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  دهكيچ
ـ  یمختلفـ  يهـا چالش با شیخو اتیح طول در، پروتستان يسایلک جمله از تیحیمس ـ ا از یکـی  اسـت.  شـده  روهروب  نی

 تیحیمسـ  يباورها در یبازاندیش قصد به شانزدهم قرن در هک، یدین اصالح نهضت بود. برالیل اتیاله شیدایپ، هاچالش
 ياتـازه  نگـاه  موجـود  ینید يباورها به بخواهد ینهضت هکنیا داد؟ نشان خود از ینشکوا چه چالش نیا برابر در ،آمد دیپد
 يسـا یلک هکـ یدرحـال  بـردارد.  دسـت  آنها از ای، ندک یتوجهیب اصول یبرخ به دارد قصد ایگو هک است نیاموهم  ،ندازدیب

 هـا چـالش  نیا برابر در هک داد نشان، فدا و تجسد ،ثیتثل مانند هیاول يسایلک در شدهرفتهیپذ يباورها بر اصرار با پروتستان
  است. رفتهینپذ را یچندان تحول باب نیا از و ردهک مقاومت

  .يروشنگر ،رنسانس ،برالیل ،ادگرایبن ،پروتستان يسایلک :هاواژهدیلک
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  مقدمه
 نهضـت  یپوشـ همدلیل به آمد. دیپد يروشنگر عصر از شیپ و رنسانس عصر از پس پروتستان يسایلک

 دو نیـ ا يهـا یژگـ یو از متـأثر  دیبا پروتستان يسایلک هک باورند نیا بر یبرخ، عصر دو نیا با اصالحات
 يجـا  بـه  دیـ جد يهـا شـه یاند نشستن و مردم یآگاه سطح رفتن باال، رنسانس عصر یژگیو باشد. دوره

 دانشـمندان  و شـد  لیتبـد  محـور انسـان  مطالعات به خدامحور مطالعات؛ بود ییوسطا قرون يهاشهیاند
 دند.یشیاند ،ردکمی جیترو سایلک آنچه از ریغ يامور رامونیپ

ـ ا بـا  داد. رخ مسـلمانان  دستبه پانزدهم قرن اواسط در هیقسطنطن فتح از پس ورکمذ ندیفرا  ،فـتح  نی
 قیـ تحق و مطالعه نهضترو، . ازاینشد آغاز یغرب ياروپا به شهر نیا قیطر از مسلمان لفانؤم آثار انتقال

 ارکـ  دسـتور  در زیـ ن نیالتـ  و یونـان ی یکالسـ ک آثار مطالعه آمد. دیپد نیزمشرقم يهنر و یعلم آثار در
 بـه  را »رنسـانس « نـام  بـه  يعصر،عوامل نیا شد. هنر و علم يفضا اروپا يفضا و گرفت قرار انییاروپا
 سـا یلک نیـ ا هکـ  ردندک گمان یبرخ گرفت. لکش یاندور نیچن از پس پروتستان يسایلکو  داشت دنبال

 همچـون  آن دیـ جد يهـا شـه یاند از متـأثر آن،  يهـا آمـوزه  و باشد گرفته قرار دوران نیا تأثیر تحت دیبا
  داد؟ رخ یاتفاق نیچن پروتستان يسایلک يبرا ایآ باشد. سمیاومان

ـ ا رایـ ز ؛)350، ص 1384گـراث،  مـک ( اسـت  نید به یعقل ردیکرو يروشنگر عصر یژگیو  ریکـ رو نی
 دانـد یمـ  یقیمومت از هاانسان خروج را يروشنگر عصر یویژگ کانت شود.می محسوب یفلسف و یعلم
 اندیشـه  عـالمِ  بـر  کـه  یکلیسـای  مراجـع  برابر در، يروشنگر رعص بودند. کرده آن تسلیم را خود قبالً که

