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  دهيچک
خدا و  باانسان نحوة ارتباط و وجود آمد ه ت انسان بيدربارة فرد يديجد يآگاه، ينينهضت اصالح د سم ويبا ظهور اومان

اراده، و نوع  ينو در باب انسان، آزاد يميد، پاراداي. لوتر با درك اوضاع جدات لوتر قرار گرفتيكانون توجه اله ،يدگيآمرز
 يهســت و بشر سدستر از ردو يموجود ،ييقرون وسطا يسايكل يتر خدا در تلقشيمان وضع كرد. پيرابطة او با خدا و ا

م يمســتق يگووگفتدر دسترس انسان اشاره كرد كه مجال  يير همة شئون، به خداسا ديكل يبود، اما وي با رد واسطگ
گــاه يو جا اســت دهيــآمرز ييگو را انسان خداوند، كهاصل مبتني بود  نيا بر يدگيلوتر در باب آمرز يمفهومدارد. تحول 

م ين پــاراداياست. ا يياعطاو نه  ي، اكتسابيدگين، آمرزيرد. بنابرادا قرار گناهكار شخص وجود ازخارج  درخدا  يدگيآمرز
 يسا برايگاه عدالت در درون انسان بود كه راه ورود كليبر جا يمبن ادر قرون وسط ينيج آگوستيدگاه رايد، مخالف ديجد
 عت بود. لــذايسا و شرير كليانسانِ اسدر برابر او  يآزاد، م لوتر در باب انسانيپاراداجوهرة كرد. اما يت انسان را باز ميهدا
  سور است.يآزاد م ياة ارادهيآزادمنشانة انسان فقط در سا يبندگ

  .يشناس، انسانيدگيآمرزض، يفن لوتر، يمارت، ينيم دي، پاراداينيد يشناسانسان :هادواژهيكل
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٥٤     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

  مقدمه

، »ثيو تثل يشناسحيمس«، »سايت كليحج«بودند از:  ، سه آموزة مهم عبارتيحينخست مس يهادر سده
رفتند و در موضوع سوم، يمصلحان پروتستان، اصل اول را برنتافتند، اصل دوم را پذ». جاتانسان و ن«و 

و  ياست كه دربــارة خداشناســ يدر زمرة مصلحان )م1546ـــ1483( ن لوتريمارتگر اتخاذ كردند. يد يقرائت
 يهانحلــهاغلب  يدا براينة ناپيزمشيپ يتوان نوعيرا موي افكار را گشود.  يدي، باب جديشناسانسان
د در فهم متــون مقــدس و يجد يوقوف و آگاه يتوانست نوعد دانست. او يدر آلمان عصر جد يفلسف

  آورد.به وجود انسان با خدا  يدر رابطة احتمال
بــاره نيدر ا يو مهمــ يجــد يازهــاينشيازمنــد فهــم پي، نلوتر يشناسم انسانيفهم پارادا يامروزه برا

 ياخالق يهايداورشيد پيبا«كرد. ابتدا مي ين واقف بوده، بر آن پافشارهم بدالوتر كه خود  يم؛ امريهست
  .)527ـ526، ص1385(ابرمان، » شود يبررس يادليرد... و با دريدنظر قرار بگيگر مورد تجديبار د ينيو د

ان آنها وجود يم يهماهنگ يهرچند نوع .قرار دارند خدا و انسان در مقابل هم ي، قلمرولوتر نظربه 
ل و يخداوند با انج و ستروو به ناچار انسان با او روبه م استخداوند، حاكم بر عالَ  ، وليددار

سبب به ويژهبه، لوترج ساخته است. افكار يمان را نزد انسان رايبشارتش نزد انسان حاضر است و ا
 ،تيحيمس يمكاتب كالمهاي همه فرقهمقابل خداوند، موجب شد كه در  انسان در يميحضور دا

  .)100، ص1388 ،ي(مجتهد ديوجود آهب يتحوالت
بــه  يبخشــي، گاه بر سر حــد آزادينيان مصلحان نهضت اصالح ديكرد كه م يادآوريد يباالبته 
د يــبر اصالح و رهاســاختن فردفــرد انســان تأكلوتر نظر بود. براي نمونه، ا جامعه اختالفيانسان و 

تحــت  ،لوتر ي. اما به طوركل)80، ص1387گراث، مــك (ر.ك:جامعه  يبر آزادساز ينگليتسوداشت، اما 
د يــمن چــه با«داشت كه:  ياريبسن پرسش روزگار تأمل يا رها) دستينالي(نوم» راه نو«ان ينفوذ جر

  .)224 (همان، ص» بكنم تا رستگار شوم؟
لــوتر فهم  از ين نكته، بخشيان خدا و انسان مشهود است. ايم يد، ارتباط ذاتيجد ياتياله يشناسدر انسان

، و )Sola Fide( حيمســيسيمان بــه عيرخواه، و آزاد در قبال ايم، خياز عدالت خداست كه خداوند عادل، حك
  كند.يم يو آزاد يكي، ما را سرشار از عقل و خرد، ن)Sola Gratia(ض خود يق فيفقط از طر
 ياتيــشــرفت الهيال پبــود، بــه دنبــ يسم فرهنگيار متأثر از اومانيد، كه بسيجد يفكر يدر فضالوتر 

رفت و نــه يپــذيصورت م يحيمس ين آزاديكه لزوماً تحت قوان يشرفتيوضع او بود؛ پ يانسان و بهبود
كه  يح را از اوج آسمان ـ آسمانيام مسيداشت كه پ ين كتاب مقدس. او سعيقوان يهاالعملطبق دستور



  ٥٥  در تعارض با پارادايم رسمي کليسا شناسي؛تحليلي بر پارادايم لوتر در باب انسان

  

را از  يحيات مســيــرد. او هــدف اخالقاويــها بان انســانيــن و در ميـ به زمسا بود يزعم او ساختة كلبه
ســت، بلكــه ين يحصــول رســتگار ي، اَعمال صالح تنها برالوترن كشاند. در باور يآسمان به زم يفراسو

ك انسان منصــف ين در نظر او، ياست. بنابرا ين جهان پُرمخاطره الزم و ضروريات در ايح يابقا يبرا
لة يوســمــا به ين زنــدگيــكنــد و ايم يش زندگين خومايشود، بلكه او با اينم يمان، روحانيق اياز طر

ســا بــود. مــثالً يكل يگرمخالف واسطه يد، ويم جديپارادا يدر فضا خداوند خلق و منظور شده است.
ن معرفــت يــق فهــم ايكاربرد دعا فقط اوج تشخص و تفرد و تقرب فرد به خداوند بود. اين امر، از طر

م يجا بــه پــارادانيان مردگان برخاست. او در هميگر از ميح مُرد و بار ديشد كه حضرت مسيحاصل م
ان مردگــان برخاســت يــگر از ميح مُرد و بار ديمس! «يزند كه آريب ميكند و نهيگذشته اشاره م يمانيا

