك چنين تمايزي  طبيعي است كه مردم. كنند خود عامل فيض نيستند بلكه فقط آن را منتقل مي بخودي
 .دندعاجز بو

اين تصور شكل گرفت كه اين آيين  ، بايد توجه داشت كه در پايان دوره پدران كليسا اما در خصوص عشاءرباني
نان و (اين باور وارد نظام عقيدتي كليسا شد كه عناصر عشاءرباني  اما در قرن نهم. باشد حاوي عنصر قرباني مي

كنند، اما ماهيتاً  حفظ مي  اين عناصر شكل ظاهري خود رايابند، يعني اينكه آسا تبديل مي طور معجزه  به ) شراب
 . رسماً تأئيد شد1215 اعتقاد در شورايي به سال اين. شوند تبديل به بدن و خون واقعي مسيح مي

خاطر مسيحي  بعضي معتقدند كه به. شد ، از اواخر دوره پدران كليسا آغاز ، مادر عيسي  تكريم مريم : مقام مريم
 در قرن. به اين سمت سوق داده شده كه مريم را جايگزين الهه ديانا سازد ، كليسا پرستان يادي از بتشدنِ تعداد ز

اعتقاد رايج بود كه او با بدن خود به  در قرن هفتم اين.  ، باكره بودنِ هميشگي او مورد پذيرش قرار گرفت پنجم
 همچنين اين. ليساي كاتوليك پذيرفته شدعنوان تعليم رسمي ك  به1950 سال اين عقيده در. آسمان صعود كرد

در قرن .  گناه اوليه بري بوده است ، به هنگام تولد، از دهنده عنوان مادرِ نجات عقيده رواج يافت كه مريم به
 .مورد پذيرش بود طور گسترده  ، اين تعليم به شانزدهم



  سهم اسكوالستيزم

گيري انديشه مسيحي  مهمي در شكل نقش) شته بررسي شدكه در شماره گذ(، اسكوالستيزم  در اواخر قرون وسطي
كند، بلكه اساساً ديني است  مسيحيت نه فقط ايمانِ صرف را ايجاب مي اسكوالستيزم بر آن بود كه. كرد ايفا مي
مجموعة منطقي و جامع گرد  كاري كه اسكوالستيزم كرد، اين بود كه تعاليم و آيينهاي مختلف را در يك . عقالني
 .آورد

، ايشان توجه  در نظر بسياري تواند در صداقت و دقت متفكرين مسيحي قرون وسطي شك كند؛ اما هيچ كس نمي
.  گرايي معروف است  يا انسان" اومانيزم"واكنشي را برانگيخت كه به  همين امر،. بيش از حدي به جزئيات داشتند

 ، به بررسي اين نهضت خواهيم پرداخت شمارة بعدي در

  

  بخش هشتم- ")  ميالدي1500  تا1000(" يقرون وسط

 ؟  رؤيا يا كابوس : اومانيزم مسيحي

تا بتوانند مسيحيت را ديني كامالً  در آن هنگام كه متفكرين مسيحي سرگرم تدوين جزئيات مبسوط الهيات بودند
كالسيك   مطالعه آثار، توجه خود را معطوف به عنوان واكنش ، شايد به انديشمندان عقاليي بسازند، گروه ديگري از

اين متفكرين اومانيست . معروفند)  باوري انسان پيروان مكتب(وران به اومانيست  اين انديشه. به زبان اصلي نمودند
عميقاً  اكثر ايشان. شان به آثار كالسيك باستان و زيباييهاي فرهنگ انسان بود اصلي شدند زيرا توجه خوانده مي

شود، و توجه  گيرد و ابراز مي شكل مي ن به اين بود كه دريابند انديشه چگونهعالقه عمده آنا. مذهبي بودند
. نمود گفتند كه انديشه را بايد از منبع اصلي دريافت كرد و با فصاحت بيان مي .چنداني به جوهر انديشه نداشتند

 .جنبش اومانيزم در ايتاليا آغاز و به ساير نقاط اروپا سرايت كرد

 )1536 – 1466 (اِراسموس

او فرزند نامشروع يك . دوره بود شك بانفوذترين اومانيست مسيحي اين ، اهل هلند، بي دزيدريوس اِراسموس
سپس به .  در شرايطي دشوار به مدرسه رفت و التين آموخت او در كودكي. كشيش و يك خدمتكار كليسا بود

كه آيا چهار  كردند قت خود را صرف اين مي، جايي كه دانشجويان و كانون اسكوالستيسيزم رفت ، دانشگاه پاريس
،  نتيجه اراسموس سرخورده از اين مباحث بي.  اي دقيقه اي مؤثرتر است يا يك دعاي بيست نوبت دعاي پنج دقيقه



وجود آمد، او را بر  به اشتياقي كه در او.  را در بارة رساله روميان شنيد" جان كولِت"موعظه  راهي انگلستان شد و
 .كرد او از راه نوشتن امرار معاش مي. بپردازد مقدس ا باقي عمر را به مطالعه كتابآن داشت ت

، رهبري  ، آموزش زندگي مسيحي هاي او در زمينه كتاب. اراسموس آثار متعددي در طول عمر خود خلق كرد
لطف دستگاه  به.  بود، چاپ عهدجديد يوناني و آثار آگوستين از همه تر ، و مهم مقدس ، مفهوم كتاب كليسا و جامعه

، سي هزار 1530سال  ، طوري كه در هاي او بطور گسترده انتشار يافت جديداً اختراع شده بود، كتاب چاپ كه
 .او در اروپا توزيع شد نسخه از ساير آثار 750000  نسخه از عهدجديد يوناني او

 شتند؟اما تفكر اراسموس و ساير اومانيستها چه سهمي در سير انديشه مسيحي دا

برخي از تعاليم كليساي كاتوليك پشتوانة  ، آشكار شد كه آن مقدس به زبانهاي اصلي با تأكيد بر اولويت متن كتاب
بر  داد كه ازدواج كليساي كاتوليك تعليم مي.  كنيم به ارائه سه نمونه بسنده مي در اين زمينه.  مقدسي نداشت كتاب

 معني كرده " آئين" را "سرّ"كلمه  ، را كه ترجمة التين وولگات، چ يك آئين مقدس است 32 :5اساس افسسيان 
 كار رفته و ازدواج جزو عهدجديد، اعالم داشت كه در يوناني فقط كلمه سرّ به اراسموس با انتشار متن يوناني.  است

 : را چنين آورده است 17 :4 ، فرمايش مسيح در متي ترجمه وولگات التين.  هاي كليسايي نيست آئين

خواهي را  ، نظام پيچيدة توبه كاتوليك ، كليساي به اين ترتيب» . خواهي كنيد زيرا ملكوت آسمان نزديك است توبه»
 ، تأكيد داشتند كه كلمه يوناني فقط به معني واال، يك متفكر ديگر اومانيست اراسموس و. در كليسا رواج داده بود

،  در ترجمه وولگات.  اعتبار ساخت كليسايي را بي هاي ي ديگر از آئين، يك خواهي و به اين ترتيب  بوده نه توبه" توبه"
، دعا  اين ترتيب و به) 28 :1لوقا (خواند   مي" اي كه پر از فيض هستي"، او را  تحيت مريم جبرائيل فرشته به هنگام

اي نعمت " عبارت ، اين كه ترجمه يوناني اين آيه اما اراسموس نشان داد. كردند به درگاه مريم را توجيه مي
 . ، تكريم مريم توسط كليسا زير سؤال رفت شكل به اين. باشد  مي" رسيده

اراسموس جايي براي خرافاتي كه كشيشان را  در تفكر. بودند) كشيشان(ها مخالف طبقة ممتاز روحانيون  اومانيست
كرده  تحصيل عي بود كه مردم عادي ودر نظر او، بسيار طبي.  داد، وجود نداشت مي در مقامي باالتر از ديگران قرار

 .كش و باتقوا بود طبقه متوسطِ زحمت كليد بيداري كليسا نزد. در رهبري كليسا نقشي فعال داشته باشند

، هيچ فرد يا هيچ نهادي نبايد  هيچ مراسم .كردند مقدس را رد مي ها هرگونه واسطه ميان ايماندار وكتاب اومانيست
 مقدس توسط هر فرد اراسموس عميقاً معتقد بود كه مطالعه مرتب كتاب. بگيرد رارمقدس ق ميان انسان و كتاب

، بلكه  ساخت و نادرست هشيار مي اين امر نه فقط مردم را نسبت به اعمال درست. ، راه پيشرفت جامعه بود مؤمن
 .ناميد  مي" مذهب درون" او اين را. داد قلبشان را نيز تغيير مي



القدس از پدر صادر  اگر ندانيد كه روح" : گفت او مي. بود تر از الهيات قيات همواره مهم، اخال در نظر اراسموس
القدس را در زندگي خود  لعنت جهنم دچار نخواهيد شد؛ اما اگر ثمره روح شود يا از پدر و پسر هر دو، به مي

 بود كه " فلسفه مسيح"پيرو  بايد الهيات را بايد به حداقل رساند؛ ". نسازيد، حتماً به جهنم خواهيد رفت متجلي
بسياري از مسائل دشوار، معتقد بودند كه هر كس بايد از قضاوت  ها در مورد اومانيست.  تأكيدش اخالقيات است

 .تبعيت كند شخصي خود

او . طلب متعهد بود اراسموس يك صلح .دخالت داشته باشد ها مخالف اين بودند كه حكومت در مذهب اومانيست
مسائل مذهبي تصميم بگيرند و حكومت نبايد مردم را وادار به   كه مردم خودشان بايد در خصوصمعتقد بود

اگر حكومت  ، اعتقاد داشت كه پنداشت اراسموس كه پادشاهان را عامل خشونت مي. خاصي بكند پذيرش دكترين
 او نخستين ".خواهد آمدبه سراغ مردم  ويراني و وحشت و فالكت زير لواي مذهب"درگير مسائل عقيدتي گردد، 

  را كه حكمرانان براي" جنگ عادالنه"خواهي كرد و انديشه  آن را وقف صلح كتاب را در زمينه تاريخ اروپا نوشت و

 .بردند، رد كرد كار مي هاي نظامي خود به طلبي توجيه جاه

 رؤيايي كه تبديل به كابوس شد

آنان براي نهادي كه هدفش حكومت بر  عقايد. ليسا بودندها خواستار تحول ك روشن است كه اراسموس و اومانيست
، جاي شگفتي نيست كه مورخين معتقدند كه اراسموس  به همين دليل .تماميت جامعه مسيحي بود، خوشايند نبود

اين هدف آنان بود،  اما اگر فكر كنيم كه.  كليسا گرديد و راه را براي نهضت اصالحات هموار ساخت باعث تضعيف
خواهان حذف كليساي كاتوليك نبودند؛ آنان خواستار تغيير و  ها هيچيك از اومانيست. در اشتباه خواهيم بودكامالً 

شان را  بود كه زندگي كرده دست افراد مصلح و تحصيل رؤياي ايشان اصالح كليسا از درون به. بودند احياي كليسا
 .اند وقف مسيح كرده

