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 مقدمه 

بود که  رم طوریرفتا است یک بار نزد دوستی رفتم تا از او بخواهم کاری برایم انجام دهد، ولی یادم

ال شدن ه با برمکشید کخواهم گفتگویی دوستانه با هم داشته باشیم. طولی نگویی فقط نیت گپ زدن دارم و می

ش ایکا»ستم به من گفت: م است دومان به نتیجة خوبی نرسید. یادوجود آمد و گفتگویبهاختالفی ام، هدف اصلی

 «.اومدمیم نجایا به باز یهاچشم با موقع اون. گفتیاز قبل هدف واقعیتو به من می

هیات بارة االحی دراز بسیاری جهات، االهیات نیز به همین شکل است. بسیاری اوقات االهیدانان مسی

قط چیزی فت میگم، من فقط حقیقت رو به»گویند: کنند که گویی هیچ هدف و نیتی ندارند. میطوری بحث می

االهیات مسیحی را تا  ام که معموال بهتر استها آموختهاما من در طول سال« مقدس میگه.رو میگم که کتاب

 د گفتگو شوند.باز وار شمانیچتوانند با جای ممکن با فکر باز و پذیرا مورد بحث قرار دهیم. به این ترتیب همه می

ا دروس ر مام اینای که تهای اولیهگیریموعه دروس مبانی االهیات مسیحی، جهتدر درس دوم از مج

ی مهمهافرضز پیشانامیدیم و بعضی « بررسی االهیات مسیحی»کنیم. این درس را برد، مطرح میبه پیش می

 باشد. کنیم که در بررسی چگونگی پرورش یک االهیات مسیحی مشخص، هدایتگر ماتر را مطرح می

یم ضوع نگاه خواهو حرکت به سمت موضوعات جزئی، از سه منظر به این مو شروع از موضوعات کلیبا 

ه برد. دوم، ریف خواهیم کمان در مورد اینکه چه نوع از االهیات، االهیات مسیحی است را تعکرد. اول، دیدگاه

دهد. و سوم، ل میمسیحی شکهای االهیاتی مشخص، به االهیات پردازیم که چگونه سنتبررسی این موضوع می

ن دروس بنای اییعنی شاخة مشخصی از ایمان مسیحی که زیر شدهاصالحبه بعضی از اصول اساسی االهیات 

این اصطالح  وقتی از ن دروساندازیم. بیایید ابتدا به تفکر کلی االهیات مسیحی بازگردیم. در ایاست، نگاهی می

 داریم؟کنیم، چه منظوری تخصصی استفاده می

 

 االهیات مسیحی
کنیم ولی منظورمان کامال روشن نیست. گاهی مردم صحبت می« االهیات مسیحی»متاسفانه غالبا از 

 گاهی امابرند که مسیحیان عمال به آنها معتقدند. این اصطالح تخصصی را برای اشاره به موضوعاتی به کار می

سایرین از این اصطالح تخصصی برای صحبت  .ستندین یحیمس اصل در که کنندیم دییتا را یاعتقادات انیحیمس

توانند بر آنچه باید به کنند که مسیحیان باید به آنها معتقد باشند. اما اکثر مسیحیان نمیدربارة االهیاتی استفاده می
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این دروس از آن معتقد باشند به توافق برسند. به این دالیل و سایر ابهامات دیگر، الزم است که منظورمان را در 

 خوانیم، روشن کنیم.می« االهیات مسیحی»آنچه 

گاهی مینسیحی مبه سه موضوع اشاره خواهیم کرد: اول، به بعضی مسائل مربوط به تعریف االهیات 

وجه خواهیم مسیحی ت الهیاتدهیم. و سوم، به یگانگی و تنوع موجود در ااندازیم. دوم، تعریفی کارآمد ارائه می

 شویم.و مینها روبری با آاول به بعضی از مسائلی بپردازیم که در تالش برای تعریف االهیات مسیحکرد. بیایید 

 

 

 مسائل مربوط به تعاریف

هایی برای تشخیص االهیات مسیحی از االهیات غیرمسیحی است. یکی از بزرگترین مسائل، یافتن راه

جدا کردن االهیات مسیحی از سایرین بسیار دشوار شوند، اما بسیاری اوقات ها به روشنی دیده میگاهی تفاوت

 است.

وان به ترا می الهیاتاگیریم، چند نوع وقتی ما مسیحیت را در کنار سایر ادیان بزرگ جهان در نظر می

خدایان  ندوئیسم،ت و هراحتی از اعتقادات مسیحی جدا کرد. مثال، با وجود تالش بعضی افراد در ترکیب مسیحی

نظام  یم این دوتوانیکند، تا جایی که به سختی مآن را کامال از ایمان مسیحی متفاوت می متعدد هندوئیسم

 االهیاتی را با هم اشتباه بگیریم.

یت، ند مسیحز ماناز سوی دیگر، اسالم بسیار بیشتر از هندوئیسم به مسیحیت نزدیک است. اسالم نی

سیحی ا تعالیم م، بکردیم نیوتد را قرآن اسالم امبریپ که یهنگاماز این،  گذشتهشمارد. و ابراهیم را پدر خود می

ایل شدن میان اسالم و هایی وجود دارد. اما تمایز قبرخورد و تعامل داشت. پس میان اسالم و مسیحیت شباهت

 مله اینکه مسیحیت برهای اساسی میان آنها وجود دارد، از جایمان مسیحی کار بسیار سختی نیست چون تفاوت

 کند.گذارد و اسالم این حقایق را رد میو برتری مسیح صحه می الوهیت

یت ون مسیحچاست  یهودیت را در نظر بگیرید. یهودیت بیش از سایر ادیان به مسیحیت نزدیک و شبیه

ودی معدفراد ان ترتیب کند. به ایرا رد می یسیع بودن ماشیحاز میان یهودیت برخاست. با این وجود، یهودیت 

 ن را با ایمان مسیحی اشتباه بگیرند.ممکن است آ

کثر ارد که ادی تفاوت های االهیاتی اینها و سایر ادیان بزرگ جهان به قدری با االهیات مسیحدیدگاه

ود و الهیات خای میان توانیم مرزهای نسبتا محکم و مشخصدهند. میمردم به راحتی آنها را از هم تشخیص می

 .ترسیم کنیم االهیات آنها 

آمیزند تا جایی که ین حال، بسیاری از مکاتب االهیاتی تفکر مسیحی و غیرمسیحی را در هم میدر ع

های گمراه شود. این نوع تلفیق در زمانة ما، در فرقهگاهی جدا کردن مسیحیت حقیقی از سایر باورها سخت می
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شوند. می دیده مون ونگیم سانها، فرقة علم مسیحی، یا پیروان مشهور مسیحی مانند شاهدان یهوه، مورمون

هایی که به طرفداری از لیبرالیسم مدرن، مواضع االهیاتی پیشینیان خود را حتی در بسیاری از کلیساها و فرقه

توان به آسانی های این ادیان تلفیقی را میبینیم. بعضی از جنبهگیرند نیز همین موضوع را مینادیده می

اند. به همین دلیل، در این ستند که بسیار به مسیحیت حقیقی نزدیکغیرمسیحی دانست، اما عناصر دیگری ه

 شود.مان سخت میموارد مرزبندی مشخص میان االهیات مسیحی و غیرمسیحی برای

. حتی در یندیشیمه مسیح باندازهای االهیاتی ایمانداران وفادار بشود که به چشمتر میکار وقتی دشوار

تر هیات منفرد، سادهجای یک االحبت دربارة االهیات مسیحی به صورت جمع بهحیطة مسیحیت اصیل نیز غالبا ص

این اشکال  یک ازهای مختلفی از مسیحیت وجود دارد که غیرممکن است تشخیص بدهیم کداماست. آنقدر شکل

وکس تدساهای ارم کلیمسیحیت باید با موافقت همه اصیل شمرده شود. آیا االهیات مسیحی راستین شامل تعالی

یکن، ست؟ انگلترین شکل ایمان پروتستان کدام اهای کاتولیک رومی چطور؟ خالصشود؟ آموزهشرقی می

 ا به روشرسیحی مهای مختلف بپتیست، لوتری، متدیست یا پرزبیتری؟ تقریبا هر بخش از کلیسا خلوص شاخه

ز جنبة اختالفات داخلی ااند. وقتی دترین شکل موجود میکند و هر شاخه االهیات خود را خالصخود ارزیابی می

 شود.تر هم میمشکل« االهیات مسیحی»اندیشیم، ارائة دقیق مسیحی به این موضوع می

یحی با سایر خواهم در تشخیص تمایز بین االهیات مسهایم میبارها از شاگردان یکی از کالس

عتقد باشیم ه آنها مه باید بکهایی را ارائه دهند به من کمک کنند و فهرستی از آموزه االهیاتی در جهانهای نظام

 تا یک مسیحی محسوب شویم.