 را آن کلیسـا  هکـ  ردکـ  روشـن  را یجهان يروشنگر نهضت، یبرخ گمان به .گرفت موضع ،داشتند سلطه
 بهداشـت  ،تربیـت  و تعلـیم  ،فرهنگ ،دولت ،قانون ،سیاست ،اقتصاد ،علم آنان باور در بود. ساخته تاریک

 هـا انسان خود مستقیم لیتئومس تحت و شدمی خارج دین و هیاتلا ،کلیسا تأثیر از باید یاجتماع رفاه و
 نیـ ا هک اندردهک گمان یبرخ ،رونیازا گرفت. لکش يعصر نیچن آستانه در پروتستان يسایلک .مدآیمدر
 هیـ اول يسـا یلک يباورهـا  یبرخـ  در و رفتـه یپذ تأثیر يروشنگر عصر از دیبا، خود تکحر ادامه در سایلک

 و باشـد  گرفته را خرد عصر يبو و رنگ پروتستان يسایلک رودمی انتظار ،نیبنابرا باشد. ردهک دنظریتجد
  است؟ نیچن پروتستان يسایلک تیواقع ایآ باشد. شده مرنگک آن در، نینخست تیحیمس یاساس اصول
 بـر  ایـ ، گرفـت  فاصـله  گذشـته  يهـا سـنت  از و رفتیپذ تأثیر عصر دو نیا از پروتستان يسایلک ایآ
 بـه  تیحیمسـ  انحرافـات  و خرافـات  یبرخـ  با ادشدهی يسایلک رد؟ک يپافشار گذشته نیادیبن يهاسنت
 فـدا  ،ثیـ تثل ماننـد  يادیبن و یاصل مسائل اما ،زدود یحیمس جوامع از را آنها از یبخش و برخاست مقابله



   ۸۱ كليساي پروتستان بنيادگرا يا ليبرال؟

ـ بن بر زین يگرید فراوان يهانشانه. افزون براین، ردک حفظ را یربان يعشا و  وجـود  سـا یلک نیـ ا ییادگرای
 شود.می اشاره آنها از یبرخ به نوشتار نیا در هک دارد

  پروتستان يسايلك
، نهضت نیا درون از .بود شانزدهم قرن در اصالحات نهضت شیدایپ، تیحیمس در مهم تحوالت از یکی

 یزمان، اصطالح این است. »معترض«معناي به و يفرانسو ياواژه »پروتستان« آمد. دیپد پروتستان يسایلک
، ورکمذ مجلس .ردندک اعتراض )Speyer( اشپِیِر مجلس) حکم( به آلمان مردم و شاهزادگان هک افتی رواج

، 1389زاده و باغبـانی،  (رسـول  دهـد  پایـان  آلمـان  در يلـوتر  مکتب با مدارا به گرفت تصمیم 1529 سال در
 لـوتر  مـارتین  يرهبر به ینید اصالح نهضت رویپ هک شد اطالق یسانک به ابتدا »پروتستان« واژه .)320ص

  شد. اطالق غیرارتدکس و غیرکاتولیک مسیحیان همه به زمان مرور به اما ،بودند
عمـر   در امـا  ،دارد يتـر وتـاه ک عمـر ، سکارتد و یکاتولک يسایلک دو با سهیمقا در پروتستان يسایلک
ـ ا اسـت.  داده لیـ تحو تیحیمسـ  جامعـه  به راپرشماري  و متعدد يهافرقه، خود ساله پانصد  و تنـوع  نی
  است. ردهک روروبه لکمش با را ورکمذ يسایلک ياعتقاد يمرزها قیدق شناخت ،تعدد

  ييادگرايبن
 اتیـ ح دیـ تجد و هیاول يسایلک رئشعا و دیعقا به بازگشت، شانزدهم قرن پروتستان مصلحان از ياریبس شهیاند
ـان یا به دیبا هک داشت باور مانیا باب در، لوتر بود. نینخست تیحیمس ـازگرد  نینخسـت  انیحیمسـ  ۀجامعـ  م  م.یب