اين . را به نهضت اصالحات داد ، جاي خود مقدس است مسيح و كتابرؤياي اراسموس در بارة كليسايي كه وقف 
خاطر  بر سر مباحث جزمي الهيات دو پاره شده و انسانهايي به براي اراسموس يك كابوس بود، كابوس كليسايي كه

خواهد داشت به  بحث ما در شماره بعدي اختصاص. شوند مسائل الهياتي به خاك و خون كشيده مي اختالف بر سر
 همين نهضت اصالحات

  

  9/  در دنياي الهيات مسيحي سير انديشه

  پيروزي و تراژدي :اصالحات كليسا



آن هم مذهب كاتوليك رومي  ، در اروپاي غربي فقط يك فرقه مسيحي وجود داشت كه تا اواسط قرن شانزدهم
امروزه . ترين آنها، مذهب ارتودكس يوناني بود داشت كه مهم در ساير نقاط دنيا هم چند فرقه كوچك وجود. بود

كليسا معروف  اند كه به اصالحات فرقه مسيحي وجود دارد كه همه آنها از جرياني ناشي شده حدود بيست هزار
انديشي مستبدانة  وجدان فردي بر جزم مقدس و ، اصالحات به معناي پيروزي كتاب براي بسياري.  شده است

 .باشد ديگر، به معناي آغاز تقسيم كليسا به هزاران گروه مختلف مي اما براي برخي. باشد مي ميكاتوليك رو

، سياسي و اقتصادي اروپا و  شرايط اجتماعي ، اي بنيادين گونه اصالحات جرياني است پيچيده با ابعاد گوناگون كه به
  عقيدتي اصالحات خواهيم پرداخت تا دريابيماين سلسله از مقاالت فقط به بعد ما در.  آمريكا را دگرگون ساخت

بايد با سه چهرة اصلي در جريان  ، براي پاسخگويي به اين سؤال. اين جريان چه تأثيري بر تفكر مسيحي گذارد
نهضت  ، رهبر ، با كنراد گْرِبِل ؛ در مرحله بعدي ، و هولدريخ زوئينگلي كالون  مارتين لوتر، ژان : اصالحات آشنا شويم

 . پرداخت در اين شماره به مارتين لوتر خواهيم. باپتيست نيز آشنا خواهيم شدآنا

  لوتر و آغاز اصالحات

. دانستند بنيادين را ضروري مي ، بسياري در بطن كليسا لزوم تغييري همانطور كه در شماره پيشين ديديم
يي حاكم بود، و از مشاهدة خشكي روحي كه بر محافل كليسا بي هاي خشك و اومانيستهايي نظير اراسموس از بحث

نبود؛ ايشان اهل  آميز با كليسا اما هيچيك از آنان مايل به درگيري خشونت. بردند رنج مي روحاني در كليسا
 .شوند خواستند وارد مبارزه قدرت مطالعه و تحقيق بودند و نمي

اتوليك بود، خيلي زود پي برد ك او كه خودش يك راهب.  داشت) 1546 -1483(شجاعت اين كار را مارتين لوتر 
 رويارويي او. منزله از دست دادن زر و زور بود نخواهند بود چون اين امر به كه پاپها حاضر به ايجاد تغيير در كليسا

آوري پول براي  سراسر اروپا براي جمع ها در نامه علت اين رويارويي فروش مغفرت.  آغاز شد1517 با روم از سال
 شخص.  فروخت اوراقي بود كه كليسا در مقابل بخشايش گناهان به مردم مي نامه مغفرت. م بودبناي عمارات در رو

 .نامه بخرد مغفرت اش نيز شده توانست براي كسب آمرزش گناهان خود و يا حتي بستگان فوت مي

طيان و روميان اي بر روي رساالت غال گسترده مارتين لوتر كه درضمن استاد دانشگاه ويتِنْبِرگ بود، و تحقيقات
تعمق بر  زندگي خود او با تفكر و.  ، ايمان به كفاره مسيح است تنها را آمرزش گناهان دانست كه انجام داده بود، مي

نامه به ويتنبرگ  روم براي فروش مغفرت ، وقتي راهبي از طرف به همين دليل.  دگرگون شده بود17 :1 روميان
 اعتراض. اي خود را به در كليساي بزرگ ويتنبرگ كوبيد  ماده95 ية معروفبيان آمده بود، او به اعتراض برخاست و

كار  ، روح توبه تنها راه رسيدن به مسيح عمدة لوتر به اين نكته بود كه پاپ قدرتي بر روح انسانها ندارد و اينكه
 .باشد مي



ليسا و عقايد كليسايي را زير سؤال پاپ بر ك منزله حمله به كليساي كاتوليك نبود و قدرت اين بيانيه به هيچ وجه به
زود او  توانستند آنها را بخوانند، خيلي لوتر مقاالت بسياري نوشت و عده زيادي مي خاطر اينكه اما به. برد نمي
،   منتشر ساخت1520 اي كه در سال رساله او در سه. عنوان معترض سرسخت عليه كليساي كاتوليك شناخته شد به

آور كشيشان بر آن  ، كليسايي كه نظام خفقان كليساي تشكيالتي محبوس است  در زنداناظهار داشت كه عهدجديد
 .زادگان آلمان خواست كه براي اصالح كليسا قد بر افرازند او از نجيب.  است حاكم

  نهضت پروتستان

حكوم شد و حكم ، لوتر م1521در سال  در شورايي. اعتراضات و انتقادات لوتر طبعاً با خشم كليساي روم مواجه شد
گرانه خود را ادامه داد،  ، اقدامات اصالح پشتگرمي حكمرانان آلمان اما لوتر با. سوزاندن كتب او صادر گرديد

كشيشاني كه به او پيوسته  از آنجا كه او و.  راه و روش لوتر در آلمان كامالً جا افتاد1530 در سال طوري كه
گشودند، اين جريان به نهضت  كليساي كاتوليك لب به اعتراض مي ماتبودند، در شوراهاي كليسايي در مقابل تصمي

هاي خود، اصول  نوشته در خالل اين مدت لوتر فرصت يافت تا با. معروف شد)  پروتست به معني اعتراض) پروتستان
 .عقايد كليساي پروتستان را شكل بخشد

 عقايد لوتر

مقدس بايد  داشت كه كتاب مؤكداً اظهار مي او. مقدس بود كتابهاي لوتر، عقيده او درباره  ترين انديشه از بنيادي
البته لوتر معتقد نبود .  شعار معروف اصالحات بود" مقدس فقط كتاب". باشد تنها مرجع براي ايمان و عمل مسيحي

س بايد مقد معتقد بود كه تفسير كتاب اما. باشد تر از تفسير آن توسط كليسا مي مقدس مهم تفسير انفرادي كتاب كه
 .مورد توافق جامعه مؤمنين باشد

شمرده شدن ايماندار را هديه رايگان  او عادل . داشت ، او عقيده به عدالت از راه ايمان را با اطمينان اعالم مي دوم
بر توكل  اين ايمان بايد شخصي و مبتني.  نيازي به اعمال نيك نبود، بلكه فقط ايمان ؛ براي كسب آن دانست خدا مي

لوتر از اين جهت كه معتقد بود خدا هر كار .  است ، اتحاد مؤمن با مسيح نتيجه چنين ايماني. هاي خدا باشد دهبه وع
اين بود كه  اما اختالف او با آگوستين. صدا بود دهد، با آگوستين هم گناهكاران انجام مي الزم را براي نجات

لوتر معتقد است كه عدالت بيروني . گردد مي ندارآگوستين معتقد بود عدالت دروني است و جزئي از وجود ايما
 تواند احساس كند، اما در عين شود، طوري كه شخص مسيحي حضور گناه را مي مي حساب مؤمن گذاشته است و به

، عدالت را امري  همه علماي الهيات ، چرا كه تا آن زمان اين عقيده در كليسا تازگي داشت. ، عادل نيز باشد حال
 .اصالحات عقيده لوتر را دنبال كردند ساير علماي الهي. نستنددا دروني مي



در . گران تعداد آيينها را كاهش دادند اصالح او و ساير. هاي كليسايي نيز تأثير گذارد ، لوتر بر آموزة آيين سوم
 قد بهعقيده تبديل ماهيت نان و شراب به بدن و خون مسيح مخالفت كرد و معت ، او با خصوص آيين عشاء رباني

كند، ماهيت بدن مسيح را نيز در خود  مي ، يعني اينكه نان در عين اينكه ماهيت خود را حفظ" بود ماهيت مشترك"
 .دارد

،  هاي بعدي خواهيم ديد، در اين نهضت شماره همانطور كه در.  ، لوتر مظهر اصالحات پروتستان است در نظر بسياري
 قدرت اراده. ترين چهره باقي خواهد ماند ما به يك معنا، لوتر برجستهدارد، ا هاي برجستة ديگري نيز وجود چهره

او بود كه مسيحيت را نسبت به  او بود كه قدرت بالمنازع كليساي كاتوليك را به مبارزه فراخواند؛ قدرت علمي
 .بود كه عقيده جديد عدالت بيروني را به كرسي نشاند مقدس بيدار كرد؛ و خالقيت الهياتي او كتاب

 
 

 )بخش دوم ( كليسا اصالحات:   دهم بخش

   كالون اصالحات 

در حدود . باشد  كليسا مي اصالحات   در نهضت  برجسته اي ، چهره  فرانسه ، اهل)1564-1509 (  كالْون ژان
   ماحصل. نمود  در الهيات  تحقيق  و خود را وقف  پيوست  اصالحات  نهضت به  جدا شد و  كاتوليك  از كليساي1532  سال

  نهادهاي"   عنوان  خود را تحت عظيم  اثر1536  ، در سال  داشت  سال27   فقط  كه وقتي.  او چشمگير بود تالشهاي
تجديد   بار مورد  را پنج  او آن  اثر كه اين. ناميد  مي"  من  كوچك كتاب"را    آن او خودش.   منتشر ساخت" مسيحيت

   استاندارد براي  درسي  كتاب ، هنوز هم اصالحات   نهضت  الهيات  در زمينة امع ج  تحقيقي عنوان نظر قرار داد، به
 .رود شمار مي به   پروتستان  الهي علماي

كالون .  قرار دارند  مورد استفاده  هنوز هم  كه نوشت   تفسيري مقدس  كتاب هاي  كتاب  تقريباً تمام  براي  همچنين كالون
، شهر ژنو را   گذاشت را بنيان (Presbyterianism)   مشايخي كرد، كليساهاي  مي نيسخنرا ، بحث و هر روز موعظه

  .كرد  مي  در اروپا مكاتبه  اصالحات  نهضت  مهم  رهبران  درآورد، و با همة  مسيحي  شهري صورت به

  او در سه.  ايفا كرد سيحيتفكر م  گيري  در شكل  مهمي  خود نقش سهم  ماند، اما به  شاگرد لوتر باقي همواره  كالون
 ؛ و  كفاره ؛ مسأله گُزيدگي  پيش ؛ موضوع مقدس  كتاب درك:   است گذاشته  جاي  از خود به ، اثر خاصي  مهم حوزة

