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  هاي دینی مسیحیت: الهی یا کلیسایی؟آموزه
  *آکرديمحمدحسین طاهري

  چكيده
ـیحیت نیـز وجـود دگماهـا و اصـول       اساس و بنیان هر دینی بر آموزه هاي دینی آن استوار اسـت. در مس

گیري آن نقشی شک نقش کلیسا و شوراهاي کلیسایی در شکلسزایی دارد. بیاعتقادات مسیحی اهمیت به
هـاي دینـی   است که آمـوزه  گیري اعتقادات مسیحی، بیانگر آنکلیدي است. بیان تاریخ و چگونگی شکل

  .مسیحی، بیشتر تحت تأثیر آباي کلیسا بوده تا انجیل و دستورات دینی حضرت عیسی
در این مقاله، تالش شده است با استفاده از منابع اصیل مسیحیت، بـه اثبـات کلیسـایی بـودن دگماهـاي      

اعتقـادات یهـودي بـوده،     گرفتن از تعالیم اصیل مسیحی را، که در واقـع همـان  مسیحی بپردازد و فاصله
  محصول تالش کلیسا بداند.

  ها: اصول اعتقادات، مسیحیت، کلیسا، عیسی مسیح، تثلیث، فدا، وحی، عصمت.کلیدواژه
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  مقدمه
از تأسیس و گسترش نظام اسقفی و نهاد کلیسا در قرن چهارم، تا قدرت و مرجعیـت آن در قـرون   

هاي سیاسی، دینی و اعتقادي، علمی ختلفی در عرصهوسطا و تا به امروز، نهاد کلیسا عملکردهاي م
هاي اجتماعی داشته اسـت. تأسـیس قلمروهـاي اسـقفی بـراي ادارة امـور کلیسـایی،        و سایر عرصه

هـاي دینـی،   برگزاري شوراهاي مختلف محلی و جهانی براي تأسـیس و یـا تثبیـت برخـی آمـوزه     
ــور سیاســی   ــت در ام ــاپ، دخال ــدن پ ــت دادن و معصــوم خوان ــت مرجعی ــه روش و جه ــی ب ده

هاي اساسی مسیحی و ترویج تفکر عقلی ها و تعلیم آموزهداري پادشاهان، تأسیس دانشگاهحکومت
ها در قالب فلسفۀ اسکوالستیک، برخـورد بـا دانشـمندان علـوم تجربـی، تأسـیس       براي تأیید آموزه

و مجلـل، تأسـیس   هاي تفتیش عقاید، ترویج هنر معماري در قالب ساخت کلیساهاي بـزرگ  دادگاه
هاي رهبانی در غرب براي ایجاد فضاي معنوي، تأسیس و تثبیت برخـی  دیرها و ترویج برخی فرقه

هاي مختلـف اسـت. در ایـن    ها عملکرد کلیسا در زمینهاي از صدها و مراسم دینی، تنها گوشهآیین
أسـیس و تثبیـت   مقاله، مجال پرداختن به همه این مـوارد نیسـت. تنهـا بـه نقـش نهـاد کلیسـا در ت       

هاي دینی موجود در مسیحیت پردازیم. تالش شده است تا اثبات شود که آموزههاي دینی میآموزه
کنونی، ریشه در تصمیمات آباي کلیسایی دارد که از قرن چهارم میالدي به این سو تأسیس و رشـد  

ا با اصول اساسی حضرت هاي اصلی دانست؛ زیرا بسیاري از این آموزهتوان آن را آموزهیافتند. نمی
هـاي اصـیل   ها تحت عنوان آمـوزه عیسی متفاوت است. امروزه کلیساي کاتولیک، با بیان این آموزه

گردانند. این مقاله تالش هایی الهی بیان داشته و اصالت آن را به وحی برمیمسیحیت، آنها را آموزه
هـا کلیسـایی هسـتند و    د که این آمـوزه ها، ثابت کندارد با بیان تاریخچه تأسیس و تثبیت این آموزه

اند، نه الهی و وحیانی. گرچه اسقفان و بزرگان مسیحیت، تحت تأثیر نظریات آباي کلیسا رشد یافته
ها را رسمیت دادند، خود افرادي دینی و مفسران وحی بودند و تنها کسانی بودنـد کـه   که این آموزه

تفسیر، راه به خطا رفته و دیدگاه شخصـی خـود و    اجازة تفسیر کتاب مقدس را داشتند. اما در این
اند. این موضوع با این نگاه کمتـر مـورد دقـت    کلیساي خود را، نظر عیسی مسیح و خداوند دانسته

بـاره یافـت نشـده اسـت. گرچـه بـه       محققان و مؤلفان قرار گرفته و تحقیق جامع و کاملی در ایـن 
رو، هایی از آن اشـاره شـده اسـت. از ایـن    بخشصورت پراکنده یا در بحث تاریخچه مسیحیت، به 

هاست، نـه  ها، درصدد اثبات کلیسایی بودن این آموزهاین نوشته با بیان تاریخچۀ رسمیت این آموزه
  الهی بودن آن.
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 هاي دينينقش نهاد كليسا در تأسيس و تثبيت آموزه

ه مسیحیت دینی در حـال شـدن   بنابر اعتقاد مسیحیان کاتولیک، بررسی تاریخ مسیحیت، گواه این است ک
است؛ یعنی در هر عصري در حال تغییر است. مسیحیان معتقدند: میان دو ظهور عیسی مسیح (یکـی در  
ابتدا، که براي بخشش بود و یکی در آخرالزمان، که براي نجات است) مسیحیت در حـال کمـال اسـت.    

و آنـان نیـز تحـت حمایـت      و آبـاي کلیسـا بـه کلیسـا سـپرده      پطـرس عیسی این رسـالت را از طریـق   
رو، با اینکـه مسـیحیت دینـی برخاسـته از دل     القدس، وظیفه دارند این رسالت را انجام دهند. از اینروح

هاي اساسی در اعتقادات، شریعت و مراسم بـا یهودیـت دارد. ایـن موضـوع را     اما تفاوت یهودیت است،
هـاي کلیسـا   ن بخش، مجال بیان همـۀ فعالیـت  باید معلول عملکرد کلیسا در قرون متمادي دانست. در ای

ترین آنان اشاره کرد. بحث رسمیت دادن به کتاب مقدس، الوهیـت مسـیح، دو   توان به مهمنیست، اما می
مسیح)، فیض و نجات (فدا)، عصـمت مـریم و عصـمت پـاپ، از     ماهیتی بودن او، تثلیث، وحی (تجسم

که به وسیله کلیسا و شوراهاي آن و پاپ به تصـویب   ترین تعالیم اعتقادي کلیساي کاتولیک استاساسی
رسیده و امروزه نمایانگر مذهب کاتولیکی در جهان است. بررسی چگونگی تصویب ایـن آمـوزه، مـا را    

  کند.ها رهنمون میبه شناخت بیشتر نقش کلیسا در تأسیس و تثبیت این آموزه

  . رسميت كتاب مقدس۱

داراي ابهـام بـود. از ایـن رو،    » کتاب مقدس«اما مفهوم  اساس الهیات مسیحی، کتاب مقدس است.
از » قـانونی «مشهور اسـت. کلمـۀ   » هاي قانونیتنظیم کتاب«دورة آباء شاهد جریانی مهم بود که به 

 »هـاي قـانونی  کتاب«وام گرفته شده است؛ » قطعیمرجع«یا » ضابطه«) به معناي kanonیونانی(واژة 
  )44ص  ،1384مک گراث، ( شوند.لیساهاي مسیحی معتبر تلقی میاند که امروزه در کهایینوشته

، همان عهد عتیق بود؛ یعنی زمانی »کتاب مقدس«در زمان تدوین متن عهد جدید، هنوز مراد از 
هـاي آنـان بـه    کردند که نوشـته هرگز تصور نمی که مؤلفان عهد جدید به تدوین آن مشغول بودند،

مثابۀ کتاب مقدس تلقی شود و هنوز کتاب مقدس مسیحیان همـان کتـاب عهـد عتیـق بـود. بـراي       
، به عهد جدیدي اشاره کردند که ژوستین شهیدار، برخی نویسندگان اولیه در قرن دوم، مانند باولین

، اناجیـل  ایرنئـوس قابل مقایسه با عهد عتیق بود و بر اعتبار یکسان آن دو تأکیـد کردنـد. در دوران   
، چهارگانه پذیرفته شد. سپس در پایان قرن دوم، نوعی اجمـاع در مـورد اناجیـل، اعمـال رسـوالن     

شده، بـه وجـود آمـد. در اواخـر قـرن دوم، اناجیـل چهارگانـه،        ها و جایگاه کتاب مقدسِ الهامنامه
رسـمیت یافـت و تحـت عنـوان قـانونی       یوحنـا و رسـاله اول   پطرس، رساله اول پولسهاي رساله
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اناجیل  کلمنت اسکندرانیقانونی اعالم شد.  یعقوبو رسالۀ  پطرسمشهور شد. سپس، رسالۀ دوم 
آثار انجیلی « ترتولیانو کتاب مکاشفه را پذیرفت و  پولسگانه، اعمال رسوالن، چهارده رسالۀ چهار

هاي پیامبران معتبر اعـالم کـرد. بسـیاري از بزرگـان مسـیحی،      را همانند تورات و کتاب» و رسوالن
هاي الهـام شـده و نیـز ترتیـب     براي خود فهرست معتبري قبول کردند. توافق بر سر فهرست کتاب

خـود را   )Festal Lether(ونه گانۀفهرست سی ،آتاناسیوسم 367آنها به تدریج حاصل شد. در سال 
امروزه نیز همان فهرسـت معتبـر   کتاب از عهد جدید را قانونی اعالم کرد.  27منتشر کرد که در آن، 
 On Christian Doctrine, (Book)در اصول مسیحیتدر کتـاب   آگوستینم 396و معروف است. در 

2, Chapter 8) شـوراي کلیسـایی کارتـاژ بـر همـین       در 397پذیرد و در سال خود این موارد را می
م همین تعداد، بار دیگـر مـورد اجمـاع قـرار گرفـت.      1545تعداد توافق شد و در شوراي ترنت در 

ار هـا و اعتبـ  البته باید یادآور شد که در میان کلیساهاي غرب و شرق، اختالفاتی بر سر تعداد کتاب
که دربارة ترتیب قرار گرفتن آنام نیز اختالف بود. از براي نمونـه،  برخی از آنها وجود داشت. چنان

