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 مقدمه 

کنیم؟ های مرجع میمان را صرف یافتن و پیروی از افراد یا سازماناید که ما چقدر از زندگیآیا توجه کرده

شود، به مان خراب میتن این این حرف در جهان امروزی عجیب است، اما حقیقت دارد. وقتی اتومبیلدانم گفمی

شویم، به دنبال یک فرد یا سازمان پزشکی مرجع یا معتبر هستیم. گردیم. وقتی بیمار میدنبال یک تعمیرکار ماهر می

شان هایکنیم، به دقت به حرفرجعی را پیدا میمان، اگر حکمت به خرج دهیم افراد متقریبا در هر زمینۀ از زندگی

 کنیم.دهیم، و تا حدودی از آنها پیروی میگوش می

در االهیات مسیحی نیز چیزی شبیه این صادق است. اگر حکیم باشیم، به افراد مرجع در زمینۀ االهیات 

نند و به دقت به آنها گوش گردیم تا ما را در مسیر درست هدایت کمی یانیسپاریم. به دنبال راهنماگوش می

ای است. اما در دو دهیم. در نظر اول، شاید به نظر برسد که مسئلۀ مرجعیت در االهیات مسیحی مبحث سادهمی

اند، متوجه چند مسئلۀ عملی مهم هزارة گذشته، وقتی مسیحیان به دنبال یافتن راهنمایی در زمینۀ االهیات بوده

 تی برای االهیات مسیحی الزم است؟ کجا باید آن را بیابیم؟اند. چه نوع  منبع یا مرجعیشده

نام گرفته، چون در آن به « مرجعیت در االهیات»درس چهارم از مجموعه دروس مبانی االهیات مسیحی، 

مان خواهیم بررسی بعضی مسائل اصلی مربوط به کشف و پیروی از مرجعیت در حین شکل بخشیدن به االهیات

 پرداخت.

ی متمرکز خواهیم شد که مسیحیان در سه دورة متفاوت تاریخ کلیسا با این مسائل برخورد هایبر روش

دهیم؛ اندازهای مرجعیت االهیاتی در کلیسای کاتولیک رومی قرون وسطا ارائه میای از چشماند. اول، خالصهکرده

پردازیم ند؛ و سوم به این موضوع میهای اولیه چه برداشتی از مرجعیت االهیاتی داشتدوم، خواهیم دید که پروتستان

های معاصر باید چگونه با این موضوعات برخورد کنند. بیایید با نگاهی به دیدگاه کاتولیک رومی قرون که پروتستان

 وسطا به مرجعیت در االهیات مسیحی شروع کنیم.

 

 نظام کاتولیک رومی قرون وسطا
ه یا پروتستان مد نظر ماست، اما معموال شروع کار با شددر طول این دروس در درجۀ اول، االهیات اصالح

طور که کند. همانهای پروتستان، به ما کمک میزمینۀ دیدگاهنظام کاتولیک رومی قرون وسطا به عنوان پیش
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شده نسبت به مرحعیت در االهیات تا اندازة زیادی در واکنش به خطاهای موجود در خواهیم دید، دیدگاه اصالح

 وسطا شکل گرفت و توسعه یافت. ونکلیسای قر

در حین بررسی کلیسای قرون وسطا، به دو مبحث اشاره خواهیم کرد: اول، آموزة قرون وسطایی مرجعیت 

شود. بیایید ابتدا به مرجعیت کالم اندازی که در نتیجۀ آن به مرجعیت کلیسا حاصل میمقدس؛ و دوم، چشمکتاب

 سطا بپردازیم.خدا در کلیسای کاتولیک رومی قرون و

 

 

 مرجعیت کالم خدا

حال، های مختلف کلیسا، مواضع متفاوتی در برابر کالم خدا داشتند. با اینپیش از اصالحات، افراد و نظام

کم از لحاظ تئوری، به مرجعیت کالم خدا معتقد وسطا، دستمنصفانه است اگر بگوییم اکثریت قاطع االهیدانان قرون

کرد که انجام عملی این تعهد به مقدس ایجاب میع کلیسای قرون وسطا در برابر کتاببودند. اما در عمل، موض

 مرجعیت کالم خدا، تقریبا غیرممکن شود.

مقدس در حین بررسی این مشکل، به سه موضوع اشاره خواهیم کرد: اول، دیدگاه افراطی الهامی بودن کتاب

آمیز دربارة ابهام معنی کالم خدا؛ و سوم، ادعاهای غلو های افراطی دربارةدر دورة قرون وسطا؛ دوم، دیدگاه

 انداز قرون وسطایی دربارة الهامی بودن کالم خدا نظری بیندازیم.مقدس. بیایید ابتدا به چشمکتاب

 

 الهام
مقدس کامال توسط خدا الهام شده طور کلی االهیدانان کاتولیک قرون وسطا هم تاکید داشتند کتاببه

وسیلۀ بشر به دست ما رسیده است. اما متاسفانه در طی این دوره از تاریخ کلیسا، بسیاری از  که بهاست، و هم این

االهیدانان در درکی که از الهام داشتند، به افراط کشیده شدند. آنها با نادیده گرفتن منشاء انسانی و تاریخی کالم 

مقدس ز حد قرون وسطایی بر سرمنشاء االهی کتابکردند. تاکید بیش اخدا، فقط بر سرمنشاء االهی آن تاکید می

 شد.به چند دلیل انجام می

ای محکم بر فیلسوفان یونانی و مکاتبی مانند نوافالطونی و طور مثال، االهیدانان قرون وسطا تکیهبه

شده بودند. های االهیات مسیحی گر مباحث و اولویتارسطوگرایی داشتند، و این فیلسوفان به اَشکال متعددی هدایت

های ابدی ارزش قائل بودند، موقتی و تاریخی، برای واقعیت هایاز آنجایی که این فیلسوفان بسیار بیشتر از واقعیت

اش در کردند که سرمنشاء آسمانی کالم خدا از منابع اصلی تاریخی و انسانیاالهیدانان مسیحی چنین برداشت می

 رد.تر داتعیین ماهیت آن، نقشی بسیار اساسی



 مبانی االهیات مسیحی   ر االهیاتمرجعیت د: ۴رس د

 

 

-3- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

اطالع مقدس بیمقدس قرون وسطایی چنان از تاریخ باستان روزگار کتابگذشته از این، محققان کتاب

مقدس کنند. بنابراین بر موضوعاتی های تاریخی کتابزمینهتوانستند استفادة عملی چندانی از پیشبودند که نمی

دس که خدای ازلی و ابدی از آسمان آشکار کرده مقدانستند، یعنی بر حقایق جاودانی کتابکردند که میتاکید می

 دادند.اهمیت جلوه میبود، و تا اندازة زیادی موضوعات دیگر را بی

آور دربارة معنی کالم مقدس منجر به اعتقادی تاسفتاکید کلیسای قرون وسطا بر سرمنشاء االهی کتاب

مقدس ی کالم خدا داللت بر این دارند که کتابای وجود داشت که منابع اصلی آسمانفرض گستردهخدا هم شد. پیش

دهد. در عوض، چون خدا کالم خود را الهام کرده است، متون آن سرشار خود را انتقال نمی ها معنیمانند سایر کتاب

مقدس این از معنا هستند. بسیاری از االهیدانان قرون وسطا در این استدالل که یکی از دالیل الهامی بودن کتاب

 که متون آن معانی متعددی دارد، پیرو آگوستین بودند.است 

 گوید، گوش دهید:می« درباره آموزة مسیحی»به آنچه آگوستین در جلد سوم کتاب 

 

شود، هر چند معنی مورد نظر نویسنده همچنان وقتی... دربارة متن مشخصی از کالم خدا دو یا چند تفسیر مختلف می

 این از پرثمرتری و تربخشآزادی تدارک چه خدا دیگر زیراکند... ا تهدید نمیماند، خطری ما رپوشیده باقی می

 کرد؟ درک مختلف معانی به بشود را کلمات همان نوعی به ببیند که خود مقدس کالم در توانستمی

 

مقدس یک کتاب توانیم بلندنظری آگوستین را نسبت به کالم خدا بستاییم. کتاباز جهات مختلف، می

توانیم این موضوع را هم بپذیریم که اش نشانگر الهام االهی آن هستند. میالعادههای خارقنیست، و ویژگی معمولی

 توان فقط به واسطۀ نظارت ماوراءالطبیعی خدا بر نگارش آن تشریح کرد.مقدس را میهای مختلف کتابجنبه

 

 معنا
تقد بود که الهام االهی باعث شده که متون رفت. او معانداز آگوستین بسیار فراتر از این میاما چشم

جای اینکه نگران افکاری باشیم که نویسندگان گفت بهآگوستین می مقدس سرشار از معانی فراوانی باشند.کتاب

خود را متمرکز معانی بسیاری کنیم که خدا در نظر دارد. ما دیدگاه  خواستند برسانند، باید توجهمقدس میبشری کتاب

مقدس خواهیم نامید؛ اعتقادی که بر پایۀ آن متون کتاب «کالسیک چندظرفیتی نظریۀ»های مرتبط را گاهاو و دید

 آیند.ها هستند چون از جانب خدا میدارای سطوح زیادی از معانی یا ارزش

ای بود که توسط جان کاسیان ترین تجلی نظریۀ چندظرفیتی کالسیک، دیدگاه تفسیریشدهشاید شناخته

مقدسی را باید در چهار شود. بر اساس این دیدگاه، هر متن کتاب( نامیده میQuadriga) کوادریگایافت و شهرت 

اللفظی که معنای ساده و معمولی متن را در بر دارد. دوم، مفهوم معنای مجزا مورد بررسی قرار داد. اول، مفهوم تحت
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کند. سوم، مفهوم اخالقی یا معنوی که ای تفسیر میای برای حقیقت آموزهتمثیلی که متن را به عنوان استعاره

دهد. و چهارم، مفهوم متعالی که به آنچه متن دربارة تحقق آتی دستورالعمل اخالقی برای رفتار مسیحی ارائه می

 گوید، اشاره دارد.های االهی در آخرت یا روزهای آخر میوعده

سیک در مسیر رسیدن به اهداف این درس اهمیت جزئیات کوادریگا و سایر تجلیات نظریۀ چندظرفیتی کال

اند. موضوع مورد نظر ما درک این است که در زمان شروع ندارند و نویسندگان زیادی آنها را به تفصیل شرح داده

مقدس فراتر از آنچه امروز معنی عادی اصالحات، به طور کلی االهیدانان کاتولیک معتقد بودند که معانی متون کتاب

طور عمده معتقد بودند که ریشۀ این معانی اضافی، در مفهوم مورد نظر خوانیم، بوده است. آنها بهی میو معمول

اللفظی یا سادة متن غالبا برای تامالت االهیاتی جدی بسیار مقدس نیست. در واقع، مفهوم تحتنویسندگان کتاب

تر پنهان شده های عمیقای مفاهیمی که در الیهشدند تا برشد. در عوض، االهیدانان تشویق میابتدایی قلمداد می

 کرد.بود، ارزش قائل شوند چون این معانی اعماق ذهن خدا را برای کلیسا آشکار می

 

 ابهام
ای بر مشخصۀ دیگر برخورد قرون وسطایی با الهام و معنی کالم خدا منجر به تاکید بیش از اندازه

شد که به طرز چشمگیری نامفهوم است، به عنوان کتابی قلمداد میمقدس مقدس یعنی: ابهام، گردید. کتابکتاب

 مگر برای کسانی که دید روحانی ماوراءالطبیعی خاصی به ایشان داده شده باشد.