ـار  بودنـد  درصدد، سایلک پدران و رسوالن دوران در حتیمس نشاط و شور از ردنک ادی با مصلحان  بـه  گـر ید ب
ـ ا بـر  و دانسـتند یمـ ن تحمـل  قابل گرید را هیاول تیحیمس از انحراف پروتستان مصلحان بازگردند. دوران آن  نی

 یانکـ تخانـه  یـک  دیـ بارو، . ازایـن اسـت  دهیرسـ  فـرا  دوران آن رئشعا و دیعقا به بازگشت زمان هک بودند باور
ـان  نشکـ وا یبرالل يهاشهیاند و دیجد عصر يهاچالش برابر در آنان رد.یگ صورت سایلک در یاساس  دادنـد.  نش
  بود. )Fundamentalism( ییادگراین، بهاشهیاند نیا به پروتستان يسایلک يهانشکوا از یکی

 جوامـع  یبرخـ  از را تیحیمس انحرافات و خرافات از کیوچک بخش توانست یپروتستان اصالحات
  ماند. یباق خود قوت به یربان يعشا و فدا ،ثیتثل مانند یاصل مسائل اما ،ندک كپا یحیمس

 يبرالل اتياله

 یروشـ  بـه  را دین دیوشک يو است. لیبرال الهیات مکتب گذارپایه، )1834ـ1768( شالیرماخر فریدریش
درصـدد   يو باشـد.  سازگارجدید  یبینجهان با که کند تفسیر ياشیوه به را یحیمس مانیا و مطرح جدید
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ـ اله و مـان یا هـا بـرال یل ند.ک جادیا يسازگار بودن مدرن و بودن دیندار انیم بود  ازمنـد ین را یحیمسـ  اتی
 یطیشـرا  امـل کت دربـاره  نیـ دارو چـارلز  هینظر طرح با دانستند.می يبشر مدرن دانش پرتو در يبازساز

 رتریناپـذ هیـ توج روز شش در نشیآفر آموزه مانند، تیحیمس یسنت اتیاله عناصر از یبعض هک آمد دیپد
  ند.ک پر را دست نیا از يهاافکش تا بود ردهک تعهد برالیل اتیاله شد.

 قبـول  قابل معاصر فرهنگ در که کند بیان یهایقالب در را یمسیح ایمان داشت قصد برالیل اتیااله
 يبسـیار جدیـد،   دانش و یمسیح ایمان میان شکاف ردنک پر و هدف نیا به دنیرس يبرا هالیبرال باشد.

 اگـر ، مسـیحیت  هکـ  بودنـد  دهیـ عق نیا بر آنان از یجمع ند.ردک یقربان را یمسیح سنت يبنیاد عناصر از
  کند. يبازنگر خود اعتقادات در باید ،بماند یباق مدرن جهان در يجد ۀگزین یکعنوان به بخواهد

 برال؟يل اي ادگرايبن پروتستان يسايلك

 يضـرور  يامـر  آن اعتقـادات  يبازسـاز  جدید، جهان در تیحیمس ماندن یباق يبرا: بودند معتقد یبرخ
 وجـود  راه دو شـد.  شـناخته جدید  عصر يارهایمع با ناسازگار امالًک تیحیمس اعتقادات از ياپاره است.

 و ریتفسـ  دیجد یمعرفت تحوالت با متناسب را آن هکنیا ای شدمی يپافشار اعتقادات نیا بر دیبا ای داشت:
 با، تابک آن میتعال تا بودند مقدس تابک ریتفس در يآزاد خواهان هابرالیل ،دلیل نیهم به ردند.کمی نییتب

 یسنت اعتقادات به همچنان پروتستان يسایلک هک نهیزم نیا در يداور ند.کن دایپ يتضاد یمعرفت تحوالت
ـ ا به ما نگرش نوع بهوابسته  ،ردهک دایپ شیگرا هابرالیل به هکنیا ای، است بندیپا  نظـر بـه  .اسـت  سـا یلک نی