نگریستند و یا به دیدة تردید می مکاشفهو کلیساي شرق به کتاب  رساله به عبرانیانکلیساي غرب به 
آن را  96ال (اولـین اسـقف رم، کـه در حـدود سـ      کلمنـت ها مانند نخستین رسـالۀ  برخی از رساله
پرداخـت، مـورد قبـول واقـع نشـدند.      هـاي کلیسـا مـی   ، که به اخالق و آیـین دیداخهنوشت) و یا 

هرحال، با نظر کلیسا و آباي آن فهرستی از کتاب مقدس ارائه شد و توانست در میان تعداد زیـاد  به
ایجـاد کنـد کـه     ها، قانونی اعالم شود. با این عمل، کلیسا توانست وحدتی در جامعۀ مسیحیکتاب

 ,Nienhuis, 2007 ؛46-43ص  ،1384؛ مک گراث، 22، ص1380لین، ر.ك: (تاکنون نیز معتبر است.

p 6-28; 85-87; Cunningham, 2009, p 137 -138; O'Collins and Farrugia, 2003, p 104-110; 117-123.(  
  شده بود:سه عامل در تهیۀ فهرست کتاب مقدس و فرایند قانونی شدن آن رعایت 

کردنـد؛ یعنـی بایـد    هاي قانونی باید بر وجود مؤلفی رسولی یا تأییدي از او، دلیلی اقامه مـی . نوشته1
) پـولس و  پطرسهاي شد که این متن را یا یک رسول نوشته (مانند اناجیل متی و یوحنا، رسالهاثبات می

  و یا مورد تأیید یک رسول بوده است (مانند اناجیل مرقس و لوقا).
بـود تـا بتـوان بـا تعـالیم      گـذاران مـی  ها، تعلیمی و برخالف دیدگاه بدعت. باید محتواي این نوشته2

  گذاران مقایسه کرد و حق را به مؤمنان نشان داد.  دروغگویان و بدعت
شد. مثالً، کلیساي انطاکیه، انجیـل متـی،   . باید در کلیساهاي معتبر و برجستۀ آن زمان تعلیم داده می3

رو، در داد. از ایـن اي آسیاي صغیر، اناجیل یوحنا و لوقا، و کلیساي رم، انجیل مرقس را تعلیم مـی کلیساه
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کتـاب نهـایی    27هاي مقدس مسیحی، این سه عامل لحاظ شد و این فهرسـت  تهیۀ فهرست اولیۀ کتاب
  .)121- 120، ص 1384وورست،  رابرت اي. وان( شد

هاي قـانونی، پـذیرش بـوده اسـت، نـه      رسد، اصل اساسی در باب معیار تنظیم کتاببه نظر می
گرفتند که از قبل داراي اعتبار بودند. از دیـدگاه  هایی مورد بحث قرار میتحمیل اعتبار؛ یعنی کتاب

 داده شـده هاي قانونی را پدپد نیاورد، بلکه براساس اعتباري که از پیش بدان ، کلیسا، کتابایرنئوس
پاسداري کـرد و آن را دریافـت نمـود. خالصـه اینکـه، هرچنـد        هاي قانونی را پذیرفت،بود، کتاب

هـاي  یات دقیق تنظیم و گزینش کتاب مقدس نامعلوم است، اما در قرن پنجم، فهرسـت کتـاب  ئجز
ص  ،1384مک گـراث،  (قانونی در کلیسا بسته شد و کتاب مقدس فعلی نهایی و قانونی اعالم شد.

ترین مـتن دینـی در مسـیحیت اسـت کـه در      این موارد نمایانگر تأثیر کلیسا در رسمیت اصلی )46
  عصر مسیح و پس از آن خبري از آن نبود.

  . آموزة الوهيت مسيح۲
هاي مسیحیت، بحث الوهیت مسیح است. اینکه مسـیح، پسـر یگانـه خداسـت کـه      ترین آموزهاز اساسی

آمد و تجسد یافت، رنج کشید و فداي گناهان ما شد تا مـا بخشـیده   جهت بخشش گناهان بشر به زمین 
قسمت اصلی این آموزه، این است که مسیح یگانـه فرزنـد خـدا و     )رساله پولس به رومیانر.ك: (شویم.

هـاي خـود، کـه    مقـدس یافـت. وي در رسـاله    پولستوان در آثار این اعتقاد را می خود خداست. ریشه
  1دهد، در موارد متعدد به این بحث اشاره دارد.بخش بزرگی از عهد جدید را تشکیل می

وصـی   پطرسها و جامعۀ اولیۀ مسیحی، به تبع اما این دیدگاه تا قرن چهارم دیدگاه رایج نشد. ابیونی
دانستند که مانند سایر انبیا، به قصـد رسـالت   یعیسی و سایر حواریون، همواره مسیح را پیامبري بزرگ م

رو، همواره بر شریعت یهودي تأکید داشتند و بسیاري از موارد شریعت را نیـز  برگزیده شده است. از این
با رسمیت مسیحیت در قرن چهارم، یکی از مباحث بزرگ پیرامون همین دیدگاه بـود؛   2آوردند.به جا می

و  آریــوسخالفــان وي ماننــد حواریــون. شــاید بتــوان گفــت: اینکــه و دیــدگاه م پــولسیعنـی دیــدگاه  
انش فکـر و هـم  آتاناسـیوس دانستند، تحت تأثیر نگـاه دوم بودنـد. امـا    طرفدارانش، عیسی را مخلوق می
ذات پـدر نامیدنـد و او را در جایگـاه الـوهی نشـاندند.      مخلـوق و هـم  تحت تأثیر پـولس، مسـیح را غیر  

القدس بـاالتر اسـت. وي   ندریه بود، معتقد بود که پدر از پسر و پسر از روحکه از روحانیان اسک ،آریوس
معتقد بود تنها پدر، خداست و پسر فقط مخلوقی بود که پدر توسط او، جهان را آفرید و خـود مخلـوقی   
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در  آریـوس اسقف اسکندریه، کـه   الکساندربیش نبود. و زمانی وجود داشته که پسر وجود نداشته است. 
به برخی از اسقفان شرق متوسل شـد   آریوسکرد، با این دیدگاه مخالف بود. فی او خدمت میحوزة اسق

به حمایت از او برخاستند. ایـن اخـتالف در حـال گسـترش بـود کـه        اوریجنو برخی از اسقفان حامی 
تحت رهبري امپراتور تشـکیل شـود.    نیقیهم دستور داد شورایی در شهر 325امپرتور قسطنطین در ژوئن 

صـادر کردنـد. در ایـن شـورا،      آریـوس اي ضـد  جمـع شـدند و اعتقادنامـه    نیقیهاسقف، در  220دود ح
غلبـه نمایـد. اصـل     آریـوس وارد بحث شد و توانست بر اسـتدالل   الکساندربه نمایندگی از  آتاناسیوس

ن بـود  ایـ  آتاناسـیوس پسر با پدر بود. در این شورا، اسـتدالل   )Homoousios(»ذاتیهم«بحث بر سر واژة 
شود. سرانجام در این شورا، پـس از  موجب شرك ما می پرستیم،ما که او را می که اگر مسیح خدا نباشد،

رقم خورد و طرفداران الوهیـت   آتاناسیوسمشاجرات بسیار و با دخالت امپراتور کنستانتین، قضیه به نفع 
ن اعتقادنامه، کـه در برابـر دیـدگاه    و طرفدارانش مورد لعنت قرار گرفتند. ای آریوسمسیح پیروز شدند و 

دانست، قرار دارد، شامل سه بند از اصول ایمانی و چهار لعن صـریح بـه   آریوس، که مسیح را مخلوق می
مـتن   )469- 462، ص2ج ،1384پیترز، ؛ 58- 56ص  ،1384ر.ك: مک گراث، (است. آریوسهاي دیدگاه

  اعتقاد نامۀ نیقیه چنین است:
ایمان داریم، به خداي قادر مطلق، آفرینندة همۀ چیزهاي دیدنی و نادیدنی؛ ـ و به یـک  ما به خدایی یگانه 

خداوندگار، عیسی مسیح، پسر خدا، به وجود آمده از ذات پدر. تنها اوست کـه از ذات پـدر بـه وجـود     
 آمده، خدا از خدا، نور از نور، خداي حقیقی از خداي حقیقی، مولود نه مخلـوق [بـه وجـود آمـده و نـه     
آفریده شده]، و همذات با پدر است. به واسطۀ او همۀ موجودات آفریده شدند، همۀ موجوداتی کـه روي  

ها و براي نجات و رستگاري مـا از آسـمان فـرود آمـد، جسـم      زمین و در آسمانند. او به خاطر ما انسان
او بـراي داوري  ها صـعود کـرد.   گردید، و انسان شد. او رنج کشید و در روز سوم برخاست و به آسمان

اما کلیساي مقدس کاتولیـک  القدس ایمان داریم. و نیز به روح. زندگان و مردگان مجدداً بازخواهد گشت
ـته   «کند: گویند لعنت میکسانی را که سخنان زیر را می و رسوالن، زمانی بوده است که پسر وجـود نداش

ـتی بـه وجـود آمـده اسـت.     او ا«و » او وجود نداشته و بعد به وجود آمده است.«و » است. و نیـز  » ز نیس
کند که براین باورند که وجود او از ماهیت یا وجودي به جز ماهیت کلیساي کاتولیک کسانی را لعنت می

ـین،   یا وجود پدر ناشی شده است و یا اینکه او تغییرپذیر بوده و در معرض دگرگونی و تبـدیل اسـت   (ل
  ).58- 57ص  ،1384مک گراث، ؛ 51، ص1380

هـاي اعتقـادي در   تـرین آمـوزه  توان به صراحت اعالم کرد که آموزة الوهیت مسـیح، کـه از اساسـی   براین، میبنا
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چراکـه تـا قبـل از آن زمـان، ایـن آمـوزه بـه         کلیساست، در قرن چهارم در شوراي کلیسایی نیقیه به وجود آمد؛
  ر دین خود استوار بودند، نبود.صورت رسمی مقبول کلیسا و مسیحیان اولیه، که در دوران شکنجه و آزار ب