مقدس برای مسیحیان عادی رسید محتوای کتابآور نیست که تا پیش از اصالحات، به نظر میتعجب

ای کمیاب بودند که افراد به سختی به آن دسترسی داشتند. از به اندازهها مقدسنامفهوم است. در وهلۀ اول، کتاب

شد و فقط افراد معدودی که تحصیالت عالیه این گذشته، زبان التین زبان اصلی کالم خدا و االهیات محسوب می

عامی در  مقدس برای مسیحیانتوانستند به خوبی از آن زبان استفاده کنند. پس این موضوع که کتابداشتند، می

 شد، قابل درک است.آن دوره از زمان کتابی بسته محسوب می

اما فرض بر آن بود که کالم خدا برای کسانی که توانایی و فرصت خواندن آن را داشتند هم مبهم است. 

 ماند.های مختلف معنایی را در کالم خود قرار داده بود که از دید ساده پنهان میخدا الیه

ک عکس از جعبۀ دربستۀ گنجی را به شما نشان دهد و بخواهد برایش محتوای آن تصور کنید شخصی ی

ماند. در گنجینه را شرح دهید. البته که دانستن محتویات جعبه غیرممکن است، چون محتویاتش از نظر پنهان می

 کرد.مقدس صدق میکلیسای قرون وسطا همین موضوع برای کتاب

مقدس، هرگونه اقتدار عملی یا حقیقی آن را در بسط االهیات م کتابدر زمان اصالحات، اعتقاد به ابها

مقدس به عنوان جعبۀ گنج الهامی خدا برای االهیات ساخت. مطمئنا از لحاظ تئوری، کتابتقریبا غیرممکن می



 مبانی االهیات مسیحی   ر االهیاتمرجعیت د: ۴رس د

 

 

-5- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

شد که مقدس همچنان بسته مانده بود و آنقدر مبهم قلمداد میمسیحی باقی ماند. اما در تمامی موارد عملی، کتاب

 شان را نداشت.توانایی هدایت االهیدانان در انجام وظیفه

ایم تا به موضوع دوم یعنی مرجعیت با در نظر داشتن دیدگاه قرون وسطایی از مرجعیت کالم خدا، آماده

  االهیات کلیسایی در کلیسای قرون وسطا بپردازیم.
 

 مرجعیت کلیسا
شد که آموزة ان یک پادزهر برای مشکالتی شمرده میدیدگاه قرون وسطایی از مرجعیت کلیسا به عنو

شد، توانایی اعمال قدرت بر االهیات را مقدس مبهم قلمداد میکالم خدا در آن دوران ایجاد کرده بود. چون کتاب

 نداشت. در نتیجه مرجعیت کلیسا یا مقامات کلیسایی، نقش بسیار مهمی در االهیات پیدا کرد.

رجعیت کلیسایی، به دو موضوع خواهیم پرداخت: اول، االهیدانان قرون وسطا برای درک این نقش خاص م

چه برداشتی از مرجعیت کلیسا در گذشتۀ خود داشتند؛ و دوم، درک آنها از مرجعیت مقامات کلیسایی معاصرشان چه 

 بود. بیایید ابتدا به مرجعیت االهیاتی کلیسا از گذشته نظری بیندازیم.

 
 مراجع پیشین

اصالحات، کلیسای کاتولیک رویکردی نسبتا دقیق به مرجعیت مقامات کلیسایی در گذشته یافته  در دورة

آمد. اما همانطور که دیدیم، در دوران های کالم خدا به عنوان بخشی از میراث کلیسا به حساب میبود. البته، نوشته

شد که منابع راهنمای دیگری الزم بود. قرون وسطا، تعالیم کالم خدا به خودی خود آنقدر مبهم در نظر گرفته می

گشتند تا تعیین کنند به چه موضوعاتی باید در نتیجه االهیدانان قرون وسطا به دنبال تاریخ االهیات کلیسایی می

دیدند که در آن خدا قوم خود را اعتقاد و ایمان داشته باشند. اکثریت قاطع آنها تاریخ کلیسا را به عنوان تاریخی می

کم به دو علت برای های راست رهبری و هدایت کرده است. به همین دلیل، تعلیم کلیسا در گذشته دستبه راه

 االهیدانان قرون وسطا بسیار قابل توجه بود.

های مردانی مانند پولیکارپ، شد. نوشتهاز یک سو، توجه زیادی به پدران کلیسای اولیه مبذول می

وستین شهید، و بعد از آنها پدرانی مانند آگوستین، آتاناسیوس و ژِروم، عمیقا بر ایگناتیوس، آیرینیوس، تِرتولیان و ژ

های شدند، و شاخههای مختلف کلیسا اثرگذار بود. اما این پدران معموال مصون از خطا قلمداد نمیاعتقادات فرقه

 دادند.مد نظر قرار می های وابسته به این پدران کلیسا راهای متفاوتی از سنتمختلف کلیسا معموال جریان

های روحانی خاصی به این االهیدانان بزرگ اما باز هم در اغلب موارد فرض بر این بود که خدا بصیرت

گذشته بخشیده و کلیسا باید توجه خاصی به تعالیم آنها داشته باشد. االهیدانان قرون وسطا به ندرت بدون پشتیبانی 

 کردند.االهیاتی ارائه میگرفتن از پدران اولیۀ کلیسا، بیانیۀ 
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از سوی دیگر، کلیسای قرون وسطا حتی بیش از اینها بر شوراهای کلیسایی مانند: شورای نیقیه، شورای 

شد. های این شوراها و شوراهای دیگر بسیار جدی گرفته میکُنستانتینوپُل، و شورای کالسِدون متکی بود. یافته

شمردند. مخالفت با مقدس میای از تعالیم غیرقابل منازعۀ کتابا مجموعهوسطا از هر نظر آنها راالهیدانان قرون

 شد.های کالم خدا و مسیح قلمداد میآنها به منزلۀ مخالفت با نوشته

های رسمی های شوراهای کلیسایی به شکل سنتها، بسیاری از تعالیم پدران کلیسا و یافتهبا گذشت قرن

گیری اصول عقاید مبسوط کلیسا کمک کردند. اصول ستحکام یافتن خود به شکلها، با اکلیسایی درآمد. این سنت

شد که عقاید کلیسایی مزبور نه به عنوان یک االهیات جایزالخطای انسانی، بلکه به عنوان االهیاتی قلمداد می

دورة اصالحات، از تراز اقتدار کالم خداست. در واقع، اصول عقاید کلیسا عمال جای کالم خدا را گرفت. پیش از هم

کلیسا چه »پرسیدند: بلکه باید می« گوید؟مقدس چه میکتاب»رفت که بپرسند: مسیحیان وفادار انتظار نمی

 «گوید؟می

به همان اندازه که مراجع کلیسایی گذشته برای کلیسای قرون وسطا اهمیت داشت، آموزة کالم خدا هم 

 صحنۀ آن دوران بود. در آن زمان مستلزم اقتدار باالی االهیاتی در

 

 مراجع معاصر قرون وسطایی
مقدس به مقدس به صورت نظری ادامه داد. اما کتاببرای اطمینان، کلیسا به تایید مرجعیت کتاب     

خودی خود برای هدایت کلیسا در مسائل معاصری که گذشتگان به آنها رسیدگی نکرده بودند، بیش از اندازه مبهم 

 های االهیاتی جاری خود هدایت شود؟توانست در جدالمی بود. پس چگونه کلیسا

مراتب کلیسا به طور ساده، االهیدانان قرون وسطا معتقد بودند که خدا نظامی از مراجع زنده را در سلسله

های جاری دهد. مرجعی که جدالای به بدن مسیح ارائه میمراتب تعالیم غیرقابل منازعهقرار داده است، و این سلسله

ها، و شخص پاپ که در نظر بسیاری سَرِ مصون از خطای کلیسا کرد عبارت بود از کشیشان، اسقفرا حل و فصل می

مقدس چه کتاب»پرسیدند: شد. وقتی اتخاذ یک تصمیم االهیاتی ضرورت داشت، ایمانداران نباید میمحسوب می

 «گوید؟سایی چه میمراتب کلیسلسله»شدند تا سوال کنند: بلکه تشویق می« گوید؟می

چند دهه پیش در یک پروژة بشارت خیابانی در کشوری از اروپای شرقی که عمدتا کاتولیک بود، شرکت 

من »مقدس را نپذیرفت. گفت: مقدسی را به یک مرد جوان هدیه بدهم، اما او کتابداشتم و خواستم کتاب

بعد « تونی اونو بفهمی،نه، خودتم می»تم: گف« شو به من بگه.فهمم. کشیشم باید معنیمقدس رو نمیکتاب

او « فهمی.فقط این آیه رو بخون و بگو چی می»را نشان دادم و گفتم:  16: 3مقدس را باز کردم و یوحنا کتاب

تونه اونو فهمم؛ فقط کشیشم میشو نمیبهت که گفتم، من معنی»انداخت و صمیمانه گفت:  16: 3نگاهی به یوحنا 
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مقدس دقیقا شبیه اکثر کرد، اما رویکردش به کتابآن مرد جوان در دنیای امروز زندگی می هرچند« بهم بگه.

 مسیحیان غربی در دورة قرون وسطا بود.