  .)541ص ،1385 (ابرمان، »يمذهب يهاا فرقهيها و و نه مؤسسات و ملت »من يبرا« يمنته
ش از يشد. پ يج بازنگريرا ييساير كليفارغ از تفس انسان - ة خدا، رابطلوترد يجد يم فكريدر پارادا

بــود. امــا او بــا رد  يهســت و بشــر دسترش از ردو يموجود ،ييقرون وسطا يسايكل ياين، خدا در تلق
انســان بــا او را  يگووگفــتدر دســترس بــاور داشــت كــه  ييسا در همة شئون، به خــدايكل يواسطگ

   كرد.يواسطه هموار ميب
ن بود كه با توجه يمسئلة او ا بلكه ؛نبود »انسان سرشت« باب درلوتر  ةياول دغدغة كه گفت ديباالبته 
ا انســان يــدهــد، آيكوكاران را پاداش ميكند و نينكه او بدكاران را مجازات ميخداوند و ا يدگيبه آمرز

بود. هرچنــد  يناسشاو نجات ين، دغدغة اصليبكند. بنابرا يخود كار ينجات و رستگار يتواند برايم
  .)166 ، ص1389، ياردستانيماني(سلبا سرشت انسان هم دارد  يمياو ارتباط مستق ياتينظام اله

بود كه  يدگيآمرزفرايند  گاه انسان در قبال خدا وي، جايشناسدر انسانلوتر قت، كشف مهم يدر حق
به وجــود آورد و بــا  يانقالب ،يحيشد. او در اخالق مسهمراه  »مانيا قيطر از فقط يدگيآمرز«با شعار 

 ،ييقــرون وســطا يســايج كليرا يه باورهايعلبر  است،» گنهكار و عادل«، يحينكه شخص مسيا يادعا
  نو درانداخت. يطرح

مهــم و  يا، مســئلهينــيات پروتستان و نهضــت اصــالح ديدر اله يدگيگاه آمرزيو جا يشناسانسان
و  نيآگوســتچــون هم يات بزرگــانيــبــا درك الهلــوتر د يتردياست. ب يشماريج بينتا يو دارا ياساس

ســا را يچــارچوب و ســاختار خودســاختة كللــوتر آورد.  يج رويرا يگفتمان ير فضايي، به تغآكوئيناس
 ت( كونــگ هانسكه نو درانداخت. همچنان ي، طرحآكوئيناس ييات ارسطويد و با عبور از تلقيدرنورد

 باســتان ينيبجهــان بــه هــم مانــد بنديپا نيآگوست متداول اتياله به هم آكوئيناس« :است يمدع )1928

٥٦     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

 بعــدهالــوتر  آنكــهحال .نشــد سايكل خيتار و اتياله در نو يميپارادا آغازگر هرگز ،رونيازا .بود وابسته
  .)145ـ144ص ،1390 ،و... كونگ( »ديآفر نو يميپارادا
 ياو و واكــاو يشناســرســي انسانر به بريسا، ناگزيكل يگردر باب رد واسطهلوتر فهم ديدگاه  يبرا

  م.ياضالع شناخت او در باب انسان هست

  يدگيدر مصاف با آمرز انسان. ١
  ياله ضيف. ١ـ١

ن يــگردد. گرچــه محــور اميبــاز يض الهــياو از فــ ي، به تلقخداـ  انسان رابطة درلوتر د يجد ميپارادا
تــوان يم نــو را بهتــر مين پــارادايــا، اضــالع لوتر ياست، اما از رهگذر خداشناس يشناسنوشتار، انسان
  .هستيم خداض يو سپس ف عدالت دربارةلوتر  ةياول تصور به رين، ناگزيشناخت. بنابرا

 يبرداشــت او از خــدار، ملهم از ين تصويبود. ا كنندهمجازات يعدالت، لوتردر ابتدا نزد عدالت خدا 
 يو داور ينماد قاض ،ت و خداوند پادشاهض و رأفينماد ف ،پدر يخداكتاب، را در آن ي؛ زق بوديعت عهد
ن در يوالد يريگو سخت ينيت ديشه در فرهنگ تربين ترس، ريبرآنند كه ا يبرخ ر بود.يگارسختيبس

، لحظة تحول لوتر. به هرحال )10ـ9ص ،1383 ك،ي(فازدداشته است لوتر فرزندان و ازجمله  يتيسلوك ترب
  كند:يارش من گزيخداوند چن يدگيخود را در مفهوم آمرز
 شبعادل را دوست داشته باشم، از او نفرت داشتم. من  ياز آنكه خداش ين است كه من بيت اي... واقع

 ايمــان، تــا ايمــان شود، ازمكشوف مي خدا عدالت) بشارت / ليانج(آن در«بارة ربط كلماتِ ز درروو 
نكــه يكــردم. تــا ايتأمل م )17:1 اني(روم» نمود خواهد زيست ايمان به عادل كه است مكتوب كهچنان
كه به  ينحو آزاد به انسانبلكه عدالت را به خواهد،يعدالت نممتداول كلمه  يمعناخدا از انسان به مافتيدر
 يانفعال ي، اشاره به عدالت»شودمي مكشوف خدا عدالت«و جملة كند. يم يدارد، ارزان يح اعتقاد واقعيمس

 ايمــان بــه عادل كه است مكتوب كهچنانآمرزد. يمان ميلة ايوسرا به دارد كه در آن خداوند مهربان، ما
ض خدا داللت داشته باشد. يافت فيرد يبرا يتواند بر آمادگيمان ميفقط ا ،نيبنابرا. نمود خواهد زيست

بهشــت بــه  يدرها ييگر متولد شدم و گوياحساس كردم بار د«ن مطلب گفت: يلوتر بالفاصله با درك ا
  ).336ـ338، ص 34، ج 1955ـ75(لوتر،»شدم گشوده يرو

ست كه او عادالنه رفتار ين امعناين  كه عدالت خداوند به شد، بر آن يدگيآمرزدر  يبا تحول مفهوملوتر 
 نيبلكه به ا ،كنديرعادالن را مجازات ميبخشد و غيجاودانه م يزندگ ،دهديعادالن را نجات م ،كنديم

 را ندارند كه عادل شوند آن يستگيشاز يو نقدرت ، كه هرگز توان ـ ارعادالن ريمعناست كه خداوند، غ
  .)88ـ90، ص 2004، مكيم.كي(شمرديگان عادل ميصورت رابه ـ
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 از هرگونــه رو، پــيشازايــن .شــوديبود كه انسان با عمل خود عادل نمن يالوتر نزد  يمسئلة اساس
ق يــطر از ،كار است و با رحمــت محــض خداونــدنكه گناهيمان به ايو ا ياله »ضِيف«، و بلكه با يعمل
ن، هرچند عمل ي. بنابرا)85، ص1386(دانستَن، شود يمرده مافته و عادل شينجات  يصورت مجانح بهيمس