 بـردن  پنـاه  بـا ، سـا یلک نیا است. برالیل گرید يهاجنبه از و ادگرایبن ییهاجنبه از ورکمذ يسایلک، رسدمی
 ینـ یبجهـان  در هکـ  ندک ریتفس ییهاوهیش به را یحیمس مانیا هک برآمددرصدد  مقدس تابک به يانحصار
 پروتستان يسایلک بودن برالیل ای ادگرایبن يهانشانه کنیا ؟رخ نمود یاتفاق نیچن ایآ اما باشد. معنادارجدید 

  شود. نکمم موضوع نیا درباره يداور، هانشانه نیا سهیمقا از پس تا مینکمیبیان  بیترت به را

  بودن ادگرايبن يهانشانه
 از تـا  مینـ کمـی  یبررسـ  را برالیل اتیالها يهایژگیو ،ییادگرایبن به پروتستان يسایلک لیتما اثبات يبرا
  م.یابی دست شیخو يمدعا به سهیمقا قیطر

  دولت و سايلك كيكتف
 مشـهور  رهبـران  از یبرخـ  هکـ یدرحال .دهدیم يمحور ارزش دولت و سایلک کیکتف به، برالیل اتیااله

 بـه  را دولـت  و نیـ د، خود یاصالح اقدامات در الونک اند.ردهک حیتصر دولت و نید وندیپ به پروتستان
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 ،ژنـو  شـهر  در و گرفـت  کمـ ک یدولتـ  یرسم مقامات از او .)141، ص1384گراث، مک( داد وندیپ گریدیک
 و ردیـ گ شهیر مقدس تابک از دیبا یحیمس شورک هر نیقوان، الونک دهیعق به رد.ک پا بر یحیمس یومتکح

 هکـ ازآنجا بنـدد.  ارک به ،نندکمی ریتفس انیروحان هک گونهآن، را تابک آن نیقوان دیبا زین ومتکح دستگاه
 در نامنـد. مـی  »یرسـم  اصـالح « را سـا یلک نیا اصالحات ،داشتند نقش الونک يلیساک در یرسم مقامات

  است. دولت از کلیسا ییجدا به اشاره هک دارد قرار »بنیادین اصالح« ،یرسم اصالح برابر
 روان همچـون  تـا  ردهک مأمور را آنها خدا هک دانستمی دگاریآفر مخلوق دو را دولت و سایلک الونک

 نوناقـ ، جامعـه  اخـالق  و مـان یا يبـرا  اسـت  موظف سایلک .نندک ارک یهماهنگ با یحیمس جامعه، تن و
 را ژنـو  یدینـ  حکومـت  قرن ربع یک حدود نوالک ،اساس نیا بر .ندک اجرا را آن دیبا دولت و ندک وضع
 .)History of the Christian Church, v8, p. 492( کرد يرهبر

 نهضـت  بدنـه  در البتـه  بـرد.  شیپ به را خود یاصالح اقدامات یآلمان شاهزادگان تیحما با زین لوتر
 رکـ ف هـا برالیل مانند دولت و سایلک کیکتف موضوع در هک داشتند وجود زین ییهاپروتستان، ینید اصالح

 )The Schleitheim Confession( میتهایاشـال  نامـه اعتـراف ، هاپروتستان يهانامهاعتراف از یکی ردند.کمی
قبـل از اینکـه یـک رهبـر     نوشـت. وي   مایکـل سـتلر  نامه اشالیتهایم را اي از اعتراف(بخش عمده است

 دیـدگاه  کـه  دربـردارد  ینکـات ، نامهاعتراف این .)شود، در کلیساى کاتولیک کشیش بوده است نوتعمیدي
 کـه  شـود  مالحظـه  بایـد  ،سـرانجام « است: آمده ورکمذ نامهاعتراف از یبخش در ند.کمی دییتأ را هابرالیل

  .نامه اشالیتهایم)(اعتراف »کند خدمت حاکمعنوان به نیست مناسب یمسیح یک يبرا

  مقدس تابك بودن يالهام اركان
 هکـ یدرحـال  نـد. کیمـ  ارکـ ان را مقـدس  تـاب ک بـودن  یالهـام  مانند سایلک یسنت يباورها، برالیل اتیااله