در  برد.مینیادی برای این دانشجویان تهیة یک فهرست بلندباال از اعتقادات اساسی مسیحی زمان ز

جات ه نتنها را ت، عیسیدهنده اسعیسی خداوند است، عیسی نجات»شود: فهرست آنها عباراتی مثل اینها دیده می

کامال  ومال خدا سی کااست، عیسی برای گناهان ما مرد، عیسی از مردگان قیام کرد، خدا خدای تثلیث است، عی

اشند، بید مقدس سیحیان بامآید، فقط از راه ایمان به دست میشمردگی گناهبیکارند، انسان است، همة مردم گناه

ارای دیم باید بینید حتی برای درک این مفاههمانطور که می« مقدس کالم مصون از خطای خداست.کتاب

 د.باشی تحصیالت و اطالعات بسیار خوبی بود، چه برسد به اینکه به همة آنها ایمان هم داشته

 گردانم و سوالخته بر میهایی دادند، رویم را از تمعموال بعد از اینکه دانشجویان آن کالس چنین پاسخ

ار اکثر آنها اقر اشتید؟ ویمان داما وقتی تازه مسیحی شده بودید به این تعالیم پرسم: چند نفر از شسختی از آنها می

ن موقع او ه، مگبخ  »سم: پراند. بعد میکنند که در بهترین حالت فقط به تعداد کمی از اینها ایمان داشتهمی

 «بودید؟تقد نعمها این آموزه هیچکدوم ازمسیحی نبودید و االهیات مسیحی نداشتید؟ حتی زمانی که به 
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یحی هستند. اما بدیهی آورند تعالیم مهم مسشان میهایی که دانشجویان معموال در فهرستالبته آموزه

این  بعضی از ه حتیاست که امکان دارد شخصی واقعا ایمان مسیحی و االهیات مسیحی داشته باشد بدون اینک

 شد.عتقد بامرا درک کند یا به آنها ها به گوشش خورده باشد، چه برسد به اینکه همة آنها آموزه

مسیحی  الهیاتها برای داشتن یک ایمان مسیحی حقیقی کامال اساسی هستند؟ حداقل اکدام آموزه

 داند.چیست؟ در حقیقت فقط خداست که جواب این سوال را دقیقا می

. تشخیص شویممسائل روبرو می دست ازوقتی تالش داریم االهیات مسیحی را تعریف کنیم با این 

تمایز میان ما با بعضی از ادیان دیگر سخت نیست. اما بسیار مشکل است که دقیقا بفهمیم برای یک االهیات 

 شوند.خالص مسیحی، چه عناصری اساسی محسوب می

رد داا میرآمدی ومرا به پیشنهاد تعریف کا« االهیات مسیحی»این مسائل و مشکالت دیگر در تعریف 

د جواب ست ایجاد شواآتی ما در این دروس باشد. این تعریف به همة سواالتی که ممکن های که راهنمای بحث

نقصی بی وتعریف کامل  کند.مان فراهم میدهد، اما تا حدودی به روشنی، زمینة مفید و قابل توجهی براینمی

 نخواهد بود، اما وجودش در ادامة بحث کفایت خواهد کرد.

 

 تعریف کارآمد

ن هن ایماور و کگیریم، بیانیة مشههتی که برای تعریف االهیات مسیحی در پیش میدر این دروس ج

ی شبیه ابل توجهقشکل  مسیحی به نام اعتقادنامة رسوالن خواهد بود. این اعتقادنامه از قرن دوم میالدی به

جهان  رسنِ سرامسیحیا اش درآمده است.اعتقادنامة جاری ما بوده و از قرن ششم میالدی دقیقا به شکل کنونی

ارید که شنایی دما با آن آکنند. حتشان قرائت میایمان مسیحیچکیدة هاست که این اعتقادنامه را به عنوان قرن

 گوید: می

 

 من به خدای پدر، قادر مطلق، 

 خالق آسمان و زمین ایمان دارم. 

 او، خداوندمان عیسای مسیح،  ةمن ایمان دارم به پسر یگان

 القدس که  از طریق روح

 در مریم باکره لقاح یافت 

 و تحت حکومت پنتیوس پیالتوس 

 رنج کشید، مصلوب شد، جان داد و مدفون شد؛ 

 به عالم اسفل پایین آمد. 
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 روز سوم از مردگان قیام کرد. 

 به آسمان باال رفت و در دست راست خدای پدر قادر مطلق نشست. 

 او از آنجا خواهد آمد تا مردگان و زندگان را داوری کند. 

 القدس، من به روح

 کلیسای جامع مقدس، 

 مشارکت مقدسین، 

 آمرزش گناهان، 

 قیام مردگان 

 و حیات جاودانی ایمان دارم. آمین

 

ه ای بسیار ساده و اساسی برای مسیحیت است، و بخالصهاز هر جهت این بیانیة جهانی ایمان مسیحی 

خاطر اهدافی که در نظر داریم، همة االهیات عنوان تعریف اولیة ما از االهیات مسیحی به کار خواهد رفت. به

 مبتنی بر این اعتقادنامه را به عنوان االهیات مسیحی به حساب خواهیم آورد. 

اسی نمیاسا را ا آنهباید اقرار کنیم که اعتقادنامة رسوالن شامل بعضی از باورهایی است که اکثر م

یوس پیالتوس د با پنتی، بایخواهیم بگوییم که مردم پیش از داشتن یک االهیات مسیحشماریم. مثال، آیا واقعا می

را « سینشارکت مقدم»توانم بگویم که بسیاری از ما اصال معنی می جرئتبه آشنا باشند؟ از این گذشته، 

 دانیم.نمی

رد که شاره داسیحی امدنامة رسوالن به تعدادی از باورهای گویم که اعتقادر عین حال با اطمینان می

ن افی در آدات کفراتر از سطوح بسیار اولیه، برای پرورش االهیات مسیحی ضرورت دارند. همچنین اعتقا

 اشیم.م شریک بهن با وار آمده تا به ما مسیحیان اجازه دهد االهیاتی را بنا کنیم که بتوانیم در آفهرست

یح پسر یسی مسعاعتقادنامه به آفرینش، و همچنین به هر سه شخص تثلیث یعنی پدر، به طور مثال 

ز دربارة نی و دهد.ه قرار میکند. تجسم، مرگ، قیام و صعود عیسی را مورد اشارالقدس اشاره مییگانه خدا، و روح

 کند.آمرزش گناهان، قیام عمومی، داوری نهایی و امید به حیات جاودانی صحبت می

رآمدمان عریف کانوان تعآورد، از آن به چونکه اعتقادنامة رسوالن چنین بنیاد وسیع و محکمی فراهم می

ست کوتاه این فهر که از آوریمهایی صحبت به میان میاز االهیات مسیحی استفاده خواهیم کرد. هرچند از آموزه

 خواهیم شمرد. طر مسیحیضایت خاباشد، آن را با ررود، اما اگر االهیاتی با این اعتقادنامه منطبق بسیار فراتر می
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 یگانگی و تنوع
شود مان آشکار میکنیم، فورا برایوقتی از اعتقادنامة رسوالن برای تعریف االهیات مسیحی استفاده می

توانیم از یک االهیات یکپارچة مسیحی که االهیات در ایمان مسیحی هم یکپارچه است و هم چندگانه. می

م چون باورها، رفتارها و احساسات مشترک زیادی بین مسیحیان وجود دارد. اما باید آماده باشیم تا از صحبت کنی

های مختلف مسیحیان دربارة موضوعاتی که در اعتقادنامة ای نیز که به خاطر دیدگاهاالهیات مسیحی چندگانه

یگانگی و اتحاد موجود میان مسیحیان  . بیایید ابتدا بهبیاوریم رسوالن به آنها اشاره نشده، صحبت به میان

 بپردازیم.

  

 االهیات یکپارچه
یاتی در اد االهاز اتح دارگیریم، گویی صحبت معنیهای متفاوت را در نظر میوقتی همة کلیساها و فرقه

ر ستونین یحتی نم شما مسیحیان»اند: میان مسیحیان کار دشواری است. بارها غیرایمانداران به من گفته

یروان مسیح ه گویی پککنیم  گاهی باید اقرار« اعتقاداتتون به توافق برسین. چرا از من انتظار داری مسیحی بشم؟

 .له استتوانند سر موضوعی به توافق برسند. اما عدم یکپارچگی فقط قسمتی از مسئبه سختی می

را تشکیل « امع مقدسکلیسای ج»به گفتة اعتقادنامه رسوالن، مسیحیان حقیقی در سرتاسر جهان یک 

های موجود میان ما، از لحاظ االهیاتی یکپارچه است زیرا مسیحیان بر دهند. بدن مسیح صرف نظر از تفاوتمی

. در بررسی کندمیهای دروغین و سایر ادیان جهان جدا تعدادی از اعتقادات اصلی توافق دارند که آنها را از فرقه

 دهیم. تمیزپیوندد، ت که یگانگی ایمان که همة مسیحیان را به هم میاالهیات مسیحی در این دروس الزم اس

 کنند:، دربارة یگانگی کلیسا به این شکل صحبت می5-4: 4رسوالن در افسسیان 

 

 کیک ایمان، ی اید در یک امید دعوت خویش. یک خداوند،یک جسد هست و یک روح، چنانکه نیز دعوت شده

 (.5-4: 4تعمید )افسسیان 

 

ای کلیسا باید یکی از اهداف همة مسیحیان باشد. عیسی شخصا برای رسیدن به اقع یگانگی آموزهدر و

 دعا کرد: 23-22: 17این هدف در یوحنا 

 

ر من، تا در ن و تو دایشا من جاللی را که به من دادی به ایشان دادم تا یک باشند چنانکه ما یک هستیم. من در

ی )یوحنا حبت نمودمرا م که تو مرا فرستادی و ایشان را محبت نمودی چنانکهیکی کامل گردند و تا جهان بداند 