 . كليسا  اداره موضوع

 عقيدة انطباق:  مقدس  كتاب درك



 لوتر،  اما برخالف.   است  الهي همكاشف   محور اساسي" مقدس  كتاب فقط" شعار   لوتر معتقد بود كه  همچون كالون
   شهادت بلكه  خدا،  خودِ كالم فقط  نه  اعتقاد بود كه او بر اين.  گذاشت بسيار مي  تأكيد القدس  روح  بر نقش كالون
  .باشد مي   ضروري  راستين  مكاشفة  دريافت  نيز براي القدس  روح دروني

  ، يعني خدا فرابود است.   است  گفته  سخن مقدس كتاب  چرا خدا در  كه داد  و توضيح  از لوتر نيز جلوتر رفت كالون
او . گويد  مي ما سخن  محدود  درك  با قوه  منطبق اي گونه  به مقدس قرار دارد؛ اما او در كتاب  ما  درك  قوه فراسوي

 انطباق   آموزه". انطباق دهد بشري   او خود را با درك  كه كنيم   درك توانيم  مي  حدي  تا آن خدا را فقط":  گفت مي
  .بود  مقدس  كتاب  و بررسي  درك  براي  روشي عنوان  به  مسيحي  در انديشه مهمي  تحول

در نظر لوتر، .  و عهدجديد گرديد عهدعتيق   رابطة  در خصوص  تفكر مسيحي گيري  شكل  باعث  همچنين كالون
 و  گناهانمان خاطر  ما به  كردن  محكوم  روزگار ما يكي  براي  و اثرش گفت  مي سخن   شريعت  به  راجع  فقط عهدعتيق
اما .  گرفت  مي  را ناديده  عهدعتيق  از بخشهاي بسياري ، لوتر  شكل اين به. باشد  مي  شريران  محدود كردن ديگري
 بود و   عهد، با اسرائيل اين   اول بخش. ديد  مي  در دو دوره  عهد خدا با انسان  يگانه عنوان را به  مقدس  كتاب كالون
  يهوديان   زندگي  سنن  به ، مربوط طور خاص  به  را كه  از عهدعتيق  جنبه آن  نيز مانند لوتر، كالون.  با كليسا  دوم بخش

  ود كه لوتر، معتقد ب ؛ اما برخالف)  در شير مادرش بزغاله  مانند نپختن ( دانست االجرا نمي  الزم  مسيحيان بود براي
 .باشند مي آور  الزام  مسيحيان  براي  وجود دارند، هنوز هم  عهدعتيق  در پس كه   اخالقي احكام

   الهي  وحشتناك مشيت:  گزيدگي پيش

   معروف  دوگانه گزيدگي  پيش  و ناعادالنة وحشتناك   آموزة  به  كه اي  و عقيده ، با تعليم  در نظر بسياري  كالون نام
 .  جهنم  ديگر به اي عده  بروند و  آسمان  به اي  عده  كه  خدا مقدر فرموده  كه  تعليم  اين يعني ؛  است  شده ، عجين شده

   آتش  و مستوجب  است  دچار تباهي كامل طور  نيز به  دارد و انسان  مطلق  خدا حاكميت دارد كه  مي  بيان كالون
   فقط مسيح .  است  را برگزيده اي  عده آيد، اما خدا در رحمتش  بر نمي خود از دستش   نجات  براي  كاري انسان.  جهنم

  اي گونه  به القدس  روح  كه  است  كنند، لذا الزم توبه   ندارند كه  قدرت برگزيدگان.  مرد  عده  اين  براي و فقط
   برگزيدگان كردند، از آنجا كه  دريافت را   نجات  وقتي برگزيدگان.  نو بدهد  و حياتي  تولد تازه آنان   به خارِالعاده

 . بدهند  خود را از دست  نجات  كه  است ، محال است ناپذير خدا هستند و تقدير خدا نيز زوال

 با   كه  الهياتي  در مباحثات  را آگوستين گزيدگي پيش  عقيدت.  نبود  در تفكر مسيحي ، تحولي  عقيدتِ برگزيدگي اين
  آنچه).   كلمه10  شماره   شود به ، مراجعه  و پالجيوس  آگوستين  مباحثات براي( بود  ر ساختهاستوا ،  داشت پالجيوس

   آگاهي  خدا بر اساس  اينكه يعني.   خداست  مطلق بر حاكميت   كالون آيد، تأكيد منطقي شمار مي  به  تحول كه
 از   فيض واسطة  به  بود، نجات چنين اگر.  بروند  آسمان به بر نگزيد تا   را از پيش  افراد، آنان  و عمل ايمان  از اش قبلي
ديگر  داد،  مي  را نجات  ايشان  گناهكاران  و عمل  ايمان زيرا اگر خدا بر اساس كند،  مي  جلوه  احمقانه  ايمان طريق
 !  و بس  همين. بود  كرده  اراده چنين  برگزيد زيرا  را از پيش اي خدا عده. شد  نمي  بر فيض  مبتني نجات



   آگوستيني  كاتوليك گزيند، و نويسندگان برمي   را از پيش  انسان نحوي  خدا به  بودند كه  پذيرفته  الهي  علماي گرچه
  گزيدگي راز پيش   بود كه  اين  كالون دادند، اما سهم  مي  را تعليم  دوگانه گزيدگي پيش   وسطي نيز در اواخر قرون

  اي  چرا عده  دهد كه  كرد تا توضيح  استفاده  عقيده و از اين  قرار داد  سيستماتيك  الهياتي ارچوب چ  را در يك دوگانه
 .دهند  نمي دهند و ديگران  مي  پاسخ مسيح   دعوت به

   كالون  نكتة خالصة پنج

   انسان  كامل تباهي -1

 شوند  نمي  برگزيده شان يبين  پيش  شايستگي قابل انسانها بر اساس :   بالشرط گزيدگي پيش -2

  مرد  برگزيدگان  براي  فقط مسيح:  محدود كفارة -3

 اند  شده  و فديه  شده  قصورناپذير دعوت اي گونه  به برگزيدگان:   مقاومت  غيرقابل فيض -4

  توانند از دعوت نمي   وجه هيچ اند، به  شده برگزيده   خدا از پيش  توسط راستي  به  كه آناني:   بودنِ مقدسين محفوظ -5
 . بدهند  را از دست نجات  شوند و خود ساقط

  
 )قسمت سوم( اصالحات كليسا  : بخش يازدهم

هاي تاريخ كليسا  ترين شخصيت برجسته در شماره قبل كه قسمت دوم از بخش اصالحات كليسا بود، در بارة يكي از
 هايي كه او در زمينة كتاب.  بر انديشة پروتستان داشتاو تأثير شگرفي . بود ، ژان كالْون اين شخصي.  سخن گفتيم

كالون . روند شمار مي مسيحي به انگيز ، هنوز هم از آثار شگف مقدس نوشته اصول اعتقادات مسيحي و تفسير كتاب
طبق عقيدتي كه او مطرح نمود، انسان در اثر گناه .  بسيار معروف است گُزيدگي مسيحيان خاطر طرح آموزة پيش به
بيني  خاطر شايستگي قابلِ پيش نه به گُزيني اين پيش. اي را از پيش برگزيد اما خدا عده.  كامالً تباه شده است ليهاو

 ايشان قطعاً نجات. مسيح فقط براي اين برگزيدگان مرد. باشد مقتدرانة او مي ، بلكه فقط در اثر تقدير ايشان

اند و سقوط و لغزششان غير  محفوظ ، ايشان در فيض خدا رضمند. توانند با فيض خدا مقاومت كنند يابند و نمي مي
 . و حاال دنبالة مقاله.  ممكن است

  كفارة محدود و نيابت كيفري



در پاسخ به .  برگزيدگان مرده است ، كالون اصرار داشت كه مسيح فقط براي گزيدگي در كنار عقيدت پيش
دارند كه گرچه مرگ  كردند، پيروان كالون اظهار مي اره مياش...) را خدا جهان (16 :3 انتقادهايي كه به يوحنا

بگوييم كه مسيح براي كساني مرد  اگر.  ، اما فقط براي برگزيدگان اثربخش است براي تمام جهان كافي است مسيح
 از آنجا كه فقط برگزيدگان نجات.  كار خدا در مسيح اثربخش نيست اند، مانند اينست كه بگوييم كه نجات نيافته

 . تر است بگوييم كه كار مسيح فقط براي آنان است منطقي يابند، مي

نجات فقط از طريق عيساي مسيح . باشد مي)  مسيح فقط) Sola Christus ، گران يكي ديگر از شعارهاي اصالح
پاسخ  .  فراهم ساخت" چگونه"آثار لوتر، به اين سؤال پاسخ داد كه مسيح نجات را  كالون بر اساس. گردد حاصل مي
دهد؛ اتهام او اين است  جايگاه متهم قرار مي ، بشريت را در خدا در مقام قاضي. " نيابت كيفري"وسيله   به : اين است

 ، پسر خدا، وكيل بشريت است و با گرفتن جاي عيساي مسيح.  مجازات او مرگ است . كه احكام خدا را شكسته است

 ميان خداي پدر " معامله زيبايي"،  ترتيب به اين. ، حق اين كار را دارد ياو در مقام پسر قاض. كند او، از او دفاع مي
اين نظريه . باشد ، مرگ عيسي بر صليب است كه همان عمل كفاره مي آن گيرد كه نتيجه و خداي پسر صورت مي

 .باشد ترين عقيدت در محافل پروتستان مي رايج كفاره

 اداره كليسا

هايي  آنان اعتراض. كاتوليك نبودند ه در فكر ايجاد كليسايي مستقل از كليسايگران اوليه هيچگا لوتر و اصالح
 .اعتراضشان پذيرفته شود تا بتوانند به كليساي كاتوليك بازگردند داشتند و انتظارشان اين بود كه

ل دوم شكست مواجه شد، رهبران نس با1541اما زماني كه تالش براي مصالحه ميان كاتوليكها و معترضين در سال 
كالون اين وظيفه خطير را بر . است و بايد به فكر آموزة كليسا بود اصالحات دريافتند كه جدايي اجتناب ناپذير

كار او كمك مهمي به  .و آموزه كليساشناسي خود را بر پايه جدايي از كليساي كاتوليك شكل بخشيد دوش گرفت
 .انديشه مسيحي بود

، همانا جامعة  كليساي نامرئي. بخشيد ديشة كليساي مرئي و نامرئي را شكل، ان كالون بر اساس نظريات آگوستين
 كليساي مرئي بر زمين است كه هم شامل برگزيدگان است و هم. شناسد مي برگزيدگان است كه فقط خدا آنان را

موعظه شود؛ و ، كالم خدا بايد  نخست :، دو نكته را مطرح كرد كالون براي تعريف كليساي مرئي واقعي.  ناصالحان
 ، بلكه با ، در نظر كالون كليسا نه با تعداد اعضايش بنابراين. اجرا شوند درستي هاي كليسايي بايد به ، آيين دوم