را يــانسان نيست؛ زعمل ض خدا، از باب يل فير است، اما تحصينجات مهم و انكارناپذفرايند  انسان در
ز بزنــد يبه ارادة انسان ن يض، ناچار شد نقبيفهم كاربرد ف يراوي بز است. يچعلت همه ،ضيفلوتر نزد 
  .)111، ص 2004، مكيم.كي(»انجام دهد يكارچيتواند هي، ارادة انسان نميض الهيبدون ف«شد كه آن  برو 

نگاه ار، الزم است از تفاوت ياز ورود به بحث اخت پيشت داد. يار انسان اهميبعدها به اختلوتر البته 
 م)1369- 1225( آكوئيناستوماس  يژه با تلقيوهب ن،يشيپپارادايم  ض نسبت بهيبه انسان و فلوتر  يميپاردا

  ض است.يبر فهم آموزة ف يمبتن ،ارين اختييرا تبيم؛ زياشاره كن همسئل به اين
تومــاس چــون  يو نــزد بزرگــانلــوتر ش از يدورة پــ يطور خالصــه، خداونــد در خداشناســبه

ه يــن آيــبا اشاره بــه ا آكوئيناس«شد. ير ميتصو ييتر از مقوالت اجناس ارسطوتاً فراي، نهاآكوئيناس
 نزد هستم مرا (اهيه)بگو:  چنين اسرائيلبني گفت: به هستم. و آنكه گفت: هستم موسي به خدا"كه 
بــرد. امــا ينــام م »as it is in itself« و »He who is«عنوان بــه ، از خدا)14:3(سفر خروج،  "فرستاد شما

ده، كــارآزموده و يورز ينبود، بلكه او موجود يبشر و هست سدور از دستر ي، موجودلوترخدا نزد 
قبــال  ق وعدة عدالتش و درياز طربود كه با ورودش به حوزة مخلوقات  يير بود. او خدايپذتجربه

ســت، ين »in himself«ا يــ »in itself« يگر تلقــين، ديانسان، خود را آشكار كرده است. بنابرا يديناام
گو با خدا باز، و موضوع واست كه راه گفت ين تلقي. با ا»He is good for us«د گفت: يبلكه به او با

نــو  يميتازه و در نتيجه، پــارادا يورود به فهم ين به معنايشود. ايگرفتن خدا قابل درك مب يصل
نســان بــه نســبت ان خــدا و ايــم ين فهــم، تناقضــات منطقــيــدر رابطة انسان ـ خــدا اســت. در ا

  .)139ـ140، ص 1989، كونگ(»ابدييكاهش م يامالحظهقابل
مــان يا يشــناختبر ابعــاد معرفت يمان انسان، مبتنيدربارة ا آكوئيناستوماس د ي، تأكيكل طوربه

 يمــاني، اعتــراف ايلوتر يدگيكرد. مثالً، در آمرزميد يمان تأكيا يشناختبر ابعاد نجاتلوتر بود. اما 
 يســيق شــخص عيــد خدا، فقط از طريجد يكوكارين ادعاست كه عدالت و نيبر ا ي، مبتنحيبه مس

و در «اســت:  )12:4(بر فهم تازة او از اعمــال رســوالن ياست. البته اين امر، مبتن ينسبت به ما جار
د ير آسمان به مردم عطا نشده كه بدان بايگر در زيد يرا كه اسميست؛ زير از او نجات نيكس غچيه

  .)136 (همان، ص» م.يابيجات ما ن

٥٨     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

 يهــاخــدا را بــا راه .سازگار است يبا عقل بشر يحيمان مسيا يهاهيمادرون :معتقد بود توماساما 
ض در قــرون يج فــيف رايتعر يطوركلهب واو نگاه  توان شناخت. دريم )430، ص1389 ،يلخــاني(ا گانهپنج
را  او ييآن را در روح بشر قرار داده تا رهــا شد كه خدايم يتلق يعيطبفوق يجوهر يض الهيف، اوسط

از شيان خدا و سرشت انسان وجود دارد. لــذا پــيم يپُرنشدن يامعنا بود كه فاصلهاين  ن بهيآسان كند. ا
. به عبــارت )145 ص ،1390 ،و ... (كونگ ر شودپُض} ي{توسط فد ين شكاف بايرد، ايآنكه خدا آدم را بپذ

ن يــشده توسط خداست كه در اض، جوهر خلقيعالَم پُر از جوهر است. ف بود: يمدع آكوئيناسگر، يد
ض را در درون نهاد انسان قرار داده اســت و يجاد شده است. او بر اين باور بود كه خدا جوهر فيعالم ا
جــه، يداشت كه درنت يكيدگاه اسكوالستيتام با د يونديدگاه، پين ديانسان است. ا يدگين دليل آمرزيهم
ج در قــرون يدگاه راين ديداد. ايبه درون افراد م يآوَرد؛ سهميرون ميز محدودة خاص خدا بض را ايف

ض، ين معنــا كــه فــيــكرد؛ به ايم يتلق يدرون يض را امريبود كه ف نيآگوستدگاه ي، برگرفته از داوسط
  شود.ياز شخص م يدرون مؤمنان قرار دارد و بخش

اگــر  ؛ يعنــيشديم يض درونية فيبر نظرد يتأكبود كه  ن، اييوسط قرون در جيرا دگاهيد نيامد ايپ
لوتر كند. اما  يد آن را سازماندهيباهم تواند و يسا هم ميكل وپس سازمان  ،ض، كار درون افراد استيف

و  ها فقــط قابــلن خداوند، فاعل و عامل اســت و انســانيبنابرا .است يرونيب يض، امريبر آن بود كه ف
  ست.يسا نيكل يگربه واسطه ، نيازينيبنابرا. اندرندهيپذ

  ار انسانياخت

 تيحيمســ يريتفســ ســنت بــر مقدس، كتاب به بازگشت شعار با زمانهم ،ينيد اصالح نهضت جنبش
 را يو گراناصــالح شــتريب كــه ،نيآگوســت آثــار ،رونيازا .داشت ديتأك نيآگوست يآرا ژهيوبه ،نينخست

تاآنجاكــه . رفتيم شماربه شانزدهم قرن در اصالح برنامة در يعطف نقطة ند،دشمريم ييآبا ياسندهينو
 »سيقــد نيآگوســت و مقدس كتاب«: كرد خالصه جملهكي در توانيم را اصالح برنامة ،لوتر دگاهيد از

 سرشــت بــاب در م)430ـــ354( نيآگوســتمطالعه آثــار  يدر پز در ابتدا و ينلوتر  .)82، ص1387گراث، (مك
را نگاشــت. او در  اسارت ارادهكه كتاب چنان. آندا كرديل پيتما ييرگرايتقد به ينوع به انسان، آلودگناه

 يــيجبرگرا به ،نيآگوستهمچون  واذعان كرد  نجات امر در يانسان ارادة يتيكفايب و يناتوان بهن اثر، يا
كــردن  اراده يانسان بــرا .ار انسان عبث استين است كه اختيا نيآگوستار نزد يق اختيدق يمعناد. يگرو

