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 ریچارد پرَت مدرس: 

حق چاپ ترجمة فارسی این اثر برای انتشارات خدمات مسیحی هزارۀ سوم محفوظ است. هرگونه 
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مقدس( گرفته شده است. مژده برای عصر جدید )انجمن متحد کتاب
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 مقدمه 

هدف پرسه زدن بی ذهن داشته باشیم، قدم بزنیم.خوب است که گاهی بدون اینکه نقشه و مسیر خاصی در 

حاضر  مشخص دارید، و باید در زمانی مشخص در جایی مشخصیوقتی هدف  معموال تواند مفرح باشد ولیمی

 باشید، بهتر است نقشه یا مسیری را دنبال کنید.

عقول در بنای های مگیریاست. رسیدن به نتیجه مبانی االهیات مسیحی ،دروساز  مجموعهعنوان این 

ها به از درس مجموعهای داشته باشیم. در این هدف، نقشه قدر مهم است که باید برای رسیدن بهآن االهیاتیک 

مسیحی معتبر باید از آنها  االهیاتبررسی بعضی از مسیرهای اصلی و اساسی خواهیم پرداخت که در تکوین یک 

 پیروی کنیم.

دهندة راهبردی برای مطالعة نشان سوالو جواب ما به این  نامیدیم« چیست؟ االهیات»درس اول را 

. برای بررسی این راهبرد، االهیات است که در گذشته برای کلیسا سودمند بوده و امروز هم باید آن را دنبال کنیم

را  اتاالهیاندازیم؛ دوم، اهداف نگاهی می االهیاتدرس به سه قسمت اصلی تقسیم شده است: اول، به تعریف 

تعریفی برای اصطالح  ةی اشاره خواهیم کرد. بیایید کارمان را با ارائاالهیاتخواهیم کاوید؛ و سوم، به چند مبحث 

 شروع کنیم. «االهیات»

در حین بررسی این سرفصل، به سه موضوع اشاره خواهیم کرد: اول، نگاهی به تعاریف شاخصی خواهیم 

پردازیم؛ های این تعاریف میها یا دیدگاهند. دوم، به توصیف بعضی از گرایشادان ارائه کردهاالهیانداخت که چهار 

 بپردازیم. االهیاتاز  االهیدانانکنیم. بیایید ابتدا به بعضی از تعاریف مختلف یاد شده را ارزیابی می اتو سوم، گرایش

 

 تعاریف
شان به االهیات و خداشناسی زندگیها در طول انسان ة، به دالیل بسیار مهمی هم1 باب ساس رومیانبر ا

را به نوعی  آنهاشوند که هرچند به طور ناخودآگاه، با مکاشفات عمومی روبرو می همایمانان پردازند. حتی بیمی
از هر شغل و تخصصی، وقت زیادی را صرف تامل  همکند. ایمانداران او هدایت می عادالنةتعمق بر خدا و انتظارات 

 کاریتر متمرکز شویم، رسمی کاریما از ابتدای این درس در نظر داریم که بر االهیات به عنوان . اکنندبر خدا می
 اند.تحصیلی خاص انجام داده زمینةو آگاهانه در یک  هماهنگکه افراد شاخصی با تالش 
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 تعاریف شاخص

اند. ولی ما در ابتدای شماری رشتة االهیات را تعریف کردههای بیمسیحیان و غیرمسیحیان به روش

مسیحی محدود خواهیم کرد که  بزرگ دانیاالهیات، تمرکز خود را به چهار االه مطالعة رسمی در مورد مانبررسی

های توماس آکویناس، چارلز هاج، اند. بیایید به تعاریفی بپردازیم که در نوشتههای سودمندی ارائه دادهراهنمایی

 یابیم.ر، جان فرِیم، میمعاص االهیدانویلیام اِیمز و 

 

 توماس آکویناس
دهد. معروف کاتولیک رومی، تعریفی بسیار سنتی از االهیات ارائه می االهیداناول، توماس آکویناس، 

های کلیسای امروز که همچنان در بسیاری از شاخه ریشه گرفتههای االهیدانان پیشینش اندازهای او از شیوهچشم

(، Summa Theologica)یا همان چکیدة االهیات خود، سوما تئولوژیکا نفوذ دارند. آکویناس در کتاب مشهور 

 کند:خواند و آن را اینطور تعریف میمی« آموزة االهی»االهیات را 

 

به این دلیل که مربوط به شخص خدا هستند  یا ،شودمنظر خدا برخورد می ازعلمی یکپارچه که در آن با همه چیز 

 یا چون به خدا اشاره دارند.

 

رسد. کنند و برای اکثر ما نیز معقول به نظر میدانشجویان االهیات معموال با این تعریف احساس راحتی می

 عد مهم آن توجهی خاص نشان بدهیم.اما باید به دو بُ

در اصطالح امروزی آن نیست، « علم»کند. اما منظور او یتعریف م« علم»اول، آکویناس االهیات را نوعی 

مسئلة . در این معنا، االهیات یک دارد نظر در را آن ةگیری عقالنی یا پژوهشگرانتر پیبلکه علم در مفهوم گسترده

شناسی، زیست ةدهد که درست مانند مطالعآکادمیک با هدفی مشخص است. تعریف آکویناس نشان می مهم

 ةی، حقوق یا تاریخ توسط بعضی از افراد، کسان دیگری به دنبال شناخت االهیات به عنوان یک رشتشناسروان

اول از طریق توجهات و عملکردهایی از نوع مطالعات  وهلةتحصیلی علمی هستند. این تصور کلی از االهیات در 

 .به مطالعات آکادمیک مرتبط استرسد که عموما علمی به انجام می

ها و مفاهیم االهیاتی بیندیشد، تعلیم آموزه ةاول دربار ةاین است که در درج االهیدانگاه، کار در این دید

دهد، و یا بنویسد. البته باور آکویناس این نبود که االهیات باید در حد یک عملکرد علمی باقی بماند، بلکه معتقد بود 

حال، دیدگاه او االهیات را به طور عمده به عنوان با اینثیرگذار باشد. ابعاد زندگی مسیحی تا ةاالهیات باید بر هم

 دهد.ی و علمی مد نظر قرار مینعقالپیگیری یک 



 مبانی االهیات مسیحی   : االهیات چیست؟۱رس د

 

 

-3- 

مراجعه کنید:جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم   

farsi.thirdmill.org 

 

بینیم. برای آکویناس، االهیات عد مهم دیگر را نیز مینگریم، یک بُوقتی به تعریف آکویناس از االهیات می

پردازند. به عنوان مثال، ما می« شخص خدا»کم دو سطح دارد. از یک سو االهیدانان به مسائلی در مورد دست

به صورت قاعده مطلق، حضور مطلق و قدوسیت او را  دانایاعتقاداتی در مورد امور مثال مربوط به صفات خدا یعنی: 

 پردازیم. خود خدا می ةنامیم. در این مبحث به مطالعمی« یخداشناس». این موضوعات مطالعه را آوریمدر می

هر موضوع دیگری که  ةبرد، االهیات به مطالعاساس اصطالحی که آکویناس به کار می از سوی دیگر، بر

ویژه به خدا مورد بحث  ةتوانند بدون اشارپردازد. این مباحث میشود یا به خدا اشاره دارد نیز میمربوط به خدا می

شناسی، طور مثال، آخرته. بدهندشان میهنر خود را نقرار گیرند، اما االهیدانان با نسبت دادن موضوعات به االهیات، 

های گناه، رهایی، و حتی مواردی مانند شود. آموزه، موضوع مهمی در االهیات محسوب میدنیای پسینامور  ةمطالع

های االهیاتی قرار مقوله ةشوند اما در زیرمجموعحضور مسیح در شام خداوند هرچند خداشناسی محسوب نمی

 گیرند.می

 پروتستان، چارلز هاج را نیز بشنویم. االهیدانآکویناس، خوب است که تعریف  ةراهنمایی اولیبا این 

 

 چارلز هاج
االهیات تغییر  ةپروتستان تغییرات زیادی در بدن مسیح ایجاد کرد، اما در تعریف اولی اصالحاتهرچند 

زیست، االهیات را در می 1879تا  1797های دانشگاه پرینستون، که در سالز وجود نیاورد. چارلز هاج اهزیادی ب

 االهی ةمکاشف اتعلم واقعی»کند. االهیات عبارت است از خود اینطور تعریف می «منتظم اتیااله» فصل اول کتاب

 «شود.ما با او می ةمربوط به ذات خدا و رابط اتتا جایی که آن واقعی

اول، تعریف هاج بسیار به تعریف آکویناس شباهت بیایید به چند بعد از این تعریف االهیات اشاره کنیم. 