 .شود حضورِ وسايلِ مجازِ انتقال فيض شناخته مي

شكيالت مشخصي مقدس ساختار و ت كه كتاب عنوان يك نهاد، كالون مصِرانه اظهار داشت با چنين تعريفي از كليسا به
تمايز  داد كه اساس همه كليساها بايد بر پايه ، تعليم مي بر اساس رساالت پولس او.  را براي كليسا ارائه داده است



اند، كليساي پرزبيتري  شكل تشكل يافته كليساهايي كه به اين. ، شماس و مردم باشد ، شيخ ميان موقعيت خادم
 .شوند ناميده مي

او اظهار . شمرد اركان مسيحيت مي دانست بلكه آن را از اي اختياري براي مسيحيان نمي كالون كليسا را مقوله
كالون همصدا با پدران .  براي تقديس در اين جهان مقرر فرموده است عنوان فرايندي داشت كه خدا كليسا را به مي

را مادر خود نداند، خدا نيز  ساداشت كه خارج از كليسا آمرزش گناهان وجود ندارد؛ اگر كسي كلي اعالم مي كليسا
 .پدرش نخواهد بود

كليساي كاتوليك در .  منضبط داشت كالون بر رفتار مسيحي در كليسا و در ميان مسيحيان روشي بسيار دقيق و
اما كالون در اين مورد بسيار .  گذاشت كمتر آن را به موقع اجرا مي ، اما گذاشت تئوري بر اخالقيات تأكيد مي

اختيار شبانان قرار داده  مأموران انضباط در. كوشيد شهر ژنو را تبديل به شهري مسيحي سازد او مي. بود سختگير
جزئيات زندگي افراد .  ياري دهند" اِعمال اصالحات برادرانه"امر  هنگام مالقات با افراد، در شدند تا ايشان را به

او حتي . كردند دخالت مي ت زندگي روزمره مردممأمورين انضباطي او در تمامي جزئيا. بسيار مهم بود براي او
، در اعالميه  چهار ماه بعد از اين واقعه. داده بود، به اعدام سپرد دانشمندي را كه آموزه تثليث را مورد سؤال قرار

 ".بايد به فراموشي سپرد هر گاه جالل خدا در ميان باشد، بشريت را"، نوشت كه  دين به اعتقادات راست مربوط

الهيات او هنوز هم در كليساها . ماند اي برجسته در جهان انديشه مسيحي باقي خواهد ن براي هميشه چهرهكالو
هاي  انديشه ، در نظر بعضي. ، و نحوه اداره كليسا ، كفاره ، برگزيدگي مقدس كتاب ، خصوصاً در زمينة حاكم است

اما .  ، منطق او غيرقابل مقاومت است نظر ديگران در.  ، بسيار نكوهيده است گزيدگي ، خاصه در زمينه پيش كالون
 آ شمار مي هاي مسيحيت به ترين شخصيت ، او يكي از برجسته تاريخ ، در صحنه هر حال به

  )نتايج اصالحات(وداع با اتحاد : بخش دوازدهم
در .  حث كرديمو آراء ژان كالون ب ، در بارة اصالحات كليسا و شخصيت ، در اين صفحه در شماره شانزدهم كلمه

او مأموريني .  روشي بسيار دقيق و منضبط در خصوص رفتار مسيحي داشت ، اشاره كرديم كه كالون پايان اين مقاله
همچنين اشاره . اجرا بگذارد موقع اختيار داشت تا رفتار و معتقدات مسيحي را در ميان مردم در شهر ژنو به در

چهار ماه بعد از اين . مورد سؤال قرار داده بود، به اعدام سپرد  رادانشمندي را كه آموزه تثليث"كرديم كه او 
باشد، بشريت را بايد  ، نوشت كه هرگاه جالل خدا در ميان دين اعالمية مربوط به اعتقادات راست ، در واقعه

 ".فراموشي سپرد به

د كه اگر كالون از مقامي چنين ايجاد كر ، در ذهن بعضي از خوانندگان ما اين سؤال را اين طرز برخورد ژان كالون
 داده و ، چگونه چنين رفتارِ غيرمسيحي از خود نشان مي مسيحي برخوردار است برجسته در دنياي انديشه و الهيات



؟ مگر  كرده است اعدام آنان موافقت مي كرده و حتي با ، با قهر و غضب برخورد مي با مخالفينِ مسيحيت و متخلفين
 باشد؟ عيسي نمي م صريح خداوندخشونت و قتل برخالف حك

،  كار حمايت كرده يك بدعت چگونه ممكن است كسي كه از اعدام.  طرح چنين سؤالي براي ما قابل درك است
 ؟"مسيحي باقي بماند اي برجسته در جهان انديشه براي هميشه چهره"

 به " انديشه در دنياي الهيات مسيحيسير " نخست آنكه مقاالت.  ، بايد توجه شما را به چند نكته جلب كنيم در پاسخ
 .پردازد، بلكه تفكر و انديشه مسيحي را مدنظر دارد نمي بررسي خصوصيات و اخالقيات مسيحي

در اين مسير، موظفيم .  داري منعكس كنيم جانب ، سعي ما اين است كه آراء و نظراتِ بزرگان انديشه را بدون دوم
اگر از  ، حتي هيچ انساني كامل نيست. هاي ايشان مربوط گردد ر به انديشهالبته اگ ، نقاط ضعف آنان را نپوشانيم

بزرگاني همچون كالون بازتابي است از اين  ها و گناهان ضعف. فقط عيسي مسيح كامل بود. پيشوايان مسيحيت باشد
 از اين قاعدهكالون .  فقط خداوند است كه بري و متعالي از هر خطايي است حقيقت كه همه انسانها خطاكارند و

اما اين دليل بر آن نيست كه . كند نمي هيأت تحريريه مجله به هيچ عنوان او را از اين رفتار تبرئه.  مستثنا نيست
داود نيز گناه كرد، اما كماكان برگزيدة . كه مرتكب شد، باطل گردد خاطر خطايي هاي او به نظرات و انديشه

 .باقي ماند، چون توبه كرد خداوند

درك كنيم و عمل كالون را در آن  ه بايد مراقب باشيم كه طرز تفكر مذهبي حاكم بر قرن شانزدهم راسوم آنك
 آناباپتيستها، همة رهبران مسيحي آن زمان بر اين باور بودند كه كليسا بايد جز به.  چارچوب مورد توجه قرار دهيم

را حمايت كند، دولت نيز موظف  جنگ دولتهنگام  همانگونه كه كليسا موظف بود به. در كنار دولت حكومت كند
طبق طرز تفكر و تفسير مسيحيان آن روزگار، مجازات . نمايد ها پشتيباني بود كليسا را در جنگ عليه بدعت

امروزه چنين طرز تفكر و  طبيعي است كه ما. ، و غيرمسيحيان يك هنجار و يك امر عادي بود كاران بدعت ، ملحدين
 . پذيريم كنيم و نمي تفسير را تأئيد نمي

كوشد عقايد و  كند، بلكه مي نمي گيري گونه موضع ، هيچ ، در انتشار اين صفحه ، هيأت تحريريه مجله درضمن
 .طرف منعكس سازد اي بي گونه المقدور به حتي هاي انديشمندان مسيحي را انديشه

  نتايج اصالحات

، از داماد  صدر اعظمِ كاتوليك انگلستان ، توماس مور، لت نوشتة رابرت بو" مردي براي تمام فصول"در نمايشنامة 
  جواب داماد"؟ با شيطان برخالف قانون باشد، آيا باز حاضري با او بجنگي اگر جنگيدن": پرسد پروتستان خود مي



 باشي ولي هنوز شيطان مغلوب نشده اما اگر همه قوانين را زير پا گذاشته": پرسد سپس مور مي! طبعاً مثبت بود
 "باشد، كدام قانون از تو حمايت خواهد كرد؟

گران موفق شدند تحت لواي شعارِ  اصالح .نام پروتستانتيزم رخ داد اين درست همان چيزي است كه در معمايي به
، مرجعي نخواهد بود كه پروتستانها  بشكنند، غافل از اينكه بدون قدرت پاپ  قدرت پاپ را درهم" مقدس فقط كتاب"
 .، حمايت كند  حيلة شيطان يعني تفرقهدر مقابل را

،  نخستين. زمينه دچار تفرقه و جدايي شدند ، پروتستانها در دو در آغاز اصالحات و همزمان با تحول انديشه مسيحي
 . عرصة رابطة كليسا و حكومت ، تعييني بود؛ ديگري عرصة پيش

 )1609 – 1559 (آرمينيوس

اختالف نظرِ . تعييني را تغيير دهد زمينه پيش ند، كوشيد تا تعليم كالون در، استاد الهيات اهل هل ياكوب آرمينيوس
آرمينيوس  اما).  رجوع شود به شماره دهم كلمه(باشد  اختالف آگوستين و پالجيوس مي ، مشابه آرمينيوس با كالون

 . بودخود قبالً يك كالوينيست در عقايد خود به اندازه پالجيوس راه به افراط نپيمود، زيرا او

اما برخالف كالون كه معتقد . مقدسين بود ، و برگزيدگي تعييني ، پيش آرمينيوس مانند كالون معتقد به گناه موروثي
داند چه  گزيند، آرمينيوس اعتقاد داشت كه خدا چون از پيش مي خود برمي بود خدا انسان را فقط بر اساس فيض

گفت كه ابتكار نجاتِ  كالون مي .گزيند داني خود، برمي ن پيشآورند، ايشان را طبق اي به مسيح ايمان مي كساني
كه خدا به انسان اين فيض را عطا كرده تا با اراده خدا همكاري  ؛ اما آرمينيوس معتقد بود شخص در دست خداست

 .ندآور مسيح ايمان مي آن معنا بود كه برگزيدگان در واقع همان كساني هستند كه با ارادة خود به اين به. كند

. و امنيت ابدي ايمانداران نيز اثر گذارد ، بر عقيده او در زمينة كفاره اين اعتقاد آرمينيوس در مورد مسأله نجات
 داد كه مسيح در راه همه كفاره شد، برگزيدگان مرد، اما آرمينيوس تعليم مي كالون معتقد بود كه مسيح فقط براي

تواند  ، معتقد بود كه انسان مي كالون او برخالف.  كه ايمان بياورندكند اما اين كفاره فقط در مورد كساني عمل مي
 اعتقاد. امكان اين وجود دارد كه ايماندار، نجات خود را از دست بدهد با فيض خدا مقاومت كند و همچنين

 .كند ، نقش مهمي در كل تعاليم او ايفا مي آرمينيوس به ارادة آزادِ انسان

  اشاعه عقايد آرمينيوس

ريشه دواند و در قرن هفدهم در تمام  تدريج ، اما به يد آرمينيوس در آغاز در هلند مورد مخالفت قرار گرفتعقا
،  ، جان وسلي مشهورترين پيرو آرمينيوس. ديگري در عرصه الهيات گرديد اروپا اشاعه يافت و موجب بروز شكاف