دســت ه ض او بــيق فــيــانجام كارها را از خود خدا و از طر ييد توانايو قدرت اجتناب از شر، با يكين
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از بنــد  يقــيد بــه طرير گناه شده است، باينك در بند و اسيكه ا ،گر، ارادة آزاد انسانيد عبارتآورد. به 
دارد تــا يد و مانع(گناه) را برميآيرون ميب ض ازيف .ستيار او نيدر اخت ييده شود. اما راه رهايگناه رهان

 يآزاد كتــاب ،اراسموس كهنيا تا ختيبرانگ را زمان دانانياله ، انتقاداراده اسارتف يتأل اراده آزاد شود.
  .)261ص ،1380 ن،ي(لنوشت او ردّ در را اراده
  ت:ل به موضوع اسارت اراده پرداخت و گفيمجدداً به تفص Table Talkدر كتاب لوتر 

ن فقط خداست كــه در مــا يم. ازآنجاكه ايثبات و متزلزل هستيشده، خطاكار، بواژگون يااراده يما دارا
كه بــا خــاك  يگر{خدا} چونان كوزه. ميم تا مشمول بخشش او شويرنده باشيد پذيكند و ما بايعمل م

  ).87، ص 2004(لوتر، كنديكار مسازد، همچنان در ارادة ما يم ياش ظرفيگررسِ كوزه
و ارادة آزاد باطنــاً «... گويــد: اشــاره كــرده، مي يم ارادة بشريالقدس در ترسدر ادامه به نقش روحلوتر 
ن يچنــنيالقدس اســت. ... و از معطوف به روحيچندارد و همه يدگيل آمرزير و تبدييدر امر تغ يدخالت

  ».ز از قبل مقدر شده استيچهمه يياست كه گو
مــان بــه ين معركه، اياز ا ييس، بر آن شد كه تنها راه رهايه و ابلياز ارتباط گناه اولاو در اين كتاب، 

  ح است: يمس
رش مــرگ يه به ما رو كرده است، مــا بــا پــذيق گناه اوليناك خود از طردهشت يس با پستيكه ابل يوقت

سوق به مرگ اســت، و  اشجهيدهد كه نتيه سوق مين، ارادة آزاد ما را به گناه اوليم. بنابرايشويخجل م
 كــه هــرند، آنچنانيآيدنبالش مز بهيبار نشرارت يد، بلكه رفتارهايآيتنها مرگ مسپس به محض گناه، نه

به  يچ انسانيكه هيطورها. بهير بديب، سرقت، و ساي، دروغ، فريكشآدم م:يهست شاهدش روز در جهان
مان است كه چابك و ين ايشه در خطر است. ... و ايست و هميمن نيزدن از آن اهم به ك چشم ياندازة 

مان يست؛ اما ايز در ارادة آزاد نيچد گفت كه} همهيكند. {و بايح را مطالبه ميشود و مسيمطمئن ظاهر م
  ).88ت (همان، صاس يز ساريچجا و همهدر همه

، از »يعدالت خارج«و » يعدالت درون«و بحث » يرونيانسان ب«و » يانسان درون«ة يبعدها با طرح نظرلوتر 
  ارات انسان فاصله گرفت.يدر حدود اخت نيآگوست ياز رأ يسخن به ميان آورده، به نوع يحيارادة آزاد مس

  يدگيمصاف با آمرز انسان در يابعاد وجود

 ان،يــروم( »عــدالت يبــرا شــوديم آورده مــانيا دل به«چند از كتاب مقدس، مانند  ياتيبا الهام از آلوتر 
 و )16:4 ان،يــقرنت 2( »شوديم تازه روزروبه باطن كنيل ،شوديم يفان ما يظاهر خصلت هرچه« و ؛)10:10

بــر آن بــود كــه ، )17:5 ان،يغالط(»جسم خالفه ب روح، خواهش و است روح خالفه ب جسم خواهش«
  ر است:يبا مشخصات ز يو درون يرونيدو بُعد ب يانسان دارا

٦٠     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

ك و يــاعمال ن« ،ين بعد وجودياست، و ابزار ا انسان يو ظاهر ينجسما سرشت انسان كه يرونيـ بُعد ب
  است.  »عتيعمل به شر
و متكفــل امــور  »يمــان قلبــيا«است كه ابزارش  انسان يو باطن يسرشت روحان انسان كه يـ بُعد درون

  سا.ينه اجبار و الزام كل )،81- 80ص ،1386 دانستَن،( است» روح«اش يمانيا
به را نزد خود كتاب مقدس  ،لوتراست كه  يادآوريد در باب انسان، الزم به يجدش از ورود به ابعاد يپ

ل يــدله انسان ب فت:گيمد). او يجد (عهد هاق) و وعدهيعت (عهد نيفرامكرده بود: م يتقس يكلدو بخش 
ر به يان ناگز. اما انساندكننده دين نااميرا فرامين عمل كند؛ زيبه فرام يدرستتواند بهينم ،اشسرشت آلوده

چ يهيار نشود وگرنــه بــذفروگ يحقاز  يكه سرِ سوزنند د چنان عمل كيعت بايبه شراست و  يفرمانبر
آنچــه را يــ؛ زنــديآيها منقطه است كه وعده نيدرست در هم .)57، ص1961(لوتر، شوديمحكوم م يديام

(همــان،  ل انجــام اســتمان بــه ســرعت و ســهولت قابــينمود، با ايعت محال ميانجامش با عمل به شر
ندارنــد؛  يبه رســتگار ارتباطي چيعت، هير و طاعات و اعمال شريخ يكارهافت: گيملوتر  .)58ـــ57ص
 كنــد تصــور مــؤمن كــه شــهياند نيــا و«: رو، او ادعا كــردندارند. ازاين يدرون به انسانِ يربط چيرا هيز

بــه  يرســتگار ،نيبنــابرا .)72ن، ص(هما »است يانحراف است، طاعت و ريخ يكارها قيطر از يرستگار
  است.» يانسان درون«كه در حوزة  يمانيا ؛مان استيا

شگاه خداونــد اســت. از نظــر يت انسان در پيانسان، معطوف به وضع يبرا» يدرون«جعل اصطالح 
ن، عــدالت يده اســت. بنــابرايــانســان را آمرز» ييگو«ن معناست كه خداوند، يبه ا» عدالت«، مفهوم لوتر

رو، نيــاست. ازا يست، بلكه انتسابين ييرون از وجود شخص گناهكار قرار دارد. لذا اعطايدر بخداوند 
ز مؤمنــان يــم، نه به دليل اعمالمان، و نيم كه صرفاً منتسب به خدا باشيرون عادل هستيلحاظ بما آنگاه به

تــوان يك جملــه ميــح، كه به آنان نسبت داده شده است، عادل هستند. در يمس يرونيلة عدالت بيوسبه
  .)249ص ،1387 گراث،(مكميرون نزد خداوند، عادليلحاظ بم، اما بهيلحاظ درون گناهكارگفت: ما به
 ر،يخ يكارها انجام يبرا انيپايب يتقاضا از يآزاد ،يحيمس كي ي، آزادلوتردگاه يقت، بنابر ديدرحق
 يرستگار ضامن تنهانه عبادات، و تطاعا و ر،يخ يكارها معتقد بود: يحتلوتر . است عبادات و طاعات