اگر تنها راه درک ارادة خدا از طریق مراجع کلیسایی باشد، آنگاه هیچ دلیلی وجود ندارد که مسیحیان عادی 

های کالم خدا به عنوان جای نوشتهمراتب رسمی کلیسا، بهسلسله مقدس نشان دهند. بنابراین،توجهی به کتاب

 کرد.هدایتگر مصون از خطای االهیات معاصر در آن دوره عمل می

های اولیه از مرجعیت توانیم قدر ادراک پروتستاناندازهای قرون وسطا، اکنون میبا در نظر داشتن چشم

 مقدس و کلیسا را بدانیم.کتاب

 

 یسمتوتستاننظام اولیة پر
ها از جهات زیادی دقیقا حول موضوع مرجعیت ها و پروتستاننقطۀ اصلی اختالف نظر میان کاتولیک    

 مقدس هدایتگر کلیسا باشد یا مرجعیت کلیسایی در گذشته و حال به حکمرانی ادامه دهد؟چرخید. آیا باید کتابمی

ها به انداز پروتستاناندازیم، و سپس چشممی مقدس نگاهیابتدا به دیدگاه پروتستان از مرجعیت کتاب

 کنیم. بیایید با دیدگاه پروتستان به مرجعیت کالم خدا شروع کنیم.مرجعیت کلیسایی را بررسی می

  

 مرجعیت کالم خدا
وسطا نسبت به کالم خدا به اَشکال قابل توجهی، به  های قرونانداز کاتولیکهمانطور که دیدیم، چشم

های اولیه به این خطاها با تنظیم دوبارة شده بود. در این بخش، خواهیم دید که واکنش پروتستانافراط کشیده 

 گیریم.های الهام، معنا، و شفافیت کالم خدا چه بود. ابتدا آموزة الهام را در نظر میآموزه

 
 الهام

کردند که کالم خدا می گران هم مانند االهیدانان قرون وسطا درکاز همین ابتدا باید بگوییم که اصالح

دانستند. مقدس را کتابی ماوراءالطبیعی از سوی خدا میدارای دو سرمنشاء االهی و انسانی است. از یک سو، آنها کتاب

های کالم خدا از طریق الهام االهی به قوم خدا اعطا لوتر، زوینگلی و کالون با اطمینان کامل تاکید داشتند که نوشته

 گوید:اعتقاد داشتند که می 16: 3جدیت تمام به سخنان پولس رسول در دوم تیموتائوس شده است. آنها با 

 

: 3جهت تعلیم و تنبیه و اصالح و تربیت در عدالت مفید است )دوم تیموتائوس  تمامی کتب از الهام خداست و به

16.) 
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دا هستند و طوری طراحی های کالم خدا در نهایت از جانب خدهد، نوشتههمانطور که این متن تعلیم می

 اند که برای قوم خدا مکاشفۀ خاص قابل اعتماد و کاملی را فراهم کنند.شده

کند. خدا به طور ماوراءالطبیعی اطالعاتی گران معتقد بودند که دست خدا کالم او را از خطا حفظ میاصالح

ر نگارش ایشان نظارت داشته تا همۀ مقدس داده است و بدربارة زمان حال، گذشته و آینده به نویسندگان کتاب

های کالم خدا مرجعیت مطلق و غیرقابل اعتراض تر از همه، الهام االهی به نوشتههای آنها درست باشد. مهمنوشته

 بخشد.می

گران با تشخیص این موضوع که نویسندگان بشری کالم خدا سهم قابل توجهی در محتوا و اما اصالح

جای اینکه های اولیه بهند، از اشتباه کلیسای قرون وسطا اجتناب کردند. پروتستانامقدس داشتهمعنای کتاب

مقدس را طوری ببینند که گویی از آسمان به زمین افتاده، بر اینکه کالم خدا از طریق وسیلۀ بشری، و کتاب

بشری، اغلب اوقات با فرآیندهای تاریخی برای ما تهیه شده است تاکید بیشتری داشتند. این رویکرد به نویسندة 

 کردند، همخوانی دارد.مقدس برخورد میمقدس شخصا با کتابروشی که عیسی و نویسندگان کتاب

 خوانیم:، این روایت را می44-41: 22طور مثال در متی به

 

فتند، برید؟ او پسر کیست؟ بدو گچون فریسیان جمع بودند، عیسی از ایشان پرسیده، گفت، دربارة مسیح چه گمان می

گوید، خداوند به خداوند من خواند؟ چنانکه میپسر داوود. ایشان را گفت، پس چطور داوود در روح، او را خداوند می

 (.44-41: 22انداز تو سازم )متی گفت، به دست راست من بنشین تا دشمنان تو را پای

 

شکارا به داوود، یعنی نویسندة استفاده کرد تا توجه فریسیان را آ 1: 110در این قسمت، عیسی از مزمور 

این متن جلب کند. عیسی و فریسیان با هم توافق داشتند که مسیح باید از نسل داوود باشد. اما در فلسطین قرن 

 بخواند.« خداوند»اول، رسم معمول این نبود که داوود نسل خود را 

داد. توجه کنید که ر خود میپس عیسی از فریسیان خواست که شرح دهند چرا داوود این عنوان را به پس

استدالل عیسی بر پایۀ این واقعیت است که معنی کالم خدا تا حدودی بستگی به جزئیات زندگی نویسندگان بشری 

مقدس در اشاره به موسی، اشعیا، ارمیا، ها و نویسندگان کتابهای فراوانی مانند این در مورد شخصیتآن دارد. نمونه

های کالم سزایی در نوشتهار انسانی کالم خدا وجود دارد. این ابزار انسانی شخصا سهم بهداوود، پولس و سایر ابز

 خدا داشتند.
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های دیگر به درستی نتیجه گرفتند که کالم خدا از شرایط واقعی ها و نمونهگران بر اساس این نمونهاصالح

خواستند به اند. اگر مسیحیان مینوشته های تاریخی خاصیبشری برخاسته است و افراد مختلف آن را برای وضعیت

های کالم خدا را دریابند، باید عالوه بر سرمنشاء االهی آن، بر منابع انسانی و تاریخی آنها هم تاکید درستی نوشته

 کردند.می

گران بسیار بیشتر از یک تئوری بود؛ این مقوله مقدس برای اصالحسنگین کردن وزنۀ انسانی در الهام کتاب

 گذاشت.های درک معنی کالم هم تاثیر میطرز چشمگیری بر روشبه 

 

 معنا
های رومی قرون جای پیروی از مدل کاتولیکگران بهتوانیم موضوع را اینطور خالصه کنیم: اصالحمی

شان از مفهوم مقدس بودند، به دنبال بنای تفسیرهایوسطا که در جستجوی معناهای االهی پنهان در کتاب

 شان، بودند. مقدس، یعنی معنای مورد نظر نویسندگان بشری در ارتباط با خوانندگان اولیههای کتابی متناللفظتحت

وسطایی نسبت به معنای کالم خدا های اولیه کامال از رویکردهای قروناما باید آگاه باشیم که پروتستان

طور خورد. بهی دوران اصالحات به چشم میهاجدا نشده بودند. گاهی رد پای نظریۀ چندظرفیتی کالسیک در نوشته

مثال، کتاب تفسیر لوتر از مزامیر نشانگر وابستگی پیوستۀ او به این روش از تفسیر است. اما دور از انصاف نیست اگر 

گران در مقایسه با اکثر همتایان کاتولیک خود، همواره تاکید بسیار بیشتری بر معنای مورد نظر بگوییم اصالح

مقدس را بر پایۀ معنای متن شان از متون کتابطور کلی، آنان بسیاری از کابردهاین بشری داشتند. بهنویسندگا

 ها، این تمرکز تاریخی در تفسیر، نقشی اساسی داشت.اصلی بنا کردند. برای پروتستان

که این مقدس، خوب است یادآور شویم برای درک تاکید دوران اولیۀ اصالحات بر معنی سادة متون کتاب

 رویکرد تعبیری از رنسانس قرن پانزدهم در اروپای غربی ریشه گرفته بود.

نام خود را از تجدید عالقه به ادبیات و فرهنگ کالسیک رومی و مخصوصا یونانی « تولد تازه»رنسانس یا 

ی فقط ترجمۀ گرفت که پیش از دورة اصالحات، در اروپای غربی اتفاق افتاد. پیش از رنسانس، محققان به طور کل

های گرفت. در زمانشناختند، و غالبا تفسیرهای آنها تحت نظارت کلیسا انجام میهای باستانی یونان را مینوشته

های مختلف، کلیسا عمال افالطون، ارسطو و سایر نویسندگان یونانی را تعمید داده بود به طوری که تفسیر نوشته

اما در دورة رنسانس، بسیاری از محققان حامیانی یافتند که از خواستۀ آنها کرد. آنان، از آموزة مسیحی پشتیبانی می

کردند. در عوض آنها شروع به تفسیر برای درک متون باستانی دورة کالسیک به دور از نظارت کلیسایی، حمایت می

ه تفاسیر ادبیات کالسیک خواستند در ابتدا درک بشود، کردند. در نتیجای که نویسندگان میها به همانگونهاین نوشته

 ارزشمند با استفاده از معنای تاریخی آنها انجام گرفت، که اغلب به شدت با تعالیم کلیسا تناقض داشت.
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مقدس عبری و یونانی منتشر شد و همین امر هم تغییر های جدیدی از کتابدر دورة رنسانس ویرایش

مقدس به طور عمده دیدیم، پیش از آن زمان، متون کتاب وجود آورد. همانطور کهچشمگیری در تفسیر کالم خدا به

خصوص مقدس، بهشد. اما بسیاری از محققان کتابتحت هدایت کلیسا و در حمایت از اصول عقاید کلیسا، تفسیر می

ها، در پیروی از اصول رنسانس شروع به خواندن کالم خدا به دور از کنترل کلیسا کردند و به دنبال پروتستان

 آنها بودند. های کالم خدا بر اساس معنی تاریخی اولیۀریزی تفسیر نوشتهپایه

اللفظی به عنوان پایۀ هرگونه تفسیر، منجر به ها بر اساس معنی اولیه یا مفهوم تحتگیری پروتستانجهت

متن  ها از یک معنی یکپارچه و منسجم در هرای در درک معنی کالم خدا شد. پروتستانتغییر قابل مالحظه

 گوید:می 9، بخش 1مینستر فصل کردند. همانطور که اعتقادنامۀ وستمقدسی صحبت میکتاب

 

 مفهوم حقیقی و کامل قسمتی از کالم خدا... همیشه دارای یک معنی اصلی است نه معانی متعدد.