  . آموزة تثليث۳

اسـت.   )Trinity(آمـوزة تثلیـث   هاي کلیسـایی اسـت،  دیگر اعتقاد اساسی در مسیحیت، که معلول تالش
شوراي نیقیه، بعدها نخستین شوراي عمومی شناخته شده بود. اما این شورا در زمان خود مـورد اسـتقبال   

 بابی در این زمینـه شـد.  کافی واقع نشد و به جاي اینکه به مباحث پیرامون الوهیت عیسی پایان دهد، فتح
القـدس. بایـد همـه را در    بر اساس آموزه تثلیث، در الوهیت سه شخص وجـود دارد: پـدر، پسـر و روح   

شناسـانۀ  الوهیت مساوي، و داراي شأنی همسان تلقی کرد. بحث همسانی پدر و پسر در مباحـث مسـیح  
  القدس هنوز کامل نشده بود.  شوراي نیقیه تثبیت شد، اما الوهیت روح

ابـر  م) مشـاهده کـرد کـه در بر   220- 160( شاید بتوان ریشۀ طرح کالسیک تثلیث را در آثار ترتولیان
دانستند و داراي سـه نقـش بـود    القدس را یکی میکه پدر، پسر و روح )Monarchianism(،مونارکیانیسم

برخاست و اعالم نمود کـه تثلیـث    (مانند یک نفر که همزمان پدر، پسر و عموي شخص دیگري است)،
رة چگـونگی  یعنی خداوند، وجودي با یک جوهر و سه شخص دارد. در بحث تثلیث، بیشتر فشارها دربا

فهم تثلیث بود، نه اعتبار بنیانی آن. در این زمینه، دو رویکرد کامالً متمایز مطرح شد: یکـی از کلیسـاهاي   
شرق و دیگري از کلیساهاي غربی. موضعی که در کلیسـاهاي یونـان و روسـیه تـا امـروز اهمیـت دارد،       

 باسـل معروفند، مطـرح شـد:    )Cappadocian(توسط سه نویسنده از ترکیۀ امروزي، که به پدران کاپادوکیا
اهــل نیســا (ح  گرگــوريم) و 389ـــ329اهــل نازیانســوس ( گرگــوريم)، 379ـــ330اهـل قیصــریه (ح 

القدس تجربـه شـده بودنـد، آغـاز     م). آنان تأمالت خود را با شیوة مختلفی که پدر، پسر و روح395ـ330
از شـده و بـه بررسـی پیامـدهاي     منسوب است، از یگانگی خدا آغ آگوستینکردند. موضع غرب، که به 

 شود. این نگاه به تثلیث، بیشـتر عرفـانی اسـت تـا فلسـفی     عشق خدا براي درك ما از الوهیت منتهی می
  .)61ص  ،1384مک گراث، (

تعلیم مبتنی بـر تثلیثشـان اهمیـت یافتنـد.      سبب مخالفتشان با دیدگاه آریانیسم وبه کاپاودکیاییپدران 
را کـه پـدر،    دیدگاه اوریجنیسـتی نامۀ نیقیه را، که پدر و پسر همذات هستند، و این آنان این دیدگاه اعتقاد

القدس سه اقنوم یا وجود هستند، با هم ادغام کردند؛ یعنی جوهر واحد و یگانۀ خدا همزمـان  پسر و روح
ۀ سبب دیـدگاه خـاص آنـان، همـ    و به شکل یکسان در سه اقنوم وجود دارد. آنان تفاسیري داشتند که به

  )66 - 62، ص1380ر.ك: لین، (این موارد در شوراي قسطنطنیه رد شد.
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 بـار سرسخت اعتقادنامه نیقیه بود، تصـمیم گرفـت یـک   امپراتور روم شرقی، که طرفدار  تئودوسیوس
آریانیسم را حل کند. بنابراین، دستور داد شورایی تشکیل شود. این شورا از ماه مه تـا   ۀبراي همیشه مسئل

 گریگـور نیـز نامیـد.   » شوراي کاپادوکیـایی «توان م در قسطنطنیه تشکیل شد. این شورا را می381جوالي 
ه رهبـري آن را بـر عهـد    گریگـور نازیانزوسـی  در آن حضور داشتند کـه   گریگور نوساییو  نازیانزوسی

شـود، در واقـع محصـول ایـن شـورا اسـت.       شناخته مـی » اعتقادنامه نیقیه«داشت. آنچه امروزه به عنوان 
شده، از سوي شوراي نیقیه نیز صادق بود. در این شورا، عالوه بـر  گونه که در مورد اعتقادنامه صادرهمان

گماي مسـیحی اعـالم شـد.    مصوبات شوراي نیقیه، مواردي نیز به آن افزوده شد و در آن رسماً تثلیث، د
  ن است:اي نیز معروف است، چنیمتن این اعتقادنامه که به نیقیه ـ قسطنطیه

ما به خدایی یگانه ایمان داریم، به خداي قادر مطلق، آفرینندة آسمان و زمین و همـۀ چیزهـاي دیـدنی و    
وجود آمده از پدر پیش از نادیدنی؛ و نیز ایمان داریم به یک خداوندگار، عیسی مسیح، پسر یگانۀ خدا، به 

خلقت جهان، نور از نور، خداي حقیقی از خداي حقیقی، مولود، نه مخلوق [به وجود آمـده و نـه آفریـده    
هـا و بـراي   شده]، و همذات با پدر است. به واسطۀ او همۀ موجودات آفریده شدند. او به خاطر ما انسـان 

قدس و مریم باکره جسم گردید، و انسـان شـد. در   النجات و رستگاري ما از آسمان فرود آمد، و از روح
دوران پنطیوس پیالطس به خاطر ما مصلوب شد، رنج کشید و دفن شد. در روز سـوم، برحسـب کتـب    

ها صعود کرد. وي بر دست راست پدر نشسته است و مجدداً بـا  مقدس، از مردگان برخاست و به آسمان
و نیـز بـه    اوري کنـد. ملکـوت او را انتهـایی نیسـت.    جالل ظهور خواهد کرد تا زندگان و مردگان را د

بخش صادر شده از پدر [و پسر]، ایمان داریم. او بـه همـراه پـدر و پسـر،     القدس، خداوند و حیاتروح
انـد. و بـه یـک کلیسـاي کاتولیـک (جـامع) و       یابد؛ که انبیا از او سخن گفتهشود و جالل میپرستش می

تعمید براي آمرزش گناهان معترفیم. ما منتظر قیام مردگان و حیاتی که رسولی ایمان داریم، و به یک غسل 
  .)170، ص 1384وورست،  وان؛ 68 - 67، ص1380ر.ك: لین، ( در جهان آینده خواهد آمد، هستیم. آمین

تـرین  ترین و مقبـول کلیسایی شناخته شد. اعتقادنامه آن به پذیرفتهاین شورا، دومین شوراي جهانی و بین
اعتقادنامه در بین همه مسیحیان جهان تبدیل شد. تنها در یک مورد کوچک، بین کلیساي شـرق و غـرب   

گـردد، ولـی   القدس از پدر توسط پسر صادر میاختالف بود: شرقیان بر این باور بودند و هستند که روح
ن اسـاس، در  القدس از پدر و از پسـر هـر دو صـادر شـده اسـت. بـر همـی       غربیان بر این باورند که روح

نیـز بـه    )Filioque(»و از پسـر «م تحت تأثیر آگوسـتین واژه  589کلیساي غرب در شوراي سوم تولدو در 
کـرد، ولـی بـاالخره در قـرن یـازدهم      اعتقادنامه اضافه شد. کلیساي روم، در این زمینه محتاطانه عمل می
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کلیسـاي روم و قسـطنطنیه را، کـه در     را به اعتقادنامه اضافه کرد. چنین امري جدایی بین» و از پسر«واژه 
م به شکل قطعی انجام شده بود، تسـریع کـرد. سـرانجام، پـس از مباحـث طـوالنی، شـوراي        1054سال 

قسطنطنیه تصدیق کرد که عیسی کامالً خدا و کامالً انسان است. البته باید توجه داشت که بحث بـر سـر   
سال پس از شوراي قسطنطنیه، اسقفان مکتـوبی را  ماهیت الهی یا انسانی مسیح همچنان ادامه داشت. یک 

و ایمـان بـه الوهیـت، قـدرت و     «به رم فرستادند و اصول ایمانی شوراي قسطنطنیه را چنین بیان کردنـد:  
انـد و از  القدس که شأن و منزلتشان همسان بوده، نیز جالل یکسانی داشـته پسر و روح جوهر واحد پدر،

  »شوند.سه اقنوم یا شخص کامل تشکیل می
اي دقیق و صحیح از آموزة آباي کاپادوکیایی در مورد تثلیـث بـود. بحـث    این جمالت دقیقاً خالصه

ترین دگماهاي مسیحی است کـه تفاسـیر متعـددي بـراي     تثلیث پس از مباحث فراوان، همچنان از اصلی
اف اي. ؛ 70 - 69، ص1380ر.ك: لـین،  (دانـد خود برداشته است و کلیساي کاتولیک آن را سرّ و راز مـی 

  ).P. Schaff, 1919, V.2, p. 58; Walsh, 2005, p. 2؛ 408- 403، 3پیترز، پیشین، ج
  گوید:کلیساي کاتولیک نیز در اعتقانامۀ رسمی خود (کتگیزم) در بیان تثلیث چنین می

تثلیثـی  «یعنی کنیم، بلکه به خداي واحد در سه اقنوم معترفیم. تثلیث واحد است. ما به سه خدا اعتراف نمی
ـتند، بلکـه    » که از نظر جوهر واحد است  (شوراي قسطنطنیه). پس اقانیم ثالثه در یک الوهیـت سـهیم نیس

پدر همان پسر است و پسر همـان پـدر اسـت و پـدر و پسـر همـان       «از آنها کامل، خدا هستند: هریک 
ی جوهر و ذات و سرشـت  هر یک از اقانیم ثالثه، همین حقیقت یعن«(شوراي تولدو) » القدس هستندروح

  .)Catechism of the Catholic Church (CCC), No: 253, p 56-61( (شوراي التران)» الهی هستند
  دهد:در ادامه، براي اینکه بر توحید تثلیثی تأکید کند، و تمایزها را مطرح کند، ادامه می