او بيش از چهل هزار . متوديست بود گزار كليساي، و بنيان بزرگ بيداري روحاني در قرن هجدهم در انگلستان رهبر



 ، اين اعتقاد او در سرودهاي برادرش.  نجات بيابند" همه"خواهد  خدا مي موعظه ايراد كرد با اعتقاد راسخ به اينكه
 .شوند زبان سروده مي انگليسي ، سرودهايي كه هنوز هم در كليساهاي خوبي نمايان است چارلز وسلي به

، جرج وايتفيلد و جاناتان  فعال آن زمان ن وسلي به تعاليم آرمينيوس موجب جدايي ايشان از مبشريناعتقاد برادرا
 . كالون و آرمينيوس هنوز هم الينحل مانده است اختالف ميان عقايد. ادواردز شد

 ها نهضت آناباپتيست

ن در مورد حكومت مسيحي را رها آگوستي ، هيچگاه تفكر گر، نظير لوتر، كالون و زوئينگلي هاي اصلي اصالح چهره
از آنجا كه تعميد . ، حكومت كند بودند كه كليسا بايد همراه با دولت ايشان همانند كاتوليكها معتقد. نكردند
حافظ قانون بود، به  مورد پذيرش بود، همه كساني كه در حكومت بودند، طبعاً مسيحي بودند؛ كليسا كودكان

شد، مسيحيان بايد در آن شركت  با علتي موجه درگير مي دخيل بودند؛ اگر جنگي، كشيشان در امر قضا  همين دليل
 .جستند مي

گفتند كه  ايشان مي. قرار دادند ، اين روش را مورد سؤال اي از پروتستانها از همان قرن شانزدهم اما عده
 اينگونه افراد بايد كامالً جدا ازاند؛  است از افرادي كه تولدتازه يافته مقدس تعليم داده كه كليسا فقط متشكل كتاب

اي در دست  مقدس و وسيله كتاب ، ايشان تعميد كودكان را بر خالف همين دليل به. امور حكومت زندگي كنند
گرفتند؛ از اينرو، آناباپتيست  ، فقط ايمانداران تعميد مي نهضت آنان در. حكومت براي كنترل كليسا قلمداد كردند

بايست در امور  ايشان نمي هيچيك از پيروان. باشد  مي"تعميددهندگان مجدد"به معني شدند كه در عمل  ناميده
پرهيختند و معتقد به  ايشان از شركت در جنگ مي. كند حكومتي درگير شود يا حتي در دادگاهها سوگند ياد

 .مقاومت منفعل بودند

دادند كه مسيحيان بايد اموال خود را مطابق  مي بعضي تعليم. ها شديداً به افراط كشيده شدند بعضي از آناباپتيست
اغتشاش  كردند و باعث الوقوع مسيح پافشاري مي اي ديگر از ايشان بر بازگشت قريب عده .باب دوم اعمال بفروشند

 .گذاردند مي بعضي نيز بر اشتراك دارايي و زنها تأكيد. شدند فكري جامعه مي

عقايد ايشان . اما هيچگاه از ميان نرفتند  پيگرد شديد قرار گرفتند،ها در كشورهاي مختلف مورد آزار و آناباپتيست
كليساي  ، نخستين در اثر نفود عقايد آنان.  ها تأثير گذاشت و بر نهضت پوريتان نخست در انگلستان هوادار پيدا كرد

 باپيتست آمريكا آمريكا نيز رسيد و كليساي وجود آمد، سپس اين نهضت به  در انگلستان به1612 باپتيست در سال
دولتي  يافتند و از هرگونه دخالت در امور همة اعضاي اين كليسا مجددًا تعميد مي . بنيان گذاشته شد1630 در سال

باشند، امروزه  شانزدهم مرتبط مي هاي قرن كليساهاي باپتيست كه مستقيماً با آناباپتيست. شدند برحذر مي
 .دهند بزرگترين فرقة پروتستان را تشكيل مي



 هاي بيشتر جدايي

اما از آنجا كه هيچ مرجعي . قرار دادند مقدس را در كانون كليسا گران قدرت پاپ را زير سؤال بردند و كتاب اصالح
چيزي (دادند، وجود نداشت  دست مي كه گروههاي مختلف پروتستان به براي تشخيص و تصويب تفسيرهاي مختلفي

 .ناپذير گرديد جدايي و تفرقه اجتناب، بروز )كليساي كاتوليك موجود بود كه در

الهيات شروع به شك در بارة مرجعيت  ، علماي) روشنگري(هاي دورة تنوير  با طلوع عصر جديد و اشاعه انديشه
 ، اين تحول را در شماره آينده. پيدايي ليبراليزم در مذهب پروتستان گرديد اين امر منجر به. مقدس نمودند كتاب

 .هيم دادمورد بررسي قرار خوا

 

 13/ در دنياي الهيات مسيحي سير انديشه
  

 روبرت آسِريان

 ليبراليزم در مذهب پروتستان

نقشي را كه مارتين لوتر و ژان كالون  هاي اخير، به موضوع اصالحات كليسا و نهضت پروتستان پرداختيم و در شماره
پروتستان قدرت پاپ را نفي كرد و آزادي نهضت .  مورد بررسي قرار داديم در ايجاد و گسترش آن ايفا كردند،

اما همين مقولة . ارمغان آورد واسطه با خدا را براي هر فرد مسيحي به فردي و برقراري ارتباط شخصي و بي تفكر
هاي متفاوت خود را از  ها و استنباط متفكرين مسيحي بتوانند انديشه ، سبب گرديد كه آزادي انديشه و تفكر فردي

،  انديشمند كليساهاي پروتستان آزادانه مطرح كنند؛ اين امر، يعني تفسيرهاي متفاوتِ رهبرانالهياتي  مسائل
، به عقايد  در اين زمينه. وجود آيد مذهب پروتستان به هاي مختلفي در بطن تدريج فرقه موجب شد كه به

ديگري كه در روند تفكر   به تحوالت، در اين شماره.  ها اشاره كرديم ، و تعاليم آناباپتيست هلندي ، متفكر آرمينيوس
 . پروتستانتيزم رخ داد، خواهيم پرداخت

  بازتابهاي نهضت اصالحات

پديدآيي بيداريهاي روحاني  ، موجب مقدس بر مرجعيت مطلق كتاب)  پروتستانتيزم(تأكيد نهضت اصالحات 
رهبري جاناتان  ا در قرن هجدهم بهبيداري روحاني بزرگ در آمريك ، بايد به در اين ميان. اي گرديد خارقالعاده



- 1703(وسلي  همت جان و بيداري بزرگ متوديستي در انگلستان در همان قرن به) 1758 - 1703( ادواردز
 .اشاره نمود) 1791

اصالحات . و مذهبي جستجو كرد اما عواقب و بازتابهاي نهضت اصالحات را نبايد فقط در عرصة امور روحاني
انديشي كليسايي خودكامه بود، تأثيري عميق در  مقابل جزم دافع آزاديهاي فردي درعنوان حركتي كه م به

از آزادي  اش با خدا چنانچه فرد در اتخاذ تصميم در خصوص رابطه.  جاي گذاشت انديشه به هاي سياست و عرصه
 . آزاد است گيري در خصوص ساير مسائل نيز ترديد در تصميم برخوردار باشد، بي

 عصر خِرَد

 " عصر روشنگري"حركت معروف به  سازي ميدان براي ظهور ، در آماده بيني و نگرشي در ساحت مذهب نين جهانچ
كلي دگرگون  ساختار دنياي انديشه را در غرب در سده هجدهم به ، حركتي كه يا عصر خِرَد نقش مهمي داشت

بارز آن اعتقاد به  يرد، اما خصوصيتگ هاي متعددي را در بر مي اصطالح گرچه ديدگاهها و انديشه اين.  ساخت
اعتراض لوتر كه بر پاية اين اعتقاد بنيادين بنا شده بود كه خدا  .باشد توانايي خِرَد بشري براي كشف اسرار عالم مي

و رسومِ ساخته و  هاي انساني ، نه از طريق واسطه مقدس مكشوف ساخته ارادة خود را فقط در كتاب شخصيت و
متفكرين عصر ! خودِ اصل مكاشفه را زير سؤال برد خي را به حركت در آورد كه در نهايتپرداختة كليسا، چر

است  ورزيدند كه خرد انسان قادر مطلق خرد انسان بودند، بر اين نكته اصرار مي روشنگري كه معتقد به كفايت
مقدس را جايگزين  بمرجعيت مطلق كتا ، نهضت اصالحات. مكاشفه الهي را نيز مورد قضاوت و سنجش قرار دهد

، خرد انسان را مافوق  ، اين فرزند غير مذهبي اصالحات روشنگري نهضت.  مرجعيت و اقتدار كليسا ساخت
 .تفكر بشري بزدايد ، از ساحت اصطالح خرافاتي است قرار داد تا هر آنچه را كه غير عقاليي يا به مقدس كتاب

. هاي سنتي مسيحيت را زير سؤال برد آموزه ، عميقاً امل داروين، و نظريه تك ، پيشرفتهاي تكنولوژي عصر روشنگري
تخت  آالت نيرومندتر از معجزات پا به ميدان گذارد، و انسان نيز بر ، ماشين گرفت مقدس قرار خِرَد باالتر از كتاب

ارترين و هوشمندترين عنوان سازگ توانسته بود به علت اينكه حاكميتِ عالم تكيه زد، اما نه بر اثر اراده خدا، بلكه به
 .تنازع بقا پيروزمند بيرون آيد ، از ميدان نوع جانداران

  الهيات ليبرالي

شكاف ميان اعتقادات مسيحي و دانش  آوردخواهي و پر كردن الهيات ليبرال تالشي بود براي پاسخگويي به اين هم
 د، زيرا كليساهاي كاتوليك و ارتودكس تحتپروتستان را تحت تأثير قرار دا اين حركت در ابتدا بيشتر كليساهاي. نو

ليبرال بر اين باور بودند كه اگر  متفكرين برجستة الهيات. حاكميت مقتدرانة سلسله مراتب رهبري قرار داشتند



حلي مطرح در دنياي انديشه نگاه دارد، بايد دست به بازسازي آنها  راه عنوان كليسا بخواهد معتقدات مسيحيت را به
 .بزند

مانند اعتقاد به آفرينش (نوين همخوان نبود  ، آن دسته از اعتقادات مسيحيت را كه با تفكر ين الهيات ليبرالمتفكر
كردند تا براي  ، يا كامالً كنار گذاردند يا به روشي نو تفسير و تعبير) عيسي از باكره جهان هستي در شش روز و تولد
گونة زير  توان به ديدگاههاي علماي الهيات ليبرال را مي ، طور كلي و خالصه به. انسان مدرن قابل پذيرش باشد