17 :22-23.) 
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گر، سیحیان با همدیمبینیم که یگانگی االهیاتی نگریم، میتری به کلیسا میوقتی از فاصلة نزدیک 

شان خاطر ایمانیان بهترین شکل ممکن، همة مسیحدرجات مختلفی دارد. طبق تعریفی که ارائه کردیم، به وسیع

سی ما را فرا اسااین یگانگی  اند.به اصولی که در اعتقادنامة رسوالن بیان شده، از لحاظ االهیاتی با هم یکپارچه

حترام، اشان، ییة کلیساکنند، صرف نظر از شاخخواند تا برای همة کسانی که این اعتقادنامه را تصدیق میمی

یمان ماست. در این محدوده، اکند همکسی که اعتقادنامة مزبور را تایید می بردباری و محبت قائل باشیم، زیرا هر

 کنیم.« در محبت پیروی راستی»به ما گفته شده  15: 4باید همانطور که در افسسیان 

راتر از رک ما فات مشتشود که اعتقادگذشته از این، یگانگی االهیاتی میان مسیحیان هنگامی بیشتر می

ها، ارتودکس سیح میانهیت مر اعتقادنامه اشاره شده است. مثال، اعتقاداتی مانند تثلیث و الوآنهایی باشد که د

، از لحاظ انداندهد امین مهای پروتستان که نسبت به میراث خوها مشترک است. اما فرقهها و پروتستانکاتولیک

 ن.االهیاتی یگانگی بسیار بیشتری با هم دارند تا با کلیساهای غیرپروتستا

با کسانی هستیم که بیشترین مشترکات را با آنها داریم و کسانی که نقاط  اتحادهرچند به دنبال ایجاد 

کند تا به سوی یگانگی قدم شوند، اما خداوندمان ما را نصیحت میمان با آنها کم است دشمن قلمداد میاشتراک

مان را از زمینة مشترک وسیعی ن مسیحیان حواسبرداریم. به این دلیل هرگز نباید اجازه دهیم که اختالفات میا

که در مسیح داریم، پرت کند. در عوضِ نومیدی از ناتوانی مسیحیان در توافق بر سر هر آموزة منفرد، باید دریابیم 

ای بر اصول اصلی ایمان توافق دارند. در این معنا االهیات مسیحی واقعیتی یکپارچه است. از که مسیحیان تا درجه

 مسئولیت ما تقویت یگانگی در حال رشد االهیاتی در بدن مسیح است.  ،گذشتهاین 

 گوید:می 16-14: 4همانطور که پولس در افسسیان 

 

رقی ه، در هر چیز تستی نمودوی رابعد از این اطفال متموج و رانده شده از باد هر تعلیم نباشیم... بلکه در محبت پیر

ر حسب فصلی و بهر م . که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته، به مددنماییم در او که سر است، یعنی مسیح

 (.16-14: 4دهد برای بنای خویشتن در محبت )افسسیان عمل به اندازة هر عضوی بدن را نمو می

 

اتی نیست، بلکه گسیختگی االهیخواست خدا برای کلیسایش و هدفی که برای ما در نظر دارد از هم

 تی بر اساس تعلیمات کالم خداست.افزایش یگانگی االهیا

اند، تشخیص و پذیرفتن تنوعی که در میان ما در حین اینکه مسیحیان در درجات مختلفی با هم یکپارچه

االهیات مسیحی صحبت  چند جای یک االهیات منفرد مسیحی، ازوجود دارد نیز حائز اهمیت است. در این معنا به

 کنیم.می
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 االهیات چندگانه
د، تنوع کنناری میدهند که وقتی با کلیساهای دیگر غیر خودی همکها به سادگی تشخیص میپروتستان

شوند. رو میها روبوتاتفبا  های مختلف با هم برخورد دارند، تقریبا همیشهشود. وقتی فرقهو تفاوت چشمگیرتر می

ا به چشم میهاوتد، عمق تفشونغربی با هم جمع می کلیساهای برای مثال وقتی کلیساهای ارتودکس شرقی و

 آید.

ا هم فرق ما برا چرسیم: شویم، باید این سوال جدی را بپاما وقتی با تنوع و تفاوت در کلیسا روبرو می

اصلی  باورهای ری از؟ همة ما همان روح را داریم. همه به همان مسیح ایمان داریم. همة ما در بسیاداریم

ن قائل شد تمایز شود؟ در بررسی این مسئلهنوع میان مسیحیان میمشترکیم. پس چه چیزی باعث تفاوت و ت

 کم دو نوع تفاوت میان االهیات مسیحی مفید است.میان دست

توانیم با نیرویی برابر تمام آید که ما نمیوجود میها به این خاطر بهدر جایگاه اول، بعضی از تفاوت

شویم، انتخاب و تاکید بیشتر بر ه عنوان مخلوق با آنها روبرو میهایی که بحقایق االهیاتی را بیان کنیم. محدودیت

 کند.ناپذیر میها را اجتنابهای ایمان مسیحی نسبت به سایر جنبهبرخی از جنبه

دودیت االهیدانان و مان نشان دهیم. این محزمان، توجهی یکسان به همة ابعاد ایمانتوانیم همنمی

فاوت ناشی از گزینش و گونه تای میان مسیحیان است. اینهای آموزهز تفاوتاالهیات غالبا روشنگر بسیاری ا

ی ند که حتکبول میقدانیم که خدا چنین تفاوتی را پسندد. از آنجا میتاکید، صحیح است و خدا آن را می

  کردند با هم تفاوت داشتند.نوشتند و تاکید میمقدس هم در آنچه مینویسندگان کتاب

ر جنبهرد تا بدایت کهما چهار انجیل مختلف داریم چون خدا متی، مرقس، لوقا و یوحنا را برای مثال، 

دس القروح ز خطای. از آنجایی که مسیحیان، تحت الهام مصون اتمرکز کنندهای مختلف حقیقت زندگی عیسی 

 ت.صادق اس مروز همن اشان با هم تفاوت داشتند، باید خوشحال باشیم که این موضوع برای مسیحیادر تاکیدات

برد و از ها لذت میزة درهها به انداها و درختان را دوست دارد، از کوههمانطور که خدا انواع مختلف گل

تلفی های مخها به شیوشود، از دیدن اینکه فرزندانش االهیات خود رخشنود میها انسانآفریدن انواع مختلف 

 برد.بپرورند نیز لذت می

یست که االهیات مسیحی در روستاهای آفریقا، در مقایسه با االهیات مسیحی شهر خارج از انتظار ن

نیویورک، حقایق متفاوتی را برگزیند و بر آنها تاکید کند. باید انتظار داشته باشیم االهیات مسیحی آمریکای جنوبی 

ت که رهایی بخشیده تا با االهیات مسیحی پکن متفاوت باشد. این تنوع نتیجة هدایت خداوند برای مردمانی اس

های فرهنگی خودشان و در پاسخ به نیازهای مشخصی که دارند، ابراز شان را طبق زمینهجوانب مختلف ایمان

 کنند.
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ضرر و زیان نیستند و باید نسبت به آنها هشیاری بسیار دیگر تنوع تا این اندازه بیاَشکال در جایگاه دوم، 

های مربوط به گزینش و تاکید باشند، در نتیجة گمراهی افراد جای آنکه مقولهها بهزیادی نشان بدهیم. این تفاوت

 آیند. وجود میها، رفتارها و احساسات غلط بهها در آموزهیا گروه

روه بر دیدگاهی کم یک شخص یا گشود، دستهایی ایجاد میها و تفاوتوقتی در کلیسا چنین تنوع

، وارد خاصمر این دایط، هر کسی ممکن است دچار اشتباه و خطا شود. کند. در بعضی شرنادرست پافشاری می

 باید با فروتنی و خلوص نیت به دنبال تشخیص ریشة اشتباه باشیم.

برای تشخیص اشتباه، باید از یک سو خودمان را مورد انتقاد قرار دهیم و حاضر باشیم هر باور غلطی که 

سوی دیگر، باید آمادة کمک به سایر ایمانداران در اصالح درک االهیاتی مان شده کنار بگذاریم. و از وارد االهیات

اندازه سخت و دشوار خواهد بود. آنها هم باشیم. گاهی کارمان نسبتا آسان است، اما در سایر مواقع این روند بی

بازگردد. اما شویم تا زمانی که مسیح در جالل هرگز خودمان یا سایرین از همة اشتباهات خالص نمی مطمئنا

مسئولیت ما به عنوان پیروان مسیح این است که سخت بکوشیم تا خودمان را منطبق با تعالیم کالم خدا نگاه 

 نویسد به یاد بیاورید:می 16: 4داریم و به دیگران نیز در این راه کمک کنیم. آنچه پولس در اول تیموتائوس 

 

ن خویش را شنوندگا را و ئم باش، که هرگاه چنین کنی، خویشتنخویشتن و تعلیم را احتیاط کن و در این امور قا

 (.16: 4نیز نجات خواهی داد )اول تیموتائوس 

 

گانگی و زیابی یدر ار گراییانداز ایمان مسیحی، الزم است که از افراطدر آخر، با در نظر داشتن چشم

ین کار اویم چون شیاتی یت یگانگی االهتنوع االهیاتی میان پیروان مسیح اجتناب کنیم. هرگز نباید منکر اهم

ر داشته باشیم و انتظا ه شویمشمارد. اما هرگز نباید به افراط کشیددعای مسیح برای اتحاد و یگانگی را مردود می