 فقـط « او معـروف  شـعار  و خـدا  المک، لوتر اتیااله محور ورزند.می اصرار مقدس تابک بر هاپروتستان
 شـود. یمـ  دهیـ د زیـ ن یپروتسـتان  يهانامهاعتراف در تهکن نیا بود. ،»ایمان فقط ،فیض فقط ،مقدس کتاب
 مقـدس  کتـاب  تعـالیم  هیـ پا بر را سایلک دیوشکیم يو. خواندیفرام مقدس تابک مطالعه به را مردم لوتر

  گرفت. نام »یانجیل اصالح« يو نهضت ،رونیازا ند.ک اصالح
 مصـوبات  و باشـد  سـتند م مقـدس  تابک به دیبا متألهان و شوراها ،هاپاپ تیحج هک بود معتقد لوتر

 يهـا آمـوزه  تیـ حج: گفـت مـی  زین الونک جان باشد. شده گرفته تابک آن از هک است معتبر آنجا تا آنها
 بـه  آنـان  يوفـادار  هرچـه  باشـد.  سازگار مقدس تابک با هک ستا نیا به مشروط شوراها و سایلک پدران

  .است ونترافز سخنانشان تیحج ،باشد شتریب خدا المک
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 مسـیحیان  یبرخ افت.ی رواج مقدس تابک نقد ،است گرفته نام يروشنگر عصر هک، هجدهم قرن در
 یاشتباه چیه وجود و ردندکمی تمخالف شدت به مقدس تابک نقد با ،داشتند نام »بنیادگرا« هک پروتستان

  .ندستدانمی خدا از را آن الفاظ هم و مقدس تابک يمحتوا هم انیادگرایبن ند.فتریپذیمن تابک نیا در را
 هکـ  داشت قبول را یمقدس يهانییآ لوتر رد.ک تیسرا زین هانییآ بخش به پروتستان يسایلک اطیاحت

ـ ازا .باشـند  داشـته  مقدس تابک در شهیر ص ، 1382، کـراث مـک ( گذاشـت  نـار ک را توبـه  نیـی آ يو ،رونی
 بـه  هکـ  برآمدند یعبادت هرگونه حذفدرصدد  هاتنیوریپ مانند ییهاپروتستانزمین،  نیهم در .)346ـ345
  .اشدنب مستند دیجد عهد

  يخصوص تكيمال بر يپافشار
 شـگامان یپ از یکـی عنـوان  بـه  ،فیـ لیکو هکیدرحال دهد.می تیاهم یخصوص تکیمال به برالیل اتیااله

 توانـد یمـ  او فرمـانبردار عنوان به تنها انسان و خداست آن از جهان هک بود باور نیا بر اصالحات نهضت
 دسـت  از را کتملـ  حـق ، جـه ینت درو  نـد ک انیـ طغ خدا بر انسان شودیم سبب گناه. باشد يزیچ کمال
، پـس  باشـند.  داشـته ن ثـروت  تـا  خواسـت  آنـان  نانیجانشـ  و ونیـ حوار از حیمسـ  گفت:یم او دهد.یم

 يبـرا  اصـالح  نیتـر يضـرور  يو .نـد ارکگناه و ردهکـ  تجاوز حیمس فرمان از ثروت صاحب ونیروحان
 یتجمالتـ  یزنـدگ  دیـ با ونیروحان: بود معتقد يو دانست.یم نآنا از تکیمال سلب را سایلک و تیروحان

 گـرفتن  يو .)1371(ر.ك: دورانـت،  دنـ رآو يرو حیمس یدستیته و فقر به راهبان همچون و رندگذاب نارک را
 معتقـد  نیهمچنـ  دانسـت. یمـ  اخـالق  یمبان خالف و حرام را آنها و کردیم محکوم را یدین يهامالیات