 :بندي كرد جمع

 . محورانه و علمي بر عقايد سنتي مسيحي- ، انسان برتري ديدگاههاي طبيعي -1

را به صرف اينكه )  مثالً معجزات( طبيعي متفكرين ليبرال رويدادهاي فوق.  شك به مسائل فوق طبيعي مسيحيت -2
 .اي علمي و طبيعي توجيه كنند گونه كوشند اين دسته از رويدادها را به مي پذيرند و ، نمي آمدهمقدس  در كتاب

.  اي الهي دانند، نه مكاشفه مذهبي بشر مي اي انساني و خطاپذير در زمينه انديشه و تجربه مقدس را نوشته كتاب -3
 .نگرند يد ميمقدس نيز با ديدة شك و ترد كتاب از اين رو، به رويدادهاي تاريخي

دانند كه  ، بلكه يك رهبر مذهبي و يك سرمشق مي اي الهي دهنده ليبرالها مسيح را نه تجسم كلمه خدا و نجات -4
 .نهايت آكنده از خدا بود به

، نقشه خدا را براي جامعة  بينانه به بشر دارند و برآنند كه نسلِ نابالغ بشر در اثر تكامل آنان نگرشي خوش -5
 .خواهد بخشيدبشري تحقق 

واسطة تفكر و تجربه خويش ادراك كند و  به تواند خدا را بينانه به قدرت انسانِ بافرهنگ كه مي نگرش خوش -6
فقط  ، همه مذاهب مبتني هستند بر ادراكي مشترك از خدا و عقيدة متفكرين ليبرال به. الهياتي طبيعي تدوين كند

اي  ، در چه مرحله در نردبان تكاملي دين سته به اين است كه اين مذهباين تفاوت ب. در فرعيات با يكديگر متفاوتند
 .باشند مخالف ادعاهاي انحصارگرايانة مسيحيت مي متألهين ليبرال شديداً. قرار دارد

اي و نيابتي مسيح  و لزوم قرباني كفاره دانان ليبرال منكر سقوط انسان و گناه اوليه و تباهي طبيعت بشري الهي -7
بازگشت  اعتقاد به. آمرزد واسطة توبه مي ، خدا انسان را به بنا بر باور آنان .شمردگي توسط خون او هستند و عادل

ملكوت خدا در اين جهان در اثر اين  ، جاي خود را به اميد براي تعالي معنوي انسان و استقرار شخصي مسيح
 .پيشرفت داد



او مانند بسياري از معاصرين .  يابيم مي )188- 1822(ل هاي آلبرخت ريچ اي از چنين تالش را در نوشته نمونه
 سوي كمال مسائل اجتماعي تعميم داد و اظهار داشت كه خدا تمدن بشر را به خود، نظريه تكامل داروين را به

تا بينش خدايي را به بشر تعليم  كنند ، افراد خاصي ظهور مي سوي كمال در مسير اين حركت به. نمايد هدايت مي
، مسيحيت اساساً تبديل شد به يك دسته اصول اخالقي كه بايد در  ترتيب به اين.  عيسي يكي از اين افراد بود.دهند
يابد، ديگر نيازي به  مي ، به چنين تكامل وااليي دست اي كه تحت حاكميت خرد و دانش جامعه. رعايت شود جامعه

د و دانش خود، كفايت آن را دارد كه امكانات سعادت و كمك خر به ، انسان زعم آنان به. كفاره يا فدية مسيح ندارد
 .را فراهم آورد روزي خود به

  افول ليبراليزم

آغشته به خون جنگ جهاني اول فرو رفت و  ناگاه در گل و الي سنگرهاي ، به بينانة علماي ليبرال اما ديدگاه خوش
انسان "جنايات هولناك . ي سپرده شوددر جنگ جهاني دوم به فراموش "آشويتز"رفت تا در اتاقهاي گاز  مي

باورانة  خوش هاي كاخ اميدهاي قادر به تأمين سعادت خود به كمك خرد و دانش خود بود، پايه  كه" متمدن
متمدن به كمك خرد و دانش خود، كمر به نابودي خود  گويا انسان.  يكباره متزلزل ساخت دانان ليبرال را به الهي

 . مهلكي بود بر پيكر الهيات ليبرال اين فجايع ضربة! بسته بود

بيان كنند كه براي انسان قرن بيستم قابل  ، متفكرين مسيحي نياز داشتند اعتقادات مسيحيت را به زباني با اينحال
 الزم بود ديالوگي دائمي ميان انجيل و فرهنگ مدرن جريان بيابد و پيام براي تحقق اين منظور،. درك باشد

، برخي از  نيمة اول قرن بيستم از اينرو، در. يم قابل درك براي انسان مدرن تبيين گرددمسيحيت در قالب مفاه
خردگرايانة خود، حركت الهياتي نويني را پي ريختند كه به تفكر  متفكرين ليبرال با تجديد نظر در ديدگاههاي

ليبرالي مسيحي در دو  فكراما متأسفانه ت. معروف شد و موضوع بحث مقالة آينده ما خواهد بود ارتودكسي-نئو
از دانشگاهها و محافل  گذارد، طوري كه هنوز نيز بسياري ، تأثير خود را بر انديشة مسيحي بر جاي20 و 19 قرن

 باش رو چنين تفكري مي دنباله آكادميك الهيات
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 تام هاكسلي

 كارل بارت و الهيات نئو ارتودكسي



ديديم كه چرخي كه لوتر به .  پرداختيم ، به بررسي جريان فكري ليبراليزم در مذهب پروتستان ماره گذشتهدر ش
تبع جريان فكري عصر خرد، خاصه از  ، به گروهي از علماي الهي پروتستان حركت در آورد، مĤالً سبب گرديد كه

شك به مسائل : عبارت بودند از اهم آنها، ديدگاههاي خاصي را در زمينه الهيات مطرح سازند كه  نوزدهم قرن
؛ اعتقاد به مسيح  فرد الهي مقدس و نه مكاشفه منحصر به كتاب ؛ اعتقاد به خطاپذير بودن مافوق طبيعي مسيحيت

باالتر تكامل اخالقي و  معلم اخالق و نه پسر يگانه خدا؛ اعتقاد به قدرت بشر به نيل به درجات عنوان يك به
؛ و انكار ضرورت كفاره براي  ادراك خدا از طريق تفكر و تجربه به قدرت انسانِ با فرهنگ براي؛ اعتقاد  اجتماعي

 . نجات

اما پيش از ارائه . بيستم روبرو شد آوردخواهي نيرومندانة كارل بارت در قرن ، با هم اما جريان فكري ليبرالي
  نكته جلب نمايد كه مندرجات اين مقاله صرفاً يكگرامي را بار ديگر به اين داند توجه خوانندگان ، الزم مي مقاله

است كه تماميت  (conservative) ، ايماني انجيلي ؛ ايمان و اعتقاد مسئولين مجله بررسي تاريخي و عقيدتي است
 .داند اي و مصون از خطا مي ، مكاشفه مقدس را الهامي كتاب

  كارل بارت

ترين علماي الهي قرن بيستم و يكي از بزرگترين  تهبرجس يكي از Karl Barth 1886-1968كارل بارت 
 .فراموش نخواهند شد ، هرگز ، و كالون ، آكوئيناس آثار او، در كنار آثار آگوستين. باشد مي متفكرين تمام اعصار

. ، بر اروپا سايه افكند پس از آن ايي نشأت گرفت كه در طول جنگ جهاني اول و الهيات بارت از اغتشاش فكري
 بينانه ، ضربه مهلكي بود بر پيكر تفكر مدرن و خوش  اروپايي" تنوير يافتة" ر ده ميليون نفر در جنگي ميان مللكشتا

داشت كه انسان به كمك خرد خود، به  لوحانة الهيات ليبرالي كه ادعا باورانه و ساده پيام خوش.  به خرد انساني
 بارت نوشته است كه در يكي از.  ر قعر ورشكستگي يافتناگاه خود را د به باالترين درجات كمال خواهد رسيد،

قيصر آلمان خوانده كه نام تمام  طلبانة  متفكر آلماني را جزو حاميان سياست جنگ93 ، نام1914روزهاي ماه اوت 
بر كارل بارت كه ديگر قادر نبود الهيات ليبرالي را بپذيرد، . خورد مي چشم استادان او در علوم الهي نيز در آن به

 .تا پيام خدا را كشف كند آن شد

  خدايي كامالً متفاوت

، او به 1920در اوايل سال .  هاي پولس رسول مقدس رجوع كرد، خصوصاً به نوشته ، به كتاب بارت براي يافتن پاسخ
 :سه نتيجه رسيد



مقدس مذهب يا  كتابموضوع .  متفاوت است كنند، كامالً  ليبرال معرفي مي مقدس با خدايي كه متألهين خداي كتاب
 فرد او، و قدرت و وجود مطلق و منحصر به... ، ، خدايي متفاوت...بودنِ خدا،   خدا" ، بلكه اخالقيات انسان نيست

 ".باشد اش با انسان مي ابتكار عمل او در رابطه

 .رار گيرنداي صورت گيرد تا خدا و كالمش در جايگاه متعالي خود ق  درجه180 ، بايد چرخشي در تفكر الهياتي

در اين . باشد شناخت و درك خدا نمي تنهايي قادر به انسان به.   است ، نادرست و كذب هر گونه الهيات طبيعي
 ، پسر خدا، قرار دارد، اتكا به مكاشفه خدا، و بر شخص و كار عيسي مسيح ، تنها راهي كه در مقابل انسان خصوص

 .باشد مي

 را منتشر ساخت تا عقايد " مسيحي خالصه اصول اعتقادات"نام   خود به، او نخستين مجلد از اثر1927در سال 
،  برد كه برخي از عقايد خود را بر فلسفه اگزيستانسياليستي بنا كرده است اما چون پي. الهياتي خود را عرضه نمايد

 و كوشيد تا تمام  ناميد"كليسا اصول اعتقادات"لذا عنوان آن را تغيير داد و آن را . را يك شكست تلقي كرد آن
مكاشفه خدا برتر از هر عامل ديگري است و به هيچ انديشه بشري وابسته و  الهياتش را بر اين عقيده استوار نمايد كه

كوچكترين تشابهي را ميان الهيات  توانست اي را كه مي  هر نكته" : او در بارة اين كتاب گفته است.  نيست متكي
 " . سازد، قطع كردم ي بر قرارمسيحي و فلسفه اگزيستانسياليست

 "اصول اعتقادات كليسا"

 Herbert) ول محقق معاصر، هربرت هارت. باشد ترين اثر بارت مي  عظيم"اصول اعتقادات كليسا"كتاب 
Hartwell) كند بندي مي ، پنج ويژگي بارز در آن را اينچنين جمع اي كه بر آثار بارت نگاشته است در مقدمه. 