 است. يمانياينشانة ب ،يرستگار يستگيشا كسب يبرا ر،يخ يكارها انجام يبرا كوشش بلكه ستند،ين
  :ستندين يكينشانة ن ريخ يكارها خاص، يطيشرا در. شوديم لعنت گرفتار يكس نيچن ن،يبنابرا

 نيا بر شرور اتانيلو نيا. شوند ما شدن شمرده لة عادليوس تا ميباش طاعات و ريخ يكارها دنبال به اگر
 عــادل آنها قيطر از كه ميزنيم كارهانيا به دست ،كاذب احساس نيا با و شود،يم بار طاعات و كارها
 نيــا و رود؛يمــ انيــم از مانيا و يآزاد و شونديم يضرور كارها نيا ،بيترتنيبد .شد ميخواه شمرده
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 لعنــت ســزاوار ييكارهــا واقعاً بلكه ،نباشند ريخ گريد كارها نيا كه شوديم وجبم كارها نيا بر دهيزا
 در فقط مانيا با نجات و يدگيآمرز چون ؛هستند نداوخد رحمت كفر و ستند،ين آزادانه كارها نيا. گردند

  ).72ـ71، ص1961(لوتر، » خداوند است. رحمت دي
مان، يق ايطر از يكه انسان درون است نيا، يرونيو ب يسرشت انسان به درون يبندميتقس جةينتن يهمچن

جــه، ينت در .دهــدية روح را نشان ميت و تغذير معنويمس، يانسان درون به پردازد ويبه پرورش روح م
  شود.يت مياست، ترب يانسان جسمان يكه در قلمرو ،و شكل اعمال يبُعد جسمان
دو بُعــد ن يا »ازِابر«در ،استلوتر  ديد از انسان يكل يبندميتقس يامدهايپ از كه گر،يد مهم نكتة

 مانِيا ،يدرون انسان متكفل اما عت بوده است.يشر ،يرونيب ، متكفل انسانلوتردر نگاه . است يانسان
ف ديگــر يــز ابزارها، نكتــة ظريبنابر تما. سايكل دستگاه نه است،) حيمس يسيع(كلمه  بر يمبتن يقلب

بود. او بر  شئونات ياجرا در الزام بر او اِشكال بلكه نبوده، مخالف سايكل وجود با هرگزلوتر اينكه 
 رهگــذر،ن يا از است. خبر داده زيرستاخ و بيصل از) خاص بشارت(ل يانج با اين بود كه خداوند

 بر عهدة هرچند عمالً كار،ن يا. است افتهي رواج مؤمنان نزد بدان مانيا و افتهي تشكل خداوند كالم
 بــا ن، اويست. بنــابراين زيجا يخارج اجبارِچ يه بارهنيا در ،لوتر بود، اما از نظر شده ذاشتهگ سايكل

 ديــبا را او بر آن بود كه مــردم. بود مخالف ينيد يا و يعرف نحو به د،يعقا ليتحم در اجبار هر نوع
 خداونــد مكــال قيــطر از فقط افراد، يدرون اتيح در يرگذاريتأث يبرا لهيوس و تنها گذاشت، آزاد

  .)98ص ،1388 ،ي(مجتهداست سريم و ممكن

 يخارج و يدرون عدالت با مصاف در انسان. ٢

آنچــه  خــود ضيش با فيشاپي، پينيآگوست ي، خدا نه مانند تلقلوترد يدگاه جديبنابر د ،ميديكه دهمچنان
، از بــه وســاطتيو بدون ن ماًيتواند افراد را مستقيبلكه خدا م ؛دهديبه آنها م ،از دارنديگنهكاران بدان ن
شده است،  ض اعطايجة في، كه نتييآن عدالتِ اعطا :معتقد بود نيآگوستامرزد. يب يياعطاموهبت عدالت 

د يــتأكلــوتر امــا  .)ي(عدالت درون نديگزيم يشود و در درون مؤمنان سكنياز وجود شخص م يبخش
لوتر است.  يمعنا عدالت، خارجن يبه ا .قرار دارد نيز رون از شخص گناهكاريداشت كه آن عدالت، در ب

 عامــل و ســبب نه ،است يدگيآمرز جةينت ك،ين اعمال كه بود معتقد ،يدگيآمرز يمعنا در تحول يپ در
تــا  خــود، در قلب يواقع يحيز بر آن بود كه مسين يمان قلبيو دربارة ا )708ص ،2ج ،1392 گراث،(مكآن �ِ

رو آن يهمچنان پ خود، يرونياما در رفتار ب .عت آزاد استيرشود، از شيمربوط م يكه به رستگار ييجا
  :نويسديملوتر است. 

٦٢     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

ن يتراست و آن، مقدس يضرور يحيمس يو آزاد يشمردگات، عادليح يز برايچ كيز و تنها يچ كي... 
 يزيــازمنــد چيم كــه روح نينگاري، محكم و ثابت بينيقيرا  نيد اييايح است. پس بيل مسيكلمة خدا، انج

اما روح با داشتن  .شوديش برآورده نميهاك از خواستهيچيح) كه بدون آن هي(مس مگر كلمة خدا ،ستين
و عدالت تنها به كلمــه  يزندگ يطوركه روح براهمان ،رونيز است. ... ازايچاز از همهينيو ب يكلمه، غن

 يگــريلة ديوســهرا اگر روح بتواند بــيز ؛نه با اعمال ،مان استيز تنها به ايشدن ن شمرده از دارد، عادلين
  ).113، ص1883(لوتر،  مان نبوديجه به ايبه كلمه و درنت يازين چيعادل شمرده شود، ه

 م،يديــد چنانكــه. اســت يدرونــ يزنــدگ به مربوط فقط يحيمس كي يآزاد ،لوتر نظر در حاصل اينكه،
  :دنويسيت است. او مت او متفاويا نيگو اما زند،يم ريخ يكارها به دست يواقع يحيمس

 و ريــخ يكارها به نسبت غلط ديعقا از بلكه كند،ينم آزاد طاعات و ريخ يكارها از را ما حيمس به ما مانيا
 نجــات مانيا. ديآيم دست به ريخ يكارها با شدنعادل  كه احمقانه فرض نيا از يعني كند؛يم آزاد طاعت

 ســت،ين ريخ يكارها در شدنعادل  ميفهميم كه كنديم ظحف چنان را ما وجدان و كند،يم اصالح دهد،يم
  ).81، ص1961رد (لوتر، يقرارگ غفلت مورد ديبا نه و توانديم نه طاعات، و ريخ يكارها اگرچه

م. يشــويم، بلكــه از اعتقــاد بــه اعمــال، آزاد ميشويگفت: ما از اعمال، آزاد نمي، لوتر مگريد عبارتبه 
لوتر،  يجه اينكه در عدالت خارجياست. نت يكيكاتول ية او از تلقينقطة زاونكته،  نيروشن است كه هم