 آثـار  در زیـ ن هوس. (همان)سازدیم وارد سایلک به را صدمه نیشتریب ییسایلک مناصب فروش و دیخر :بود
 تـدفین  و ازدواج ،یربـان  يعشا ،تأیید ،تعمید مانند یدین وظایف انجام يبرا کشیشان گرفتن اجرت خود

 حـق  یحیمسـ  یک هک بود باور نیا بر یخصوص تکیمال ةدربار الونک نیمچنه .(همان)کردیم محکوم را
 بـه  او دهـد.  اختصـاص  شیهـا ازین رفع به را آن و بداند خود آن از تنها را شیخو ییدارا و ثروت ندارد

 بـا  يربـاخوار ، وي گـر ید يسـو  از. دادینم نشان خوش يرو جابرانه يهاراه از، ثروت و مال يگردآور
  .)1371ر.ك: دورانت، ( شمردمی مجاز را محدود سود

  نيشيپ انتخاب به اعتقاد عدم
 گذارنـد. مـی  نـار ک ،باشـد  یتنـاف  در اراده يآزاد بـا  هکـ  را يزیچ هر و ورزندمی اصرار يآزاد بر هابرالیل

 اسـاس  بـر  دارند. يپافشار ،ندکمی ینف را اراده يآزاد هک، نیشیپ انتخاب آموزه بر هاپروتستان هکیدرحال
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 لـوتر  خداست. خواست معلول هکبل ،يو رذائل و فضائل گرو در نه انسان شقاوت و سعادت، آموزه نیا
، ارهـا کۀ هم أمنش خدا: دیگومی آموزه نیا از دفاع در، )The Bondage of the Will(اراده اسارتۀ رسال در

 شیخـو  یقطعـ  و يابد ،ریتغیالة اراد با خداوند ندارد. يااراده خود از انسان. است انسان يارهاک ازجمله
 اسـت  مانیا تنها هک ردک اعالم زین مانیاة دربار لوتر است. ردهک االجراالزم و مقدر ،ینیبشیپ را امورۀ هم
 شـه یر مـان یا از یـک ن ردارکـ  رایز ؛یکن ردارک نه ،رهاندیم دوزخ فرکی از و سازدیم یحیمس را انسان هک
  .)همان(دیآیم عمل به درخت از وهیم هک گونههمان ،ردیگیم

 بـه  داشت. املک توافق لوتر با ،شودمی مربوط انسان يرستگار به هک ینیادیبن يهاآموزه ةدربار الونک
 نـد ک ياریـ  را او یالهـ  ضیف هکنیا مگر، ستین یافک ریخ يارهاک انجام يبرا انسان اراده زین الونک دهیعق
  زند.می رقم خدا را انسان شدن شمرده عادل ،نیبنابرا .)547، ص6 ، ج1371، دورانت(

  ديعقا شيتفت با مخالفت
 پروتسـتان  يسـا یلک یوقتـ کـه  یدرحـال  گذاشـت.  احتـرام  دیـ با گـران ید دیـ عقا بـه : انـد یمـدع  هابرالیل

 رد.کـ  اقـدام  شیخـو  مخالفـان  وبکسـر  به ،ردک مشاهده خود نیادیبن اعتقادات برابر در را ییهامقاومت
 در نـد ک مجبـور  را مـردم  تـا  خواسـت  دولت از لوتر نامشاور و همراهان نیتریکنزد از یکی، تونکمالن

 شیتفتـ  اسـت یس همـان  قـت یحق در، تـون کمالن باشند. داشته منظم يحضور هاپروتستان یمذهب مراسم
 درآورد. اجـرا  بـه نیـز   هاپروتستان قلمرو در ،بود معمول هایکاتولک سلطه ریز االتیا در قبالً هک را دیعقا
 و سـتود  را آلمـان  در آنـان  شـتار ک و حـبس ؛ گرفـت  شیپـ  در سخت یموضع ،انیدینوتعم برابر در يو