 

 بنامیم.« واحد»انداز را بتوانیم معنی شاید این چشم

مقدسی اغلب معنایی بسیار بیشتر از ارزیابی سادة مفهوم متون کتابها تشخیص دادند که البته پروتستان

اللفظی خود دارند. متون کالم خدا مفاهیم ضمنی و ارتباطات زیادی با حقایق مسیحی دارد که فراتر از توانایی تحت

و کامل آن است  رود. اما همۀ این ابعاد بخشی از معنی واحد، راستیندرک نویسندگان بشری آنها در روزگار خود می

 اللفظی یا سادة کالم خدا هماهنگی دارد.چون با مفهوم تحت

های کالم خدا، بر ها عالوه بر تاکید بر جنبۀ بشری الهام و اهمیت مفهوم یکپارچۀ لغوی نوشتهپروتستان

 شفافیت یا وضوح کالم خدا هم اذعان داشتند.

 

 شفافیت
را مبهم و مستلزم تفسیر معتبر کلیسایی بدانند، استدالل  های کالم خداجای آنکه نوشتهگران بهاصالح

 مقدس وجود داشت.مقدس قابل فهم است. چند عامل چشمگیر در آموزة پروتستان شفافیت کتابکردند که کتابمی

داد. در مقدس را در دسترس عموم قرار نخست، استفادة گسترده از دستگاه چاپ، تعداد بیشتری کتاب

کرد تا صحت بیانیۀ کلیسای پذیر به نوبۀ خود خواندن آن را برای مسیحیان امکان مقدسبدسترس بودن کتا

های کالم خدا مبهم است را شخصا ارزیابی کنند. دوم، پیشگامانی جسور شروع به کاتولیک مبنی بر اینکه نوشته

الم خدا را برای مردم ممکن های عامی مردم کردند و همین امر هم بازبینی شفافیت کترجمۀ کالم خدا به زبان

اللفظی هم به ( یا تحتsensus literalisسنسوس لیترالیس )م، تمرکز اصلی اصالحات بر تفسیر کرد. سو

االهیدانان اجازه داد تا تفاسیر خود را بر مبنایی قابل آزمایش و بازبینی قرار دهند. دیگر الزم نبود که آنها فقط به 



 مبانی االهیات مسیحی   ر االهیاتمرجعیت د: ۴رس د

 

 

-11- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

ها منجر به این های مراجع کلیسایی متکی باشند. وارسی کالم خدا با این روشمقدس بر طبق گفتهمعنی کتاب

 مقدس بسیار شفاف و روشن است.شد که برخالف دیدگاه کاتولیک، کتاب تشخیص گسترده

 کرد هم اینطور نوشت:حتی اِراسموس وفادار به کلیسای کاتولیک رومی که با لوتر و اصالحات مخالفت می

 

 تواند کالم خدا را بفهمد.هم می ساده کشاورز ... یک

 

مقدس مقدس و تثبیت دوبارة کتابها را برای تاکید بر شفافیت کتابهایی اینچنین راه پروتستانپیشرفت

خواندند، مقدس را میها در این محیط جدید کتاببرای مسیحیت باز کرد. وقتی پروتستان کاربردی یمرجع به عنوان

های بسیار مهم که کلیسای کاتولیک آنها را مبهم اعالم کرده بود، در واقع بسیاری از متنشان روشن شد که برای

مقدسی هرچه مقدس، تعالیم کتاببه سادگی قابل درک هستند. مفسرین پروتستان دریافتند که با مطالعۀ بیشتر کتاب

مقدس اندازه نسبت به شفافیت کتاببیها های اول اصالحات، پروتستانرسند. در دههنظر میبیشتر شفاف و واضح به

مقدس را بخوان و االهیات را با مکاشفۀ شفاف بین بودند. همه چیز گویی موضوعی به همین سادگی بود: کتابخوش

 خدا در آن مطابقت بده.

ربارة تری نسبت به آن یافتند و دگرایانهاما با ادامۀ کار نهضت پروتستان بر کالم خدا، خود آنها دیدگاه واقع

مقدس های کتابکم روشن شد که معنی بعضی از قسمتکردند. کممقدس صحبت میدرجات شفافیت در کتاب

 ها است.تر از دیگر قسمتواضح

ها ها به موضوعی دیگر، و زوینگلیَنها به یک موضوع اعتقاد دارند، کالونیستیوقتی آشکار شد که لوتر

مقدس جای خود را به از حد مثبت اولیه نسبت به وضوح کتاب اه بیششان با آنها متفاوت است، دیدگعقیده

 ها نباید باعث تعجب ما شود. تر پروتستانتری داد. در واقع، این دیدگاه بالغاندازهای شایستهچشم

 کرد که درک بعضی از مسائل در کالم خدا سخت است:اقرار  16: 3حتی پطرس رسول هم در دوم پطرس 

 

نماید، که در آنها بعضی چیزهاست که فهمیدن آنها مشکل های خود این چیزها را بیان میایر رساله)پولس( در س

: 3کنند، تا به هالکت خود برسند )دوم پطرس علم و ناپایدار آنها را مثل سایر کتب تحریف میاست، و مردمان بی

16.) 

 

های پولس گوید که درک همۀ نوشتهکند: او نمیتوجه داشته باشید که پطرس چگونه مطلب را ادا می

های پولس گوید که درک همۀ آنها مشکل است. بلکه به گفتۀ او درک بعضی از نوشتهآسان است؛ همچنین نمی

 مشکل است.
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مقدس را باالتر از مرجعیت گران پروتستان بر خالف کلیسای قرون وسطا مرجعیت کتاببنابراین اصالح

ا درک کردند که از مکاشفۀ خدا در کالم او محروم نیستند. آنها شفافیت کالم خدا را هکلیسا قرار دادند. پروتستان

 مقدس به عنوان مرجع مطلق و فراتر از مرجعیت کلیسا تثبیت شد.تایید کردند و در نتیجه کتاب

ولیه نسبت های اایم تا ببینیم دیدگاه پروتستانهای اولیه به کالم خدا، آمادهپس از بررسی دیدگاه پروتستان

 به مرجعیت مقامات کلیسایی چگونه بود.

 

 مرجعیت کلیسا
های خود نسبت به الهام، معنا و شفافیت کالم خدا تکیه داشتند گران بر دیدگاههمانطور که دیدیم، اصالح

ر باشیم مقدس را به عنوان تنها مرجع بالمنازع االهیات تثبیت کنند. اما باید نسبت به این واقعیت هم هشیاتا کتاب

کردند. برعکس، آنها معتقد بودند که های اولیه به کلی مرجعیت االهیات مقامات کلیسایی را رد نمیکه پروتستان

خواستند این مرجعیت در مقام دوم و تحت قدرت االهیات مقامات کلیسایی مرجعیت زیادی دارد، اما مصرانه می

 مقدس قرار گیرد.تعالیم کتاب

روتستان نسبت به مرجعیت مقامات کلیسایی را با نگریستن بر دو موضوع بررسی خوب است که دیدگاه پ

های اولیه از مرجعیت کلیسا در گذشته چه بود؛ و دوم، آنها چه درکی از مرجعیت کلیسای کنیم: اول، درک پروتستان

 گذشته را در نظر بگیرید.های اولیه به مرجعیت مقامات کلیسایی در اندازهای پروتستانمعاصر خود داشتند؟ اول چشم

 

 مراجع پیشین
الیم پدران کلیسا های اولیه اعتبار بسیار زیادی برای تعهرچند تصورش برای ما مشکل است، اما پروتستان

ای از کلیسا را حفظ کردند. آنها به شدت معتقد گران آموزة پُرمایهکلیسا قائل بودند و این اصالح ۀو شوراهای اولی

قدس کلیسای اولیه را در بسیاری از حقایق مهم هدایت کرده است که مسیحیان در روزگار آنها حتما البودند که روح

 دادند.شان میباید تشخیص

« تنها کالم خدا»گران از مرجعیت کالم خدا تحت عنوان های گذشته دیدیم، اصالحهمانطور که در درس

اسفانه بسیاری از مسیحیان اونجلیکال امروز دچار کردند. مت( یاد میSola Scripturaیا سوال اسکرپتورا )

 اند. شده« تنها کالم خدا»سوءتفاهمی جدی نسبت به آموزة 

متضمن آن است که نباید به « تنها کالم خدا»امروزه بسیاری از مسیحیان اونجلیکال معتقدند که آموزة 

تنها کالم »نبود، و برداشت درستی از مقدس متوسل شویم. اما این موضع اصالحات هیچ قدرتی به غیر از کتاب

مقدس را تنها مرجع برای کردند که کتابپافشاری نمی« تنها کالم خدا»گران از این نظر بر هم نیست. اصالح« خدا

ها نه برای اینکه بخواهند سایر مراجع را از شمردند. هرچند شاید عجیب به نظر برسد، اما پروتستانایمانداران می
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بودند، بلکه دقیقا به این علت که برای مراجع االهیاتی « تنها کالم خدا»ند مدافعین سرسخت آموزة رده خارج کن

 دیگر احترام بسیار زیادی قائل بودند.

 10، بخش 1مینستر فصل ای از این موضوعات در اعتقادنامۀ وستبرای راحتی کار، خوب است به خالصه

 مراجعه کنیم:

 

تالفات دینی باید توسط او حل و فصل گردد و همۀ مصوبات شوراهای کلیسایی و ترین قاضی، که همۀ اخعالی

ها و تمام عقاید مردم و نظرات شخصی باید به وسیلۀ او آزموده شود و رای نظرات نویسندگان قدیم و تعالیم انسان

 گوید.القدس است که در نوشتجات مقدس سخن میآورد، فقط روحاو در ما آرامش به وجود می

 

ترین قاضی است که همۀ عالی»گوید القدس که در کالم خدا سخن میاین بخش به شدت تاکید دارد روح

های کلیسا باید طبق معیار کالم خدا به عبارت دیگر، همۀ داوری« اختالفات دینی باید توسط او حل و فصل گردد.