ای هحدودیتنکر مهمه پیش از بازگشت مسیح در مورد همة مسائل با هم موافق باشند، چون در این صورت م

 شویم.مان میثیر گناه در زندگیبشری خودمان و ادامة تا

نوان عالن به ة رسوما در حین تالش برای بنای یک االهیات مسیحی اصیل در این دروس، از اعتقادنام

ه با همة کک وسیعی ة مشترمان استفاده خواهیم کرد. به این وسیله دائما نسبت به زمینمبنای یگانگی االهیاتی

 فاد اعتقادنامةمخارج از  هازهد. اما در عین حال، از آنجا که بسیاری از آموایمانداران داریم، هشیار خواهیم مان

 آورد.مان میز به یادریم نیگیرد، این کار تفاوت و تنوعی که انتظار آن را در میان مسیحیان دارسوالن قرار می
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سنت یعنی ثدر این دروس، به دومین مبح« االهیات مسیحی»پس از بررسی منظورمان از اصطالح 

الهیات مسیحی اهای االهیاتی مسیحی مشخص در بنای یک خواهیم پرداخت. سنت های االهیاتی در مسیحیت

 چه جایگاهی دارند؟

 

 های مسیحیسنت

ریف را تع «سنت مسیحی»در جواب به این سوال به سه مبحث اشاره خواهیم کرد: اول، اصطالح 

ی نسبت به اهمیت هشیار پردازیم؛ و سوم،های االهیاتی میخواهیم کرد. دوم، به بررسی بعضی از گرایشات سنت

 دازیم.اتی مسیحی بینمان را خواهیم سنجید. بیایید اول نگاهی به مفهوم سنت االهیها در زندگینفود سنت

 

 تعریف سنت
کنند که استفاده می« سنت»های بسیار مختلف از اصطالح آنقدر به روش یا بشارتی مسیحیان اونجلیکال

الزم است مشخص کنیم ما چگونه از آن استفاده خواهیم کرد. این مسئله را ابتدا با ارائة یک تعریف منفی که 

مان است، مطرح دهندة منظور اصلیسازیم، و سپس تعریفی مثبت که نشانمفهوم مورد نظر ما نیست، روشن می

معانی « سنت»ل اونجلیکال، امروز اصطالح کنیم. در جایگاه اول، باید تشخیص بدهیم که در بسیاری از محافمی

 خوانیم، دارد.می« گراییسنت» که کند چون رابطة نزدیکی با آنچهای را تداعی میبسیار منفی

 

 تعریف منفی
فقط کالم »آید که مفهومِ وجود میدر جایی به“ گراییسنت”»همانطور که جان فریم بیان کرده:      

گرایی به جای تکیه بر به طور خالصه، سنت« شود. ( نقضsola Scriptura) «سوال اسکریپتورا»یا همان  «خدا

 اند.کالم خدا، مبتنی بر اعتقادات االهیاتی به سلیقة بشری است، که معموال در طوالنی مدت مرسوم شده

اتبان، کهای تبر سنکرد. او محکم در براگرایی مخالفت میعیسی آشکارا در روزگار خود با سنت

کردند. ودشان پافشاری میهای خایستاد زیرا آنها بسیار فراتر از کالم خدا، بر دیدگاهفریسیان و صدوقیان می

 خطاب به آنها گفت: 13، 8: 7عیسی در مرقس 

 

اید، اختهی سخود جار یدی کهدارید( ... پس کالم خدا را به تقلحکم خدا را ترک کرده، تقلید انسان را نگاه )می

 (.13، 8: 7آورید )مرقس جا میسازید و کارهای مثل این بسیار بهباطل می
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گرایی را مردود بشمارند زیرا اقتداری که مختصِ کالم خداست را به عقیدة صرفا پیروان مسیح باید سنت

دست ایت ایمان ما را بهتواند به راحتی هدخردی انسان میجای مکاشفه االهی، بیبخشد. از آنجا که بهانسانی می

 چنین درست همانطور که عیسی در روزگار خود -گرایی در همة اَشکال آن مخالفت کنیمخود گیرد، باید با سنت

 کرد.

ه سنت، به خودی خود مان بگرایی مقابله کنیم، اما باید نگاهدر جایگاه دوم، هرچند الزم است که با سنت

 کند؟در بنای یک االهیات ایفا می ایمتفاوت باشد. سنت چه نقش شایسته

 

 تعریف مثبت
دن نت در برای سبهر چند برای ما مسیحیان اونجلیکال امروزی عجیب است، اما پولس رسول در واقع 

 نویسد گوش دهید:می 3: 15مسیح نقش مثبتی قائل بود. به آنچه او در اول قرنتیان 

 

 (.3: 15ن ل قرنتیارد )اوممسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما زیرا که اول به شما سپردم، آنچه نیز یافتم که 

 

و پاراالمبانو  (paradidomeپارادیدود م )ونانی های یبه ترتیب از واژه« یافتم»و « سپردم»دو کلمة 

(paralambano) ه چشم میمسیحی، ب های پولس در هنگام شرح و انتقال تعالیمآیند که بارها در نوشتهمی

  1خورد.

اهمیت این مشاهدات در بحث ما از این نظر است که اصطالحات مزبور در محافل یهودی قرن اول 

نگریست رفت. در واقع، پولس ایمان مسیحی را به عنوان سنتی میهای یهود به کار میبرای توصیف تعالیم سنت

تا حدودی با پولس « سنت»طالح که باید سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شود. هرچند موارد استفادة ما از اص

رویگردان باشیم « های مسیحیسنت»یا « سنت مسیحی»رسول متفاوت است، اما نباید از اصطالح تخصصی 

 گرفت.چون خود پولس زبان سنت را به روشی مثبت به کار می

 توان سنت االهیاتی را به این روش تعریف کرد:اما در جهت اهداف این درس، می

 

 کند.های کلیسا را از یکدیگر مجزا مییا احساس االهیاتی نسبتا طوالنی مدتی که شاخه آموزه، رفتار

 

آموزه، رفتار یا احساس »بیایید این تعریف را به دو بخش اصلی تقسیم کنیم. اول، سنت االهیاتی یک 

کنیم، یاست. یعنی وقتی دربارة یک سنت االهیاتی در این دروس صحبت م« االهیاتی نسبتا طوالنی مدت

اعتقادی از نظر ما وقتی تبدیل به سنتی نظام موضوعی را در نظر نداریم که به تازگی شروع شده باشد. بلکه، یک 
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ها مورد اقبال و بگذرد. طبق تعریف ما، فقط باورهایی سال از پیدایش آن شود که مدت زمانی طوالنیاالهیاتی می

 تگی تبدیل شدن به سنت را داشته باشند.گیرند که حقیقتا شایسپذیرش در کلیسا قرار می

های دیگر، ما خصیصهبیانی به « کند.های کلیسا را از یکدیگر مجزا میشاخه»دوم، یک سنت االهیاتی 

های هویتی آنهاست در نظر داریم. چه چیز یک بپتیست را های مشخص ایمانداران را که ماهیتها یا انجمنفرقه

های کند؟ سنت متدیست. وقتی گروهچه چیز یک متدیست را مشخص میکند؟ سنت بپتیست. می متمایز

ها تبدیل به مسیرهای االهیاتی کنند، این دیدگاههای مشترکی را در دورة زمانی طوالنی حفظ میایمانداران دیدگاه

 کند.میشان در یک شاخة کلیسایی بیش از سایرین احساس راحتی یابند که قلبشود. آنها در میمشخص آنها می

یاتی را از های االهان سنتهای االهیاتی ارائه دادیم، نباید گرایشات موجود میبعد از تعریفی که از سنت

 نگه داریم.نظر دور 

 
 هاگرایشات سنت

شود. به همین دلیل توجه به این در درس گذشته، دیدیم که االهیات شامل آموزه، رفتار و احساس می

مختلف مسیحی گرایش بیشتری به یک یا شاید دو مورد از این سه مقوله دارند، های االهیاتی نکته که سنت

سودمند است، یعنی: کسانی که بر آموزه تاکید دارند؛ آنهایی که بر رفتار  تاکید دارند؛ و کسانی که بر احساس تکیه 

 شوند.ایز میها از سایرین متمبر آموزهشان سنتهای کلیسا با تاکید کنند. اول، بعضی از شاخهمی

 

 آموزه
هایی است که دارند. خدمات شان در درجة اول مبتنی بر آموزهشناسیم که هویتهایی را میهمة ما فرقه

های کلیسایی دهد. متاسفانه، این شاخهایمان مسیحی آنها را شکل می هستةشان های االهیاتیتعلیمی و آموزه

بسیار  اصرار ای کنند. معموال آنهاشدت خود را درگیر اختالفات آموزهباشند یعنی به  محورر آموزهممکن است بیشت

شود که در آن گرایی میها غالبا منجر به عقل. این شیفتگی نسبت به آموزهکنندمیای بر یکپارچگی آموزه یزیاد

 شود.های علمی ایمان، به خودی خود تبدیل به هدف نهایی میآموختن و درک داده

 

 رفتار
شوند. کلیساهای خاطر تمرکز بیشتر بر رفتار متمایز میهای دیگری در کلیسا هستند که بهسنتدوم، 

یابند. خدمات و دهند، میدهند، در آنچه انجام میخالف آنچه تعلیم می زیادی هستند که وجه تمایز خود را بر