 ةمکاشف اتواقعی»شود به صریح او به مکاشفه را مورد توجه قرار دهیم. االهیات مربوط می ةدارد، ولی باید اشار

شاخص پروتستان، یعنی تاکید بر  ةخدا متکی بود، اما تعریف هاج یک دغدغ ةالبته آکویناس نیز به مکاشف« .االهی

 سازد.اصلی االهیات را آشکار می ءمقدس به عنوان سرمنشاخدا خصوصا در کتاب ةکاشفاهمیت م

او  –کندتوصیف می« علم»دوم، توجه به این نکته مهم است که هاج نیز مانند آکویناس االهیات را یک 

زیکی روزگار خود های علوم طبیعی یا فیداند. در واقع، هاج عمال از روشآکادمیک می ةرشت یکعمدتا االهیات را 

نویسد خود می «منتظم اتیااله» کرد. به آنچه او در صفحه اول کتابای برای االهیدانان استفاده میبه عنوان نمونه

 :کنیدگوش 

 

شود، یک نظام االهیاتی است. شیمی یا مکانیک قلمداد می علم نظامی از ،مقدس به همان اندازه که طبیعتکتاب

علم مکانیک باید مورد توجه قرار دهد... تا قوانین معین آنها  دانشمنددان یا یابیم که شیمیرا می اتیدر طبیعت واقعی
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آوری، شان با یکدیگر، جمعباید آنها را در روابط درونی االهیدانمقدس شامل حقایقی است که را ثابت کند. پس کتاب

 ، و ارائه کند.تنظیمتصدیق، 

 

های علمی بود که درست مانند کار مقدس به عنوان دادهتفاده از کتاباز نظر هاج، کار االهیدان اس

گرفت. اما او نیز معتقد بود که بندی قرار میها، باید مورد تحقیق، آزمایش و طبقهدر سایر رشته 19دانشمندان قرن 

ناس این کاربرد را به باید در زندگی مسیحی به کار گرفته شود. ولی هاج نیز مانند آکوی االهیدانهای گیرینتیجه

آموختگان و سپرد، و کار واقعی االهیات رسمی را به طور عمده محدود به دانشدست کشیشان و شبانان می

 دانست.شان میشاگردان

بینیم که هاج نیز مدعی بود دو مبحث اصلی در االهیات وجود دارد. در حین بررسی در جایگاه سوم، می

بندی االهیات به تعریف دهیم. این تقسیمتوجه نشان می« با او ة ما رابط»و « ذات خدا»اول به  وهلةاالهیات، ما در 

 شود.آکویناس شباهت دارد، و بین خداشناسی و االهیات عمومی تمایز قائل می

یک تعریف سوم سودمند خواهد بود.  نگاهی بهپس از بررسی تعاریف االهیات توسط آکویناس و هاج، 

از االهیات  ،روشی متفاوته زیست، بمی 1633تا  1579های بانفوذی که در سال دینیا پاک مز، پیوریتَنویلیام اِی

  گفت.سخن می

 

 ویلیام اِیمز
االهیات عبارت است از نقطة مرکز گوید که می «اتیااله ةجوهر» به نام او در بخش اول کتاب خود

 «آموزه یا تعلیم زیستن برای خدا.»

کم از دو نظر متفاوت است. اول، تعریف ایم دستحال دیدههاِیمز در مورد االهیات با آنچه تا بچشم انداز 

عقالنی  پیگیریاست، یعنی االهیات « آموزه یا تعلیم»گوید که االهیات کند. اِیمز میاستفاده نمی« علم» ةاو از کلم

نزدیک میان االهیات با  ةاکیدی بر اهمیت رابطهای آکویناس و هاج، تتفکرات و تعلیم است. اما او برخالف گفته

 های آکادمیک ندارد.سایر رشته

آموزه است، اما توجه داشته باشید که او  ةکند که االهیات عبارت از مطالعدوم، هرچند اِیمز تصدیق می

عنوان کند. آکویناس و تا حدودی هاج، بر االهیات به تعیین می« زیستن برای خدا»مبحث مشخص مطالعه را 

کند که االهیات شامل چگونگی زندگی شخص برای خدا و تفکرات تمرکز دارند، اما اِیمز تاکید می اتواقعی ةمجموع

اول به پیگیری عقالنی و وابسته به واقعیت، با  ةدر درج ،جای محدود کردن االهیاته. اِیمز بستو نسبت به او

نگرد. از نظر او می ایماندارتری از زندگی وسیع ةبه گستر«( آزمایشی»ها رویکردی تجربی )یا به قول پیوریتن

 تر است.االهیات، در تمرکز بر این دیدگاه وسیع ةاالهیات، یا جوهر
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  اندازی مشابه اِیمز دارد.معاصر، جان فرِیم نیز چشم االهیدان
 

 جان فریم
کارگیری کالم به»کند: می، االهیات را اینطور تعریف «شناخت خدا ةآموز» فرِیم در فصل سوم از کتاب

 «های زندگی.حیطه ةخدا توسط افراد در هم

یا « تعلیم»را به عنوان « کارگیریبه»در جای دیگر او  چونفریم تا حدودی با آکویناس و هاج توافق دارد 

عمل استفاده گوید، تعلیم عبارت از حال، برای فرِیم همانطور که در قسمتی دیگر میکند. با اینتعریف می« آموزه»

ای از مسائل آکادمیک دسته ةاست. االهیات صرفا فکر کردن دربار« برای رسیدگی به نیازهای مردم»از کالم خدا 

 شود.وسیع زندگی قلمداد می ةکارگیری یا کاربرد تعالیم کالم خدا در گستر، االهیات بهبلکهنسبتا سنتی نیست. 

که این  اتیها یا گرایشدیدگاه ةمورد نظر قرار دادیم، مقایس اکنون که چهار تعریف متفاوت از االهیات را

 کنند سودمند خواهد بود.تعاریف بیان می

 
 گرایشات

توانیم کنند. میخود دنبال می ةدو دیدگاه ارزشمند هستند که االهیدانان در رشت ةدهنداین چهار تعریف نشان

 گیری زندگی بنامیم.یدگاه را جهتو دومین د یا علمی گیری آکادمیکاولین دیدگاه را جهت

 

 گیری آکادمیکجهت
 آنهااندازهای گیری آکادمیک در االهیات هستند. چشمنوعی جهت ةاز یک سو، آکویناس و هاج نمایند     

را به « االهیات»، آنها تربه زبانی سادههای اکثریت االهیدانان مسیحی در تعریف االهیات است. نمایانگر روش

شود. می« االهیات» ةشناسی کلمزبان ةکلمات، یا پیشین شناسیکنند که مربوط به علم ریشهتعریف میهایی روش

قرار دارد. و در این مضمون کلمه « االهیات» ةاول کلم ة، در نیم«خدا»به معنی  (theosتِئوس ) کلمه یونانی

گیرد. به این قرار می« االهیات» ةم کلمدو ةمطلبی، در نیم« ةعلم، یا آموزه یا مطالع»به معنی  (logos)لوگوس 

 است.« خدا ةآموزه یا مطالع»به معنی « االهیات» ةیابی کلمات، واژترتیب، از لحاظ علم ریشه

خدا باید به  ةصادق را یافت که بگوید صرفا مطالعه دربار اونجلیکالتوان یک االهیدان اما به سختی می

شان به هر روش کارگیری االهیات در زندگیکنند که فرض بر بهخودی خود پایان راه باشد. اکثر ایمانداران درک می

شود، بلکه به عنوان قدم بعدی مطرح االهیات رسمی مهم تلقی نمی ةممکن است. اما کاربرد االهیات غالبا به انداز

شود، یعنی اقدامی ثانوی بعد از برقراری و حل مسائل آکادمیک و خوانده می گردد و گاهی به نام االهیات عملیمی

 پژوهشی در االهیات رسمی.
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توان با توجه بسیار کمی به زندگی عادی، به االهیات رسمی پرداخت. در این در نتیجه، اغلب اوقات می

در  یتخصص انةنوعی منش روشنفکر و برسند مدارج باال بهتوانند می مستعد پژوهشگرانحیطه فقط تعداد اندکی از 

اند، نشانگر دیدگاه مهم اقلیت، یعنی از سوی دیگر، تعاریفی که اِیمز و فرِیم ارائه کرده گیرد.االهیات شکل می

 گیری االهیات به سوی زندگی است.جهت

 
 گیری زندگیجهت

تر زیستن به تفکیک از طیف وسیعاند که االهیات را بخشی غیرقابل همواره بعضی از االهیدانان بوده     

های در سالاند. معدودی چنین نگرشی داشته نسبتا پیشرونسبتا دانند، اما در گذشته االهیدانان می ایماندارعنوان یک 

 . آنان االهیاتاندکردهرا رد  باشد متوجه امور عقالنی تنهااین تصور کلی که االهیات باید  اخیر، االهیدانان بیشتری

شناسند که ای میشمارند، بلکه آن را به عنوان رشتهیا آکادمیک زندگی مسیحی نمی عقالنیا فقط مبنای رسمی ر