« ترین قاضیعالی»گوید مقدس سخن میر کتابالقدس که دانجام شود. اما به زبان موجود در اینجا توجه کنید. روح

شان باالتر از او نیست. در واقع، ترین قاضی باشد، یعنی قضات دیگری وجود دارند که رتبهاست. اگر کسی عالی

آید، از کند. در آنچه به نظر نوعی ترتیب اهمیت میاعتقادنامه در این متن به تعدادی از مراجع مورد نظر اشاره می

ها که اشاره به تعالیم دیگران در کلیسا در گذشته و حال نویسندگان قدیم )یا پدران کلیسا(، تعالیم انسان شوراها،

است، و عقاید مردم و نظرات شخصی که یعنی حس یا اعتقاد راسخ درونی در مورد یک موضوع خاص است، یاد 

به  وم، یعنی قدرتی تحت قدرت مطلق کالم خداپذیرد، اما رتبۀ دمینستر این مراجع را میشود. اعتقادنامۀ وستمی

 بخشد.آنها می

کردند، ولی گران را متهم به نادیده گرفتن مرجعیت کلیسایی میاالهیدانان کاتولیک غالبا اصالح

 گذشتگان را نادیده بگیرند. « تنها کالم خدا»گران مراقب بودند که مبادا در حین حفظ آموزة اصالح

کردند. در شان را با مراجعه به پدران کلیسا تقویت میهایهای اولیه اغلب دیدگاهاول، پروتستاندر وهلۀ 

کالون مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت،  «مسیحیت مبانی و اصول»ای که حقیقت، در طول بیشتر از بیست دفعه

افه کرد. در وهلۀ دوم، متنی از اصول و مبانی بینیم که او تعاملی هرچه بیشتر با پدران کلیسای اولیه را به آن اضمی

 مسیحیت کالون به سادگی نشانگر دیدگاه او به مرجعیت شوراهای کلیسایی است.

 گوید گوش دهید:به آنچه کالون در جلد چهارم اصول و مبانی می

 

و )به قول معروف( با شان باید منسوخ گردد، هایدر اینجا بحثی ندارم که همۀ شوراها باید محکوم شوند یا مصوبه

شماری، تا اینکه هر فردی حق داشته باشد ارزش میولی تو همه چیز را بی»گویید: شان کنیم. مییک ضربه باطل
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شود، من هم به هیچ وجه! ولی هرگاه حکم شورایی پیش کشیده می« تصمیمات شوراها را بپذیرد یا ردشان کند.

ای، وضوع بیندیشم که آن شورا در چه زمانی برگزار شده، دربارة چه مسئلهباید مثل هر فردی ابتدا با دقت به این م

اند؛ سپس باید طبق معیار کالم خدا بررسی کنم که دربارة و با چه نیتی بوده، و چه نوع افرادی در آن حضور داشته

وقت یا م حکمند یک و این کار را طوری انجام دهم که تعریف آن شورا وزن خود را بیابد و مان -چه موضوعی بوده

 ای شود که به آن اشاره کردم.باشد. اما نباید مانع بررسی اولیه

 

خورد: اول، او اصرار داشت که شوراهای کلیسایی را چند تفکر مهم مختلف در سخنان کالون به چشم می

یعنی تمرکز  -رنسانسهای تفسیری اند. روشباید به لحاظ تاریخی درک کرد. آنها مکاشفۀ ابدی و مستقیم خدا نبوده

با دقت به این موضوع »باید در مورد شوراهای کلیسایی به کار برود. ایمانداران باید  -اللفظیبر مفهوم تاریخی تحت

ای و با چه نیتی بوده، و چه نوع افرادی در آن )بیندیشند( که آن شورا در چه زمانی برگزار شده، دربارة چه مسئله

 «اند.حضور داشته

راهنمای کالون برای پافشاری بر این موضوع بود که « تنها کالم خدا»جبی ندارد که ببینیم آموزة دوم، تع

باید به « معیار کالم خدا»گوید: تعالیم کلیسا باید سرانجام در پرتو کالم خدا ارزیابی شوند. همانطور که در اینجا می

 کار گرفته شود.

های گذشته ورِ درس، آن است که کالون مدعی بود آموزهاما سومین موضوع و مهمترین نکته در جهت منظ

های باستانی و دیرینۀ کلیسا را باید به عنوان احکام پذیرفت. به این معنا که یافته« مانند یک حکم موقت»را باید 

د که اشتباه مقدسی ثابت کنموقت یا اولیۀ خود بپذیریم. باید تعلیم آنها را بپذیریم مگر اینکه معیار تفسیر دقیق کتاب

 هستند.

های معاصر او، به غیر از تندروترین آنها بود. اکثریت راهبرد کالون نمایانگر حکمت هدایتگر تمام پروتستان

شناختند. ها مرجعیت واالیی را که باید برای پدران کلیسا و عقاید کلیسا قائل شد، به رسمیت میقاطع پروتستان

 گذشته، همراه با پذیرش مشروط و تمایل به تعهد به برتری کالم خدا بود. رویکرد آنها به مرجعیت کلیسایی در  

ها چه پس از بازبینی دیدگاه پروتستان نسبت به مرجعیت مقامات کلیسایی در گذشته، باید ببینیم پروتستان

جوابی برای  ای از مرجعیت معاصر خود داشتند. چه نوع مرجعیتی برای خود و سایر کسانی که به دنبالنوع ارزیابی

 شدند؟مسائل جاری االهیاتی بودند، قائل می

 

 مراجع معاصر پروتستان
همانطور که به یاد دارید، کلیسای کاتولیک قرون وسطا نظامی دقیق از مراجع االهیاتی زنده تشکیل داده 

دِ این مرجعیت بود که در رأس آنها پاِپ مصون از خطا قرار داشت. اصالحات پروتستان به طور عمده تبدیل به ر
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شد. پاپ، شوراهای کلیسایی، مقدس به عنوان مرجع غیرقابل منازعه پذیرفته میباید تنها کتاب مقامات کلیسایی شد.

 پذیر بودند.و سایر مراجع کلیسایی جایزالخطا و اشتباه

لیسا های اولیه احترام زیادی برای مرجعیت معلمین دستگذاری شده در کدرک این موضوع که پروتستان

دادند، قائل بودند، اهمیت دارد. محققین منفرد یا افرادی با درجۀ دکترا در کلیسا که االهیات اصالحات را شکل می

های اعتقادی ها و پرسش و پاسخای اعتقادنامهها تقریبا در هر فرقهشایستۀ احترام واالیی بودند. در واقع پروتستان

 شدند.راجع ثانوی در کلیسا شناخته میوجود آوردند که به عنوان مخود را به

های اولیه احترام بسیاری برای االهیدانان دستگذاری شدة معاصر خود قائل بودند، چون اعتقاد پروتستان

 دهد که پیروان مسیح باید به مراجعی که خدا در کلیسا قرار داده، احترام بگذارند.داشتند کالم خدا تعلیم می

کند، اما به طور مثال دستورالعمل پولس به تیطس دا به این موضوع اشاره میهای زیادی از کالم خبخش

 خوانیم:در نظر بگیرید. در آنجا می 15، 1: 2را در تیطس 

 

کس تو را اما تو سخنان شایستۀ تعلیم صحیح را بگو... این را بگو و نصیحت فرما و در کمال اقتدار توبیخ نما و هیچ

 (.15، 1: 2حقیر نشمارد )تیطس 

 

دهد که پیروان مسیح باید تا های زیادی مانند این متن، تعلیم میهای اولیه دریافتند که قسمتپروتستان

هایی نبود حد امکان مطیع رهبران شایستۀ منصوب در کلیسا باشند. بنای یک االهیات مسیحی وظیفۀ افراد یا گروه

 کردند.که جدا از چنین ساختار قدرتی عمل می

توان در یک شعار قدیمی که اغلب در محافل مقدسی و کلیسایی را میمیان قدرت کتاب این تعادل

، یا به شکل خالصه «شده همواره در حال اصالح استکلیسای اصالح»شود، خالصه کرد. شده تکرار میاصالح

این «. نهمواره در حال اصالح شد»یا  :semper reformanda« سِمپِر ریفورماندا»شده در عبارت التین 

دهد هرقدر هم که مراجع کلیسایی اهمیت شدة کلیسا کامال تشخیص میدهد که شاخۀ اصالحشعارها نشان می

 داشته باشند، باید همواره تحت بررسی موشکافانۀ کالم خدا قرار بگیرند.

دازیم: توانیم به سومین مبحث این درس بپرپس از بررسی کلیسای قرون وسطا و اصالحات اولیه، اکنون می

های معاصر چگونه باید به این موضوعات نگاه کنند؟ دربارة مرجعیت کالم خدا و کلیسا در روزگار خودمان پروتستان

 چه اعتقادی باید داشته باشیم؟
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 پروتستانتیسم معاصر
 دهیم که باید نسبت به کالم خدا داشتههایی جواب میما این سواالت را ابتدا با اشاره به انواع نگرش

باشیم، و سپس چند دیدگاه مهمی که الزم است امروزه نسبت به مرجعیت مقامات کلیسایی داشته باشیم را ارائه 

 خواهیم کرد.

 

 مرجعیت کالم خدا
های معاصر نسبت به کالم خدا را با اشاره به سه مسئله بررسی خواهیم کرد که در طول این درس نگرش

های کالم خدا، معنای کالم خدا، و شفافیت آن. امروزه تعدادی از ن نوشتهاند، یعنی: الهامی بودمد نظر ما بوده

های متفاوتی که نسبت به این موضوعات وجود دارند، مدعیِ پیروی از سنت اصالحات هستند. ابتدا با نگرش

را ارزیابی ها نگاهی خواهیم انداخت و ارزش آنها های مدرن در مورد الهامی بودن کالم خدا، به این نگرشدیدگاه

 خواهیم کرد.

 

 الهام
مقدس از خدا کند، به نوعی اعتقاد دارد که کتابامروزه هر کسی که به راستی ادعای پروتستان بودن می

 شدة الهام در روزگار ما، ابهام زیادی وجود دارد.بندی آموزة اصالحالهام گرفته است. اما دربارة این قاعده

های معاصر هستند. در یک سو، دیدگاهی تر پروتستانمورد اقبال عمومی کم سه دیدگاه دربارة الهام،دست

قرار « الهام مکانیکی»شود؛ در سوی دیگر، دیدگاه تندروی مشابهی به نام خوانده می« الهام ذهنی»است که غالبا 

هی کوتاه به هر سه دیدگاه قرار گرفته است. بیایید نگا« وار یا ارگانیکاندام الهام»در میانۀ این دو، دیدگاه  دارد. و

 بیندازیم.