های بلند باالیی از کارهایی که فهرستشان است. آنها غالبا های عملی مسیحی آنها، بزرگترین نقطة قوتبرنامه

های کلیسایی غالبا ایمان مسیحی را دهند. اما متاسفانه این شاخهشان ارائه میباید یا نباید انجام داد به اعضای
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شود. این شیفتگی نسبت آورند. مسیحیت تبدیل به انجام کارهای مشخص میصرفا در حد اعمال و رفتار پایین می

 انجامد.گرایی میار غالبا به شریعتبه اعمال و رفت

 

 احساس
کنند. ب عد های االهیاتی دیگری نیز هستند که بیشتر خود را با احساسی که دارند، متمایز میو سوم، سنت

شوند که بسیاری از احساسی ایمان مسیحی، مرکز توجه این کلیساهاست. عواطف دینی آنقدر باارزش قلمداد می

ها کنند. همچنین خواهند خود را درگیر آموزهآیند. این مسیحیان نمیکمتر به چشم می های دیگراوقات مقوله

خواهند رفتارهای خاصی به آنها نسبت داده شود مگر اینکه آن رفتارها حس بهتری به ایشان بدهد. به همین نمی

 شوند.شان مشخص میوسیلة ابراز احساساتهای کلیسایی بهدلیل، عموما این شاخه

زیابی کند. اما های مختلف ارهای مسیحی را به روشکه هر کس باید گرایشات سنت گفته پیداستنا

 هاگیرید از این جهتهای االهیاتی معموال هویت خود را با تاکید بر یک یا دو مورشایان ذکر است که سنت

 کنند.مشخص می

دهند، ود نشان میخها از این سنتهای مسیحی و انواع گرایشاتی که معموال پس از ارائة تعریف سنت

 شناسیم.بهای االهیاتی در مبانی االهیات که هدف اصلی این دروس است را الزم است تاثیر سنت

 

 هااهمیت سنت
هتری ند درک بکک میها دو نقش عمده دارد: اول، به ما کمبه طور ساده، هشیاری نسبت به این مقوله

ه چگونه یندیشیم کبای حظهلکند درک بهتری از دیگران بیابیم. بیایید کمک میاز خودمان بیابیم؛ و دوم، به ما 

 های االهیاتی ببینند.دانشجویان االهیات باید خودشان را در پرتو سنت

 

 شخصیهشیاری 
های تفاوت به جریانا بیطرف یهایی بنا کنند که بیکوشند تا االهیات خود را به روشغالبا مسیحیان می

به به سادگی کتارند، بلکتی نداگویند هیچ سنام که میدر کلیسا باشد. بارها و بارها از دانشجویان شنیده االهیاتی

 دهد.القدس به ایشان تعلیم میخوانند و روحمقدس را می

های روشنفکری مدرن، طرفداران و پشتیبانان زیادی داشت. هدف این نوع نگرش در بسیاری از دیدگاه

 های االهیاتی بود.مقدس از زمان روشنگری به بعد، جدا شدن از تعصبات و سنتآکادمیک جدی کتابمطالعات 
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ست. بیحی به کار یاد بیاورید که در تالش برای دفاع از منطقی بودن ایمان مس روش دکارت را به

افات و قبیل خر ایی ازورهمتمایز کند. با «اعتقاد صرف»را از  «شناخت»دکارت به همه چیز شک کرد تا به روشنی 

 شدند.بایست در حین پیگیری حقیقت منطقی عینی و معقول، کنار گذاشته میسنت دینی صرف، می

شان یعنی سنت االهیاتی از بسیاری جهات، دانشجویانی که به دنبال جدا کردن خود از میراث دینی

گیرند. متاسفانه این روش ه کار میشان هستند، روشنگری و معیارهای دکارتی را در االهیات بمسیحی مشخص

ایم. های اخیر در کلیسای غرب شاهدش بودهبرخورد با االهیات مسئول بخش عمدة ارتدادی است که در سده

 در االهیات است. یلیبرالیسم مدرن نتیجة به کار بردن این اهداف روشنفکری مدرنیست

جای جدا کردن وجود دارد. بهتر است بههای االهیاتی اما روش بهتری نیز برای رسیدگی به سنت

ای که داریم، به دنبال خودآگاهی باشیم. به عبارت دیگر، هرچه بیشتر و بهتر های االهیاتیگیریخودمان از جهت

به مان سودمندتر است زیرا خودآگاهی، گذارد، برایمیراثی را بشناسیم که دائما در بنای یک االهیات بر ما تاثیر می

 تا به ارزیابی و مدیریت بعضی از این تاثیرات بپردازیم. بخشدیما توان م

وانید؟ خود میانة خ. اول، شما کدام شاخة کلیسا را خکنداین چند پرسش از خود به ما کمک زیادی می

های کلی سنت رایشگهای رسمی و غیررسمی است. از این گذشته، منظور یک فرقه یا نوعی نهضت، و یا انجمن

د احساسی تاکیو یا راست رفتاریباوری، راستهای راستیک از مقولهتند؟ شاخة کلیسایی شما بر کدامشما چه هس

تان یست؟ در زندگیچتان مانهای شما در ایکند؟ دغدغة اصلی شما چیست: آموزه، رفتار و یا احساسات؟ انگیزهمی

ت بیشتر سواال با پرسیدن این نوع دهد؟ سپس ماهیت سنت خود رادر مسیح چه چیزهایی به شما نیرو می

د؟ کدام شوید میمه تاکهایی بیشترین اهمیت را دارند؟ بر چه رفتارهایی بیش از همشخص کنید: چه نوع آموزه

وقعیتی مهید، در واب بدتوانید به این نوع سواالت جاحساسات قابل قبول و کدام غیرقابل قبول است؟ وقتی می

که دارید، مدیریت  ایمسیحی تان را در پرورش االهیاتزمینهتاثیرات مربوط به پیش توانیدگیرید که میقرار می

 کنید.

اش بر گونگی تاثیرگذاریخاطر تاثیرات آن بر ما نیست، بلکه به دلیل چاما اهمیت سنت االهیاتی فقط به

 دیگران نیز هست.

 

 هشیاری نسبت به دیگران
نشینیم، باید همواره یادمان باشد که درست مانند ن به بحث میهرگاه دربارة االهیات با سایر ایماندارا

ای که به آن تعلق دارند میهای آنها نیز تاثیر شدیدی بر ایشان دارد. جریان االهیاتیها و سنتخود ما، وابستگی

های ا برنامههای سایر مسیحیان شاید ب. این بدان معناست که برنامهتوضیح دهدشان را تواند بسیاری از اعتقادات
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ها، نقاط قوت و ضعف متفاوتی داشته باشند. هرقدر بیشتر در مورد شما کامال تفاوت داشته باشد. امکان دارد اولویت

 شود.تواند پرثمرتر بریم، روابط بینابینی ما میدیگران به این موضوع پی می

د، از میت داریار اهدیگران بسمسیحیان نه تنها نسبت به خودشان بلکه نسبت به ی من معتقدم که هشیار

 ارتر شود.هایی که داریم پربهای غیرضروری اجتناب کنیم و بحثتوانیم از شقاقاین نظر که می

ی االهیاتی هاسنت نسبت به تاثیر یمان از االهیات مسیحی و اهمیت هشیارتعریف روشنگری درپس از 

زم است این موضوع را الشده. بپردازیم یعنی: سنت اصالحمان مشخص بر روند بنای االهیات، باید به مبحث سوم

شده که غالبا االهیات اصالح ای قرار داردهای االهیاتیهای حاضر عمیقا تحت تاثیر دیدگاهبررسی کنیم زیرا درس

 شود.یا اصالحات خوانده می

 

 شدهسنت اصالح
پرمعناتر  تعاملی اری ازپس برای برخوردمتاسفانه امروزه درک زیادی از این شاخة کلیسایی وجود ندارد. 

تان ایکنم، بررائه میهای آینده، شناخت طرح کلی این سنت االهیاتی که دروس حاضر را بر اساس آن ادر درس

 اهمیت دارد.

آماده ی ارزیاب تر برایکنند، شاگردان بهشان صحبت میبه باور من، وقتی معلمین االهیات از خودآگاهی

احت خواهد بود؛ رتان یگویی بیشتری به این تعلیم خواهند داشت. بعضی نکات در این دروس براشوند و پاسخمی

س یدوارم این درو. اما امیگر نهکنید و با بعضی داما نکات دیگر آنقدرها راحت نیستند. با بعضی از آنها موافقت می

لق به شاید شما متع سا بدانید، کهگیری االهیات در یک شاخة مشخص از کلیرا فرصتی برای درک چگونگی شکل

 آن نباشید.