 دهد.طور اساسی زیستن برای مسیح را مورد توجه و تعمق قرار میهعمیقا و ب

دالیل های گذشته مدافعان بیشتری یافته است. بعضی از این انداز اقلیتی در دههبه دالیل زیادی این چشم

گیرد. ولی باید هشیار باشیم که قسمتی از این توافق عمومی در از االهیات و حتی از آیات کالم خدا سرچشمه می

رشتة تخصصی در  یطرفتوانایی متخصصان در بی ،از گرایشات فرهنگ غربی برگرفته شده که به حق ،حال رشد

زندگی ایشان بر  سبکن روشنفکران و تاثیر عمیق انسان بودمبحث برد. این روزها دائما زیر سوال می خود را

 شود.شان به ما یادآوری میمطالعات آکادمیک

شمردند، طرف میبه عنوان مثال، دانشمندان و متخصصان پزشکی که روزگاری ایشان را کامال عالم و بی

رود که همین چند ر سوال میای زیشوند. نقطه نظرهای ایشان مرتبا به گونهاکنون به عنوان افرادی عادی تلقی می

دهد که کرد. به همین شکل، کلیسا نیز امروز با وضوح بیشتری تشخیص میدهه پیش کسی تصورش را هم نمی

، ادعای اتشان از واقعیاالهیدانان هرقدر هم که بااستعداد باشند، صرفا انسان هستند. هرقدر هم که در مشاهدات

برخوردهای کامال  امروزه ،شان است. در نتیجهقا تحت نفوذ تجارب زندگیهای ایشان عمیطرفی کنند، دیدگاهبی

از گذشته، دیده  ترسیار روشنآکادمیک با االهیات از ارزش بسیار کمتری برخوردارند، و ضرورت کاربرد االهیات ب

 شود.می

ای انجام گیری زندگی در االهیات، بیایید برگیری آکادمیک و جهتبا در نظر داشتن طرح کلی جهت

 های اولیه، قدمی به عقب برداریم.ارزیابی
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 هاارزیابی
گیری آکادمیک های مثبت و منفی جهتو اشکاالت موجود در هر گرایشی مفید است. جنبه مزایا ارزیابی       

 گیری زندگی در االهیات رسمی و جدی چیستند؟و جهت

 
 گیری آکادمیکجهت

آمیز خدا به قوت برخورد آکادمیک این است که یکی از عطایای فیض ة، بزرگترین نقطنخستدر جایگاه 

های عقالنی داده و از االهیدانان . خدا به بشر ظرفیتدکنمیهای عقالنی ما را بزرگ و برجسته بشریت یعنی توانایی

 ها استفاده کنند.از این توانایی ،شان برای حقیقتانتظار دارد تا در جستجوی

در کنار ترس از خدا، مورد  شانهای عقالنیخاطر استفاده از مهارتهخدا افراد حکیم ب در سرتاسر کالم

 ایشالوده بندی اعتقادات برآمده از مقتضیات عقالنی قاعدهگیرند. تعمق دقیق بر ماهیت راستی و تحسین قرار می

 بست.مسائل را به کار می ةاست. سلیمان حکیم بود زیرا توانایی خود در تفکر دربار حکمتاز تعریف 

 :کنیدگوش  31و  29: 4پادشاهان  اولبه توصیف سلیمان در 

 

دریا عطا فرمود... از جمیع آدمیان...  ةخدا به سلیمان حکمت و فطانت از حد زیاده و وسعت دل مثل ریگ کنار

 (.31، 29: 4پادشاهان  اولهایی که به اطرافش بودند، شهرت یافت )تر بود و اسم او در میان تمامی امتحکیم

 

های مقدس صراحتا ما را تشویق به پیشرفت و استفاده از تواناییدر همین راستا، ادبیات حکمت کتاب

 کنند.مان میاستداللی

در واقع پطرس رسول، با تصدیق این موضوع که االهیات پولس از لحاظ عقلی پیچیده و مشکل است،  

 گوید:می 16-15: 5پطرس  دومنطور که در دهد. هماوی را مورد ستایش قرار می

 

های خود برادر حبیب ما پولس نیز برحسب حکمتی که به وی داده شد، به شما نوشت؛ و همچنین در سایر رساله

 (.16-15: 3پطرس  دومنماید که در آنها بعضی چیزهاست که فهمیدن آنها مشکل است )این چیزها را بیان می

 

مقدسی االهیات خوب ندارد. کادمیک یا عقالنی بودن، تناقضی با مفهوم کتابتاکید االهیات سنتی بر آ

 االهیات سنتی است. برجستةقوت  قاطبرعکس، تفکر دقیق یکی از ن

 همان میزان بر خطری که در تمرکز آکادمیک بر االهیات نهفته است نیز تاکید کنیم.حال باید به با این

شود که زندگی االهیدانان در خارج از گیری انتزاعی یا آکادمیک میمتاسفانه غالبا االهیات سنتی آنقدر درگیر جهت
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ها به سادگی و به بندی راستین تفکرات و نظریهقاعدهکند. رسیدن به به خود جلب می کمیکتابخانه توجه بسیار 

مطالب  ةمعموال مردم االهیدانان را فقط به این خاطر که دربارکه  آنطور ،شودخودی خود تبدیل به پایان ماجرا می

افراد »، «االهیدانان خوب»گاهی  شمارند. اما باید اقرار کنیم کهاالهیاتی اطالعات زیادی دارند، االهیدانان خوبی می

 نیستند.« بسیار خوبی

توانند با مهارتی ق است. آنها میصاد« االهیدانان خوب»متاسفانه این توضیح در مورد تعداد بسیار زیادی از 

، اما در همان سطح، توجهی به زندگی کنندهای مربوط به خدا و زندگی مسیحی را مطرح چشمگیر تلفیقی از واقعیت

 در نور ایمان مسیحی ندارند.

تواند یک االهیدان خوب باشد و شخص خوبی نباشد؟ توانیم به این نتیجه برسیم که شخصی میچطور می

های آکادمیک باشد. وقتی فکر کنیم االهیات که طبق تعریفی از االهیات عمل کنیم که صرفا شامل فعالیتزمانی 

 فقط به معنی خوب مطالعه کردن، نوشتن و تعلیم تفکرات صحیح است.

قرار دارد. واقعیت  یقسمت اعظم تحصیل االهیات رسمی امروز پسِ متاسفانه این گرایش همچنان در 

انجیل هستند،  گزارانخدمتسازی های االهیات که تقریبا فقط وابسته به تجربه کالسی برای آمادههموجود در دانشگا

تواند جدا از زندگی عملی بر اساس آن االهیات باشد. دهد که ما هنوز هم معتقدیم بخش اعظم االهیات مینشان می

 این یکی از بزرگترین خطرات در برخورد سنتی با االهیات رسمی است.

گیری زندگی وجود دارد. چگونه باید این و اشکاالتی در االهیات با جهت زایامهمچنین باید دریابیم که 

 داشته باشد؟ یتری با زندگی بیرون از محیط پژوهشمستقیم ةاجماع رو به رشد را ارزیابی کنیم که االهیات باید رابط

 

 گیری زندگیجهت
 ةبرخورد با االهیات آن است که ما را تشویق به مشاهد قوت این روشِ  ةدر جایگاه اول، بزرگترین نقط

که در آن یعقوب  دانیمرا می 22: 1هایی مانند یعقوب ما قسمت ةکند. هممقدسی میهای مهم کتاببعضی ارزش

 نویسد:می

 

 (.22: 1دهند )یعقوب لکن کنندگان کالم باشید نه فقط شنوندگان، که خود را فریب می

 

ارزش شمرده این قسمت از کالم خدا، بی از سوی بسیاری از االهیدانان کامال ةبانآریاکاری روشنفکرم

 انجامد.شود. االهیات خوب نه فقط به آموختن شایسته و مناسب، بلکه به زندگی شایسته میمی

 نویسد:با همین منظور می 1: 8قرنتیان  اولپولس نیز در 

 



 مبانی االهیات مسیحی   : االهیات چیست؟۱رس د

 

 

-9- 

مراجعه کنید:جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم   

farsi.thirdmill.org 

 

 (.1: 8قرنتیان  اولکند )محبت بنا میعلم باعث تکبر است، لکن 

 

 ،2: 13قرنتیان  اولو همچنین در 

 

 (.2: 13قرنتیان  اولعلم را بدانم... و محبت نداشته باشم، هیچ هستم ) ةاگر... جمیع اسرار و هم

 

-معیارهای کتابمطابق و انتزاعی بپردازیم، واقعا  انهطرفاالهیات به روشی بی ةاگر فقط به آموختن دربار

گذارد، االهیاتی است که به اعتقادات ما می های کالم خدا صحه. اما االهیاتی که بر ارزشکنیمعمل نمی مقدس 

 پوشاند.جسم می

تواند خطر جدی ضدیت با عقالنیت و روشنفکری را به گیری زندگی در االهیات میدر عین حال، جهت

عقالنی االهیات بدگمان  ةامروز به کلی نسبت به جنب نجلیکالاودنبال داشته باشد. از آنجا که بسیاری از مسیحیان 

گیری آکادمیک گیرند. آنها عمال االهیات رسمی با جهتاالهیاتی جبهه می هایدقیق آموزه ةهستند، در مقابل مطالع

 شمارند.سنتی را برای زندگی مسیحی مضر می

بشیم. این کار فقط  و تعالیم هانباید درگیر آموزه به نظرم»گویند: ایم که صادقانه میما افرادی را دیده ةهم

لزومی نداره برای رهبری کلیسا، االهیات »یا شاید این را از کسی شنیده باشید: « کنه.فکرمونو از مسیح منحرف می

مسیحیت عقالنی، مسیحیت مرده »گفت: همین اخیرا شنیدم کسی می« بخونی. تنها چیزی که الزمه، هدایت روحه.