مقدس های لیبرال مورد تایید قرار گرفته است. در این نگرش، کتابذهنی عمدتا از سوی پروتستانالهام 

« الهامی»به مفهومی ذهنی الهام شده است، درست همانطور که دربارة آثار شکسپیر، رامبراند، یا باخ به عنوان آثار 

نوشتند نظارت نداشت. در این دیدگاه، مقدس را برانگیخت، اما بر آنچه مینویسندگان کتاب کنیم؛ یعنی خدایاد می

کند. بنابراین کالم خدا خطاپذیر و فاقد مرجعیت مطلق در کلیساست. ها را بیان میمقدس فقط نظرات انسانکتاب

اصالحات پیش بروند رد شود چون  خواهند در روحانداز باید توسط کسانی که میالزم به گفتن نیست که این چشم

گیرد. این دیدگاه هم اعتبار و هم مرجعیت نهایی را را نادیده می« تنها کالم خدا»ها به اصل سرسپردگی پروتستان

 کند.مقدس سلب میاز کتاب

قرار دارد. این نگرش تا « الهام دیکته شده»در سوی دیگر طیف مورد نظر، الهام مکانیکی یا به عبارتی 

اند. در این دیدگاه نسبتا منفعل بوده مقدس در هنگام نگارش کالم خداکند که نویسندگان کتابودی بیان میحد
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اند. به طور کلی مقدس را نگاشته است، و نویسندگان بشری به عنوان کاتبان او عمل کردهخدا اساسا خودش کتاب

کند چون اهمیت مضمون تاریخی نویسندة دور می« اتنها کالم خد»این نگرش نسبت به الهام نیز انسان را از اصل 

اللفظی کالم گران به دقت توجه داشتند که انکار ارزش مفهوم تحتشود. اصالحبشری و معنی اصلی را منکر می

توان ارزیابی و پیروی کرد. ناچار مقدس را دیگر نمیخدا، مانعی در برابر مرجعیت عملی کالم خداست و معنی کتاب

مقدس برای ما دیگر به خودی مقدس دخیل کنیم. و در نتیجه کتابتفکرات خودمان را در تفسیر کتابشویم می

 ترین مرجع در االهیات نخواهد بود.خود عالی

شدة معاصر باید از دو تندروی الهام ذهنی و الهام مکانیکی دوری و کامال بر ماهیت پویای االهیات اصالح

های آنان نظارت داشت تا مقدس را برای نوشتن به حرکت در آورد و بر نوشتهن کتابالهام تکیه کند: خدا نویسندگا

ها، احساسات یا االهیات آنها اعمال قدرت نکرد. برعکس، مصون از خطا و مقتدر بنویسند. اما بر افکار شخصی، انگیزه

حقایق جاودانی خدا را در متونی کامال مقدس وجه در تضاد با هم نبودند. تمام کتابابعاد بشری و االهی الهام به هیچ

هاست، اما این تعالیم ای برای همۀ زمانمقدس قاعدهدهد. تمامی تعالیم کتابارائه می انسانی با شرایط فرهنگی

های انسانی و االهی، تاریخی و شده از الهام پویا بر ویژگیوابسته به زمینۀ شرایطی خاص است. دیدگاه اصالح

 را حفظ کرد.« تنها کالم خدا»شدة توان آموزة اصالحمقدس تاکید دارد، و به این طریق میابماورایی تمام کت

خواهند مقدس، کسانی که میها دربارة الهامی بودن کتابشک، از میان سه روش عمدة تفکر پروتستانبی

ین شکل مطابق با اصولی است ترشوند که آموزة الهام پویا به کاملامروز نهضت اصالحات را پیش ببرند، متوجه می

 که اصالحات پروتستان را شکل داد و به پیش برد.

عالوه بر تاکید بر ماهیت پویای الهام، االهیدانان امروزی در سنت اصالحات باید به درستی ماهیت معنایی 

 کالم خدا را نیز ارزیابی کنند.

 

 معنا
شده در این حوزه وجود دارد، ولی تفکر اصالح های مختلف به نمایندگی ازگیریبار دیگر، طیفی از موضع

توان آن را برند. در یک سوی طیف، دیدگاهی است که میهای اصالحات را به پیش نمیها آرمانهمۀ این گزینه

قرار دارد، و در « نگرانهظرفیتی سادهنظریۀ تک»نامید. در سوی دیگر دیدگاهی به نام « نظریۀ چندظرفیتی معاصر»

ای به نظریۀ شود. بیایید ابتدا اشارهخوانده می« ظرفیتی چندوجهینظریۀ تک»دیدگاهی است که میانۀ طیف 

 چندظرفیتی معاصر بیندازیم.

مقدسی صحبت شده دربارة چندظرفیتی بودن متون کتابهای اخیر بعضی االهیدانان اصالحدر دهه

نظریۀ چندظرفیتی »ختلف زیادی هستند. در حالیکه های کالم خدا دارای معانی مکنند، با این اعتقاد که نوشتهمی
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به طور « نظریۀ چندظرفیتی معاصر»مقدس بود، خاطر سرمنشاء االهی کتابحاکی از معانی چندگانه به« کالسیک

 معمول بر اساس گنگ بودن زبان انسان است.

برای مفسرین  مقدس ظروفی خالیدهد که متون کتابتعلیم می« نظریۀ چندظرفیتی معاصر»در واقع، 

شود، دستور زبان متون هستند تا آنها را از معنی پر کنند. مطمئنا همانطور که به هر ظرفی شکل خاصی داده می

ها، معنی خاص کنند. با این وجود، در میان این مولفههای اولیه در معنای آن ایجاد میمقدس هم بعضی مولفهکتاب

 شود.میمقدس ارائه مورد نظر توسط مفسرین کتاب

« سنسوس لیترالیس»شود که باید فشار اصالحات بر پیروی از قاعدة بر این اساس، چنین استدالل می

sensus literalis  آورند که باید اللفظی ساده( را کنار بگذاریم. در عوض اینطور دلیل می)مفهوم تحت

اللفظی متن نباشیم. اما الزم است که تحتتفسیرهای خودمان را در متون وارد کنیم، و زیاد نگران معنی اصلی یا 

 کند.این نظریۀ چندظرفیتی را رد کنیم چون اقتدار کالم خدا را باطل می

نامیم. این دیدگاه می« نگرانهظرفیتی سادهنظریۀ تک»در سوی دیگر این طیف، دیدگاهی است که آن را 

اما به اشتباه، امکان پیچیده بودن آن معنای یگانه  کند که هر متن کالم خدا فقط یک معنی دارد،به درستی بیان می

 را در نظر بگیرید: 16: 3کند. مثال یوحنا را رد می

 

زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هالک نگردد بلکه حیات 

 (.16: 3جاودانی یابد )یوحنا 

 

به ما  16: 3ست؛ یوحنا این آیه خیلی ساده»نگرانه بگوید: ظرفیتی سادهفکر تکشاید یک فرد مسیحی با ت

 «میگه که باید به مسیح ایمان بیاریم.

گوید. به این خالصه با وجود محدودیتی که دارد، درست است، اما آیۀ مورد نظر چیزی بسیار بیشتر می

ارة این جهان، مجازات ابدی، و زندگی جاودانی هم روشنی دربارة محبت خدا، تجسم مسیح، مرگ و قیام او؛ و درب

طور دهد، این آیه هم بههایی از معانی متقابل چندگانه را تشکیل میهای کالم خدا شبکهکند. چون آموزهصحبت می

کند. پس در این معنا، تر به آنها اشاره میهای کالم مستقیمکشد که سایر قسمتضمنی هرگونه مبحثی را پیش می

 ای است که بتوانیم ارائه کنیم.فقط یک معنا دارد، اما آن معنی فراتر از هر خالصه 16: 3نا یوح

رود، توانیم ببینیم که معنی کالم خدا به قدری پیچیده است که همواره فراتر از تفسیرهای ما میوقتی نمی

مقدس یکی بدانیم. خود کتابمقدس را با شویم که نزدیک است تفسیر خودمان از کتابدچار این خطر جدی می

مقدس همواره فرای ، یعنی این اعتقاد که کتاب«تنها کالم خدا»گیرد و مقدس را به خود میتفسیر ما مرجعیت کتاب

 گیریم.تفسیرهای ما قرار دارد را نادیده می
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بقت دارد. اندازهای اصالحات اولیه مطاقرار دارد که با چشم« ظرفیتی پیچیدهنظریۀ تک»در مرکز طیف، 

 کند:اینطور توصیف می 9، پاراگراف 1را در فصل « ظرفیتی پیچیدهنظریۀ تک»مینستر نامۀ وستاعتقاد

 

وقتی در مورد مفهوم حقیقی و کامل قسمتی از کالم خدا )که همیشه دارای یک معنی اصلی است و نه معانی متعدد( 

اند مورد بررسی و یی که موضوع را آشکارتر بیان کردههاآید، برای یافتن جواب باید سایر قسمتسوالی پیش می

 تفتیش و مطالعه قرار گیرند.

 

در این نظریه، هر متن دارای یک معنا است، اما این معنی یگانه، پیچیده و چندجانبه است و به واسطۀ 

 شود.ای که در تعلیم کلی کالم خدا قرار دارد، آشکار میشبکۀ متقابل چندگانه

مقدس ظرفیتی پیچیدة اصالحات را تایید کنیم که موید معنی معتبر کتابوز این نظریۀ تکالزم است امر

مان از هایمقدس در حد خالصهاست و در انتظار ما برای ارائۀ معنا نیست. اما این موضوع ما را از تنزل سطح کتاب

توانیم ارائه کنیم. ه با تالش زیاد میدارد. هر قسمت متن کالم خدا معتبرتر از هرگونه تفسیری است کآن، باز می

دهد که ما را قادر به اعتالی  روشی برای درک معنی کالم خدا ارائه می« ظرفیتی چندجانبهنظریۀ تک»اندازِ این چشم

 کند.االهیات اصالحات در زمان حاضر می

 صحبت کنیم.مقدس شدة مدرن در مورد شفافیت کتابهای اصالحتوانیم دربارة دیدگاهاکنون می

 

 شفافیت
خوب است دوباره به سه نقطه در یک طیف بیندیشیم. در یک سو، با گرایشات معاصر به سمت ابهام کامل؛ 

شدة درجات شفافیت مواجه در سوی دیگر با گرایشات معاصر به سمت شفافیت کامل؛ و در میانه با آموزة اصالح

 شویم.می

دانند س را به طور تقریبی کامال مبهم یا پنهان از درک ما میمقدهایی که کتابامروزه یافتن پروتستان

دانند چون معتقدند که مدرن، کالم خدا را مبهم میکار مشکلی نیست. اغلب آنها با روحیۀ شکاک و تعبیر پُست

خ کند. از دید آنها تاریمقدس نیز دارای تناقض است و خود را نفی میدرست مانند هر قطعۀ ادبی دیگری، کتاب

های تأویلی زیاد بوده که امروزه تعیین روش درک آن تقریبا ناممکن ای دچار دشواریمقدسی به اندازهتفسیر کتاب

 است.