غیب به ی را ترکه کس اندای را تا جای ممکن روشن کنم. این دروس به منظور آن طراحی نشدهباید نکته

ین موضوع ضی نه. اد و بعکننشده کنند. هدف من این نیست. بعضی مسیحیان آن را تایید میتایید االهیات اصالح

ست که هایی اهظم مقولگیری قسمت اعام به این موارد فقط برای روشن کردن جهتاشاره همیشه صادق است. اما

 برند. پیش میشود و آنها را در این دروس مطرح می

ی تاریخی و هاشده، به سه موضوع خواهیم پرداخت: اول، ریشهبرای بررسی طرح کلی سنت اصالح

االهیاتی های متمایز مشخصهشده؛ و سوم، بعضی از ت اصالحپیشرفت این شاخه از کلیسا؛ دوم، گرایشات االهیا

 شده بپردازیم.سنت اصالح تحوالتها و آن. بیایید ابتدا به ریشه
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 تحوالتو ها ریشه
های االهیاتی بسیار آید. اما نهضتشده از نهضت اصالحات پروتستان میاصطالح االهیات اصالح

های چشمگیرتر، گرفتند. در میان گروهسدة شانزده میالدی در بر میمختلفی نهضت اصالحات پروتستان را در 

ها در ژنو قرار داشتند. هرچند در معنای وسیع میدر زوریخ و کالونیستتسوینگلی ها در آلمان، طرفداران لوتری

برای گروه بیش از همه « شدهاصالح»گر استفاده کنیم، اصطالح توانیم از هر سة این کلیساها به عنوان اصالح

 کالون بودند.ژان هایی که عمیقا تحت نفود االهیات رفت، یعنی پروتستانسوم به کار می

ده شاصالح لیساهایکشد. در روزگار اصالحات، وجه به ژنو محدود نمیاما این شاخة کلیسایی به هیچ

بسیاری از  وی بود ورانسصا فبسیار بشارتی بودند و در سراسر اروپای غربی و فراتر از آن پخش شدند. کالون شخ

های اول ر دهه( فرانسوی کمکش کردند. این کشیشان جوان دHuguenot) نهضت اوگنویِشاگردانش در هدایت 

ایی را در ا کلیساهتفتند رکارشان، تحت آزار شدیدی قرار گرفتند. در واقع، وقتی آن مردان جوان از ژنو بیرون 

 ه رشدی ازد که تعداد رو بقط شش ماه بود. اما االهیات ژنو آنقدر قوی بوشان ففرانسه تاسیس کنند، عمر متوسط

 رفتند تا کلیسای مسیح را در آنجا بنا کنند.جوانان به فرانسه می

رستان و ند، مجاک، هلنهضت اصالحات به رشد خود در سراسر اروپا ادامه داد. در آلمان، فرانسه، بلژی

 یم.قاره اشاره کن اولیة آن شدهحباید به نقاط برجستة فراوان االهیات اصال و دسایر کشورها، هزاران کلیسا سر برآور

یار زیادی در اهمیت بس 1563و پرسش و پاسخ هایدلبرگ در سال  1561اعتقادنامة بلژیک در سال 

و تعلیم داده ه در ژنکای بودند یاولیة نظام االهیات موارد ارائه شدةشدة کلیسا داشتند. اینها بعضی از شاخة اصالح

 شد. می

وفیت لیل معردرگترین شدة هلندی بود. بزشده در قارة اروپا، کلیسای اصالحیک بازوی قوی سنت اصالح

د تا به مباحثة تشکیل ش 1619تا  1618( بود که از سال Synod of Dortآن احتماال شورای کلیسایی دورت )

ورا منتشر شد، که توسط آن ش (The Canons of Dort) دورت اصول مصوبآرمینیوس دربارة تثلیث رسیدگی کند. 

کالونیسم می اصلا پنج رشده چنان مشهور هستند که اکنون آنها های اصالحخاطر طرح کلی و دفاع از آموزهبه

 خوانیم.

(، که بین سالJohn Knoxگیری داشت. جان ناکس )سنت اصالح شده در جزایر بریتانیا نیز رشد چشم

شده یا پرزبیتری به زیست، پس از تحصیل در ژنو برای تاسیس کلیساهای اصالحمی 1572تا  1505های 

سندی شناخته شده از آن دوره است. اصالحات در  1560ها در سال اسکاتلند بازگشت. اعتقادنامة اسکاتلندی

نویس اعتقادنامة وستها، پیشدر کنار سایر گروه دینانیا پاک هاانگلستان نیز ریشه گرفت، جایی که پیوریتن

ارائه دادند. این اسناد که  1648و  1647های و موجز را در سالمبسوط و پرسش و پاسخ  1646مینستر را در سال 

شدة امروزی به کار شوند همچنان در بسیاری از کلیساهای اصالحمینستر شناخته میبه نام معیارهای وست
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شمردند و ایمانشده میجزایر بریتانیا خود را بخشی از سنت اصالحهای بپتیست مختلف زیادی در روند. گروهمی

 منتشر شد، اعالم کردند. 1644شان را در اسنادی مانند اعتقادنامة بپتیست لندن که ابتدا در سال 

های انگلیسی و بعدها های زیاد دیگری از دنیا نیز پخش شد. پیوریتنشده در بخشسنت اصالح

های میسیونرها نیز آن را به بخشتمام به آمریکای شمالی آوردند. تالشقدرت د آن را با های اسکاتلنپرزبیتری

 های زیادی از آفریقا، اندونزی، آسیای جنوبی و آمریکای جنوبی برد.

صات ده، مشخشصالحادر طول تاریخ در هر قدم از این راه، تحوالت زیادی وجود داشت که به االهیات 

های جدی و یز شکستنشده های کلیسا، در کلیساهای اصالحبخشید. مانند سایر شاخه متمایز مخصوص به آن را

با در یمردمانی تقر مروز،اارتداد وجود داشته است. هنوز هم مشکالتی در این بخش از بدن مسیح وجود دارد. اما 

زندگی  د و طبق آندهنمی مقدس را با سرزندگی و طراوت تعلیمشده بر پایة کتابهمة نقاط جهان االهیات اصالح

 کنند.می

 :«کالون در متن»مِتز، مورخ اصالحات، در کتابش به قول دیوید اشتاین

 

های دین، استقرار ههای اروپایی و آمریکایی در مقولچهارصد سال است که کالون بر روش تفکر نسل بیش از

ایشان در ل جدا، یا قتصادیها، تحریر شعر و موسیقی، استدالل نظری دربارة روابط ااصول سیاسی، نگاه به نقاشی

 ۲برداری از قوانین حاکم بر جهان فیزیکی، تاثیر گذار بوده است.پرده

 

رایشات ه به گکشدة کلیسا، الزم است اکنون پس از کسب کمی اطالعات دربارة تاریخ شاخة اصالح

 االهیاتی آن بپردازیم.

 

 اتگرایش
های مسیحی، باید از خود بپرسیم مان دربارة گرایشات موجود در سنتهای قبلیدر رابطه با صحبت

احساسی؟ رفتاری یا راستباوری، راستیک ارزش قائل است: راستشده بیش از هر چیز برای کداماالهیات اصالح

شده در درجة اول بر راستسنت اصالح رسد کهها به غیر از چند استثنای نادر، اینطور به نظر میدر طول قرن

احساسی توجه رفتاری تاکید دارد. به استثنای بعضی نویسندگان پیوریتن، به راستباوری، و در درجة دوم بر راست

 زیادی نشده است.

توان در جواب به سوال سوم در پرسش و پاسخ رفتاری را میباوری و راستاین تاکید دوجانبه بر راست

کالم خدا »شود، دید. در جواب به سوال: مینستر، که هنوز هم در بسیاری از نقاط جهان تعلیم داده میموجز وست
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دهد که انسان چه باوری نسبت مقدس اصوال تعلیم میکتاب»است:  این پاسخ آمده« دهد؟اصوال چه تعلیمی می

 «به خدا باید داشته باشد و خدا چه انتظاری از انسان دارد.

فتاری رراست اوری وب، تعلیم کالم خدا را از لحاظ راستمینستروست که پرسش و پاسخ موجزتوجه کنید 

وم: دی است. و باوراستاین همان آموزة درست یا ر«. چه باوری نسبت به خدا باید داشت»کند. اول: خالصه می

م رفتار درست عنی انجاتاری، یرفتای که به طور عمده توجه ما را به راسبیانیه«. خدا چه انتظاری از انسان دارد»

شده صالحی شاخة اای اصلهکند. از جهات زیادی، تاکید دوجانبة پرسش و پاسخ بر آموزه و وظیفه، دغدغهجلب می

ای یوند عاطفابطه یا پیرای به دهد. در این پرسش و پاسخ، عدم وجود هرگونه اشارهکند و شکل میرا منعکس می

 گیر است.گیرد، چشمدا و قوم عهد او شکل میکه در کالم خدا میان خ

نامند؟ وقتی آموزه می« منجمدبرگزیدگان »شده را اغلب پس آیا تعجبی دارد که مسیحیان سنت اصالح

گرایی و احساسی عمال حذف شود، تاکیدمان بر آموزه به سمت عقلهای مورد تاکید باشند و راستو وظیفه، مقوله

رفتاری گرایشات طبیعی االهیات باوری و راستشود. راستگرایی متمایل میشریعتتکیه بر وظیفه به سمت 

شوند. نتیجه شده هستند، و هر دو به عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف این بخش از بدن مسیح محسوب میاصالح

 ف اشاره خواهد شد.چه خوب باشد، چه بد، احتماال بارها و بارها در این دروس به این دو به عنوان نقاط قوت و ضع

یست نی تعجب ارد، جاهای االهیات تاکید دشده بر آموزه بیش از سایر جنبهاز آنجایی که سنت اصالح

ات به ددرک این تعه ن باشد.تر آای برجستهشده، مطالعه تمایزات آموزهکه بهترین راه آشنایی با االهیات اصالح

 نید.کتری ارزیابی طور کاملاین دروس را بههای ارائه شده در کند تا دیدگاهشما کمک می

 

 تمایزات
الح ول، اصطکرد: ا ای که وجه تمایز این شاخه از کلیساست اشاره خواهیمگیری آموزهبه چهار موضع