آن را به  و گیری آکادمیک دارندمیلی آشکاری نسبت به االهیات سنتی با جهتبی ،نیتخوش ایمانداراناین « است.

شان را بر اساس درکی دقیق و جدی از جای آنکه زندگیهب ایماندارانکنند. خاطر برخورد ضدعقالنی ایمان، رد می

اغلب دوست دارند با تکیه بر بصیرت روحانی خودشان و بدون آزمایش دقیق آنها زندگی کنند.  االهیات بنا کنند،

روحانی را جایگزین  ةالعادیک رهبر قدرتمند یا کاریزماتیک شوند. شاید هم تجربیات خارق یروشاید فقط دنباله

در کلیسا اجتناب  ستیزیالنیتما باید از خطر جدی عق ةاالهیات آکادمیک سنتی کنند. موضوع هر چه باشد، هم

شود که عواقب ناپذیری منجر به تعالیم غلط و درک نادرست از ایمان مسیحی میبه طور اجتناب چون کنیم

 دارد. ایماندارانناخوشایندی برای زندگی بسیاری از 

 دهد، همین خطر را در نظر دارد:هشدار می 15: 2تیموتائوس  دومپولس وقتی به تیموتائوس در 

 

تیموتائوس  دومبه خوبی انجام دهد ) را سعی کن که خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم خدا

2 :15.) 

 



 مبانی االهیات مسیحی   : االهیات چیست؟۱رس د

 

 

-10- 

مراجعه کنید:جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم   

farsi.thirdmill.org 

 

هر یک از ما باید به دقت تعریفی را که از االهیات داریم، بررسی کنیم. بعضی از ما طبیعتا گرایش به 

دهیم. سایرین گرایش پوشی قرار میی را مورد چشمهای دیگر زندگگیری آکادمیک از االهیات داریم و جنبهجهت

ها، باید گراییکنند. برای اجتناب از این افراطپوشی میگیری زندگی دارند و از امور عقالنی چشمبه نوعی جهت

کند که همزمان هر دو نگرش را هایی وجود دارد. حکمت ایجاب میدریابیم که در هر دو دیدگاه، خطرات و مزیت

 گرا نیاز داریم. پژوهانه و زندگیبپذیریم. ما به این دو االهیات دانش

دوم یعنی اهداف  ةایم تا به مسئلهای تعریف االهیات توسط االهیدانان، آمادهپس از بررسی بعضی از روش

پیدا م ارتباط االهیات، بپردازیم. چه اهدافی را باید در بررسی االهیات مد نظر قرار دهیم؟ این اهداف چگونه با ه

 ؟کنندمی

 

 اهداف
کنیم. االهیات را معین می ة: اول، سه هدف اولیکردبه این سواالت، به سه موضوع نگاه خواهیم  پاسخ برای 

هایی را که باید به این سه هدف بدهیم، پردازیم؛ و سوم، اولویتدوم، به بررسی وابستگی میان این سه هدف می

 را با تشریح اهداف االهیات شروع کنیم. خواهیم سنجید. بیایید کارمان

 

 اهداف اولیه
ترین . در کلیکندمیغیرممکن را آنها  ةفهرست کردن هم،االهیات اهدافهای تشریح روش تعدد باالی

. به کنیمپردازیم که به هر چیز دیگری به عنوان افراد مسیحی توجه میشکل، ما به همان دالیلی به االهیات می

خدا را جالل »هایی است که ما ، االهیات یکی از روش1، سوال مینستروست پاسخ موجز اعتقادنامةپرسش و  ةگفت

پذیر است. االهیدانان باید در اما دقتی بیشتر از این نیز امکان« شویم.مند میدهیم و تا ابد از وجودش بهرهمی

 اشته باشند.مندی از او دهای مشخصی برای تکریم خدا و بهرههای خود، روشتالش

شروعی  ةهای موجود میان تعاریف االهیات که تا به حال بررسی کردیم نقطهای زیادی، تفاوتاز جنبه

اول به عنوان  ةدهند. از یک سو، تعریف االهیات رسمی در درجبرای تشخیص چندین هدف از االهیات به دست می

که یک هدف عقالنی یا انتزاعی وجود دارد که  دهدتحصیلی برای شناخت، نشان می ةیک علم، به عنوان یک رشت

. از سوی دیگر تعریف االهیات با ندهایی نامید که بر امور عقالنی متمرکز توان آن را تعلیم یا پرورش آموزهمی

هایی است که متمرکز بر مسائل دهد که هدف ما پرورش تعالیم یا آموزهگیری به سوی زندگی نشان میجهت

 مان در مسیح است.زندگیتر کل گسترده
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مان گیری در االهیات، از سه هدف اولیه برای االهیات سخن خواهیم گفت. صحبتبر اساس این دو جهت

 بیندازیم.نگاهی  باوریاست. بیایید اول به هدف راست احساسیراستو  رفتاریراست، باوریراست ةدربار

 

 باوریراست
شود. محسوب می معتبرای در هر االهیات مسیحی هدف عمدهای، آموزه باوریدر جایگاه اول، راست

گیرد، ولی ما از این های مختلفی توسط کلیساهای متفاوت مورد استفاده قرار میبه روش باوریراستاصطالح 

های راست رسیدن به آموزه باوریراستکنیم. هدف استفاده می« تفکر راست یا درست»اصطالح در اینجا به معنی 

پردازیم، به درجاتی از حقیقت در مان، وقتی به االهیات میح است. ما بدون در نظر گرفتن فرقه یا کلیساییا صحی

پوشی خواهیم به باور درستی از امور مربوط به خدا، جهان و خودمان برسیم. چشمعالقمند هستیم. می مانباورهای

ادراکی مرکز توجه اکثر  ةشک، این دغدغ. بیدر تاریخ االهیات کار دشواری است باوریراستاز اهمیت هدف 

 کارهای االهیاتی است.

لوئیس بِرکوف را در نظر بگیرید.  منتظماالهیات کتاب  سومبرای یک لحظه فهرست موضوعات قسمت 

 کند:را اینطور بیان می« شخصیت و کار مسیح ةآموز»مطالب مندرج در آن قسمت 

 

 شخصیت مسیح

 ریخهای مسیح در تاآموزهالف. 

 مسیح ذاتها و نامب. 

 واحد مسیح پ. طبیعت

 

 مسیح حاالت

 حقارتالف. 

 جالل ب. 

 

 های مسیحمقام

 مقدمه: مقام نبوتالف. 

 مقام کهانتب. 

 علت و ضرورت کفارهپ. 

 ماهیت کفارهت. 
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 متفاوت از کفاره هایفرضیهث. 

 کفاره ةهدف و گسترج. 

 کار شفاعت مسیحچ. 

 مقام پادشاهیح. 

 

ها این بوده که دهد که هدف اصلی برکوف در نگارش این فصلتردید نشان میمطالب بی این رئوس

 صحیح را بیاموزند و به تفکرات درستی برسند. ةیا آموز یباورخوانندگان راست

ایمان مسیحی به عنوان حقیقت  های مختلفجنبه ةدر گذشته برای االهیدانان نسبتا آسان بود که دربار

عقاید و با  همه جاها، تقریبا در کنند. اما امروز با وجود ارتباطات و جابجایی جهانی جمعیت فروشیمطلق فضل

بسیار کمی برای  توان کند وشویم و این امر بسیاری از مردم را گیج میغیر از مسیحیت روبرو می هاییآئین

 گذارد.جستجوی حقیقت و تفکر درست در آنها باقی می

توانیم نسبت به ادعاهای حقیقت سنتی پرسند آیا واقعا مینان مسیحی نیز از خود میحتی بسیاری از االهیدا

را  خارج از جماعت مسیحی، باید این واقعیت کنندةسردرگمجدا از تاثیرات  ؟اطمینان حاصل کنیممان در مورد ایمان

هم توافق نظر داشته باشند، بسیار  اساسی با ةکه یافتن مسیحیانی که بتوانند بر بیش از تعدادی معدود آموز بپذیریم

 دشوار است.