مقدس درست است که مانند هر نوع ارتباط مرسوم بشری دیگری، همواره ابهاماتی در حواشی مکاشفۀ کتاب

های در همۀ موارد غیرشفاف است. بسیاری از قسمتمقدس توان ادعا کرد که کتابوجود دارد، اما به سختی می

مقدس شفافیت و وضوح زیادی دارند. این دیدگاه نشانگر اعتقاد اصالحات به شفافیت کالم خدا نیست. اگر کتاب
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مقدس را رد آمیز دربارة ابهام کتابهای اغراقگونه نظریهبخواهیم امروز با روحیۀ اصالحات پیش برویم، باید این

 کنیم.

توان سریع و ها معتقدند که تقریبا تمام کالم خدا چنان شفاف است که میاز سوی دیگر، بعضی پروتستان

مقدس هستند چون به آسان آنها را درک کرد. اغلب اوقات مدافعان این نظریات قادر به حفظ نظریۀ شفافیت کتاب

 گیرند.آورد را نادیده میراحتی هرگونه تفسیری که از میان جوامع مسیحی بستۀ آنها سر برنمی

شدة امروزی اغراق در مورد شفافیت کالم خدا وسوسۀ بزرگی برای بسیاری از االهیدانان در سنت اصالح

انگاری بیش از حد خواهیم کالم خدا را از باتالق شکاکی و بداندیشی مدرن حفظ کنیم. اما سادهاست. ما شدیدا می

گران انداز اصالحات به آن نیست. همانطور که دیدیم، اصالحنشانگر چشم در مورد شفافیت کالم خدا به این شکل،

 کم دشوار است.مقدس اگر غیرممکن نباشد، دستهایی از کتابکردند که درک قسمتاولیه اقرار می

، 1مینستر فصل نامۀ وستکند. اعتقاددر این میان موضعی وجود دارد که به درجاتی از شفافیت اذعان می

 گوید:به اقتباس از همین موضع می 7اف پاراگر

 

مقدس به طور یکسان روشن نیست و همچنین برای تمام مردم به طور یکسان آشکار های کتابمفهوم تمام قسمت

های مختلف باشند ولی آنچه الزم است انسان برای نجات بداند و ایمان بیاورد و عملی سازد، در قسمتنمی

علم هم به وسیلۀ استفاده شکار بیان گردیده که نه فقط علما بلکه اشخاص بیمقدس به قدری روشن و آکتاب

 توانند به فهم کافی آنها برسند.مناسب از وسایل معمولی می

 

هایی از کالم روشن و کند که موارد ضروری برای نجات در بخشنامه مشخص میتوجه کنید که اعتقاد

های دیگر کالم خدا به یک اندازه شفاف نیستند. به عبارت قسمت کند که همۀشفاف است، اما همچنین اقرار می

 مقدس نه کامال شفاف است و نه کامال مبهم.دیگر، کتاب

های متفاوت مسیحی داریم، به یاد دارید که در دروس گذشته میان سطوح مختلف اطمینانی که به آموزه

خوانیم. در پایۀ مخروط اطمینان، اعتقادات می« اطمینانمخروط »تمایز قائل شدیم. از مدلی استفاده کردیم که آن را 

مان به آنها کم است. در راس مخروط، اعتقادات اصلی ما قرار گرفته ترِ ما قرار دارد چون سطح اطمیناناهمیتکم

ن که دربارة آنها سرسخت هستیم؛ رها کردن این اعتقادات به منزلۀ از دست دادن ایمان مسیحی است. و در میان ای

 مان به آنها متفاوت است.دو، تمام دیگر اعتقادات ما جا گرفته که درجۀ اطمینان

های از بسیاری جهات، خوب است که به شفافیت کالم خدا هم با روش مشابهی بیندیشیم. نخست، جنبه

ای نیست. مقدس، از جمله درک آنچه برای نجات الزم است، مستلزم انجام تالش دانشمندانهزیادی از تعلیم کتاب

توانند اینها را درک به یک اندازه می« علماشخاص بی»و « علما»گوید، مینستر مینامۀ وستهمانطور که اعتقاد
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مقدس های کتابگنجد. در واقع، درک بسیاری از قسمتمقدس هم در این مقوله میکنند. اطالعات دیگر کتاب

 آسان است.

، یا وجود افرادی با اسامی ابراهیم، موسی، و داوود، و یا رفتن طور مثال، درک آفرینش جهان توسط خدابه

دهد که عیسی در ناصره اسرائیل به مصر و بعدها به اسارت، کار مشکلی نیست. عهد جدید به سادگی تعلیم می

زی ای شفاف و واضح هستند که نیاشمار دیگر کالم خدا به اندازهبزرگ شد و رسوالنی داشت. اینها و موضوعات بی

 به تالش دانشمندانه یا آکادمیک برای درک آنها وجود ندارد.

کوشی قابل درک هستند که مطالبی های کالم خدا فقط توسط دانشجویان سختسپس، بعضی از جنبه

کنند. در میان های تفسیر و االهیات را مطالعه میمقدسی، روشهای کتابمانند تاریخ باستان، یا نقد متون، یا زبان

شناسی پولس، یا هدف تاریخی از کتاب پیدایش نام ببریم. اینها و سایر جوانب کالم وانب شاید بتوانیم از آخرتاین ج

های کافی آکادمیک، بسیاری از مطالبی که در ابتدا به نظر خدا مستلزم توجه دانشمندانۀ بیشتری هستند. اما با تالش

 شوند.مان شفاف میآمدند، برایمبهم می

کنیم، همچنان غیرشفاف های زیادی که میهای کالم خدا گویی با وجود تالشبعضی از قسمتسرانجام، 

کوشیم متون موازی کالم شود که میهای بارز این بُعد از کالم خدا وقتی ایجاد میمانند. بعضی از نمونهباقی می

های بلندی در این یم. هرچند گاممانند سموئیل، پادشاهان و تواریخ، یا اناجیل عهد جدید را با هم هماهنگ کن

 رسند.ها برداشته شده، اما بسیاری از مسائل همچنان الینحل به نظر میحوزه

کنیم باید همواره به یاد بیاوریم که بعضی از ابعاد آن از مابقی، بنابراین، وقتی با کالم خدا برخورد می

توانیم با مرجعیت کالم خدا مسئوالنه برخورد کنیم. یشویم متر هستند. تنها وقتی که با این واقعیت روبرو شفاف

توانیم هدایت معتبر آن را در ای معتبرند، و به شکلی عملی میهای کالم خدا به طور غیرقابل منازعههمۀ قسمت

های متفاوت، درک کنیم و مورد استفاده قرار دهیم. پس برای اش در بخشدرجات مختلف بسته به شفافیت نسبی

های معاصر در مورد شفافیت کالم خدا احتراز کنیم و شده در زمان حاضر، باید از افراطدن سنت اصالحنشان دا

 تاکیدمان بر این باشد که شفافیتِ آن درجات مختلفی دارد.

شدة مقدس، بیایید به مرجعیت مقامات کلیسایی در االهیات اصالحها نسبت به مرجعیت کتاببا این دیدگاه

 م.معاصر بپردازی

 

 مرجعیت کلیسا
شدة معاصر یک بار دیگر بر دو موضوع متمرکز خواهیم شد: اول: خواهیم دید که چگونه االهیدانان اصالح

شدة معاصر باید کنیم که چگونه االهیدانان اصالحباید به مرجعیت مقامات کلیساییِ پیشین بنگرند؛ و دوم، اشاره می

 ند. بیایید ابتدا به گذشته نگاهی بیندازیم.به مرجعیت مقامات کلیسایی عصر حاضر بنگر
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 مراجع پیشین

القدس حقایق زیادی را در گذشته به کلیسا کردند که روحهای اولیه درک میهمانطور که دیدیم پروتستان

آنان  های دیرینۀ کلیسا را محترم بشمارند و با پذیرفتنآنها این بود که تعالیم پدران، عقاید و سنت آموخته است. نیت

های اولیه این کار را با تاکید شدید بر برتری کالم خدا از به عنوان احکام مشروط، از آنها اطاعت کنند. اما پروتستان

تعالیم گذشتۀ کلیسا، تعادل بخشیدند. آنها روی گذشته تکیه داشتند، اما در پی ارزیابی همۀ تعالیم کلیسا طبق معیار 

 کالم خدا بودند.

شدة امروزی سخت است که محکم بر هر دو سمت این موضع برای االهیدانان اصالحمتاسفانه، گاهی 

گرایی مقدسگرایی در یک سو، کتابهای اولیه بایستند. خوب است که به سه موضوع توجه کنیم: سنتپروتستان

ان ات( در میاصالح همیشه) semper reformanda« سمپر ریفورماندا» شدةدر سوی دیگر، و عرف اصالح

 این دو.

گرایی این افتند. منظور از سنتمی« گراییسنت»شدة معاصر اغلب در دام از یک سو، االهیدانان اصالح

یابند. االهیدانان گرایی کاتولیک رومی قرون وسطایی میاست که آنها گرایش به عملکردهایی بسیار شبیه سنت

کردند. اما بسیاری از اوقات، های کاتولیکی را رد مینتشده بر مرجعیت کالم خدا تاکید داشتند و مطمئنا ساصالح

شده ارزش واالیی قائل هستند که در عمل، با دقت شده آنقدر برای بیانات گذشتۀ ایمان اصالحگرایان اصالحسنت

 دهند.و به شایستگی، گذشته را مورد ارزیابی موشکافانه قرار نمی

شدة امروزی را شنیده باشید، احتماال متوجه این گرایش صالحهای االهیدانان ااگر به اندازة کافی گفته

ای و عملکردهای گذشتگان هستند های آموزهگیریای پذیرای موضعشده غالبا به اندازهاید. االهیدانان اصالحشده

این دهد. اغلب اوقات ها جایگاه مبانی بالمنازع تفکر و عملکردهای معاصر را به خود اختصاص میکه این سنت

« گوید؟شده چه مینامۀ اصالحاعتقاد»پرسند: نیت در جواب به سواالت االهیاتی فقط میشدة خوشاالهیدانان اصالح

 «گوید؟مقدس چه میکتاب»پرسند: اما نمی

شدة مدرن در مورد مرجعیت مقامات کلیساییِ پیشین به افراط از سوی دیگر، بعضی از االهیدانان اصالح

افتند. می« گراییمقدسکتاب»روند. آنها در تعبیری مسیحی از روشنگری مدرن، به دامِ اصطالحا در جهت عکس می

مقدس و بدون کنند که گویی افراد باید هر مسئلۀ االهیاتی را فقط با مراجعه به کتاباین االهیدانان طوری رفتار می

 کمک سنت پروتستان در گذشته، حل کنند.