ارم، دا؛ و چهموزة خآهای اصالحات؛ دوم، یگانگی کالم خدا؛ سوم، یگانهیا  (معروف به سوال )به معنی تنها

ده دربارة شاصالح یدگاهبت به رابطة میان مسیحیت و فرهنگ بشر. بیایید ابتدا نگاهی به دبرخوردی متمایز نس

 نهضت اصالحات بیندازیم.های یگانه

 

 اصالحاتهای سوالها یا یگانه
کنند که عموما ها را تایید میای از آموزهها مجموعهشده، همراه با سایر پروتستاناالهیدانان اصالح

اند ها طبق سنت، در عبارات التینی خالصه شدهشود. این آموزهخوانده می «هایگانه»یا  (the Solas« )سوالها»

در آن گنجانیده شده است. اکثر مسیحیان « فقط»یا « یگانه»( به معنی sola« )سوال»که به شکلی کلمة 

فقط کالم »( به معنی Sola Scripturaاند: سوال اسکریپتورا )کم بعضی از این عبارات را شنیدهاونجلیکال دست
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؛ «فقط ایمان»( به معنی sola fide؛ سوال فیده )«فقط مسیح»( به معنی solo Christo؛ سولو کریستو )«خدا

فقط جالل بر »( یعنی soli Deo Gloria؛ و سولی دِئو گلوریا )«فقط فیض»( به معنی sola gratiaسوال گراتیا )

 «.خدا

گوید کالم خدا تنها قانون مصون از خطای ایمان و زندگی است. است که می ایسوال اسکریپتورا، آموزه

، مصونیت از خطاستاین آموزه بر خالف اعتقاد کاتولیک رومی است که در آن کلیسا به خودی خود دارای سنت 

 کلیسایی یا از طریق پاپ نمود یابد.تواند از طریق شوراهای بینجدا از کالم خدا است و می

یستو تاکید دارد که عیسای مسیح تنها میانجی بین خدا و بشر است. برخالف اعتقاد کسانی که سولو کر

دهنده، و تنها کسی است که گناهکاران برای نگرند، مسیح تنها نجاتبه مقدسین یا مریم به عنوان میانجی می

 توانند به او رو کنند.دریافت آمرزش گناه و گریز از غضب خدا می

 گناهبیگوید خدا ایمانداران را فقط از طریق ابزار ایمان ای است که میآموزه« فقط ایمان»ا سوال فیده، ی

 شمارد، نه به هیچ وسیلة دیگر مثل تالش یا کارهای انسانی.می

بخشد. خدا به قوم ، بیانگر روشی است که خدا برکات نجات را به ما می«فقط فیض»سوال گراتیا، یا 

شمارد و می گناهیا بی بخشد. او بر اساس شایستگی مسیح ما را به رایگان عادلابد فیض می اش از ازل تابرگزیده

کند که ما هیچ شایستگی شخصیگذارد. سوال گراتیا اثبات میاز روی فیض خود آن شایستگی را به حساب ما می

فرایند نجات تماما از برگزیدگی ازلی تا جالل ابدی فقط بر مبنای  مان تاثیرگذار باشد.ای نداریم که بتواند در نجات

 فیض خداست.

ای است که تمامی خلقت و عملکردهای درون ، آموزه«فقط جالل بر خدا»سولی دئو گلوریا، به معنی 

برای گران از این شعار اند که فقط خدا را جالل بدهند. اصالحخلقت به طور بایسته و نهایی طوری طراحی شده

دادند و بنابراین از کردند که مقداری شایستگی به افراد بشر نسبت میهایی استفاده میمخالفت با همة آموزه

 کاستند.احترامی که حقیتا فقط متعلق به خداست، می

 این اما توجه به ز دارد،ا تمرکایم که بر اقتدار کالم خدهرچند پیشتر به آموزة سوال اسکریپتورا اشاره کرده

عهد  ه یگانگیبه نسبت های کلیسا، دیدگاهی است کشده از سایر شاخهنکته مهم است که وجه تمایز سنت اصالح

 عتیق و عهد جدید دارد.

 

 یگانگی کالم خدا
در تاریخ معاصر، در میان بسیاری از مسیحیان اونجلیکال آمریکای شمالی و سایر نقاط جهان که 

 باب شده «باوریدوران»اند، پیروی از نوعی نهضت به نام جهی در آنها داشتههای آمریکایی نفوذ قابل تومیسیونر

ترین شکل آن قائل شدن جدایی زیادی از این نهضت در روزگار ما وجود دارد، اما رایجاَشکال شک است. بی
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عهد جدید شود، در حالیکه اساسی بین عهد عتیق و عهد جدید است. عهد عتیق عموما به عنوان شریعت دیده می

نگرند. در این طرز تفکر، عهد عتیق بر انجام کارها تاکید دارد، در صورتی که عهد جدید را به عنوان انجیل می

متکی بر فیض است. برداشت از عهد عتیق به نوعی است که گویی فقط داوری را به دنبال دارد، در حالیکه عهد 

 آورد.جدید نجات را با خود به ارمغان می

ن یخوشحال نیست ها،بچه»گفت: دارم وقتی پسری هفت ساله بودم، معلم کانون شادی ما میبه خاطر 

ن و لی مهربواال خیحکنیم؟ خدا تو عهد عتیق خیلی عصبانی و بد بود و که ما تو زمان عهد جدید زندگی می

جات پیدا یلة فیض نبه وسا آوردن، ولی حاال مداشتنیه. اون موقع، مردم باید خودشون نجاتشونو به دست میدوست

 است. دیدگاه اکثر مسیحیان اونجلیکال امروز تا حدودی شبیه معلم زمان بچگی من« کنیم.می

شمارد. عهد عتیق و مقدس را معرف یک االهیات یکپارچه میشده، تمام کتابدر مقابل، سنت اصالح

وجود دارد. انجیل در هر دو عهد دیده  عهد جدید بر خالف همدیگر نیستند. شریعت در هر دو عهد عتیق و جدید

آورد. داوری شود. اعمال خوب در هر دو عهد ضرورت دارد. فیض االهی در هر دو عهد نجات را به ارمغان میمی

هایی میان این دو عهد وجود خورد. البته، تفاوتدر هر دو عهد عتیق و جدید هست، و نجات در هر دو به چشم می

مقدسی از مراحل اولیه های ایمان کتاباند. یعنی، نشانگر پیشرفتها در اثر پیشرفت ایجاد شدهدارد، اما این تفاوت

 تا مراحل بعدی هستند، اما ایمان همان ایمان است.

مینستر گیریم، همراه با اعتقادنامة وستهای میان عهد عتیق و جدید را در نظر میوقتی به درستی تفاوت

دو عهد فیض که ذاتا با یکدیگر تفاوت داشته باشند وجود ندارد، »رسیم که یجه می، به این نت6فصل هفت، بخش 

 «بلکه فقط یک عهد وجود دارد که در طرز اجرا متفاوت است.

 ده است.ی نیز ششده منجر به خطاهایشک این تاکید بر یکپارچگی کالم خدا در االهیات اصالحبی

قدس مگی کتابر یگانبدر نظر گرفته نشده است. اما این تاکید گاهی تمایز کافی بین عهد عتیق و عهد جدید 

د که ما در بررسی شهای حاضر متوجه خواهید شده است. در درسیکی از بزرگترین نقاط قوت االهیات اصالح

مان نیم. هدفکاستفاده می مان، به اندازة عهد جدید و شاید هم گاهی بیشتر، از عهد عتیقچگونگی بنای االهیات

قریبا در ترتیب ت ه اینبمقدس است. کل دادن االهیاتی نه فقط بر مبنای عهد جدید، بلکه منطبق با تمام کتابش

 شده بر این مطالعات آشکار خواهد شد.همة ابعاد، تاثیر سنت اصالح

االهیات  هستند، ل خدادر جایگاه سوم، عالوه بر تاکید سولی دئو گلوریا، که همة چیزها فقط برای جال

 شده تاکیدی مشخص در آموزة خدا دارد.حصالا
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 آموزۀ خدا
حضور  واشندگی فراب احضور متعالی ی شده توجه متعادلی به دو مقولةاز لحاظ تاریخی، االهیات اصالح

امین ربارة فردمحکمی  مینستر، موضعشده مانند اعتقادنامة وستمطلق خدا ابراز کرده است. معیارهای اصالح

ین شده احات اصالابدی خدا و همچنین حضور مطلق مشیت االهی دارند. تعادل تاریخی در االهیفراباشندة 

متر بعضی قسدکند. یمقدس خدا را هم فراباشنده و هم حاضر مطلق توصیف مدهد که کتابواقعیت را نشان می

 ها،ر سایر قسمته است. در شدصویها، او به عنوان خدایی بلندپایه، دور از دسترس، فراتر و باالتر از همة چیزها ت

صحبت  قوم خود میان کالم خدا از او به عنوان حاضر مطلق، نزدیک و کامال درگیر تاریخ، و خصوصا حاضر در

 کند. می

شده تاکید بر فراباشندگی های مسیحی، گرایش االهیات اصالحبا این حال در مقایسه با سایر سنت

ای که بیشتر به نزدیکی خدا مربوط میهای مسیحی غالبا بر صفات االهیخداست تا حضور مطلق او. سایر سنت

شده این شوند مانند مهربانی، رحمت، محبت، عطوفت، بردباری و حضور خدا تاکید دارند. هرچند االهیات اصالح