ای ، یعنی مجموعهباورانهاندازهای راستچشم رشدجاری، باید دوباره تایید کنیم که  اتبا وجود این گرایش

هایی که های مختلف چالشخوانیم، باید یکی از اهداف اصلی االهیات باشد. جنبههای راستین میاز آنچه آموزه

فرد نیستند. عیسی و شاگردانش نیز مثل ما با تنوع با آنها مواجه هستیم منحصربه باوریراستیری امروزه در پیگ

کرد که پیروانش مدیترانه روبرو بودند. اما عیسی بدون تردید و دودلی اعالم میحوزة  دنیایای در مذهبی گسترده

 باید به دنبال راستی باشند.

 ، او نزد خدای پدر اینطور دعا کرد:17: 17به یاد داشته باشید که در یوحنا 

 

 (.17: 17ایشان را به راستی خود تقدیس نما. کالم تو راستی است )یوحنا 

 

یکی از اهداف اصلی االهیات  باوریراستآموزه راستین را داشت. او تاکید داشت که  ةعیسی عمیقا دغدغ

 است و ما به عنوان پیروان او باید همین کار را بکنیم.

 نیز نگاهی بیندازیم. رفتاریراستنظر داشتن هدف ادراکی از االهیات، بیایید به هدف با در 
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 رفتاریراست
درست متمرکز  عملها یا تعالیمی که بر رفتار یا به طور ساده یعنی ایجاد و پرورش آموزهرفتاری راست

توصیف کرد. یک جنبه از زیستن « دازیستن برای خ» ةاالهیات را آموز ةباشد. به یاد دارید که ویلیام ایمز جوهر

کند. باید آن مفاهیم مفاهیم االهیاتی کفایت نمی ةصحیح دربار اندیشة ماست. فقط عملبرای خدا عبارت از رفتار یا 

 درست باشد. رفتارمانبیاوریم، یعنی  عملرا به 

د. مثال در االهیات بدیهی است که االهیات مسیحی باید ما را به سوی رفتارهای صحیح و درست هدایت کن

آموزیم که باید دعا کنیم، بشارت دهیم، به پرستش خدا و خدمت به همدیگر بپردازیم، و با سخاوت به فقرا کمک می

و سایر حقایق در یک االهیات مسیحی معتبر، کافی نیست. این حقایق را باید تبدیل  هااین ةکنیم. اما آموختن دربار

 کنیم. تاریرفراستبه رفتارهای مناسب یا 

 رفتارراستشان به هدف االهیات های بزرگ زیادی در حفظ عالقهبا چالش اونجلیکالمتاسفانه مسیحیان 

 و کنند که اخالق مطلقی وجود نداردکلیسا دائما ما را با این دروغ بمباران می خارج ازشوند. اول، مردم مواجه می

اعالم  با مانی جامعهبسیاری از ما از ایستادگی در برابر امواج فرهنگهیچ رفتاری مشخصا خوب یا بد نیست. بنابراین 

 شویم.وجود دارند، خسته می ی برای رفتاردرست و غلط هایراهکه  موضوعاین 

را هدفی قاطع بدانیم تا حدودی از  رفتاریراستحتی از درون کلیسا نیز غفلت ما در اینکه  ،اما فراتر از آن

ایم. کلیسا به نام حقیقت و راستی، گناهان گیرد که ما مسیحیان در این تالش مردود شدهکلیسا سرچشمه می ةگذشت

بینیم که با پشتیبانی استدالالت جدی زیادی مرتکب شده است. با نگاهی به تاریخ کلیسا، رفتارهای هولناکی را می

است که افراد مذهبی، حتی مسیحیان صادق، اغلب  االهیاتی صورت گرفته است. این یک واقعیت اندوهبار تاریخی

 اند.انواع گناهان وحشتناک استفاده کرده توجیهشان برای از االهیات

همچنان ضروری است زیرا همچنان خدا به رفتار ما اهمیت  رفتاریراستاما با وجود این مشکالت جدی، 

ای در تواند وسیلهمان میگذارد. کارهای خوباثر می مانهای جاودانیدهد. کارهای خوب و بد ما هنوز بر پاداشمی

، شهادتی قدرتمند از وی خودنیک رفتار ةوسیله توانیم بدست خدا برای خدمت به مسیحیان دیگر باشد و هنوز می

باید همچنان هدفی اساسی در االهیات  رفتاریراستایمان باشیم. به این دالیل و دالیل دیگر، مسیح برای جهان بی

اوقات باشد.  ةرفتار ما در هم ةزیادی هشیار باشیم. فروتنی و محبت باید مشخص حدودباشد. اما باید در این تالش تا 

صحیح را مد نظر  باوره نباید زندگی مسیحی را صرفا در حد اعمال و رفتار تنزل بدهیم. اما، االهیات نباید فقط بتال

 د، بلکه همراه با تعلیم باید رفتارهای مقتضی را نیز داشته باشیم.قرار ده

 ، اینطور آمده است:19: 2در یعقوب 

 

 (.19: 2لرزند )یعقوب کنی! شیاطین نیز ایمان دارند و میتو ایمان داری که خدا واحد است؟ نیکو می
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 ای برایش دارد؟لیس چه فایدهاب باوریراستاست. اما  باورکم از یک جنبه، حتی شیطان نیز راستدست

که شیطان به تثلیث ایمان دارد. او باور دارد که عیسی برای گناهکاران مرد؛ باور دارد که قیام معتقدم من 

شناسد. اما این اعتقادات درست برای شیطان به وقوع پیوست؛ انجیل راستین نجات توسط فیض از طریق ایمان را می

رود تا به پرستش و خدمت خدای واحد پیش نمی رفتاریراستبه سمت  باوریراستسودی جاودانی ندارد زیرا از 

حقیقی بپردازد. ما باید در برابر وسوسة قرار دادن رفتار درست به عنوان یک هدف فرعی در االهیات مسیحی مقاومت 

 باید یکی از اهداف مرکزی االهیات باقی بماند. رفتاریراستکنیم؛ 

، باید به هدف دیگر االهیات نیز اشاره کرد. این هدف االهیاتی را رفتاریراستو  باوریراستعالوه بر 

 خوانیم.می« احساسات و عواطف راست و صحیح»به معنی « احساسیراست»

 

 احساسیراست
، غصه، که احساسات ما عمیقا در خدمت اوست، یعنی باید شادی اطمینان از این استزیستن برای خدا 

خدا باشد. متاسفانه، اگر قرار بود االهیدانان آکادمیک،  ةنشاط، و عواطف دیگری که داریم منطبق با اراد ،آرزوها، خشم

کم به دست ،عاطفی االهیات پوشی از ابعادبود. چشم احساسیراستاز یک هدف االهیاتی چشم بپوشند، آن هدف 

 افتد.دو علت اتفاق می

شناختی در بیان یا کاوش احساسات مهارتی ندارند. در لحاظ رواناول، االهیدانان آکادمیک زیادی اغلب از 

شوند االهیات آکادمیک، از جمله استادی یا معلمی می مشاغل، وارد صرفآکادمیک غالبا تاثیر مدل  واقع مردم تحت

ای در ن اندازهآور نیست که تقریبا به هماتا بتوانند از مواجهه با ابعاد احساسی زندگی دوری کنند. در نتیجه تعجب

 بشده، که در کت نوشتههای االهیاتی آکادمیک در مورد هیجان، شادی، درد، همدردی، توجه و محبت مطلبی نوشته

دانید که توجه بسیار کمی به های االهیات آکادمیک را زیاد خوانده باشید، میشناسی آکادمیک! اگر کتابمرجع گیاه

این دلیل که االهیدانان متخصص شخصا ارزشی برای احساسات قائل نیستند شود، اغلب به های احساسی میمقوله

 اند.یا خودشان به لحاظ احساسی رشد چندانی نیافته

اند که در دام این اعتقاد افتاده اونجکلیکالاین است که بسیاری از مسیحیان  احساسیراستمانع دوم 

درست یا غلط بودن  ةگویند صحبت درباراست. آنها میاحساسات ربطی به اخالقیات ندارد و از این لحاظ خنثی 

رفتن است.  به بیراهه ، یا احساسات درست، کامالاحساسیراستبعضی احساسات مناسبتی ندارد. معتقدند که مفهوم 

 های امروز روانشناسیهرقدر هم که دیدگاه خنثی بودن احساسات شایع شده باشد، اما این نظریه بیشتر با برخی تئوری

 مقدسی.های کتاباست تا دیدگاه طابقم
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 ةشود. همهای پولس رسول دیده میهای االهیاتی، در نوشتهدر نوشته احساسیراستعالی از  ةیک نمون

روی از راستی بود. اما بارها و بارها وقتی توجه خاصی داشت و متعهد به دنباله باوریراستدانیم که پولس به ما می

شد که احساساتش به فوران باعث می باوریراستکرد. تعمق بر نوشت، احساساتش غلیان میراستی می ةپولس دربار

 در بیاید.