القـدس،  تنها نیست. پـدر، پسـر و روح   خدا یگانه است اما«) اقانیم ثالثه واقعاً از هم متمایز هستند. 254(
هاي وجود الهی داللت کنند؛ زیرا آنها واقعاً متمـایز از همدیگرنـد. نـه    هایی نیستند که بر کیفیتصرف نام

(شوراي تولدو). آنها از نظر منشأ با هـم  ». القدس پدر یا پسر استپسر پدر است و نه پدر پسر و نه روح
القـدس اسـت   شود و این روحکند، این پسر است که متولد میمتولد میاین پدر است که «تفاوت دارند. 
  .)Ibid (CCC), No: 254( گانه است(شوراي التران) وحدت الهی سه». شودکه صادر می

دهد. در واقـع، کلیسـاي کاتولیـک در طـول     امروزه این آموزه، هستۀ مرکزي الهیات مسیحی را شکل می
از بحث تثلیث آن را بـه مثابـۀ یـک آمـوزة حیـاتی و دگمـاي مسـیحی         تاریخ توانسته با تفسیرهاي خود

مطرح کند و نشان دهد که معناي اصلی تثلیث، یعنی سه وجود متمایز، که در یـک وجـود واحـد جمـع     

۵۰     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

دانـد و معتقـد اسـت: آمـوزة تثلیـث، ظریـف و پیچیـده اسـت و         اند. کلیسا آن را فراتر از عقل مـی شده
گرایی نقـش مهمـی در   بدون اینکه بتوانند کامالً توضیح دهند، بپذیرند. ایمان مسیحیان معمولی باید آن را

  ).See: Bruce D. Marshall, 2004, p.17-24( تثبیت آموزة تثلیث دارد
هـاي بسـیار بـه    ترین آموزة مسیحیت، یعنی تثلیث پس از فراز و نشیبتوان گفت: اصلیبنابراین، می

  مرور با فشار آباي کلیسا و فشارهاي امپراتور به تصویب رسید و در مسیحیت رسمیت یافت.  

  . آموزة دو ماهيتي بودن عيسي مسيح۴
مـاهیتی یـا   جسته است، بحـث بـر سـر تـک    آموزة دیگري که در آن نقش کلیسا و شوراهاي کلیسایی بر

دوماهیتی بودن عیسی مسیح است. کلیسا در دورة آبا، نقش حساسی در پیدایش دو آموزه داشـت: یکـی   
در شـوراي نیقیـه بـه     325در مورد شخص مسیح و دیگري دربارة ماهیت الوهیت مسیح. کلیسا در سال 

ب اسکندرانی بیشـتر بـر الوهیـت مسـیح تأکیـد      مکت». داراي یک ذاتند«این نتیجه رسید که عیسی و خدا 
این تأکید موجـب اهمیـت    .)14: 1، براساس یوحنا( کردتفسیر می» کلمۀ متجسد«داشت و الوهیت را به 

اي بر بشـر بـودن مسـیح تأکیـد داشـت و بـراي الگـوي        ویژة جشن کریسمس نیز شد. اما مکتب انطاکیه
دانسـت، بـا   ، که عیسی را مخلوق مـی آریوس، اختالف اخالقی او اهمیتی خاص قائل بود. از سوي دیگر

در شوراي نیقیـه رد شـد. در شـوراهاي بعـدي      آریوسدانست، بود. دیدگاه که او را خدا می ،آتاناسیوس
تـرین آنـان   نیز این امر که مسیح، ماهیتی الهی دارد تأیید شد. بعدها نظرات دیگر نیز مطرح شد کـه مهـم  

بعـد) بـود.   م به412(اسقف اسکندریه از  سیریلبعد) با م به428نیه از (اسقف قسطنطنستوریوساختالف 
فرد و کامل، که با کلمه پیوند یافتـه بـود. وي پیـرو    معتقد بود که عیسی انسانی بود منحصر به نستوریوس

بود؛ یعنی عیسی مسیح، انسانی بود کـه کلمـۀ خـدا در    » کلمه ـ انسان«تعالیم مکتب انطاکیه بود و قائل به 
امـا نتوانسـت و آنـان دو     را یکـی جلـوه دهـد،   » انسان«و » کلمه«او ساکن شد. گرچه وي تالش داشت 

کـرد و  مـی  ردبـود،   )Theotokos(»مـادر خـدا  «وجود مجزا باقی ماندند. وي این اعتقاد را که مریم بـاکره  
بر ایـن موضـوع    سیریل، معتقد بود که تنها عیساي انسان (و نه کلمه یا خدا) از مریم متولد شد. در مقابل

کرد که وي کلمه مجسم بود؛ یعنی عیسی انسانی نبود که کلمه خدا در او ساکن شـده باشـد،   پافشاري می
گفت: کلمۀ خدا، که در ازل از خـداي پـدر بـه وجـود     بلکه او کلمه خدا بود که جسم گشته بود. وي می

بـود. او  » مـادر خـدا  «ولد یافت. بنـابراین، مـریم   از مریم باکره تآمده بود، در زمان معین مانند یک انسان، 
خواست، کـه از عقایـد    نستوریوساي شدیداللحن از ابتدا حمایت کلیساي رم را گرفت و سپس، در نامه

از توجـه وي بـه    نسـتوریوس بـا   سـیریل قبول نکرد. انگیزه اصلی مخالفت  نستوریوسخود، برگردد. اما 
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ن باور بود که در عشـاي ربـانی، مـا از عیسـی، یعنـی جسـم       گرفت. وي بر ایآموزه نجات سرچشمه می
جسم او، نه جسم یک انسان عادي، بلکه جسمی که کلمه مجسـم اسـت،    3یابیم.بخش، حیات میحیات

کـرد؛ چـون انسـان از    بودن مریم را رد می» مادر خدا«بر اساس دیدگاهش،  نستوریوسبخشد. حیات می
شد. نتیجـه آن، تشـکیل    نستوریوسبا  سیریلاو متولد شده بود. همین امور موجب اختالف شدید 
از مقام خود خلع گردید. این امر  نستوریوسشوراي افسس به دستور امپراتور بود که در این شورا 

موجب اختالف میان اسقفان انطاکیـه بـا اسـکندریه شـد و دو طـرف یکـدیگر را محکـوم کردنـد.         
شورا تشکیل شد تا به مناقشه  431دستور تشکیل این شورا را داد و در ژوئن  تئودوسیوسور امپرات

ر.ك: مــک گــراث، ( از مقــامش بــود نســتوریوسپایــان دهــد. نتیجــۀ آن خلــع  نســتوریوسو  ســیریل
؛ 171ص پیشـین، ؛ رابرت اي. وان وورسـت،  107- 104و  96 - 92ص  ،1380؛ لین، 60 - 58ص  ،1384

Cunningham, 2009, p. 129-132; Schaff, 1919, V.2, p. 63; O'Collins, 2003, Ibid, p 33-34.(.  
شود که موجب شـقاق میـان کلیسـاي شـرق     این شورا سومین شوراي جهانی کلیسایی محسوب می

 م433شد. کلیساي اسکندریه را از انطاکیه جدا کرد. بعدها ایـن منـاظرات حـل نشـد و ادامـه یافـت. در       
اصـل وحـدت   «تري را از سوي کلیساي انطاکیه پـذیرفت کـه   بیانیۀ معتدل سیریلتوافقی به وجود آمد و 

را از مقام اسـقفی پـذیرفت. مـتن بیانیـۀ      نستوریوسنام داشت. در مقابل نیز کلیساي انطاکیه خلع » مجدد
  اصل وحدت مجدد چنین بود:

ح، فرزند یگانۀ خدا، خداي کامل و انسان کامل بـوده  کنیم که خداوند ما عیسی مسیبنابراین، ما اعتراف می
و از یک روح ناطقه و بدن تشکیل شده است. منشأ وي پیش از خلقت جهان، از پدر، به مثابۀ خدا بوده و 
در روزهاي آخر، به سبب ما و نجات ما، همان فرزند یگانه، به مثابۀ انسان از مریم باکره به دنیـا آمـد. وي   

ذات است؛ زیرا بین دو طبیعت الهی و انسـانی  ذات بوده و به عنوان انسان با ما همپدر همبه عنوان خدا با 
ـیم.  یک خداونـد اعتـراف مـی    وحدت و یگانگی وجود دارد. بنابراین، ما به یک مسیح، به یک پسر و کن

ـیم کـه بـاکره مقـدس     ناپذیر دو طبیعت، ما اعتراف مـی براساس این ادراك از وحدت اختالط ر مـاد «کن
ست؛ زیرا کلمۀ خدا متجسم شد و انسان شد و از زمان لقاح خود کلمۀ بدنی را که از مـریم مقـدس   »خدا

با خود متحد کرد. با توجه به توصیفات اناجیل و رساالت در مورد خداونـد، مـا از ایـن امـر      گرفته بود،
که بعضی دیگـر از  . در حالیاندترك و یگانه دانستههی، برخی از این توصیفات را مشلآگاهیم که عالمان ا

ـیف    این توصیفات جنبۀ افتراقی دارند. آنان توصیف ـیح و توص هـاي  هاي واال و عالی را بـه الوهیـت مس
  .)97 - 96ص  پیشین،لین، ( دهندمعمولی و انسانی را به انسانیت او نسبت می
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رح شـد، اخـتالف   ترین مباحث اختالفی، که پس از شوراي افسس دربارة ماهیت عیسی مطـ یکی از مهم
چهـارمین و آخـرین    ائوتوخـوس (اوتیخا) بـود. از دیـدگاه کلیسـا، بـدعت      ائوتوخسبا  لئوي کبیرپاپ 

مـتهم بـود کـه دو     ائوتـوخس ها در دوران اولیه کلیسا در مورد شخصیت عیسی اسـت.  بدعت از بدعت
از ایـن دو بـه وجـود    اي و انسانی مسیح را همچون یک طبیعت، با هم مختلط کرده و آمیزهالهی  طبیعت

یک از آنهـا نیسـت. وي   آید که هیچدست میآورده است. اگر رنگ زرد با آبی ترکیب شود، رنگ سبز به
مسیح ترکیب شده و طبیعت واحد دیگري تأسیس شده اسـت. گرچـه   الهی  معتقد بود طبیعت انسانی با

سـیاري از اسـقفان غـرب و    رأي داد، امـا ب  ائوتوخسم در افسس شکل گرفت و به نفع 449شورایی در 
از عیسـی بـر اسـاس درك او از     لئـوي کبیـر  انطاکیه، مخالف این دیـدگاه بودنـد. در مقابـل، درك پـاپ     

و نـامعتبر خوانـد، معتقـد بـود     » شوراي سـارق «افسس را  م449شکل گرفته بود. او که شوراي » نجات«
انسانیت او باید به اسـتثنا وجـود گنـاه    عیسی براي آنکه ما را نجات دهد، باید هم انسان و هم خدا باشد. 