 كالم خدا

هاي الهياتي او تماماً بر  ، نوشته همين جهت به ؛ مقدس است ، وظيفه الهيات ارائة تفسيري درست از كتاب ارتبراي ب
مقدس آغاز  كتاب او مطلقاً مايل نبود كار خود را از نقطه ديگري جز. باشد استوار مي مقدس تفسير و تأويل كتاب

ورزيد كه انسان فقط زماني قادر به كشف حقايق  مي راربارت گرچه متفكري بزرگ و دقيق بود، بر اين امر اص. كند
 .آن را از خدا دريافت كرده باشد كالم خدا است كه فيض خاص

  شناسي مسيح

همه چيز براي . باشد مسيح نقطه آغاز مي ها، ، بدين معني كه در تمام آموزه  است" شناختي مسيح"آثار بارت كامالً 
 بارت مايل نيست حتي در بارة شخصيت دوم تثليث سخن گويد چرا كه در.  ستا ؛ او آغاز و پايان او آفريده شده



چنين تأكيدي تناقضي . گويد مي او فقط در بارة عيسي مسيح سخن.  كار نرفته است مقدس چنين اصطالحي به كتاب
 .  همان عيسي مسيح است"كلمه خدا"  ندارد، زيرا براي بارت"كلمة خدا"با جايگاه 

  حركت انديشه

در نظر او، انديشه . آنكه جامة عمل بپوشند  وجود ندارد، مگر" ، اميد، و محبت ايمان"هاي نظير  ، مقوله اي بارتبر
كلي  بارت هرگز از يك انديشه.  ، انديشه همواره در حال حركت است به همين دليل و عمل بايد همواره توأم باشند؛

او . رسد كند و به كل مي خاص شروع مي كه هميشه از مسائلكند تا به مسائل خاص برسد، بل و انتزاعي شروع نمي
،  مقدس صورت عام و بدون زمان وجود ندارد؛ مطابق كتاب هيچ حقيقتي به ...كل بدون جزء وجود ندارد": گويد مي

 گيرند، اما در را در بر مي حقايقْ اعمال خاص خدا هستند، اعمالي كه خصوصياتي ابدي دارند و همه زمانها تمامي
 ".دارند زماني و ملموس نيز- ، خصوصيتي دنيايي ضمن

  عينيت و تاريخيت

انساني است -، و خدا تثليث است ، ، و آن واقعيت خدا است عينيت يعني وجود واقعيت خارج و مستقل از انسان
ر قرار واقعيت عيني است كه زندگي هر انساني را تعيين و تحت تأثي اين. نام عيسي مسيح و عمل مصالحة او به

 .دهد مي

زماني شروع شد كه خدا عزم كرد كه انسانها را  ، تاريخ از براي انسان. شود ، از ازل آغاز مي تاريخ پيش از آفرينش
،  تاريخ ، و ساير بخشهاي ، تاريخ واقعي همين است در نظر بارت. ، برگزيند فيض ، بر اساس عهد در عيسي مسيح
 .باشند ياي بر اين حقيقت م ضميمه و الحاقيه

 نياز زمان حاضر

، همگي واقعي هستند و عمل  و غيره ، ، مصالحه ، نظير كالم خدا، مكاشفه تمامي عناصر ايمان و اعتقاد مسيحي
 مقدس براي آنكه كتاب.  در حال عطا كردن است و بشر دائماً در حال دريافت خدا دائماً. باشند يابندة خدا مي ادامه

اگر شخص عمل مكاشفه .  دائمي مكاشفه عملي است.  بايد عمل مكاشفه صورت گيرد گردد،"كالم خدا"تبديل به 
انسان امروز نيز به مكاشفه خدا از .  خدا نخواهد شد" كالم"به  مقدس براي او تبديل الهي را دريافت نكند، كتاب

 . مقدس نيازمند است كتاب طريق

  نگرشي جديد بر برگزيدگي



، مقدر فرمود كه  خدا پيش از آفرينش در نظر او،.  تفكر مسيحي كامالً جديد بود، در عقايد بارت در مورد نجات
 ژان كالون قبالً.  كسي كه در آن واحد، هم برگزيده بود و هم رد شده بشر در عيسي مسيح برگزيده شود، يعني در

 اكثريتي را براي هالكت ، و نجات ، خدا اقليتي را براي موجب آن گزيدگي دوگانه را تعليم داده بود كه به پيش
 او نجات الهي را جزئي از. دهد عميقاً انسان و خلقت را مورد تأئيد قرار مي ، خدا برگزيده بود؛ اما طبق نظر بارت

خاطر گناه انسان  ، به از روي ناچاري اي كه خدا ، نه نقشه)1 :4افسسيان (بيند  نقشه ازلي خدا پيش از آفرينش مي
 .ريزي كرد طرح

اعتقاد به اينكه همه انسانها سرانجام نجات )  قرار داد" يونيورساليزم"، او را در معرض اتهام  ده بارتاين عقي
 سؤاالت ديگري نيز از اين.  ، پس همه نجات خواهند يافت در مسيح برگزيده است اگر خدا همه را).  خواهند يافت

اي كامل  گونه بارت به آنها به  مطرح است كه)كار محافظه(دست در مورد عقايد بارت از سوي مسيحيان انجيلي 
 . كننده نيست مسيحيان انجيلي قانع دهد، يا الاقل پاسخش براي ما پاسخ نمي

  الهيات نئو ارتودكسي

را جزو پيشگامان حركت فكري ديگري  واكنشي كه كارل بارت در مقابل جريان فكري الهيات ليبرال نشان داد، او
 ، متفكرين ديگري نظير اميل برونر، بولتمن.  نئو ارتودكسي معروف است كه به الهياتدر حوزة الهيات قرار داد 

، طيفي  اين جريان فكري. باشند مي هاي برجسته اين نهضت ، راينهولد نيبور، و ريچارد نيبور، از چهره تيليش
توان الهيات منسجمي   نمي، هر يك ديدگاه خاص خود را دارد و به آن شود و متفكرين وابسته گسترده را شامل مي

 .الهيات نئو ارتودكسي تدوين كرد تحت عنوان

خدا فرابود و متعال است و بشر فقط زماني  ، الهيات نئو ارتودكسي بر اين عقيده اصرار دارد كه طور خالصه اما به
 از طريق عيسي ، او خودش خود را آشكار سازد؛ و خدا خود را در وهله اول تواند به شناخت او دست يابد كه مي

مقدس صرفاً  ساخته است و كتاب  نيز مكشوف" تاريخ نجات"؛ اما او خود را در رويدادهاي  مكشوف كرده است مسيح
مقدس سندي است  در اين نكته با ليبرالها توافق دارند كه كتاب نئو ارتودكسها. شهادتي است بر اين رويدادها

مكشوف  آن بر بشر ست چونكه خدا مقدر فرموده كه خود را از طريقاما معتبر ا. پذير و خطاپذير ، قصور انساني
نئو ارتودكسها همچنين تأكيد . در مسيح مالقات كرد توان با خدا اي است كه از طريق آن مي سازد و در ضمن وسيله
 .دانند گذارند و تنها راه نجات را ايمان به مسيح مي طبيعت بشري مي زيادي بر گناهكار بودنِ

،  كالم خدا و مكاشفه كامل او نيست خودي خود مقدس به ، متفكرين نئو ارتودكس معتقدند كه كتاب خالصهطور  به
 از اين رو، متفكرين. ، با خدا مالقات كند شود كه انسان از طريق آن او مي بلكه زماني تبديل به كالم خدا و مكاشفه



، ما  همانطور كه در آغاز بحث گفتيم اما. زيادي قائلندنئوارتودكس براي تجربه اگزيستانسيلي انسان با خدا اهميت 
 پذيري نمي مسيحيان انجيلي اين ديدگاهها را

 

  تحول در انديشه مسيحي در قرن بيستم: بخش پانزدهم و آخر

 " تاريخ تفكر مسيحي"تلخيص از كتاب 

ديديم كه متفكرين مسيحي .  يمپرداخت ، به بررسي جريان فكري ليبراليزم در مذهب پروتستان هاي گذشته در شماره
 ، با اما جريان فكري ليبرالي. دانند دهند و آن را مكاشفه الهي نمي قرار مي مقدس ليبرال خرد انسان را فوق كتاب

باعث پديدآيي مكتبي گرديد كه به  ، كارل بارت. آوردخواهي نيرومندانة كارل بارت در قرن بيستم روبرو شد هم
 هر حال با عقايد ، اما به تر از اعتقادات ليبرالي است مكتب كمي ماليم اعتقادات اين.  است معروف " نئو ارتودكسي"

 . همخوان نيست) كار محافظه(مسيحيان انجيلي 

تواند به شناخت او دست يابد كه او  مي ، خدا متعال است و بشر فقط زماني طبق اعتقادات متفكرين نئو ارتودكس
 مقدس صرفاً شهادتي است بر كتاب.  نيز مكشوف سازد" تاريخ نجات"رويدادهاي  خود را از طريق عيسي مسيح و

توان با خدا در  كه از طريق آن مي اي است اما وسيله. ، قصورپذير و خطاپذير اين رويدادها و سندي است انساني
، با خدا  يق آنشود كه انسان از طر به كالم خدا و مكاشفه او مي مقدس زماني تبديل كتاب. مسيح مالقات كرد

 . انسان بسيار گناهكار است و تنها راه نجات ايمان به مسيح است .مالقات كند

 . ترين تحوالت انديشه مسيحيت پروتستان تا اواخر قرن بيستم خواهيم پرداخت ، به مهم در اين شماره

له صرفاً براي آشنايي مطالب اين مقا الزم است نظر خوانندگان گرامي را بار ديگر به اين نكته جلب كند كه
 مقدس نيست و ضرورتاً ؛ اين تفكرات الزاماً و تماماً مطابق مكاشفه كتاب است خوانندگان با تفكرات علماي الهيات

، اين  متفكر برجسته الهيات بوده است ، گوييم فالن شخص زماني نيز كه مي. باشد مورد قبول مسؤولين مجله نيز نمي
دانشگاهي اشاره دارد، نه در محافل كليسايي كه ايمان راستين مسيحي  كادميك وامر به شهرت او در محافل آ

 . و پذيرش است مورد عمل

  اگزيستانسياليزم مسيحي



، يكه  ، انسان در دنيايي بدون مفهوم فلسفه طبق اين.  ، اگزيستانسياليزم است يكي از مكاتب اصلي فلسفه قرن بيستم
كند؛ و  متافيزيكي خود، كامالً آزاد است تا راه و روش زندگي خود را انتخاب مهني واسطة وجود ، و به و تنها است

 . كند و نه بالعكس اين راه و روش است كه طبيعت او را تعيين مي

را مورد تعبير و تفسير مجدد قرار  ، مسيحيت برخي از علماي الهيات مسيحي تحت تأثير فلسفه اگزيستانسياليستي
 .باشد ، سورن كركگارد مي اگزيستانسياليستي ن فلسفهيكي از پيشگاما. دادند

 سورن كركگارد

گرچه .  اگزيستانسياليزم غيرديني است پدر اگزيستانسياليزم مسيحي و نيز) 1855- 1813متولد كپنهاگ (كركگارد 
،  در كودكيزندگي او . اما بعدها تأثير عميقي بر فلسفه قرن بيستم نهاد ، هنگام مرگش هوادارن چنداني نداشت به
 .، و در بزرگسالي در افسردگي سپري شد انزوا و اندوه در