 ةقرنتیان، چندین بار از دیدن ابراز احساسات پولس در میان اول و دومبه خاطر دارم در نوشتن تفسیری از 

ترین بگیرید که اغلب به عنوان عمیقطور مثال کتاب رومیان را در نظر شدم. یا بهیک بحث االهیاتی غافلگیر می

 ةمسائل پیچید ة، پولس پس از تامل دربار11-9های گیرد. در باباالهیاتی پولس مورد تحسین قرار می ةنوشت

: 11شود. در رومیان خدا برای آینده، ناگهان ستایش از وجودش جاری می ةمربوط به یهودیان و غیریهودیان در نقش

 خوانیم:اینطور می 33-36

 

های زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا! چقدر بعید از غوررسی است احکام او و فوق از کاوش است طریق

وی! زیرا کیست که رای خداوند را دانسته باشد؟ یا کِه مشیر او شده؟ یا کِه سبقت جسته چیزی بدو داده تا به او باز 

 (.36-33: 11چیز است، و او را تا ابداآلباد جالل باد، آمین )رومیان داده شود؟ زیرا که از او و به او و تا او همه 

 

 االهیاتی آکادمیک خواندید کِی بود؟ مقالةیک  ةآخرین باری که شما چیزی شبیه این در میان

 

 وابستگی متقابل
متقابل شان توضیح بدهیم. وابستگی وابستگی متقابل ةپس از معرفی سه هدف اصلی االهیات، باید دربار

اند که یک از اهداف االهیات است. آنها چنان در هم تنیده شده آنها دلیل مهمی برای ضرورت نادیده نگرفتن هیچ

 ماند. ضعیفدیگر  قسمتقوی بود و در دو  قسمتتوان در یک نمی

 باوریراست، به سه مقوله نگاهی خواهیم انداخت. اول، خواهیم دید که چگونه این موضوع برای تشریح 

کند. دو هدف االهیاتی دیگر را تقویت می رفتاریراستبینیم که چگونه افزاید. سپس میدیگر می ةبر کیفیت دو مقول

در دو هدف دیگر خواهیم پرداخت. بیایید کارمان را با نگاهی به این  احساسیراست شراکت و سوم، به چگونگی 

 .کندفکر درست، اهداف االهیاتی دیگر را تقویت مییا ت باوریراستموضوع شروع کنیم که چگونه 

 

 باوریراست
 وقوعبرای  باوریراستای از بسیار نسبت به این اصل هشیارند که اندازه اونجلیکالامروزه اکثر مسیحیان 

آموزیم که باید اول حقیقت را می مشهورضرورت دارد. از االهیدانان آکادمیک و  احساسیراستو  رفتاریراست
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ساده عمل  ة. برای مسیحیان بسیار طبیعی است که طبق این نمونببریممان به کار فهمیم و بعد آن را در زندگیب

آموزیم، حقیقت می ةو این موضوع حقیقت دارد. هر چه دربار« .گذاردمی م تاثیرازندگی روشایمان من بر »کنند: 

 گذارد.مان اثر میزندگی روشعمیقا در 

یابیم، رفتار و ، آنچه به عنوان حقیقت درمیرشد کندما  باوریراست ،مفاهیم االهیاتی ةهرقدر با مطالع

کشد. شاید شما شخصی باشید که طبیعتا گرایش به همدردی با کند یا آنها را به چالش میعواطف ما را تایید می

اینکه نسل بشر به صورت خدا  مقدسی مانندکنید. اما وقتی مفاهیم کتابسایرین دارید و طبق این احساس عمل می

شوید که رفتارها و احساسات آموزید، متوجه میاند و یا اهمیت مهربانی و محبت نسبت به دیگران را میآفریده شده

تان تایید و تقویت باورانههای راسترشد و پیشرفت دیدگاه ةوسیلهاید، بتان، که طبیعتا به سوی آنها تمایل داشتهقبلی

 شوند.می

مان نیز باشد. شاید شما با تواند چالشی برای رفتارها و احساساتمی باورهای راستعین حال، نگرش در

کاری شان تفاوتید و برای کمک به از بین بردن رنجخودخواهی و طمع دست به گریبان هستید. نسبت به فقرا بی

-های راستدیدگاه ةوسیلهتان برفتارها و احساساتشود، تر میمقدسیتان کتابوقتی تفکر االهیاتی بعدکنید. نمی

 کشیده شدن چالش به ما از طریق تایید و باوریراستشود. به این ترتیب پیشرفت تان به چالش کشیده میباورانه

 .شودمی احساسیراستو  رفتاریراستمان باعث تقویت های زندگیروش

 

 رفتاریراست
، رفتاریراستبپردازیم. چگونه  زندپیوند میکه اهداف االهیاتی ما را به هم  راهیحاال بیایید به دومین 

 گذارد؟مان تاثیر میکند؟ چطور رفتار ما بر باورها و احساساترا تقویت می احساسیراستو  باوریراست

کشد. مثالی تواند حقیقتی را که به آن معتقدیم، تایید کند یا به چالش باز یک سو، اعمال یا کردار ما می

 «چرا باید دعا کنیم؟»افتد این است که از یک دانشجوی االهیات بپرسید: که اغلب اتفاق می

شان به این سوال بسیار ضعیف است، چیزی مانند: کنند، جوابزیاد دعا نمی ایمانداراناغلب اوقات وقتی 

دعا، یعنی  مردام که یک ز نشنیدهاما هرچند این جواب درست است، من هرگ« کنیم چون دستور خداست.دعا می»

ها به شخص دعا کردن در طول سال ةش کامال با دعا آمیخته شده است، چنین جوابی بدهد. تجرباکسی که زندگی

بخشد تا دالیل زیاد دیگری برای دعا داشته باشد. درست است که باید دعا کنیم چون به ما دستور حساسیت می

 شود.مقدسی برای دعا میشمار دیگر کتابهای بیاغلب مانع دیدن انگیزهدعا  ةتجرب عدمداده شده، اما 

بیشتری  ةتجرب ایماندارانبیشتر بکشاند. وقتی  باوریراستتواند ما را به سوی مان میدر مقابل، دعاهای

کنیم چون دعا می دهد.مقدس برای دعا به ما مییابند که کتاباز دعا دارند، اغلب توانایی دیدن انواع دالیلی را می
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: 5کنیم، چون همانطور که یعقوب در یعقوب کنیم چون به او محتاجیم. دعا میدعاهای ماست. دعا می ةخدا شایست

 گوید:می 16

 

 (.16: 5دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد )یعقوب 

 

زندگی مقدس در دعا،  ةب، اما تجرکندمحروم می یما را از این باورهای االهیات شناسانه،رفتار خدا عدم

 دهد.کشد، و مورد تایید و تقویت قرار میزیادی به چالش می طرقمان را به باورهای

مان اثر بر احساس دهیمانجام میفراتر از این، عملکرد ما بر ابعاد عاطفی االهیات نیز موثر است. آنچه 

شوند، اغلب از مرتکب گناهان جدی می ایماندارانی کشد. مثال، وقتکند یا به چالش میگذارد، و آن را تایید میمی

، اغلب شادی و دهیمانجام میگذرند. در عین حال، وقتی کار درستی میان تجربیات عاطفی حس گناه و تقصیر می

 کنیم.رضایتی از تایید و برکت خدا احساس می

 ربر باو دهیمانجام میاست. آنچه مان اثرگذار و احساس دهیمانجام میهمانطور که دیدیم، باور ما بر آنچه 

پردازیم: انداز وابستگی متقابل اهداف االهیاتی میمان تاثیر دارد. اکنون به طور مختصر به آخرین چشمو احساس

 گذارد؟چگونه احساسات ما بر باورها و رفتارمان اثر می

 

 احساسیراست
به این سو یا آن بینیم عواطف مزمورنویسان، طرز فکر و رفتارشان را به همین دلیل است که در مزامیر می

در درجة اش باورانهکند، بیان تفکر راست. از یک سو وقتی مزمورنویس احساس طردشدگی میدهدسو حرکت می

رت هایی که دچار آنها شده و همچنین بر این موضوع که چگونه ایمانش به خدا در این رنج و مرابر آزمایش اول

 گوید:می 3، 1: 13د در مزمور و. مثال داوشودمینقش دارد، متمرکز 

 

کنی؟ تا به کی روی خود را از من خواهی پوشید؟... نظر کرده، مرا ای خداوند تا به کی همیشه مرا فراموش می

 (3، 1: 13مستجاب فرما )مزمور 

 

شوند، منفعل گذارد. وقتی درمانده میمی آنها اثر احساسیراستاز این گذشته، اعمال مزمورنویسان نیز بر 

 گوید:می 6: 6 نویس در مزمورشوند. همانطور که مزمورو بیمار می ریزندبسیار می اشک مانند بلکهو ساکت نمی
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: 6سازم )مزمور ها تر میکنم، و بستر خویش را به اشکام! تمامی شب تختخواب خود را غرق میخود وامانده ةاز نال

6.) 