از شــخص گناهكــار،  يبخشــ ييرد كــه گــويــگيا در نظــر ميكند يمطرح م يخداوند عدالت را طور
رو، گنــاه و نيــا عادالنه) با خدا اســت. ازايوند درست (يمان پيشود. از نظر لوتر، ايم يو تلق» يابيارز«

م. ما بــا يرون نزد خداوند، عادليلحاظ بم و بهيلحاظ درون، گناهكارگرند. لذا ما بهين همديعدالت همنش
م. مــا بــه نظــر خــود يكنيرا با خداوند برقرار مــ يحيوند صحيمان، پيلة ايوساعتراف به گناهان خود به

  م.يم، اما از نظر خداوند، عادليهرچند گناهكار

  انسان يو بندگ يآزاد ةدوگان. ٣

شود كه مــا دائمــاً يم، موجب ميشويمتحمل م يدر زندگ ماكه  يب و رنجي، صللوتر ير افكار كالمبناب
ر يــغ ،از انسان يديت در جهان، مفهوم جديحيش مسيداي، با پلوتردة يم. به عقيبا خداوند در ارتباط باش

جهــان و  ،يگريد، دقبال خو آزاد در يد، با مواضعيوجود آمده است. انسان جدهن بيشياز فهم فالسفة پ
از او خواسته شده كه در  ايكند. گويز قضاوت ميچد دربارة همهيد اتخاذ موضع كند. انسان جديخدا با
لــوتر واردشــده بــر او، عرضــه كنــد.  يهــارفــع تهمت يرا برا يشركت و اسناد يمحاكمة بدو ينوع

 ،كندينم يزة او تلقيصفت مم عقل را يداند و حتيات و ناطق نميحيوان ذيج، انسان را حيبرخالف را
د ارزش يــكــه با ،ه افكار و اعمال خود است. انســانيحال توج ماً دريداند كه دايم يبلكه او را موجود
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د! او دارگــران يدربــارة د بــه قضــاوتل يــشتر تمايخود را اثبات كند، ب يخواهو درجة عدالت يشخص
  ند. يبنش يگاه قاضيبه جا يگاه متهم اصليكوشد از جايهمواره م

از گنــاه آدم  يآشــكار ، نشــانِلوترن به نظر يو هم كندميد يخود تأك ييت نهايشتر بر حقانيانسان ب
 ،نيكند. بنابرايد ميماً بر قدرت گناه در نزد انسان تأكيدا ،نيآگوستمانند  يتا حدودلوتر ابوالبشر است. 

لت صرفاً ياما ازآنجاكه فض خود رها شود.از  ،عرفان يد با توسل به نوعيبازگشت به خدا، انسان با يبرا
از لوتر آورد، موضع يدست مه ب يار واقعيق انسان اختيطر نيشود، و فقط از ايه ميمان توجيق اياز طر
خود اسباب لطف و رحمت خدا را  يحدود ها، تاستياومان نگاهشود. انسان در يجدا م متفكران ريسا

 رغمعلــيرا انســان يــدهــد؛ زيانســان را نشــان م يجنبه منشأ بردگــ ني، الوتراما به نظر  .كنديفراهم م
 اســت: يمــدعوي شــود.  ينيبر اراده و كوتــهيدارد، احتمال دارد اس يرستگار كسب يكه برا يكوشش

دســت  يآزاد بــه يتواند به نــوعيست رستگار شود، ميقادر ن ييتنهاكه به ،نكته نية فهم ايانسان در سا
  شود.يهمراه م يآزاد يبا نوع ،د بتوان گفت تعبد به خداونديا، شنظر نيابد. از اي

متضمن انسان از رابطة خود با اراده و عمل خود،  يبلكه آگاه ،ستين يمتضمن آزاددة انسان نزد لوتر، ارا
برابــر خــدا  نحو تام به تعبــد درمقابل خداوند، ارادة خود را به د دريانسان بااست. او معتقد بود:  يآزاد
  .)96- 95ص ،1388 ،يمجتهد( مان استين درواقع همان ايل كند، و ايتبد

 از نظــر وي،است. انسان نهفته  يو بندگ يدر دوگانة آزاد ،ار انسانياخت درخصوصلوتر  يآرا ،نيبنابرا
كس چيكامالً آزاد همگان است و تــابع هــ سروَر، يحيك مسي، »The freedom of a Christian«در كتاب 

شناس و تابع همــه فهيكامالً وظخدمتگزار  }همزمان{ و }يمان به فراخور انسان باطنياز جهت ا{ست ين
گران را يتواند ديكه مايگونه، بهكنديل ميآزاد تبد يفردبه انسان را  ،مانياپس  .)53، ص1961(لوتر، ستا

  رساند. ياريشان يدر كارها
قــاً آزاد اســت، يمان تام به خدا، عميان براساس ادة او، انسيد. به عقيد درست فهميرا بالوتر البته منظور 

د مقــوم يــســا، نبايكل عشق را مشابه اهل نيست. اين يگريز دي، چيجز تعبد به عشق اله يآزادن يهم يول
 يالبداهــه كارهــايرد، فيــگيمان در حضور خدا قرار ميق ايانسان از طر يمان دانست، بلكه بعكس، وقتيا

 يجووت، الزامــاً در جســتين وضــعيــكنــد. در ايم يلحاظ اخالق، درستكار دهد و ازيعاشقانه انجام م
  شود.يق خدمت به مردم حاصل مياو صرفاً از طر يرستگار ييست، بلكه گويخود ن يشخص يرستگار
بــود. » ســاير كليانســان اســ«در برابر » انسان يآزاد«، در باب انسانلوتر م يپاراداجوهرة قت، يحق در

را  يقي، طر»Gospel«و  »Law«ان يعت) نگهدارد. او در تناقض مير (شريكه ما را اس خدا هرگز نخواست«
و  ين بشريان قوانيز ميتما يدو، به معنن يان ايز ميش از او، وجود نداشت. از نظر او، تمايان نهاد كه پيبن

٦٤     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

ان يــســا و متوليلخود را نسبت به كاركرد ك ية انتقاديگام دوم را برداشت و نظرلوتر نك يبود. ا يروحان
ز قــرار يــتــر نشيكه پسا باشند. همچنانير كليست كه مردان و زنان، اسيرا قرار نبوده و نيآن برداشت؛ ز

  .)142، ص 1989، كونگ(باشند »Law«ر ينبود كه اس
در لــوتر  ياز تلق يفقط با آگاهد كرد كه يد تأكيشد. باسا يكل يواسطگ ينف يمدعلوتر ب، يترتنيبد

 .را فهميــدشــان يكش يريــگسنت اعترافنسبت به اعتراض او دليل توان ينسان است كه ما يباب آزاد
ســا ياربــاب كل يبه كژرفتار يواكنش ،نامهو فروش آمرزش يريگاعتراض او در باب اعتراف قت،يدرحق

 ين كــاريبلكه ضمن قبول اعتراف، چنــ ،راد نگرفتيهرگز به اعتراف ا ،لوتربود.  يريگدر سنت اعتراف
كه دانشگاه ســوربن بــه او زده  ييهااو در پاسخ به تهمتلذا  گذاشت.يم يحيمسبه انتخاب شخص  را