و انسانی بـود.  الهی  از هر جهت به شکل انسانیت ما باشد. بر اساس این نگرش، مسیح داراي دو طبیعت
با فشـار   مارسیوننیز رواج یافت.  لئوم، تفکرات 450در  مارسیونبا روي کار آمدن امپراتور جدید به نام 

م در شهر کالسدون را صـادر کـرد. ایـن شـورا، کـه      451ی در اکتبر برخی از اسقفان دستور برگزار شورای
کشیش و اسقف، بـراي حـل مشـکل     520شود با حضور چهارمین شوراي جهانی کلیسایی محسوب می

مبنـی بـر وحـدت وجـود عیسـی و       سیریلشکل گرفت. در شوراي کالسدون، دو نامه  ائوتوخستعلیم 
رو، امپراتـور  از ایـن ». یکی اسـت  سیریلو  لئوتعلیم «گفتند: همچنین کتاب توم لئو خوانده شد و اسقفان 

اي نوشته شود که در آن هم مـوارد شـوراي نیقیـه و قسـطنطنیه تأکیـد شـود و هـم        دستور داد اعتقادنامه
کـه مـورد توافـق     کالسـدون گذاران محکوم شوند تا دیگر اختالفی شکل نگیرد. مفـاد اعتقادنامـه   بدعت

  ین است:اکثریت مسیحیان بود، چن
ـیح      شورا با کسانی که راز تجسم را به شکل ثنویت وجود دو پسر مجزا (پسر خـدا و پسـر انسـان) توض

گویند الوهیت پسـرِ یگانـه تأثرپـذیر    ) مخالف است. این شورا، کسانی را که مینستوریوسدهند (نظر می
کنـد.  ت و کهانت خلع میاست و قابلیت رنج کشیدن دارد (دیدگاه آریوس یا ائوتوخس) از مقام روحانی

دهنـد (ائوتـوخس) مقاومـت    این شورا، در برابر کسانی که آمیزه یا اختالط دو طبیعت مسیح را تعلیم می
 کند. افرادي دچار این توهم هستند که شکل غالمی (یا انسانیت) را که مسیح از ما بـر خـود گرفـت،   می

کنـد.  س)، که شورا این دیـدگاه را محکـوم مـی   اي آسمانی و غیرانسانی داشت (دیدگاه آپولیناریجوهره
کنند خداوند نخسـت دو طبیعـت داشـت و بعـد از اتحـاد دو      همچنین این شورا کسانی را که تصور می

  داند.صاحب یک طبیعت شد (ائوتوخس) ملعون می طبیعت،
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ـ   ما به پیروي از پدران مقدس یک صدا اعتراف می ـیح  کنیم که پسر واحد و یگانۀ خداونـد مـا عیس ی مس
داراي الوهیت و انسانیت کامل است. حقیقتاً خدا و حقیقتاً انسان است و داراي جان و بدنی ناطق است... 

ـتالط و   شود که این سرشتهمین مسیح، پسر، خداوند، فرزند یگانه در دو طبیعت شناخته می ها با هـم اخ
سان، در مـورد او تکلـم   اي قدیم نیز به همینشوند... انبیکنند و از هم جدا نمیتغییر نمی یابند،آمیزش نمی

ـین شـکل، توسـط        کردند و عیسی مسیح خداوند نیز به همین ـیم بـه هم ـیم داد و ایـن تعل سان، به ما تعل
  .)107- 104ص  همان،( اعتقادنامۀ پدران مقدس به ما رسیده است

الوهیت حقیقی و انسـانیت کامـل،    نامه بر چهار محور تأکید دارد: در عیسی مسیح،یعنی تعالیم این اعتقاد
ناپـذیري در یـک شخصـیت واحـد متحـد      بدون اینکه دچار اختالط و امتزاج شوند، بـه شـکل انفکـاك   

؛ یعنی خـداي حقیقـی و   »یک شخصیت با دو طبیعت«توان در یک جمله خالصه کرد: اند؛ یعنی میشده
  انسان حقیقی است که به شکل کامل، صاحب هر دو سرشت بود.

مجموع باید گفت: نقش کلیسـا و شـوراهاي کلیسـایی در تبیـین کیفیـت ماهیـت مسـیح بسـیار         در 
برجسته بود. در واقع، این کلیسا بود که در میان اقـوال مختلـف، در دو شـورا آمـوزة ماهیـت الـوهی ـ         

ه بـار گونه موجود به وجود آورد و حتی نظر بسیاري از بزرگـان مسـیحیت را در ایـن   انسانی، مسیح را به
  مردود اعالم نمود.  

  . آموزة فيض و نجات (آموزة فدا)۵

اختیـار و  «از مباحث اعتقادي مهمی که با دخالت و نظر کلیسا نهایی شد، آمـوزة فداسـت؛ یعنـی بحـث     
یابـد؟ اگـر اهـل نجـات و     است؛ اینکه آیا انسـان نجـات مـی   » مسئولیت انسان یا فیض الهی براي نجات

بـاره نزاعـی   گیـرد؟ در کلیسـا در ایـن   و توسط چه کسی صورت میرستگاري است، این نجات چگونه 
بـه   آگوسـتین م) درگرفـت.  425ح - 355(ح پالگیـوس م) و 430- 354( آگوسـتین قـدیس  معروف میان 

گفت: چـون همـۀ   بود. وي می )Original Sin(»گناه ذاتی«یا » گناه اصلی«رسول معتقد به  پولستأسی از 
ه او نیز شریک هستیم. وي تمایل به گناه را در انسان، نتیجۀ عشـق آدم  ما فرزندان آدم هستیم، پس در گنا

ها ملعونند و تنها برخی به سـبب رنـج پسـر خـدا و     دانست و معتقد بود بسیاري از انسانو گناه حوا می
» فـیض الهـی  «یابند. وي با صراحت اعالم کرد که تنها راه نجات بشر همـان  شفاعت مادر خدا نجات می

هاي اهل نجات را برگزیند و عمل و ارادة آدمـی دخـالتی در نجـات و    داست که باید انساناست. این خ
هاي اولیۀ نیـل بـه رسـتگاري از اختیـار     ، افراد بشر در برداشتن گامآگوستینرستگاري او ندارد. به عقیدة 
بـه فسـاد و آلـودگی     اي است که گنـاه آن را ، در بند اراده»آزادي اراده«رغم الزم برخوردار نیستند. بشر به
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تواند ایـن تمایـل بـه    کشیده و او را متمایل به شر و گریزان از خدا کرده است. تنها ارادة خداست که می
گناه را خنثی کند. وي معتقد بود که بشر با گناه آدم از جایگاه حقیقی خود سـقوط کـرده و فاسـد شـده     

سوخ یافته بود، پس همه نیازمنـد بازخریـدیم   است. اما این قابل بازخرید شدن است. گناه در ذات بشر ر
رو، اي دارد که خود گناهکـار نباشـد. از ایـن   و بشرِ گناهکار، توانایی بازخرید خود را ندارد و نیاز به فدیه

بست به کمک بشر آمد و به صورت پسر خود تجسـم یافـت تـا قربـانی گناهـان      خداوند در حل این بن
یده شد. پسر خدا، فداي گناهان مـا شـد. ایـن فـیض نـه بـه سـبب        بشر بخش بشر شود و با صلیب پسر،

  تا بشر را از بند گناه برهاند.شایستگی انسان، بلکه موهبتی الهی است از جانب خدا 
کـرد و معتقـد بـود:    ، زاهد بریتانیایی رم بر مسئولیت اخالقی بشر اسـتدالل مـی  پالگیوسدر برابر او 

تواند بـدون یـاري پروردگـار و    نفک خلقت انسانی است. انسان میآزادي در انتخاب و اراده، ویژگی الی
سـازد. وي منکـر   با انجام کارهاي خیر رستگار شود و خداوند هرگز به زیان انسان، ذات او را شریر نمی

شـوند و هـیچ گنـاهی بـه نسـل آدمـی       در انسان بود و معتقد بود تنها گناهکاران مجازات می» گناه ذاتی«
خداوند از پیش، براي انسان بهشت یا دوزخ مقدر نکـرده اسـت و برحسـب ارادة خـود     شود. منتقل نمی

کند که چه کسی مشمول رحمت یا گرفتار عذاب شود. خداوند سرنوشـت را بـه خودمـان    نیز معین نمی
واگذارده است. من به انجام عمل مکلف هستم، پس به انجام آن قادرم و باید بـراي نجـات و رسـتگاري    

آیـد و  الح داشته باشم. رستگاري چیزي است که بـه واسـطۀ اعمـال نیـک بـه دسـت مـی       خود، عمل ص
  ین دستاورد اخالقی پاداش دهد.خداوند ناگزیر است که بشر را به سبب ا

کـه  دانـد، در حـالی  مـی » شایسـتگی بشـر  «رستگاري را به سبب  پالگیوستوان گفت: به اجمال، می
را  پالگیـوس م در این مناقشـه نظـر   418ند. شوراي کارتاژ در دامی» فیض الهی«آن را به سبب  آگوستین

م نیز بار دیگر بحـث  431نتوانست مقبولیت عمومی یابد. در شوراي افسس در  آگوستینرد کرد. اما نظر 
محکـوم شـد و دیـدگاه     پالگیـوس مطرح شد و بار دیگـر دیـدگاه    پالگیوسیو مشکل  آگوستینیفیض 

، ؛ قـدیس آگوسـتین  106- 102، ص1386کونگ،  ر.ك:( تأیید شد بود، پولسکه متأثر از آراي  ،آگوستین
  ؛89- 86ص پیشین،لین،  ؛91-81، ص1377، ؛ میشل102- 98اعترافات؛ اینار مولند، جهان مسیحیت، ص 

Roberts, 1905, vol. 4, p 264-265; A. J. Ayer, 1926, p. 464-465; Conway, 1962, p. 19-26, 92-101; 