 

کردند تا خدا را با رقص و قدرتی را احساس می  عین حال، وقتی مزمورنویسان سرشار از شادی بودند،در 

 خوانیم:می 11: 30در مزمور  .ستایش خدمت کنند

 

: 30ای )مزمور ای. پالس را از من بیرون کرده و کمر مرا به شادی بستهماتم مرا برای من به رقص مبدل ساخته

11.) 

 

بسیار به  احساسیراستو  رفتاریراست، باوریراستها ببینیم که سه هدف االهیاتی این مثالتوانیم از می

مان اثر مان نیز بر باورها و احساساتاند. باور ما همواره بر اعمال و طرز برخوردمان تاثیر دارد. رفتارهایهم وابسته

 موثر است.گذارد. و احساسات ما همواره به نوعی در باورها و رفتارمان می

یک از این  سازد. کدامجدی هشیار می ةدرک وابستگی متقابل سه هدف االهیات ما را نسبت به یک مسئل

و یا  رفتاریراستمتمرکز شویم، یا  باوریراستاولویت دارد؟ آیا باید بیشتر روی  یسه هدف نسبت به دیگر

 ؟احساسیراست

 

 هااولویت
خدا این است  ةدهند. آنها باور دارند نقشجواب سرراستی به این سوال می اونجلیکالبسیاری از مسیحیان 

نیز بعد از آن احساسات ما را  مانرفتارهایهای ما تغییر کند و رفتارمان متمرکز شویم تا اعتقادات صحتکه اول بر 

درست رفتار کن، و بعد  درست بیندیش،»ها را شاید بتوان اینطور بیان کرد: تغییر خواهد داد. این الگوی اولویت

 این طرز برخورد با االهیات شایع است.« احساس درستی خواهی داشت.

خود اشتباهی در آن وجود ندارد، اما وقتی  خودیِ ه است. ب درستالبته شکی نیست که این راهبرد کامال 

چوقت کاری جز تفکر در ها را دنبال کنیم. از آنجایی که گویی هیشود که ما همیشه همین اولویتمشکل ایجاد می

کنیم، پوشی میچشم احساسشود. از کار کردن بر االهیات رفتار و خاصیت میمان بیکنیم، االهیاتقدم اول نمی

 شماریم.دوم می ةدرج ،یا آنها را در بهترین حالت

 های حیاتی بدن انسانسیستم ةخوب است که به اهداف االهیات به همان شکلی بیندیشیم که دربار

های حیاتی زیادی داریم از جمله: سیستم اعصاب مرکزی، سیستم گوارشی، دانیم که سیستمما می ةاندیشیم. هممی

اولویت داد؟ نظام درست برای فکر کردن به  هااینیک از  سیستم ریوی، سیستم قلب و عروق. اما باید به کدام
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گذارد، اما سیستم عصبی بر سیستم گوارشی اثر می ها چیست؟ شاید فکر کنیمهای متقابل بین این سیستموابستگی

های درست و مفید زیادی برای یافتن شاید هم به چگونگی تاثیر سیستم گوارشی بر سیستم اعصاب بیندیشیم. راه

 ها وجود دارد.این وابستگی

یا یک دهد که انتخاب دائمی یک راهبرد وابستگی میان سه هدف االهیات دیدیم نشان می ةآنچه دربار

، و رفتارمانشویم، باورهای ما، تمرکز اولیه کار مناسبی نیست. همانطور که بارها در این دروس یادآور می

شان خطی عمل کنند، در دهند. آنها بیش از اینکه در روابطفراوانی را تشکیل می تعاملی هایمان شبکهاحساسات

درست تعیین کرد. را توان همیشه یک اولویت خاص که نمی کنند تا جاییطور دو جانبه کار میهخطوط متفاوت، و ب

القدس قوم خود را به درست و سپس حسی درست پیدا کنیم. روح رفتارکه باید درست فکر کنیم تا بتوانیم  است

 .کندهای بسیار متفاوتی به سوی اهداف االهیاتی هدایت میروش

بگیریم که باید بر تفکر درست تاکید کرد یا بر پس چطور تصمیم بگیریم که باید چه کرد؟ چطور تصمیم 

ترین اهداف االهیاتی را در هر این است که باید حکمت اولویت دادن به ضروری پاسخدرست؟  احساسیا  رفتار

 .پرورش دهیمموقعیتی در خودمان 

ة مانند عرشزندگی « است، ایجاد تعادل باید در آن واحد انجام شود. تالطماز آنجا که زندگی همواره در »

بر روی یک  خود تعادلخورد. برای حفظ است. گاهی به این طرف و گاهی به آن طرف تاب می متالطم کشتیِ یک

شویم.  ایلتمممان، گاهی به این سو و گاه به آن سو های زیر پایباید بیاموزیم چطور بسته به تکان متالطم ةعرش

مطمئنا از روی کشتی به آب  قرار نگیریم، ایستادن  اگر با تعادل مان را حفظ کنیماگر یاد نگیریم چطور تعادل

های االهیاتی وجود ندارد. هر بار که به دنبال رسیدن به اهداف مقوله ةبرای پیگیری هم واحدیافتیم. هیچ روش می

مان در این یانچه چیز بیش از همه برای ما و اطراف ؟احتیاج اصلی چیست»االهیات هستیم، باید از خودمان بپرسیم: 

اهداف االهیات را با تمامی  ةگیری مناسبی را برای آن زمان در نظر بگیریم و همبعد جهت« لحظه ضروری است؟

 کنیم.مان دنبال دل

زیادی شوند. وقتی  ة، ممکن است دچار صدمتغییر دهندشان را هایدانند چگونه اولویتکه نمی ایماندارانی

 رفتارمانشویم. وقتی تاکیدمان دائما بر گرایی مفرط میتاکید داریم، به آسانی دچار عقل باوریراستما دائما بر 

یابیم. و اگر همواره بر اهداف احساسی االهیات تاکید کنیم، به گرایی تمایل میاست، به آسانی به سوی شریعت

زندگی پیدا  ةعرش در تالطمات ای راافتیم. اما اگر بیاموزیم که چگونه تعادل لحظهگرایی میآسانی به دام احساس

 اتیک از این گرایش کدام». پس هر یک از ما باید این سوال را بپرسد: بمانیمها دور توانیم از این افراطکنیم، می

گرایی و گرایی، یا احساسگرایی هستم، یا شریعتروش رویارویی من با االهیات است؟ آیا متمایل به عقل ةمشخص

شان که نادیده طبیعی ما هر چه باشد، باید سخت بکوشیم تا بر اهداف االهیاتی اتگرایش «؟هاینایا ترکیبی از 

 گیریم، متمرکز شویم.می



 مبانی االهیات مسیحی   : االهیات چیست؟۱رس د

 

 

-20- 

مراجعه کنید:جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم   

farsi.thirdmill.org 

 

حال پس از تعریف االهیات و بررسی اهداف االهیات، باید به موضوع سوم بپردازیم یعنی مباحث االهیات. 

هایی باید به دنبال کنند؟ زیر چه سرفصلخود جلب میپردازیم چه مطالبی نظرمان را به وقتی به االهیات می

 باشیم؟ احساسیراستو  رفتاریراست، باوریراست

 

 مباحث

آوری دلهره ةکم باید گفت وظیفدست معرفی االهیات به یک شخص مانند معرفی جهان هستی به اوست.

 کنیم. یاالهیاتاست. بنابراین در دروس حاضر باید تمرکزمان را فقط محدود به چند مبحث 

های زیادی که مان جالب هستند، باید به دو مورد اشاره کنیم: اول، گزینهبرای درک موضوعاتی که برای

های کسی هایی که ما در این دروس خواهیم کرد. بیایید اول به گزینهاالهیدانان پیش رو دارند؛ و دوم، گزینش

 شود.رسمی االهیات می ةبپردازیم که وارد مطالع

 

 هاگزینه
وسیع این رشته دچار سردرگمی  ةکنند، اغلب از دامنشروع به پیگیری جدی االهیات می افرادکه  وقتی

در طول دو هزار سال دهد. را تحت پوشش قرار می بسیاری شوند. تصور معمول این است که االهیات موضوعاتمی

کرده است. فهرست  مشغول خودایمان مسیحی، تعدادی از مباحث ذهن کسانی را که توجه زیادی به االهیات دارند، 

شود بتوانیم چند های کافی میان آنها باعث میکلیسایی با دیگران متفاوت است، اما شباهت ةموضوعات هر شاخ

 االهیات را نام ببریم. ةمبحث عمد

االهیات معموال شامل بعضی مباحث نسبتا عملی مانند خدمات، بشارت، دفاعیات یا دفاع از ایمان،  پیگیری

از  طوالنی صفیشود. مباحث دیگر آن شامل پرستش، خدمت به نیازمندان، مشاوره و فن خطابه یا موعظه می