د بــر همگــان آزاد و يبا ،اطاعت از دستورات كتاب مقدسه، پاسخ داد كه ين قضيا داورانِ ئتيبود، به ه
   .را داور مُحِق دانست ز ساخت و صرفاً آنهايتوان متمايرا نم يگروه خاص ؛كسان باشدي

نــزد « گردد.يبه مسئلة توبه باز ملوتر  ينامه، به تلققت، اعتراض او به عملكرد فروش آمرزشيدرحق
ده يرا بخشــ يتواند اعالم كند كه خداونــد، گنــاهيش گناه تنها كار خداست و پاپ حداكثر مياو بخشا

حــق گناهكــاران را گــان خداونــد در يسا، لطف راين بود كه {سازمان} كلين، اعتراض او اياست. بنابرا
  .)169ص ،1390 (كونگ، »ف كرده است!يتحر

  لوتر يشناسانسانآثار . ٤

انسان نزد  ييد بر جنبة فردگرايتأك زنده يمانياو  ييجنبة فردگراد بر يو تأك با خدا يح رابطة واقعيتصح
ها انك انســيــكاين بــود كــه چگونــه يــالوتر د دوران يشتر از دوران قبل از اوست. پرسش جديب ،لوتر

دوار باشد؟ ين ارتباط اميتواند به تحقق ايتوانند با خدا ارتباط داشته باشند؟ و چگونه فرد گناهكار ميم
مســئلة نحــوة  . در نتيجــه،آمدبه وجود ت انسان يدربارة فرد يديجد يسم، آگاهيبا ظهور اومان ،نيبنابرا

  .ر گرفتقرالوتر ات يز در كانون توجه الهين يدگيارتباط با خدا و آمرز
  د كرد.يمان به خدا تأكيژه در قبال اعتماد و ايوو اصالت فرد، به ييد، بر فردگرايط نوپديبا درك شرالوتر 

اش »كلمــه«ن انســان و خــدا در يژه بيو و يك نحوه ارتباط شخصين معنا بود كه ينزد او به ا ييفردگرا
ســا) ي(كليمانيات جامعــة ايــز ادبا يك آدم/شخص، بخشــيمثابة ن مرحله، شخص بهيبرقرار است. در ا

جامعــة در حــال  ياز اجزا يگر جداين شخص دي، اين تلقيبنابر ا .رديگيشمرده و مورد خطاب قرار م
  ).144، ص 1989، كونگ(شوديتوسعه انگاشته نم

بخشــش  يمعناك معتقــد اســت: عــدالت بــهياست. كاتول سيتقد با يشمردگان عادليز ميدر تما ينكتة بعد
طور مشخص ، و بهينيد رود. اما نهضت اصالحيم يبخش در زندگضيست. درنتيجه، انتظار رفتار فگناهان ا



  ٦٥  در تعارض با پارادايم رسمي کليسا شناسي؛تحليلي بر پارادايم لوتر در باب انسان

  

توســط خــود خــدا اعــالم و انجــام  يشــمردگس تفاوت دارد. عادليبا تقد يشمردگمعتقد بود كه عادللوتر 
مــؤمن)  يار فــردس(رفتيمــرتبط اســت. امــا تقــد يعت و عدالت الهــين، به رابطة انسان با شريشود. بنابرايم

ت ين گناهكــار بــودنِ انســان و قدوســي، بلوترگر، نزد يشود. به عبارت ديانسان م يرت باطنير سييموجب تغ
  با انسان است.  يدگين معنا، در فهم رابطة مسئلة آمرزيوجود دارد. بازگشت ا يميخدا، شكاف عظ

 يهــانييدر مورد آ يكير نگاه مكان، در برابيزنده و شخص يمانياز انسان به داشتن ايبر نلوتر د يتأك
ن امــر كــه خــدا يــدارد و بــه ا يبستگ يط ويگاه فرد و نه شرايبه جا يشمردگعادلبود. پس  ييسايكل

ن، يبنــابراكنــد. يعمــل م ين موضوع كه چگونه در ويشود، نه به ايمربوط م ،نگرديچگونه به انسان م
را  يزي، تمالوترن بود كه ينچنيو ادهد. ير مييرا تغسپس او  .رديپذيخداوند در وهلة نخست، فرد را م«

  .)265ص ،1380 ن،ي(ل»ل است، مطرح ساختيو تقدس قا يدگيآمرزن ين پروتستان بييكه آ

  مانيا يش حداکثريافزا

خداونــد مواجــه  يض حــداكثريماً بــا فــيمؤمن دام، يكنن يتلق يياعطاعدالت را  يروشن است كه وقت
 عــدالت نســبت، و نســبت بــه لــوترم يپــارادارد. در يــگيح قرار ميعدالت مسر چتر يشود و كامالً زيم

الحســاب او را ياما خــدا تفضــالً و عل است، نداشته ياقت پاكيلمؤمن ا يگو، مؤمنبه  يشدة خارجداده
 را خود دامن پس«... است كه گفت:  )8:16(اليحزقام يپ، با الهام از يرونيعدالت ب نيدهد. ايپاك نشان م

پوشــانَد. يما را با جامة خــودش م يانيعر وند،خدا يعني؛ »ساختم مستور را تو عرياني كرده، پهن تو بر
 م؛ امــا ازيمــانيم يـ گناهكار باق از درون ما در محضر خدا ـ، لوتركه گذشت، در باور همچنان رو،ازاين

امــا از نظــر خــدا  ،ميناهكارما از نظر خودمان گ جه،يدرنت م.يشويو خارج، عادل شمرده م يرونيلحاظ ب
 »ونيمــد«ن اســت كــه مؤمنــان را ينچنــيا .افكنديح، پرده بر گناه ميواسطة عدالت مسم. خداوند بهيعادل
اعالم كرد كــه مــؤمن در لوتر  ،رونيت مشفقانة خداوند اعتماد كند. ازايكند تا به توجه و عنايش ميخو
 ،نيبنابرا واقع گناهكار است.، اما دردش صالح استيلحاظ ام به نِ واحد، هم عادل است هم گناهكار؛آ

  ح است.يار مسزالدوام سپاسگيعلمؤمن كند و ي، مؤمن در لحظه عمل ميبا عدالت خارج

  »ازدواج ةحلق« ةمثابمان بهيعشق و ا

: دهديپاسخ ملوتر معاف از عمل است؟  يواقع يحيا مسيمان بر عمل، آيت ايت و اولويبا توجه به اهم
از سر عشق است؛  يحياست. اعمال مس يزة او متفاوت از مردم عادياما انگ ر كند.يد عمل خيبا يحيمس

  كننده است.دگرگون يامان به خدا، تجربهيچراكه ا
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، 1961(لــوتر،  شــود.يگانه ميك عروس با داماد يكه چنان .كنديگانه ميح يمان به خدا، روح را با مسيا
پــس  ،گانه شــده اســت)ي(چون با آتش  ده مثل آتش برافروخته استيگونه كه آهن تفتهمان ... )60ص