گرایی کنند در واکنش به سنتشده معرفی میی که خود را عضو کلیسای اصالحبارها و بارها االهیدانان

مقدس چی فرقی نداره کلیسا چی گفته. برای من فقط مهمه که کتاب»گویند: شده چیزی شبیه این میاصالح

ا به این نوع لفاظی بسیار دور از سرسپردگی به مرجعیت نهایی کالم خداست. چون حکمتی را که روح خد« میگه.
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گیرد، و صدور حکم االهیاتی را فقط به فرد یا گروهی از افراد که در حال حاضر مشغول کلیسا عطا کرده نادیده می

 سپارد.کارند، می

تاکید « همیشه اصالحات»برای اینکه امروز در فضای اصالحات باقی بمانیم باید یک بار دیگر بر اصل 

 ه گرفتن اهمیت سنت اصالحات صحه بگذاریم.کنیم. باید بر برتری کالم خدا بدون نادید

مستلزم آن است که نه تنها پدران و شوراهای کلیسای اولیه، بلکه « همیشه اصالحات»امروز، از یک سو 

مینستر، نامۀ وستشده را به عنوان احکام مشروط بپذیریم. ما اعتقادهای اصالحهای خودمان و سنتنامهاعتقاد

های دورت را در نامۀ بلژیک، و کاننمینستر، پرسش و پاسخ هایدلبرگ، اعتقادوط وستپرسش و پاسخ موجز و مبس

های کمتر رسمی رهبران و االهیدانان گذشته در اختیار اختیار داریم. عالوه بر این اسناد، مقادیر زیادی از نوشته

تراض کالم خدا باشند. امروز برای ماست. اما از سوی دیگر، این مراجع پیشین همواره باید تابع تعلیم غیرقابل اع

پیشبرد اصالحات الزم است که بیاموزیم چگونه باید چنین وزنی را برای مقامات کلیسایی گذشته تحت مرجعیت 

 کالم خدا قائل شویم. 

شدة امروزی با پیشینیان، باید به موضوع مهم دیگری پس از بررسی چگونگی رابطۀ میان االهیدانان اصالح

شده باید مراجع کلیسایی معاصر را ارزیابی کنند؟ ما چگونه باید اقتدار گونه االهیدانان اصالحبپردازیم: چ

 آورند، درک کنیم؟وجود میای را که اینان در عصر ما بههای االهیاتیبندیقاعده

 

 مراجع معاصر پروتستان
های اولیه مورد تایید پروتستاندادند، دیدیم که ارزش االهیاتی که رهبران دستگذاری شدة کلیسا ارائه می

کردند. متاسفانه االهیدانان بود، اما آنها نسبت به تعلیم کالم خدا توسط مراجع کلیسایی معاصر خود، احتیاط می

کنند. آنها در ادراک بیانات اندازهای پروتستانیسم اولیه پیروی میشدة معاصر، باز هم اغلب به سختی از چشماصالح

 گرایی دارند.عصر خود تمایل به افراطشدة همحاالهیدانان اصال

ای شکاک هستند. از سوی دیگر، بسیاری شدة امروزی نسبت به قواعد آموزهاز یک سو، االهیدانان اصالح

گیرند. اما روش االهیات اصالحات اصیل تالش برای ای عصر ما حالتی متعصبانه به خود میدر مورد قواعد آموزه

 است.« ای معاصرآموزه وفاداری به قواعد»

وجود آوردن شدة معاصر، این دیدگاه پذیرای تمایل بهیا تعصب شدید نسبت به االهیات اصالح جای شکبه

است. بیایید منظورمان از قواعد وفادارانه را بیشتر باز کنیم. برای درک این منظور خوب است که « قواعد وفادارانه»

 کنیم. روش درک عبارات االهیاتی را بررسی

ای و تعصب شدیدی که امروزه با آن روبرو هستیم تا حدودی به این دلیل است که غالبا عبارات آموزه شک

ای ، عبارات آموزهسنتی مطلق منطقی حقیقت ولاجدشوند. درست مثل به روش سادة جفتی یا دوسره ارزیابی می



 مبانی االهیات مسیحی   ر االهیاتمرجعیت د: ۴رس د

 

 

-24- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

ب است که این شکل مطلق مدل جفتی را در هم شوند. اما در واقع، خواغلب به سادگی درست یا غلط قلمداد می

ای از امکانات ای به روش آنالوگی، یعنی مانند بازهبشکنیم. بسیار بهتر است که دربارة ارزش درستی عبارات آموزه

بسته به اینکه تا چه اندازه تعلیم مصون  در طول زنجیرة میان درستی و نادرستی بیندیشیم. همۀ عبارات االهیاتی،

 ی کالم خدا را بازتاب بدهند، کم و بیش درست یا نادرست هستند.از خطا

مقدس را به اندازة های االهیاتی، تعلیم کتابگیریبینیم که بعضی از موضعدر یک سوی این زنجیره، می

توانیم میها کامل نیستند، اما توانیم به راحتی آنها را درست بدانیم. البته این بیانیهکنند و میکافی خوب تشریح می

شان باشد. در دیگر سو، وجود بیاید که نشانگر نادرستیحقیقتی که در آنهاست را بپذیریم مگر اینکه شرایطی به

توانیم آنها را غلط و های االهیاتی دیگری قرار دارند که بسیار دور از کالم خدا هستند و به درستی میگیریموضع

 شان نشان دهد که قابل قبول هستند.هایکاذب قلمداد کنیم، مگر اینکه ویژگی

این عبارت به اندازة کافی به تعلیم « خدا بر همه چیز قدرت مطلق دارد.»مثال این عبارت را در نظر بگیرید: 

دهد که خدا بر مقدس تعلیم میمقدس نزدیک است و معموال مشکلی در درست شمردن آن نداریم. کتابکتاب

توان همین عبارت را بهتر ارائه داد، به نوعی ناکامل د. اما از آنجایی که میتمامی آفرینش خود قدرت مطلق دار

مقدسی را جدا از اعتقاد به خدا یا  اعتقاد به سرنوشت محسوب کنیم، این عبارت در است. مثال اگر ما ایمان کتاب

شد، مگر اینکه با گنجاندن تواند مفهوم ضمنی غلطی در بر داشته باشد. در واقع ممکن است گمراه کننده باواقع می

 شود، صالحیتش را نشان دهیم.واقعیت مشیت االهی یعنی اینکه خدا با وقایع تاریخی درگیر می

مقدس نزدیک است و در اکثر مواقع به اندازة کافی به کتاب« عیسی خداست»به روشی مشابه، عبارت: 

حدود زیادی نشانگر تعلیم کالم خداست راضی باشیم. تواند به عنوان یک حقیقت پذیرفته شود. شاید از اینکه تا می

شویم، شاید این عبارت های مسیحی مواجه میشویم که در بعضی مضامین، مثل مواقعی که با بدعتاما متوجه می

دهد. در مقدس دربارة انسانِ کامل بودنِ مسیح هم تعلیم میکننده باشد. کتابواقعا حقیقت را تیره و تار کند و گمراه

را با گنجاندن انسان بودن مسیح تعدیل کنیم تا اینکه حقیقت « عیسی خداست»شرایط خاص، باید صالحیت عبارت 

 را با درستی و شفافیت بهتری نشان دهد.

در خاتمه، شاید دربارة قواعد االهیاتی معاصر اینطور نظر بدهیم. نزدیکی بعضی عبارات االهیاتی به کالم 

توان نادرست توان آنها را درست شمرد. سایر عبارات آنقدر از کالم خدا دورند که میخدا آنقدر زیاد است که می

توان اصالح و بهتر کرد. و قلمدادشان کرد. یک حقیقت در مورد همۀ قواعد االهیاتی صادق است: همۀ آنها را می

گویم: ینطور میمن ا«. همیشه اصالحات»، semper reformandaگران اولیه بود: این همان شعار اصالح

 «یک قاعدة نهایی االهیاتی به منزلۀ فقدان قدرت ابتکار است.»

شدة معاصر ایجاد قواعد االهیاتی وفادارانه است، چنین منظوری گوییم هدف االهیات اصالحوقتی می

رجعیت داریم. از یک سو نسبت به االهیات مقامات کلیسایی معاصر بدبین و شکاک نیستیم، یعنی هر نوع مفهوم م
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شماریم. از یک سوی دیگر، واقعا تعصبی نداریم؛ گوید، مردود نمییا نیاز به اطاعت از آنچه را که امروزه کلیسا می

کنیم. در عوض با فروتنی و احساس مسئولیت از همۀ اند پافشاری نمینقصبر این امر که قواعد معاصر کامل و بی

استفاده  -علم تفسیر کالم خدا، رابطۀ متقابل در جامعه، و زندگی مسیحی -منابعی که خدا در اختیارمان گذاشته، یعنی

 ای را شکل بدهیم.ای وفادارانهکنیم تا قواعد آموزهمی

های ما خود را با تعالیم کالم خدا منطبق کنیم. هرقدر آموزه ما دنبال آن هستیم که تا جای ممکن تعالیم

ری دارند و هرقدر دورتر از کالم خدا باشند، مرجعیت کمتری دارند. اما تر باشند، مرجعیت بیشتبه کالم خدا نزدیک

 مقدس باشد. هدف ما ایجاد قواعد االهیاتیِ وفادارانه است.در هر حال، االهیات کلیسا همواره باید مطیع کتاب

 

        گیرینتیجه

انداز که اهی به چند چشممقدسی و کلیسایی را بررسی کردیم. نگدر این درس، رابطۀ میان مرجعیت کتاب

ها را تصحیح کرد. و در دوران قرون وسطا شکل گرفت، انداختیم. همچنین دیدیم چگونه اصالحات این دیدگاه

مقدسی و کلیسایی در زمان حال را بررسی اندازهای اصالحات به اقتدار کتابکارگیری چشمسرانجام ضرورت به

 کردیم. 

مقدس و مقامات کلیسایی است. با مد ارزیابی دقیق مرجعیت کتابایجاد یک االهیات مسیحی مستلزم 

نظر داشتن اصولی که در این درس دیدیم، خواهیم توانست از مشکالت زیادی که االهیات کلیسا را در گذشته و 

ا حتی امروز گرفتار کرده، دوری کنیم. خواهیم توانست االهیاتی داشته باشیم که در خدمت کلیسا و برای جالل خد

 به کار برود.

 

 

 

 

 