شناسی کلیسا، انسان ةسی یا آموزنجات، کلیساشنا ةشناسی یا آموزست: نجاتهااینموضوعات انتزاعی و نظری مانند 

خدا،  ةمسیح، خداشناسی یا آموز ةشناسی یا آموزالقدس، مسیحروح ةشناسی یا آموزالقدسانسانیت، روح ةیا آموز

مقدس، یا االهیات مربوط به تاریخ رهایی مندرج در کتاب یمقدسهای آخر، االهیات کتابزمان ةشناسی یا آموزآخرت

ها در تاریخ آموزه گیریشکلمقدسی، االهیات تاریخی یا دنبال کردن منطقی تعلیم کتاب ترتیبیا  منتظماالهیات 

 مقدس.و تفسیر کتاب تاویلکلیسا، و علم 

 ةیعنی روش درست تفکر دربار باوریراستاول از دیدگاه برتر  ةمعموال االهیات آکادمیک سنتی در درج

االهیات در هر یک از این موضوعات بر درک  گاهدانش معمولنگرد. یک کالس ها، به این مباحث میاین مقوله

 گاههای دانش، متمرکز است. گهگاهی بعضی از کالسباوری همگانیحصول اطمینان از راستدرست مفاهیم و 
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 های مربوط به پرستش، بشارت، فن موعظه و مشاوره، معموال. کالسکندها تمرکز میاالهیات بر آموزش مهارت

 احساسیراستاالهیات تمرکز بر  دانشگاههای دارند. متاسفانه، در کالس رفتاریراستها یا توجه خاصی به مهارت

های فن خطابه یا موعظه نیز معمول نیست. اما همانطور که در این درس یا ابعاد احساسی االهیات حتی در کالس

گیری است. به این ترتیب م توجه عمیق به هر سه جهتتر با مباحث االهیاتی مستلزآموختیم طرز برخورد مناسب

 اندازه بزرگی پیش رو دارد.بی ةتوانیم ببینیم که یک دانشجوی االهیات وظیفمی

 کند.االهیات داریم، ضرورت گزینش و انتخاب را ایجاب می ی که در مطالعةهایفهرست بلندباالی گزینه

 

 هاگزینش
توانند شوند. تعداد و پیچیدگی مباحث االهیاتی میخطر مهمی روبرو میدانشجویان جدید االهیات اغلب با 

های توانند تا حدودی فقط دادهکننده باشد. در واقع این رشته آنقدر وسیع است که بسیاری از دانشجویان میسردرگم

کنند زیرا وقت ز میمتمرکباوری بر راستخام این مباحث را بیاموزند. در نتیجه، دانشجویان اغلب خود را منحصرا 

 بسیار کمی برای کنکاش در سایر ابعاد دارند.

مباحث االهیاتی دوری  صف طوالنیتعداد محدودی از مباحث، از سردرگمی در  رب تمرکز در این دروس با 

مان خوانیم. منظوری از االهیات متمرکز خواهیم شد که آنها را موضوعات مهم االهیات شبانی مییهاکنیم. بر جنبهمی

. هستند سودمندبرای شبانان و رهبران کلیسا  مستقیما است که احساساتی، رفتارها و باورها ةاز این اصطالح، مجموع

 مثل ایناز خود سواالتی  بلکه المعارف االهیات را در این دروس ارائه کنیم. خواهیم تمام دایرهوجه نمیما به هیچ

شان ضروری شوند باید چه بدانند، انجام چه کارهایی برایخواهیم پرسید: کسانی که برای رهبری در کلیسا تربیت می

 االهیات در پیش بگیرند؟ ةدر مطالع بینشیچه  باید است، و از لحاظ االهیاتی باید چه احساسی داشته باشند؟

کرده  ارائهمهم  راهنمایی چندین کلیسا کنون. تاخوشبختانه لزومی ندارد جواب این سواالت را ابداع کنیم

 یهای مختلف سراسر جهان توافقها، در میان فرقهتحصیالت االهیات در کلیسا در طول قرن گیریشکلاست. در 

 وجود آمده است.هعمومی در مورد انواع مباحث ضروری در پوشش دادن تحصیالت رهبران کلیسا، ب

االهیات معموال به این شکل است. این برنامه به سه قسمت اصلی  گاهشآموزشی دان ةدر نتیجه، برنام

های ای؛ و قسمت عملی. این سه قسمت نمایانگر روشمقدسی؛ قسمت تاریخی و آموزهشود: قسمت کتابتقسیم می

تحصیالت االهیات برای رهبران کلیسا هدایت کرده است. بیایید  ایجاد القدس کلیسا را درای هستند که روحعمده

 تفکیک دهیم. دهد، از هم های تربیتی االهیات را که کلیسا به رهبرانش ارائه میاین حوزه

 هایقسمتشود. این مقدسی معموال به مطالعات عهد عتیق و مطالعات عهد جدید تقسیم میقسمت کتاب

مقدس آشنا خدا متمرکز است و رهبران آتی کلیسا را با تفسیر مسئوالنه از کتاب درسی بر مضمون کالم ةبرنام

 شود. تاریخ کلیسا بر اینبندی میتقسیم منتظمای و تاریخی غالبا به تاریخ کلیسا و االهیات سازد. قسمت آموزهمی
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های گوناگون و در شیوه چگونه خدا االهیات را در کلیسا، آن هم هنگامی که بدن مسیح به شود کهمتمزکر می

هایی که کلیسا راهدانشجویان را با  منتظمبا دنیا در کشمکش بوده، توسعه داده است. االهیات  های مختلفزمان

. بعد از آن، قسمت عملی توجه کندبندی منطقی و منتظم تقسیم کرده است، آشنا میمقدس را به طبقهتعلیم کتاب

 کند.های خدمات عملی مانند موعظه و بشارت، جلب میخصی و مهارتدانشجویان را به پرورش روحانی ش

های االهیاتی پی خواهیم برد. بندی، به اهمیت طرح اصلی این تقسیممجموعه دروسبا پیش رفتن در این 

 را القدس به کلیسا آموختهکوشیم تا ابعاد مختلف عملکردهایی که روحجای شکل دادن روش جدید خودمان، میهب

مطالعات  ةهای آینده به سه مبحث عمده توجه خواهیم داشت. رشتسازی کنیم. در نتیجه در درسماندهی و شفافساز

خوانیم. در این دروس، قسمت مطالعات می« کالم خدا علم تفسیر»شود که آن را ای میمقدسی معادل مقولهکتاب

. و قسمت االهیات عملی نیز تا کنیممربوط می« جامعهتعامل در » ةای را به طور کلی به مقولتاریخی و آموزه

 شود.ما مربوط می« زندگی مسیحی» ةحدودی به مقول

دیگر را در یکهای االهیاتی خواهیم انداخت و کارکرد آنها در کنار های عملکرد این حوزهنگاهی به روش

گرایی، دائما به خود یادآوری خواهیم جای افتادن در دام عقله. در آموزش االهیات، بکنیماالهیات بررسی می پیگیری

، رفتاری و احساسی است که باید مورد کنکاش قرار ادراکیآموزشی االهیات شامل ابعاد  ةکرد که هر قسمت از برنام

، و رفتارعلم تفسیر کالم خدا در عهد عتیق و عهد جدید، باید بیاموزیم که چگونه به مفاهیم،  ةگیرد. در حین مطالع

پردازیم، الزم است که اهمیت روابط تعاملی کلیسا به عنوان یک اجتماع می ةکنیم. وقتی به مطالعتوجه  احساس

تمرکز نخواهیم  باوریراستزندگی مسیحی، فقط بر  ةرا به خاطر داشته باشیم. و در مطالع احساستفکر، رفتار و 

هر سه سطح، سه مبحث علم تفسیر کالم را نیز در نظر خواهیم گرفت. در  احساسیراستو  رفتاریراستکرد، بلکه 

 خدا، تعامل در اجتماع، و زندگی مسیحی، مباحث اصلی معرفی ما از االهیات خواهد بود.

 

        گیرینتیجه

را « االهیات چیست؟»توانیم بپرسیم، یعنی: ترین سوالی که در مواجهه با االهیات میدر این درس اساسی

جنبه از این سوال اشاره کردیم: تعریف االهیات، اهداف االهیات و مباحث االهیات. مورد بررسی قرار دادیم. به سه 

 این این دروس در آینده، بارها مفاهیمی که در این درس ارائه دادیم، تکرار خواهند شد. با در ذهن داشتن ةدر ادام

وجهی به مسیح و کلیسایش  ارائه راهبرد اولیه، بهتر است در پیگیری االهیات مجهز باشیم تا بتوانیم خدمت قابل ت

 کنیم.

 

 



 مبانی االهیات مسیحی   : االهیات چیست؟۱رس د

 

 

-23- 

مراجعه کنید:جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم   

farsi.thirdmill.org 

 

 

 

 

 