 دیـ با چـرا  پـس . ندکاف خواهد دوزخ به را انیدینوتعم خداوند: بود معتقد يو برآمد. شانينابوددرصدد 
 الونکـ  بـه  خطاب يانامه در و شد خشنود سروتوس اعدام از تونکمالن رد؟ک ترحم آنان بر خدا از شیب

(میکائیل سـروتوس   خواند ادانیش همه يبرا ینشدنفراموش و خداپسندانه یعبرت را سروتوس سوزاندن
 را ریز افراد تونکمالن .)شدن محکوم کـرد از مخالفان آموزه تثلیث که کلیسا او را محاکمه و به سوخته، یکی 1553ـ1511

 بـه  معتقـدان  ،انکـ ودک دیـ تعم رانکـ من ،یاصـل  گنـاه  رانکـ من ،ثیـ تثل رانکـ من دانست:می اعدام مستحق
 بـه  یاصـل  گنـاه  آمـرزش  در مـرددان  و یربان يعشا در حیمس یواقع حضور رانکمن ،انکمشر يرستگار

  .)547ـ540 ، ص6 ، ج1371دورانت، ( حیمس به مانیا لهیوس

  گريد يهانشانه
 اســاس، نیکانگلــ يســایلک ســندهینو )1626ـــLancelot Andrews( )1555(آنــدروز لنســلوت تــهگف بنـابر 
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 نخسـت  قـرن  پـنج  و لیـ انج چهـار  ،اعتقادنامـه  سـه  ،د)یـ جد و قی(عت عهد دو بر شکیراست تیحیمس
 مقولـه  چهـار  هـر  بـه ، شیخـو  اتیـ ح طـول  در پروتستان يسایلک .)1389باغبانی، (است استوار تیحیمس
 اسـت؛  تـر یسـنت  هاسکارتد و هایکاتولک اعتقاد از عهد دو به سایلک نیا اعتقاد است. بوده وفادار ورکمذ

ـ ا، شانزدهم قرن در .دارد قبول را يعبر اصل با مطابق قیعت عهد تنها، پروتستان يسایلکچراکه   سـا یلک نی
ـ ا انیـ هودی مانند، سرانجام و. ردک تردید ییفایرکاپو يهاکتاب بودن یالهام در  سـبب  بـه  را هـا تـاب ک نی

 دارد. تـاب ک 39، هـا پروتسـتان  قیـ عت عهـد  ،نیبنـابرا  رفت.ینپـذ  قیعت عهد ضمن در يعبر اصل نداشتن
 تـاب ک چیهـ  هکـ  دیـ جد عهـد  و قیعت عهد يهاتابک از یفهرست، نستریوستم نامهاعتراف در هاپروتستان

  .دادند ارائه ،نبود آن در ییفایرکاپو
 يسـا یلک يهـا نیـی آ یبرخـ  هکـ  شـد  موجب هاپروتستان يسو از ییفایرکاپو يهاتابک شدن مردود

ـ ا از یکـی  باشـد.  نداشته یتیحج هاپروتستان يبرا یکاتولک  هکـ  اسـت  مردگـان  يبـرا  دعـا ، هـا نیـی آ نی
 یبخشـ  را ورکمـذ  تابک هاپروتستان نند.کمی مستند) 46ـ40 :14( انیابکم دوم تابک به را آن هایکاتولک
  دانند.ینم مقدس تابک از

ـ  ند.کمی اطیاحت زین مقدس تابک لیتأو و ریتفس در پروتستان يسایلک ـ ا از یرهبران  ماننـد  سـا یلک نی
 بـر  تـاب ک آن هک دانستند مجاز یصورت در را ارک نیا ،نندک ریتفس را مقدس تابک خواستند یوقت، الونک

 تـاب ک یبـاطن  و يظاهر يمعنا انیم تعارض موضوع و لیتأو بخش در آنان شود. مطالعه یاصل يهازبان
 بـر  را يادهیـ عق چیه، آنان دگاهید هیپا بر داشتند. تأکید يظاهر يمعنا بر و ردندک شهیپ اطیاحت زین مقدس
 بـر  لـوتر  باشـد.  استوار يظاهر يمعنا بر هکنیا مگر ،رفتیپذ دینبا مقدس تابک يرظاهریغ يمعنا اساس