Alistair McFadyen, 2003, p 167-178). 
دوباره مطرح شد. مکتب راه نـو،   نوآگوستینیاین نزاع در قرون وسطا نیز در قالب دیدگاه راه نو و 

را پـذیرفت و معتقـد بـود:     پالگیـوس که در قرن چهاردهم در آکسفورد به اوج خود رسید، دیدگاه 



   ۵۵ الهي يا كليسايي؟هاي ديني مسيحيت: آموزه

بیشتر ابزارهاي نجات در درون طبیعت بشري قرار داده شده و رستگاري بشر با نهایت سعی خـود  
ها قرار داشتند که در همان آکسفورد به مقابله با شود. در مقابل، نوآگوستینیاز سوي بشر شروع می

یـدگاه  راه نو پرداختند و در دانشگاه پاریس و سایر منـاطق بـه اوج رسـید. بـه مـرور، بـار دیگـر د       
هـاي فـیض و آمرزیـدگی در قـرون     دانان کلیسا شد. به همین دلیل آموزهمورد قبول الهی آگوستین

 گیري داشت و اساسی براي مباحثات رایـج در دورة نهضـت اصـالح دینـی شـد     وسطا رشد چشم
  .)88-84ص ،1384مک گراث، (

هـا معتقـد بودنـد: انسـان     یتبا تعدیل پذیرفته شد. ژزوئ آگوستیندر شوراي ترنت نیز همین دیدگاه 
توانایی انجام کار نیک را دارد و قادر است از این طریق، فیض خدا را بپذیرد یا رد کنـد. پـاپ اینوسـنت    

هـا تأکیـد کردنـد.    م بر همین دیدگاه ژزوئیت1713م و 1653هاي دهم و پاپ کلمنت یازدهم نیز در سال
هـا، براسـاس   یک رومی است. در واقع امروزه کاتولیـک این دیدگاه، امروزه دیدگاه رایج در کلیساي کاتول

پذیرند و به اثبات سهم انسان در تحصـیل نجـات   را می آگوستینرأي شوراي ترنت، دیدگاه تعدیل شدة 
مندند. آنان فیض الهی را قبول دارند، اما براي بشر نیـز سـهمی در   هو امکان او براي سرنوشت ابدي عالق

  .)364- 360ص ،1380لین، ( انجام کارهاي نیک یا بد قائلندپذیرش یا رد فیض از طریق 

  . آموزة وحي (يا تجسم عيسي مسيح)۶

» وحـی «سزایی دارد، آموزة هایی که کلیسا و سنت کلیسایی در تأسیس و تثبیت آن نقش بهاز دیگر آموزه
مقولـۀ لفـظ اسـت.    از » وحـی «است. تا پیش از مسیحیت، همۀ مؤمنانِ به ادیان الهی، معتقـد بودنـد کـه    

گفتن خدا با مردم از طریق انبیا مصداق اتم آن است. بارزترین مصداق وحـی نیـز تـا آن زمـان ده     سخن
و گسـترش   نازل شده بود. با ظهـور حضـرت عیسـی    فرمان بود که در طورسینا بر حضرت موسی

ان اولیه، هنوز کتـاب  مسیحیت، که از دل یهودیت بیرون آمده بود، هنوز وحی از مقولۀ سخن بود. مسیحی
 پـولس دانستند و سخنی از عهد جدید نبود. تعالیم آباي اولیۀ کلیسـا، بـه تأسـی از    عهد را کتاب الهی می

بود که به عیسی جنبـۀ الـوهی داد و وحـی را از مقولـۀ لفـظ بـه        )5- 1: 1ر.ك: رساله به عبرانیان (رسول
ش از وحی (عیسی) بود. آنان خـود مسـیح را   مقولۀ انسانی تغییر داد. سخن از عهد جدیدي شد که گزار

وحی نامیدند و کتاب مقدس را گزارشی از وحی. مسیحیان براساس تعالیم سنت کلیسایی معتقدنـد کـه   
ترین وحی نه در کتاب، بلکه در انسان منعکس شده است. مسیح در زندگی و شخص خـود، خـدا   کامل

تـرین مصـداق   د. این مکاشفۀ خدا براي بشر، کامـل را منکشف ساخت و ارادة او در مورد بشر را بیان کر
وحی است؛ یعنی پیام ازلی و غیرمخلوق خدا جسم شد و به شکل عیساي انسان، میـان مـا سـاکن شـد.     

۵۶     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

اي نیاورده، بلکه خود تجسم وحی خدا بود و خـود وحـی اسـت.    براین اساس، عیسی کتاب وحی شده
کند. ما باید پیوسته ایمـان خـود را بـه مسـیح و     ت میرو، کتاب مقدس به چیزي فراتر از خود دعوازاین

پیامی که خدا در وي قرار داده است، تقویت کنیم. مؤلفان عهد جدید نیز درصدد بودنـد تجربـۀ خـویش    
  .)66و  30- 27، ص 1377، میشل(را از عیسی به دیگران برسانند

اب مقـدس نیـز ایـن وحـی     کند و کتمسیحیان معتقدند خداوند ذات خود را در تاریخ بشر وحی می
هـایی  کند که کیست؟ چگونه خدایی اسـت؟ چـه ویژگـی   کند. خدا وحی میذاتی را آشکار و تفسیر می

دهد؟ در واقع، کتاب مقدس تاریخ خدایی است که ذات خـود را بـه مثابـۀ یـک     دارد؟ چگونه نجات می
بـاطنی ذات خـدا بـراي بشـر      ند که ذات الهی منزه اسـت و فهـم  اکند. البته آنان معترفمنجی، وحی می

قدر است که خود او بگویـد و بـه مـا نشـان     توان دربارة آن دانست همانممکن نیست. اما چیزي که می
دهد. او نیز خود را در قالب طبیعت، عیسی و کتاب مقدس به ما نشان داد. البته همـین مقـدار از وحـی،    

است و کتاب مقدس نیز تنهـا بخشـی از آن را   کند نیز اسرارآمیز گري میکه در حد درك بشري ما جلوه
هاي مختلف و از راه عوامل گوناگون، خـود را بـه انسـان نشـان داده     کند. خدا در زمان و مکانتفسیر می

آینـد. برخـی از مصـادیق اصـلی مکاشـفۀ خـدا و وحـی در        که همۀ آن، از مصادیق وحی به شـمار مـی  
ویـژه ده  اسرائیل با شکافته شدن دریا، احکـام تـورات (بـه   مسیحیت عبارتاند از: نظام آفرینش، نجات بنی

ترین این موارد، شخص عیسی مسیح است که بـا معجـزات و   فرمان)، عیسی مسیح و کتاب مقدس. مهم
کنـد. فعـل و کـالم او فعـل و     دهد و او را آشکار مـی العادة خویش از وجود خدا خبر میکارهاي خارق

موجود کتاب مقدس فعلی را نیز چون خبـر از احـواالت خداسـت و    کالم خداست. البته مسیحیان متن 
داننـد و معتقدنـد: بشـر تنهـا     القدس است، وحیانی مـی کند و همچنین مورد تأیید روحخدا را آشکار می

القدس بود که سبب نگارش ایـن متـون شـد. مؤلـف نهـایی کتـاب       نگارندة آن بوده و این الهامات روح
ر.ك: ( اینکه این عمل از طریق کارگزاران بشـري بـه انجـام رسـیده اسـت     مقدس نیز خداوند است، جز 

 ;Eliade (ed), 1987, V.12, p. 356؛ 422- 387ص  ،1384؛ مـک گـراث،   40- 33، ص 1381ویـور،  

O'Collins, 2003, p96-99(.  
القـدس تـألیف کـرده و    در واقع، مسیحیان معتقدند که خدا کتاب مقدس را به وسـیلۀ الهامـات روح  

اي یـاري کـرده   گونهاي این منظور مؤلفانی از بشر را براي نوشتن آنها برانگیخته و آنان را در نوشتن بهبر
انـد. ایـن دیـدگاه توسـط آبـاي کلیسـا مطـرح شـد و         خواسته است، نوشتهکه تنها چیزهایی را که او می

   رسمیت یافت.
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  . آموزة عصمت مريم۷
ــیحیت   ــدس در مس ــدي و مق ــیتی کلی ــریم شخص ــرت م ــدا    حض ــادر خ ــت م ــه گذش ــت. چنانچ اس

او در شوراي افسس تصویب شد. نکتۀ مهم دیگر، نقش مریم در نجات بود که آیـا او   )Theotokos(بودن
توان نجات دارد یا نه؟ در واقع، این بحث مطرح بود که آیا مریم نیز به گناه ذاتی آلوده است یا نـه؟ اگـر   

تومـاس  وسطا بسیار پررنگ شـد.  شد. این بحث در قرونبخش باتواند نجاتآلوده نباشد، پس او هم می
معتقد بود: مریم شریک وضعیت بشر گناهکار است و او همانند هر بشر دیگر (به جـز مسـیح)    آکویناس

کرد که مسیح به سبب فضیلت عمل کامـل او در  استدالل می دانز اسکوتوسآلوده به گناه شد. در مقابل، 
ـ     »آمیـز مـریم  وضـع عصـمت  «ودگی گنـاه ذاتـی بـاز دارد. او قایـل بـه      بازخرید، توانسـت مـریم را از آل

)Immaculate Position (Immacula)( لقـاح مطهـر   «یکی از پرچمداران آمـوزة   اسکوتوسرو، بود. از این
شد؛ یعنی حضرت مریم مادر عیسی بدون هیچ گناهی متولـد شـده و    )Immaculate Conception(»مریم

و  آکوینـاس ، آنسلمگناه بوده است. البته قبل از او، اندیشمندانی مانند پاك و بی اشاز زمان بسته شه نطفه
آن را بـه زمـان    اسـکوتوس براین باور بودند که مریم پس از لقاح از گناه پاك شده است. امـا   بوناونتوره

ف لقاح و بسته شدن نطفۀ مریم بازگرداند و این امر موجب توجه به نقش مـریم در نجـات شـد. اخـتال    
میان قائالن به عصمت مریم و قائالن به عدم عصمت او، بـه اوج رسـید و نظریـۀ لقـاح مطهـر مـریم و       
عصمت او، گرچه دلیلی در کتاب مقدس و سنت مسیحی نداشت، اما در پایـان قـرون وسـطا مقبـولیتی     