او اين شكاف را نتيجه گناه .   است" انسان شكاف نامحدود بين خدا و"از بارزترين عقايد كركگارد، اعتقاد او به 
 تواند وجود ، مسيحيت حقيقي نمي بدون وجود آگاهي نسبت به گناه"داشت كه  مي دانست و مصراً اظهار انسان مي

كليساها  توانيد وجدان هشيار را برداريد و آنگاه مي":  گفت  او مي".داشته باشد
 ".تبديل كنيد رقص سالنهاي راببنديدوآنهارابه

خدا در . وجود دارد، پلي ايجاد نمايد تواند بر شكاف نامحدودي كه بين او و انسان از نظر كركگارد، تنها خدا مي
 .داد ار را انجام، اين ك تجسم عيسي مسيح

شود كه  تجربه او، از اين باور او آشكار مي تفكر اگزيستانسياليستي كركگارد و اعتقاد او به اصالت وجود انسان و
 مسأله اصلي اين است كه من خود را درك كنم و": نويسد او مي.  و تجربي گفت امري است ذهني حقيقت را مي

 " من"كه حقيقتي را بيابم كه براي  مسأله اصلي همچنين اين است. واهدخ  چه مي" من"دريابم كه خدا حقيقتاً از 
  اگر من بتوانم معناي مسيحيت را تشريح". آن بتوانم زندگي كنم و بميرم خاطر به"حقيقت است و باوري را بيابم كه 

 و برهنه در برابرم اگر حقيقت سرد ام تغييري ايجاد نكند، چه سودي دارد؟ و ، اما اين امر در من و زندگي نمايم
،  جاي توكل و سرسپردگي پذيرم يا خير، و صرفاً در من به من آن را مي بايستد و براي آن اهميتي نداشته باشد كه

 "وجود آورد، چه سودي دارد؟ وحشت به ترس و

 .ي گذاردارتودكس-، خصوصاً بر كارل بارت و تفكر نئو تفكرات كركگارد تأثير شگرفي بر تفكر الهياتي قرن بيستم

  رودلف بولتمان



او محقق .  برجسته انديشه مسيحي است هاي ، از چهره دانشمند معروف الهيات در آلمان) 1976 -1884(بولتمان 
 .و متخصص عهدجديد و تفسير آن بود

 :توان چنين خالصه كرد او را مي اعتقادات

منظور شخصيت و زندگي عيساي (آييم  نائل " عيساي تاريخي"توانيم به شناخت  ها، نمي از طريق مطالعه انجيل
 .( ها معرفي شده هاي بعدي در انجيل نه آنطور كه در دهه ، ناصري است آنطور كه واقعاً زندگي كرده

اناجيل بتوانيم اين موضوع را  كافي است كه از.  ضرورتي ندارد" عيساي تاريخي"تالش براي كشف و شناخت 
 . سپرد عيسي زندگي كرد و جان دريابيم كه

، نه بر  يابيم اگزيستانسياليستي نجات مي ما فقط بر اساس ايماني تجربي و.  توجه به عيساي تاريخي امري ناروا است
 . است " اسطوره"عيسي در اناجيل عيناً در تاريخ اتفاق افتاده است يا اينكه فقط  اساس اعتقاد به اينكه شرح زندگي

...) ، قيام او  ، تولد عيسي از باكره ارواح ، نظير اعتقاد به فرشتگان(ي ا عهدجديد آكنده است از مطالب اسطوره
 لذا بايد عهدجديد را. اي را بپذيرد تواند اين عقايد اسطوره دارد، نمي انسان مدرن كه با علم سر و كار

 .استخراج نمود  نمود و از البالي اين اساطير، اصولي صحيح براي اخالقيات" زدايي اسطوره"

پيدا كردن راهي براي گريز از وحشت و  زدايي شدة بولتمان به پيامي در مورد انسان و نياز او به  اسطورهانجيل
مطيعانه و  تعهد" و " گشودگي آزادانه ما نسبت به آينده"معناي  ، ايمان به بولتمان از نظر. شود اضطراب تبديل مي

.  شناسي را جايگزين الهيات ساخته است انسان د كهكن بولتمان خود تصديق مي.   است" وارستگي دروني از جهان
 ".بخواهد درمورد خدا سخن بگويد، بايد در مورد خودش سخن بگويد انساني اگر"گفته خودش  به

  پل تيليخ

اين بود كه مسيحيت پيامي دارد كه  انديشة اصلي او). 1965 -1886(، آلماني است  تيليخ نيز همچون بولتمان
اما گام بعدي و مهم . الهيات وظيفه دارد كه اين پيام را كشف كند .باشد مان نگارش خودش ميمربوط به شرايط ز

، با تأكيد بر  مسيحيان انجيلي ، در نظر تيليخ. ، تفسير و تعبير نمايد الهيات اين پيام را براي هر نسل اين است كه
 .كاهند درن ميارزش آن براي مردم م ، از پيامي كه مربوط به دو هزار سال پيش است

عقيده آنان  پذيرند، اما به شرايط معاصر مي كارگيري پيام ابدي را در ، يعني به ، صحت اين روش اكثر علماي الهي
 . شرايط معاصرنموده است رافداي ابدي حقيقت وي عناصر



 تحوالت اخير

 )خداي متحول(الهيات پويش 

، خدايي  خدا بر خالف اعتقادات رايج سازد كه ا مطرح مي، اين عقيده ر اين تفكر كه بيشتر در آمريكا مطرح است
، خدايي است  مقدس ، خداي كتاب طبق اين نگرش. باشد علت همه امور نمي ، تغييرناپذير، ايستا، و خارج از زمان

،  ودهاين جهان خود را درگير نم شكلي پويا در وقايع نمايد، به كند، در بطن زمان با ما ارتباط ايجاد مي مي كه عمل
 .شود از رفتار قوم خود اندوهگين مي گردد تا حدي كه حتي و از قوم خود متأثر مي

اما وي از خلقت خود تأثير . باشند مي ، هستي خود را از او دارند و متكي به او ، همه موجودات طبق الهيات پويش
 تا اينكه ما تبديل به علت و اوكند  مخلوق آزادي واقعي ولي محدود عطا مي پذيرد، يعني اينكه وي به جهان مي

.  ؛ پس من علت هستم و او معلول ام ساخته ، او را محزون ، اگر من خدا را رد كنم به اين ترتيب. تبديل به معلول گردد
تاريخ  هاي چنين امري را در نمونه(نمايد  كند و او را وادار به اقدامي مي مي كنش من واكنشي را در او ايجاد

 .( مقدس داريم در كتابوقايع قوم خدا 

شود كه به  اما مشكل از آنجا آغاز مي .نظر برسد چنين مطالبي ممكن است براي همه ما مسيحيان انجيلي بديهي به
 ؛ او فقط از آنچه كه وجود پذيرد كه خدا از آينده آگاه است الهيات پويش نمي . بريم پيامدهاي اين نگرش پي مي

الهيات پويش قبول ندارد كه . خواهد افتاد ، نه از آنچه كه در آينده اتفاق گاه استتواند شناخته شود، آ دارد و مي
 . ، آينده2026 گذشته است و سال 1996 مثل ما، سال براي او،.  خدا خارج از زمان است

 . شود كه گويا به جهان نياز دارد و اينكه جهان ابدي است ، خدا طوري تصوير مي ، در الهيات پويش درضمن

مقدس فاصله  كند، اما در كل از حقايق كتاب هيات پويش گرچه نگرش قابل توجهي را در مورد خدا مطرح ميال
 .گيرد مي

  يورگن مولتمان

در همين . برد سر مي عنوان اسير جنگي به به ، در جنگ جهاني دوم در انگلستان)  در آلمان1926 متولد(مولتمان 
الهيات  ترين علماي  به تحصيل الهيات پرداخت و امروزه يكي از برجستهسپس. آورد دوران بود كه به مسيح ايمان

 . است



او آن را يكي از .  بسياري قائل است شناسي در تعاليم مسيحي اهميت  بر آخرت"الهيات اميد"مولتمان در كتاب 
جتماع بشتابند و نور داند كه به ا همين اعتقاد، او مسيحيان را موظف مي بر اساس. داند اركان بنيادين مسيحيت مي

بخش داشته  و بر الهيات رهايي اين تفكر او تأثير عميقي بر شوراي جهاني كليساها. آخرت را بر آن بتابانند اميد
 . است

دهد كه مخلوقاتش  اين امكان قرار مي دارد كه خدا داوطلبانه خود را در برابر ، بيان مي" خداي مصلوب"در كتاب 
 . ، نه از روي اجبار، بلكه از روي محبت اين رنجي است. بگذارند و تأثيرباعث رنج او شوند و بر ا

هاي اجتماعي و  جهاني و شركت در فعاليت ، مسيحيان را به اتحاد" كليسا با قدرت روح"نام  او در كتاب ديگري به
 هاي عدالتي ، و بي ، ظلم و ستم سياسي به رهايي انسان از بردگي اقتصادي كند تا درگير شدن در سياست تشويق مي

 .اجتماعي ياري رسانند

  برگ ولفهارت پانن

جزو متفكرين برجسته معاصر  ، پس از تحصيل الهيات.  در آلمان چشم به جهان گشود1928 برگ در سال پانن
 پندارد و معتقد است كه الهيات بايد بر ايمان و تاريخ را نادرست مي ، جداسازي او برخالف بارت و بولتمان. گرديد
سِرّي و منحصر به يك گروه بسته  ، ايمان و الهيات مسيحي تبديل به معرفتي تاريخ بنا شود، در غير اينصورت بنيان
، با شواهد  ، خصوصاً قيام مسيح هاي فوق طبيعي مسيحيت كليه پديده او بر اين حقيقت تأكيد دارد كه. گردد مي

مثل اينكه . ما قرار دارد حقيقتي است كه در مقابل چشمان؛ ايمان به آن به معني تصديق  قابل اثبات است معتبر
اطمينان داشته باشد، اما شناخت شخصي از او نيز اين شواهد را  ، به وفاداري همسرش كسي بر اساس شواهد عيني

 .كنند تأئيد مي

  نكته پاياني

ديديم كه بعضي از .   آشنا شديمتاريخ كليسا ، ما با عقايد متفكرين مختلف در طول با خاتمه اين سلسله از مقاالت
 مقدس را در پيش گرفتند و برخي ديگر كوشيدند با امين ماندن به حقايق كتاب متفكرين مسيري خالف تعليم صحيح

 .اي منطقي بيان دارند گونه ، آن را به عنوان مكاشفه الهي كالم خدا به

هاي  تفسير، بتوانيم عقايد و انديشه يي با علممقدس و آشنا وظيفه ما مسيحيان اين است كه با مطالعه دقيق كتاب
 ! آمين.  مقدس استوار بايستيم و بر واقعيت مكاشفه الهي در كتاب درست را از نادرست تمييز و تشخيص دهيم

 ترجمه روبرت آسريان



 