اباشندگی خدا سایر صفات االهی دارد که بیشتر مربوط به فر بر تاکیددر  یکند، اما گرایشصفات االهی را تایید می

 او، قدرت متعالش، قائم به ذات بودنش، توانایی مطلق او، و حضور مطلق او. هستند مانند ابدیت او، تغییرناپذیری

ز اشده حمینستر گوش بدهید که مشخصا تعریف اصالبه طور مثال به پرسش و پاسخ موجز وست

که وجود، حکمت،  خدا روحی است»دهد: یاینطور جواب م« خدا چیست؟: »4خداست. در جواب به سوال شماره 

ر ن جواب حقیقت دارد و بای« انتها، ابدی و تغییرناپذیر است.قدرت، قدوسیت، عدالت، نیکویی، و حقیقت او بی

تر و برتر از و را باالی که اهای فراباشندة خدا تاکید دارد، یعنی صفاتاساس کالم خداست. اما به وضوح بر ویژگی

 .دهدهمه قرار می

شده در ، نهضت بیداری االهیات اصالح1920های درک این موضوع بسیار اهمیت دارد که از سال

های االهیات جدیدی ها و دانشگاهها، دانشگاهبسیاری از نقاط آمریکای جنوبی و انگلستان ایجاد شده است. فرقه

های بسیار تا جایی بر ت در موقعیتاند. اعضای این نهضت نئوکالونیسشده تشکیل شدهتحت پرچم االهیات اصالح

اعترافی میان  ،مقدسی واند که عمال منکر تعادل کتابفراباشندگی االهی، یا قدرت مطلق خدا تاکید کرده

تنها دلیل دعا کردن یا »گویند: فراباشندگی خدا و حضور مطلق او بوده است. با شنیدن صحبت مسیحیانی که می

اید. وقتی های نئوکالونیسم روبرو شدهتوانید تقریبا مطمئن باشید که با افراطی، می«بشارت دادن، فرمان خداست

دهندة دیدگاهی افراطی است. اگر تقریبا در هر جملة االهیدانی چیزی دربارة قدرت متعال خدا باشد، معموال نشان

میت است، به احتمال اهکنند که گویی انتخاب انسان و تاریخ جهان اصوال بیبعضی االهیدانان طوری صحبت 

 اند.شان را جدا کردهشده تاریخی راهمقدسی و االهیات اصالحهایی هستند که از تعلیم کتابزیاد نئوکالونیست
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یسه با در مقا خی نیزشدة تاریشناسی یا آموزة نجات، حتی االهیات اصالحبا این حال مخصوصا در نجات

که نجات از  کید داردده تاشباشندگی خدا متکی است. االهیات اصالحسایر االهیات، به اَشکال قابل توجهی بر فرا

ا درک صحیح شاند، امراط کتوان به افازل تا ابد، تماما نتیجة فیض متعال خداست. هرچند فراباشندگی خدا را می

خصی شسیرهای مما به آن به درستی زیربنای بسیاری از عناصر االهیات مسیحی است، و بنابراین دروس حاضر ر

 کند.هدایت می

شاره افرهنگ  یحیت وشده، یعنی دیدگاه رابطة بین مسباید در اینجا به یک تمایز نهایی شاخة اصالح

 کنیم.

 

 فرهنگ بشری
داشته است. یکی از  شده برخورد نسبتا استواری با این مقولهاز روزگار خدمات کالون در ژنو، سنت اصالح

در کتاب  نیبور ( مشهور ریچاردtypologyشناسی )متمایز آن است که نوعهای خالصه کردن این نقطه نظر روش

در این کتاب طرز برخوردهای مختلف مسیحی با فرهنگ را به پنج گروه نبیور را دنبال کنیم.  «مسیح و فرهنگ»

بار گوید فرهنگ شرارتبه دیدگاهی است که مینیبور برچسب « مسیح علیه فرهنگ»کند. بندی میعمده تقسیم

های رهبانی قرون وسطا و جماعتطلبی مانند نظامهای جداییاست و مسیحیان باید از آن دوری کنند. نهضت

 های شناخته شدة این دیدگاه هستند.یت امروزی، شکلاهای آمیش و مِنون

کند که در درجة اول هایی استفاده میبرای تشریح دیدگاه« مسیح برخاسته از فرهنگ»از عبارت نیبور 

توان کوشند مسیح را با آنچه در این دنیا وجود دارد، همساز کنند. این طرز برخورد را میمؤید فرهنگ هستند و می

 در بسیاری از کلیساهای پروتستان لیبرال امروزی دید.

دهد که یسه دیدگاه را شرح منیبور ، «مسیح برخاسته از فرهنگ»و « مسیح علیه فرهنگ»بین دو افراط 

در پی « مسیح باالتر از فرهنگ»کوشند مسیح و فرهنگ بشری را با هم آشتی دهند. دیدگاه به طرق مختلف می

مسیح  بین پرستیهای دوگانهدهندة دیدگاهنشان« در تضاد با فرهنگمسیح »میان مسیح و دنیاست؛  امتزاج ایجاد

ها تاثیرگذار مربوط به این اعتقاد است که مسیحیت باید بر فرهنگ« کنندة فرهنگمسیح، دگرگون»و دنیاست؛ و 

شده گیری اصالح، جهتنیبوردهد. در دیدگاه « تغییر»مقدسی باشد و به نوعی آنها را به سمت هنجارهای کتاب

فاوت به اجرا شده این دیدگاه را به َاشکال متهای مختلف، سنت اصالحمنطبق با آخرین روش است. در زمان

 درآورده است.

های کلی مثبتی ها ارتباط نزدیکی با استعمارگری اروپایی داشت. اما نمونهمتاسفانه، بعضی از این تالش

های انگلستان و پیوریتننیز از این مدل تغییر و تبدیل در گذشته وجود داشته است. اشارة ما معموال به پیوریتن

تری از کوشش برای تغییر های مثبتآبراهام کویپِر در هلند است که نمونههای های آمریکا، و همچنین تالش
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شده در برابر فرهنگ را گیری کلی اصالحاند. در همة این اتفاقات، جهتفرهنگ بشری به دست مسیح بوده

 28: 1دایش توان به این شکل خالصه کرد: وقتی خدا در ابتدا بشریت را آفرید و ما را در باغ عدن نهاد، طبق پیمی

 که کالمی آشناست، به بشر اختیار و فرمانی فرهنگی داد:

 

همة حیواناتی  ون آسمان رندگاپبارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید؛ و بر ماهیان دریا و 

 (.28: 1خزند، حکومت کنید )پیدایش که بر زمین می

 

های ان خدا در جهان مشغول خدمت شوند، و زمین و تواناییآدم و حوا خوانده شدند تا به عنوان ناظر

شده، این اختیار و فرمان فرهنگی از بین اصالحاالهیات اش را برای جالل خدا مدیریت کنند. از نقطه نظر بالقوه

د های کالم خدا تایید شده است. در واقع اختیار و فرمانی که مسیح به کلیسای خونرفته؛ بلکه توسط سایر قسمت

 ریزی شد تا این اختیار و فرمان فرهنگی به انجام برسد.داد برای رهایی قوم خدا از گناه طرح

شده بر این امر پافشاری کرده است که همة ابعاد زندگی باید تحت به همین دلیل، االهیات اصالح

دینی هستند و بعضی  های زندگیشده این تفکر را که بعضی از جنبهخداوندی مسیح قرار گیرد. االهیات اصالح

شود. کند. در این دیدگاه، همة زندگی دینی است و تحت تسلط دین درست یا دروغین اداره میغیردینی، رد می

های فرهنگ بشری باید به نوعی به هنر، علم، حقوق، سیاست، تجارت، خانواده و مدرسه، و خالصه همة جنبه

 شود. انجام برسد که موجب تکریم کالم خدا و جالل خدا

شنا و آتان وشبه گ در حین مطالعة این دروس مربوط به مبانی االهیات مسیحی، شاید بعضی از مفاهیم

دارد. اما  شدهصالحاهیات بعضی غیرآشنا برسد. در موارد زیادی، این موضوع مربوط به میزان همسازی شما با اال

د برای همة توانمی است کهای از کلیسشانگر شاخهشده را بپذیرید چه نپذیرید، این االهیات نچه االهیات اصالح

 کنند، مفید باشد.کسانی که با آن ارتباط برقرار می

 

        گیرینتیجه

. د بود، ارائه کردیمگر ما در بررسی االهیات مسیحی خواهدر درس حاضر چند دیدگاه مهم را که هدایت

ین سبت به انیاری عریف کردیم. همچنین ضرورت هشابتدا االهیات مسیحی را بر اساس اعتقادنامة رسوالن ت

دهند و مشخص ل میهای مختلف کلیسا را شکهای متنوع، شاخهواقعیت در االهیات مسیحی را دیدیم که سنت

 د. رویش میپشده به های االهیات اصالحگیریکنند. سرانجام نشان دادیم که این دروس طبق جهتمی
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 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

جتناب کنیم که اهای پنهانی از بسیاری از دام توانیممیی اولیه، هابا در نظر داشتن این نگرش

-مان، به ما کمک میالعاتهای کلی مطاین طرح خاطرسپاریشوند. به دانشجویان االهیات غالبا با آنها مواجه می

 پیش برویم. گیری االهیات شخصیهدف شکلکند تا در جهت 
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