  ؛484- 483 و 478-476ص  پیشین،؛ لین، 112-111و 101ص ،1384مک گراث،  ر.ك:( عمومی یافت
Lumen gentium, No:54 ,66 & 67, p 415,421-422; CCC, No: 484-511, p108-114; P. Schaff, Ibid, 

Vol. 2 , P 211-212; Lawrence S. Cunningham, Ibid, p 136 & 163-168; Michael Walsh, Ibid, p 

122-123). 
کـرد کـه    عروف است، حکمم» Ineffabilis Deus«م در متنی که به 1854در  پاپ پیوس نهم ،سرانجام

آلود آن کامالً پـاك اسـت. چـون پـاپ ایـن حکـم را از       لوازم سقوط آدم و نتایج گناه مادر عیسی از همۀ
رو، نیازمند استناد به کتاب مقدس یا سنت رسـوالن نبـود. گرچـه ایـن     کرد، از اینجایگاه پاپی صادر می

هـاي جهـان آن   اما تمام کاتولیک ا را بیشتر کرد،هها و پروتستانها با ارتدکسحکم شکاف میان کاتولیک
را پذیرفتند و امروزه از اصول اساسی اعتقادي کلیساي کاتولیک رومی بحث عصمت مریم اسـت. حکـم   

  چنین است:
... با اقتدار خداوند ما عیسی مسیح و رسوالن مبارك پطرس و پولس و با اقتدار خود ما، اعـالم و  

اش به فـیض  عقیده را که مریم باکرة مبارك، از نخستین لحظۀ بارداري کنیم ایناظهار و تعریف می

۵۸     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

هاي عیسی مسیح منجی بشر، ازهر لکۀ گنـاه  نظر به شایستگینظیر و امتیاز از سوي خداي متعال، بی
اصلی حفظ شده است، و این اعتقادي است که خدا آن را وحی کرده است و بنابراین، همۀ مؤمنان 

؛ 448-447، ص پیشینرابرت اي. وان وورست، ( . ه و پیوسته باور داشته باشند...باید آن را قاطعان
  )478-476، ص1380لین، 

  م پاپ لویی سیزدهم در یک بخشنامۀ پاپی بار دیگر بر نقش مریم تأکید کرد و چنین حکم کرد:1891در 
ـیده نمـی   گونه که خدا اراده کرده است، هیچ چیز جز به وسیلۀ مریم از سوي او بـه  همان شـود.  مـا بخش

ـین صـورت    طور که هیچ کس جز به وسیلۀ پسر نمیبنابراین همان تواند به پدر اعلی نزدیک شود، بـه هم
  .)484، ص1380(لین،  تواند جز توسط مادر مسیح، به پسر نزدیک شودنیز هیچ کس نمی

طرح نبـوده و بـا تأکیـد    توان گفت: این آموزه نیز از مواردي است که در مسیحیت اولیه مدر مجموع، می
 آباي کلیسا به مثابۀ دگماي مسیحیت کاتولیک درآمده است. 

  . آموزة عصمت پاپ۸
هاي اساسی در سنت کاتولیک رومـی اسـت کـه بـه دسـت کلیسـا و       آموزة عصمت پاپ، از دیگر آموزه

ظـم یـا   شوراي کلیسایی طرح و تبلیغ شد. در قرون اولیۀ مسیحی هرگز سخنی از خطاناپذیري اسقف اع
پاپ مطرح نبود. رشد و گسترش مسیحیت و قلمروهـاي اسـقفی در قـرن چهـارم و پـنجم مـیالدي در       

و  پطـرس اروپا، و سپس بحث تفوق اسقف اعظم رم بر سایر قلمروهاي اسقفی، به سـبب اتصـال آن بـه    
یـا   ، سبب شد تا بحثی در اوایل قرون وسطا مطرح شود مبنی بر خطاناپذیر بودن اسقف اعظـم رم پولس

هـاي خـود بـه ایـن اصـل اشـاراتی       ها و نامـه پنجم به بعد در برخی از پیام هایی در قرنهمان پاپ. پاپ
  داشتند. اما این اصل هرگز تحت عنوان یک اعتقاد اساسی و دگماي مسیحی مطرح نشد.

  نم) در نامـۀ خـود بـه اسـقفان آفریقـا بـا عنـوا       Innocent I( )401 -417(اینوسنت اولاولین بار پاپ 
»In Requirendis « ــز 417ژوئــن  27در ــس از وي نی ــاپ زوســیموسم و پ   م)Zosimus( )417 -418(پ

  م ایـن بحـث  418مـارس   21در » Quamvis PatrumTraditio«در نامۀ خود به اسـقفان آفریقـا بـا عنـوان    
اي بـه نـام   م) در رسـاله Bonifast I( )418 -422(پـاپ بونیفـاس اول  کند. چهـار سـال بعـد،    را مطرح می

»Retro Maioribus Tuis «440( پـاپ لئـوي اول  کنـد. زحمـات   دیگر خطاناپذیري پاپ را اعالم می بار -
، توانست کمکی بـزرگ بـه ایـن آمـوزه     پطرسم) براي تفوق پاپ بر سایر اسقفان، به سبب نیابت از 461

سـخن   پطـرس : اسـقف رم از طـرف   خود بـه شـوراي کالسـدون بـه صـراحت گفـت       ۀکند. وي در نام
اي بـه اسـقفان اسـپانیا بـا     م در نامـه 517م) نیز در سال 523ـHormidas( )515(گوید. پاپ هورمیداسمی
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شـده بـود، دگربـار    » Inter Ea Quae«، که ضمیمۀ نامۀ دیگري به نام »Libellus Professionis Fidi«عنوان 
ن وسطا این اصل، مقبولیت عمومی یافت، امـا هنـوز   بحث خطاناپذیري پاپ را مطرح کرد. تا اواسط قرو

 گریگـوري به مثابۀ یک اصل اعتقادي رسمی کلیسایی و دگماي مسیحی اعالم نشده بـود. از زمـان پـاپ    
ها خود را خادم خادمان خدا معرفی کردند تا حجیـت خـود را بیشـتر بنمایاننـد.     پاپ به این سمت، کبیر

 )Nicholas III(پـاپ نیکــوالس سـوم  ســیزدهم مطـرح شــد و   دیگـر در اواخــر قـرن   ایـن آمـوزه، بــار  
هاي بعدي را براي همیشه ملزم به تصدیق آموزة خطاناپـذیري پـاپی   م) در فتوایی همۀ پاپ1280ـ1277(

م) بـه عنـوان عمـل    John XXIII( )1316 - 1334(پاپ ژان بیست و سومکرد. البته این عمل بعداً توسط 
هاي دورة نهضت اصالح هم هیچ یـک ایـن آمـوزه را بـه     ها محکوم شد و پاپشیطان و پدر همۀ دروغ

م) مفهوم خطاناپذیري و عصمت گسترش یافـت  1563- 1545رسمیت نشناختند. پس از شوراي ترنت (
 مـولر ، نیـومن یاري از بزرگان ماننـد  هاي قرن نوزدهم احیا شد. بسکاران و پاپو در ادامه، توسط محافظه

به تبیین خطاناپذیري کلیسا پرداختند و اظهار داشتند بـا اینکـه قـوم خـدا در ایـن خطاناپـذیري        شیبنو 
شریک هستند، اما آنچه در حقیقت خطاناپذیر است، خود کلیساست. آموزة خطاناپـذیري کلیسـا، مـورد    

ي پاپ همچنان مورد تردید بود تـا اینکـه در شـوراي اول    ها بود، اما خطاناپذیرقبول تمام محافل و گروه
  واتیکان این امر نیز به تصویب رسید و این آموزه از اصول اعتقادي رسمی کلیسایی شد.

ــد     ــد: برخــی مانن ــه وجــود آم ــک ب ــدگاه در کلیســاي کاتولی ــی، دو دی ــس از دوران نهضــت دین پ
اصول و قوانین کلیسایی، رهبر کلیساسـت و   چارچوب معتقد بودند پاپ در )Callicanism(هاکالیکانیسم

چهـار  «اي کـه بـه   در پاریس در بیانیـه  1682کردند و در بر اقتدار شوراي عمومی کلیسایی بر پاپ تأکید 
نظـر   معروف است، اعالم کردند تا وقتی کلیسا موافقت خود را با نظر پـاپ اعـالم نکـرده اسـت،    » اصل

ــ    ــر، در ق ــن تفک ــت. ای ــالح اس ــل اص ــاپ قاب ــروه   پ ــل، گ ــاد. در مقاب ــعف نه ــه ض ــوزدهم رو ب رن ن
داراي اکثریت شدند. آنان بر این باور بودنـد کـه پـاپ، رهبـر مطلـق       )Ultramontanism(اولترامونتانیسم

گیرد. این گروه بـه سـبب قـدرت و کثرتـی کـه      کلیساست و شوراهاي عمومی اعتبار خود را از پاپ می
م) خـود از  1878- 1846( پـاپ پیـوس نهـم   رسمیت بخشند. داشتند، در تالش بودند تا عصمت پاپ را 

دستور تشکیل شـوراي اول واتیکـان را صـادر کـرد و ایـن       1868طرفداران این دیدگاه بود. وي در سال 
تشکیل شد و هشت ماه به طول انجامیـد و بـه سـبب تصـرف رم توسـط ارتـش        1870- 1869شورا در 

» ایمـان کـاتولیکی  «دو اساسنامه تصویب کرد: یکی بـه نـام    ایتالیا، ناتمام خاتمه یافت. شورا در این مدت
راجع به موضوعاتی مانند خدا آفرینندة جهان، مکاشفه، ایمـان و رابطـۀ آن بـا عقـل، و دیگـري، بـه نـام        
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کننـدگان بـه خطاناپـذیري پـاپ     که در آن عصمت پاپ تعریف شده بود. اکثـر شـرکت  » کلیساي مسیح«
که پاپ چه زمانی مصون از خطاست؟ آیا پاپ جـدا از کلیسـا و اسـقفان،    معتقد بودند. اما سؤال این بود 

هـا  هـا، مختلـف بـود: برخـی پـاپ را در همـه اظهـاراتش در مـورد آمـوزه         مصون از خطاست؟ دیدگاه
تري داشتند. برخی نیز طرح این مسئله را برخالف مصـلحت  دانستند. برخی دیدگاه معتدلخطاناپذیر می