قــت، ي، حقيست از: زنــدگا را كلمه عبارتيز)؛ 58(همان، ص بخشدياتش را به روح ميفيز كين »كلمه«
رون از يــحكمت، قدرت، رحمت، جــالل، و هــر نعمــت ب ي، آزادي، شادينور، صلح، عدالت، رستگار

   .)54همان، ص( حساب است
به تعهد متقابل  ن حلقه، اشارهيگويد: اميلوتر كه است. چنان» حلقة ازدواج«مثابة مان بهيگر، ايداز سوي 

  .)238ص ،1387 گراث،(مكو شخص مؤمن دارد يسيان عيو وحدت م

 ت روحيتربية مان در سايِت ايت و اّولياولو

ت يــد تربيــامــا بــدن هــم با ت،انسان اس يعد روحاندهندة بُمان، تنها پرورشيگرچه ا :معتقد استلوتر 
نه  ،اعمال است »دهندةا شخص انجاميذات «آنچه مهم است،  رو،ازاينع روح شود. يشود تا مط يروحان

پس اعمال صالح، انسان  .دهدياست كه عمل صالح انجام مانسانِ صالح ن، يا« د:يگويملوتر نوع عمل. 
 بــد انســان بــد، اعمــال پــس ،دهــديم انجام بد لعم كه است بدكار انسانِ ن،يز ايسازد، و نيصالح نم

  .)69، ص1961(لوتر، » سازدينم
  .)18:7 ي(متكويوة نيوة بد آورد، و درخت بد، ميتواند ميگفت: درخت خوب نم يسيكه عهمچنان
، منكر لوتر ،نيوه. بنابرايت درخت است نسبت به ميت و اوّليانگر اولويب ،ليتمث نياست كه ا روشن

ز يل نين دليترر عمل شود. مهميو تحق يگرد حمل بر اباحهينبا ،مانيبر ا وي ديست و تأكينك ياعمال ن
  د است.يو تعم يربان يچون عشا يريعدم انكار شعا

  گيريجهينت

  آيد:نتايج زير به دست مي آنچه گذشت، از
، نجــاتفرايند  رمان انسان ديا يدر باب تلق، ينيوسطا به نهضت اصالح د ك قرونيكاتولحدّ فاصل . 1

ن بــود كــه يا ييقرون وسطا يسايكل يتلقبود. لوتر صورت گرفت كه پرچمدار آن  يمفهوم يتحول
د يتأكلوتر اما  ،است ييسايكل بخشضيف يهانييعمال و انجام آق اَيانسان منحصراً از طر يدگيآمرز

ت يــكننــده اولوملش از عمل، روح و ذات عيپبلكه ، ستين يكاف واركيصِرف اعمال مكان كرد كه
   م.يق، ما به عمل عاشقانه و مؤمنانه مأمورين طريدارد. بد

كــه ك بــود. ازآنجايــكاتول يتر از تلقپررنگ ،نجاتفرايند  ، نقش خود انسان درلوتر يشناسدر انسان. 2
فراينــد  ارادة آزاد انســان در يان انسان و خدا قرار داده بــود، بــرايخود را م ييقرون وسطا يسايكل



  ٦٧  در تعارض با پارادايم رسمي کليسا شناسي؛تحليلي بر پارادايم لوتر در باب انسان

  

ارادة آزاد معنا دارد. از نظــر وي، ة يدر سافقط انسان  يبود: بندگ يمدعلوتر  ل نبود.يقا يات نقشنج
 نادرست است. ست رستگار شود، يقادر ن ييتنهابهسا، كه انسان ين باور كليا

 مــانين طرح گفــت: انســان در اي. او در اه دادياراتازه از انسان  يفهم »مانيانسان در ا«با طرح لوتر . 3
 دهد.ياما خداوند او را درستكار جلوه م ،نكه مؤمن در آن واحد هم عادل است هم گناهكاريا يعني

 يدگيــآمرز«، و شــعار وي »عــدالت خداونــد«او در موضوع  يدر باب تحول مفهوملوتر كشف مهم . 4
نكــه يا يبه وجــود آورد و بــا ادعــا ي، انقالبيحينكه او در اخالق مسيبود. و ا »مانيا قيطر از فقط

  .نو درانداخت يطرح غرب، يسايج كليرا يه باورهايعل است، »گنهكار و عادل«، يحيشخص مس
انسان اســت كــه  ييد او بر جنبة فردگراي، مربوط به تأكيشناسدر انسانلوتر پارادايم  گريضلع د. 5

 د دورانيــسا مطرح بود. براي نمونه، پرســش جديو كل آكوئيناسو  نيآگوستتر در قرائت شيپ
توانند با خــدا ارتبــاط داشــته باشــند؟ چگونــه فــرد يها مك انسانيكاين بود كه چگونه يالوتر 

 يديجد يسم، آگاهين، با ظهور اومانيدوار باشد؟ بنابراين ارتباط اميتواند به تحقق ايگناهكار م
نون ز در كــايــن يدگيــت انسان به وجود آمد. در نتيجه، نحوة ارتباط با خــدا و آمرزيدربارة فرد
  قرار گرفته بود. لوتر ات يتوجه اله

مــان، بــه يق ايــطر از يكه انسان درون استن ي، ايرونيو ب يسرشت انسان به درون يبندميجة تقسينت. 6
جــه، ينت در .دهدية روح را نشان ميت و تغذير معنوي، مسيپردازد و به انسان درونيپرورش روح م

  شود.يت مياست، ترب يانسان جسمان يكه در قلمرو ،و شكل اعمال يبُعد جسمان
در . است يرونيو ب يدرون عد انسانبُدو  هر ازِدر ابر ،لوتر نگاه از انسان يكل يبندميتقس يامدهايپ از. 7

 بــر يمبتنــ يقلبــ مانِيا« ،يدرون انسان متكفل اما باشد،مي »عتيشر« ،يرونيب متكفل انساننگاه وي، 
  .سايكل دستگاها ي عتينه شر ،است »)حيمس يسيع(كلمه

/ جهان و خــدا قضــاوت يگريخود، د چيز،همه قبال آزاد در يد، با مواضعي، انسان جدلوتردة يبه عق. 8
رفع  يرا برا يد اسناديشركت كند و با يمحاكمة بدو ياز او خواسته شده كه در نوع ييكند. گويم

ات و نــاطق يــحيوان ذيــا حج، انســان ريــبــرخالف رالوتر واردشده بر او، عرضه كند.  يهاتهمت
مــاً درحــال يداند كه دايم يبلكه او را موجود ،كندينم يزة او تلقيعقل را صفت مم يحت .داندينم

خــود را  يخــواهو درجــة عــدالت يد ارزش شخصــيه افكار و اعمال خود است. انسان كه بايتوج
 يگاه متهم اصليكوشد از جايگران قضاوت كند! او همواره ميل دارد دربارة ديشتر تماياثبات كند، ب

 ند.يبنش يگاه قاضيبه جا

٦٨     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  
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