دانستند. برخی نیـز اساسـاً بـا ایـن     ها میها و پروتستانختالف بیشتر با ارتدکسکلیسا کاتولیک و سبب ا
  آموزه مخالف بودند.  
نفـر دیگـر    23و  )Cardinal Manning(کاردینـال مانینـگ  ها بر شورا مسلط شـدند.  اولترامونتانیست

ـ نویس شدند. آنان نیز تمهیداتی برگزیدند تا مخالفان در این پیشمأمور تهیۀ پیش ویس حضـور نداشـته   ن
جـوالي   18باشند. البته یک نفر مخالف به این شورا راه یافت و مخالفـت خـود را نیـز اعـالم کـرد. در      

ها به نفع این حکـم رأي دادنـد.   چهارم اسقفگیري ماقبل نهایی سهم رأي نهایی اعالم شد. در رأي1870
گیري نهایی شرکت نکردنـد تـا   رو، آنان در رأياز ایناي نداشت. مخالفان، با پاپ دیدار کردند. اما نتیجه

اي به پـاپ نوشـتند و بـا نـاراحتی شـورا را      نه مخالفت کرده باشند و نه آن را تأیید کرده باشند. تنها نامه
رأي مخـالف   2رأي موافـق و تنهـا    533ترك کردند. سرانجام، بیانیه آماده شد و به رأي گذارده شد و با 

  و...؛ 246- 240و  237- 234، ص1384کونگ، ؛ 483- 478 ؛252، ص1380ر.ك: لین، ( تصویب شد
Lumen gentium, Ch. III, No:25, p 379-381; Raner, p711-714; J.D. Conway, p. 127-135; Kong, 
p. 165-168; Lawrence S. Cunningham, Ibid, p 133-136; P. Schaff, Ibid, Vol.2 , P 262-263, 270-
271; Michael Walsh, Ibid, p52-53). 

  متن بیانیه مربوط به عصمت پاپ چنین است:
دهندة مـا خـدا،   با پیروي وفادارانه از سنتی که از آغاز ایمان مسیحی به ما رسیده است، براي جالل نجات

(پاپ پیوس نهم) این اصـل ایمـانی    تکریم مذهب کاتولیک، و نجات مسیحیان، با تأیید شوراي مقدس، ما
دهیم: پاپ روم، وقتی براساس اقتـداري کـه بـه او داده شـده و     شده را تعریف کرده و تعلیم میمکاشفه

گویـد؛ ...  که به او به سبب جانشینی پطرس متبارك، وعده داده شـده، سـخن مـی   الهی  توسط مساعدت
بـه کلیسـایش   الهی  سخن او مصون از خطاست. و این مصون از خطابودن امري است که از سوي منجی

هاي مربوط به ایمان و امور اخالقی، مصون از خطا شیده شده است تا کلیسایش به هنگام تعریف آموزهبخ
  4.)481، ص1380(لین،  باشد

پس از مدتی همۀ اسقفان این آموزه را پذیرفتند. امـا پـس از مـدتی برخـی بـه مخالفـت بـا ایـن آمـوزه          
کـه بـه    )Ignaz Von Dollinger(،وون دولینگـر ایگنـاز  پرداختند. مانند مورخ برجستۀ تاریخ کلیسا یعنـی  
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سبب اعتراض به این آموزه از کلیساي کاتولیک اخراج شد و یا پس از شوراي دوم واتیکـان، نویسـنده و   
بـا نوشـتن    هانس کونگ(پاپ بندیکت شانزدهم)، یعنی  راتسینگرالهیدان بزرگ کلیسا و دوست قدیمی 

به آن اعتراض کرد و مطـرود   )Infallible An Unresalved Enquiry(پاسخخطاناپذیري؟ پرسشی بیکتاب 
کلیساي کاتولیک شد. اما به هرحال، این آموزه امـروز از دگماهـاي کـاتولیکی اسـت و هـیچ کـاتولیکی       
اجازه مخالفت با آن را ندارد. از سوي دیگر، برخی معتقد بودند با تصویب این آموزه در شوراي جهـانی  

اقتدار مطلق پاپ، دیگر هرگز نیازي به تشکیل شـوراي جهـانی نیسـت و پـاپ     کلیسایی واتیکانی اول و 
م) و دسـتور تشـکیل   1963- 1958( وسـوم ژان بیسـت الخطاب خواهد بود. اما بـا روي کـار آمـدن    فصل

شوراي دوم واتیکان، این نظر نیز رد شد. در این شورا، آموزة خطاناپذیري بـار دیگـر بـه بحـث گذاشـته      
نامۀ جزمی در باب کلیسـاي  نظام«شد و متن مذاکرات پیرامون آن در سندي به نام  شد و دوبارة تصویب

  ، به تفصیل بیان شده است.25بند  در فصل سوم در )Lumen gentium, No: 25, p 379-381(»مسیح

  گيرينتيجه
بـر  توان به خوبی دریافت که کلیساي کاتولیک و نهاد کلیسایی چـه تـأثیرات مهمـی    از آنچه گذشت، می

هاي اساسی و دگماهاي مسیحی داشته است. دو نقش تأسیسی و تثبیتی، که کلیسـا در ایـن مـوارد    آموزه
داشته، نشان از قدرت کلیسا و نهاد کلیسایی است. الوهیت مسیح، تثلیث، دوماهیتی بـودن مسـیح، فـادي    

بودنـد کـه   هـایی  بودن مسیح، فیض و نجات از طریق مسیح، عصمت مریم و عصمت پاپ همگی آموزه
هاي همواره در اقلیت بوده و پیـروان چنـدانی   شد. تا قرن چهارم این دیدگاهدر سابقۀ مسیحیت دیده نمی

محـوري در مسـیحیت   مطرح بـوده و شـریعت   پولسبیش از  پطرسنداشتند. اساساً تا قرن چهارم نقش 
اهاي کیل شـور رایج بود. رسمیت مسیحیت کاتولیک در قـرن چهـارم، تشـکیل قلمروهـاي اسـقفی، تشـ      

نظر امپراتور، تأسیس نهاد کلیسایی در کلیساي کاتولیک رومـی و مرجعیـت نهـایی پـاپ در     کلیسایی زیر
هـا بزنـد. معمـوالً پـس از هـر      مسیحیت غربی عاملی شد که کلیسا دست به تأسیس و ترویج این آموزه

ها معتقدند تمام ایـن  یکشد. کاتولهایی جدید تأسیس میشورایی، مصوبات شوراي قبلی تثبیت و آموزه
  القدس است.موارد با الهام روح

شاید بتوان این ادعا را از منظر یک مسیحی مؤمن قابل قبول دانست، اما الزم به یـادآوري اسـت کـه    
توان آن را به راحتی پـذیرفت. بسـیاري از ایـن    هاي علمی و تاریخی بیانگر مواردي است که نمیبررسی

اي در مسـیحیت  ح، آموزة تثلیث، آموزة فدا و سایر مواردي که بیان شـد، ریشـه  موارد، مانند الوهیت مسی
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خـورد.  اولیه ندارد؛ نه در کالم حضرت عیسی و نه در کالم حواریون، اثري از این موارد بـه چشـم نمـی   
اگر نبود قدرت کنستانتین و اصرار آن بر تشکیل دولتی اهل تسامح و تساهل، کـه بـه آرامـش در جامعـه     

یافت. تا پیش از کنستانتین، آنچه از منابع تـاریخی بـر   ند، شاید هرگز مسیحیت کنونی تبلور نمیکمک ک
آید این است که نه کتاب مقدسی غیر از کتاب مقدس یهودي وجود داشت و نه ایام مقدسـی، حتـی   می

، 1384مک گـراث،  (میالدي توسط کنستانتین صورت گرفت. 321تعطیلی روز یکشنبه به جاي شنبه در 
اختالف بر سر مسایل عقیدتی سبب تشکیل شوراهاي متعدد شد. این شوراها بنا بـر مصـالحی،    )35ص 

هـا  اي خاص یا افرادي خاص بود، حکم به تأسیس و یا تثبیت برخـی آمـوزه  که گاه تنها مربوط به منطقه
هـا مرهـون   آمـوزه رو، وجود این داد. این امر سبب رشد و گسترش مسیحیت از منظر الهیاتی شد. از این
بـر دیـدگاه    پـولس هـاي الهیـاتی   کلیسا و شوراهاي کلیسایی است که وجود آنان سبب شد کـه دیـدگاه  

مسیحیت، دیـن یونـانی    توان عناصري از یهودیت،غلبه یافت و عمالً دین کاتولیک، که در آن می پطرس
شـوراهاي کلیسـایی، و بـه     و دین میترایی را مشاهده نمود، تأسیس شد. بـه راسـتی اگـر نبـود کلیسـا و     

شـد، آیـا   مطرح کرده بودند، توجه خاص می پطرسهاي وحیانی، که حضرت عیسی و جانشین او آموزه
  گونه بود؟مسیحیت عیساي ناصري با مسیحیت پولسی فعلی یکسان بود و مسیحیت کنونی همین

تـأثیر کلیسـا و آبـاي     هاي عقیدتی کنونی مسیحی، تحتاین مقاله تالش دارد که نشان دهد که آموزه
گیري دگماهاي مسیحی، خود بهترین دلیـل  هاي وحیانی عیسوي، و بیان چگونگی شکلآن بوده تا آموزه

القدس از کلیسا و حجیت سنت کلیسایی کـافی نیسـت و   براي این ادعاست. صرف ادعاي حمایت روح
  نمایند.ادلۀ تاریخی خالف آن را اثبات می

  
   __________________ ________________________________   نوشتپی

، دوم 4- 3: 1ر.ك: رومیان( کند.هاي خود را با تشکر از خداي پدري که پسرش مسیح را فرستاده آغاز می. پولس بسیاري از نامه1
  )3: 1افسسیان  ،4- 3: 1 قرنتیان

 ).1383هاي مسیحیت اولیه (جامعه قمران) و تفاوت آن با مسیحیت کنونی (ر.ك: دانیلو، . براي آگاهی از دیدگاه 2
  بود. 58- 48: 6یوحنا . این دیدگاه مبتنی بر  3
  .440- 384، ص پیشینوورست،  وانرابرت اي. . البته نسخه دیگري از این بیانیه نیز وجود دارد که براي آگاهی بیشتر ر.ك:  4
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