 همـان  هکـ آن مگـر  ،سـت ین روا یعرفـان  ای ياستعار ،یلیتمث ریتفس جیه مقدس تابک در هک بود باور نیا
  باشد. شده انیب ظاهر در گرید يجا در مطلب
 و رسـوالن  ،هیـ قین يهـا اعتقادنامـه  یعنی تیحیمس مشهور اعتقادنامه سه به را خود پروتستان يسایلک
 چهـار  يمحتـوا  بـر  عـالوه ، سـا یلکاین  ند.کمی اجرا شیخو مراسم در را آنها و ندیبمی ملتزم وسیآتاناس

 تیحیمسـ  نخسـت  قـرن  پنج در شدهتیتثب يهانییآ و اعتقادات به ،دیجد عهد يهارساله ریسا و لیانج
 پــدران و يو رسـوالن  ،یســیع حضـرت  دوره شـامل ، تیحیمســ نخسـت  قـرن  پــنج اسـت.  وفـادار 

 بـه  را خـود  و اسـت  بنـد یپا ،آوردند حضرت آن رسوالن و یسیع آنچه به پروتستان يسایلک ساست.یلک
  داند.می وفادار نجات و ضیف ،ثیتثل يهاآموزه ،حیمس عتیطب مانند سایلک پدران يهاآموزه

ـ بن از ییهـا نشـانه ، یپروتسـتان  مختلف يهافرقه و هاگروه افزون بر این،  و اعتقـادات  در را ییادگرای
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 ،ارکـ  هرگونـه  و دادنـد یمـ  اختصـاص  خـدا  عبادت به را شنبه روز ،هاتنیوریپ اند.داده بروز خود اعمال
 بـه  ياحـه یال هـا تنیوریـ پ، هفـدهم  قـرن  مـه ین حدود در دانستند.می ممنوع آن در را ورزش و مسافرت
ۀ شـنب  بـه  ،انـد بـوده  كمشـر  هک، باستان انیرومۀ شنبیک از را عبادت روز تا آوردند انگلستان عوام مجلس

 سیانگلـ  قـانون  در را یموسـ  عتیشـر کـه   ردک شنهادیپ زین تنیوریپ رهبران از یکی دهند. رییتغ انیهودی
  دانستند.یم يارکزیپره و تقوا مانع را آن و دادندینم نشان خوش يرو هنر به آنان بگنجانند.

 هکـ  بودنـد  ادگرایـ بن يافرقـه  ،بودنـد  آمـده  دیـ پد یسئسو زوریخ در 1520 دهه در هک، هاآناباپتیست
 ار یکلیسـای  سـخت  انضـباط  و امـوال  بـر  یعمـوم  مالکیـت  ياگونـه  ،يسـرباز  خدمترد  مانند يامور

 .دانستندیم جدید عهد بر یمبتن خالص مسیحیت

  بودن براليل يهانشانه
ـ ا بـودن  بـرال یل يهانشانه یبررس به ،پروتستان يسایلک بودن ادگرایبن يهانشانه یبررس از پس  سـا یلک نی
 بـا  هـا پروتسـتان  یبرخـ  و نبود تأثیریب پروتستان االهیات بر، هابرالیل جنبش از برآمده امواج م.یپردازمی
 يهـا گـرایش ، نـوزدهم  قـرن  طـول  در برگزیدنـد.  را آن يهادیدگاه و هاشیوه و شدند همراه جنبش این

 يهـا خواسـته  و هـا پرسـش  برابـر  در سایلک نیا متألهان آمد. پدید پروتستان يسایلک در يدیجد یاالهیات
ـ  بـرال یل اتیـ االه یعنـ ی آنهـا  محصـول  و دیـ جد يهـا دانش و يروشنگر عصر  و ننشسـتند  تفـاوت یب

 بـرال یل اتیااله سمت به سایلک نیا شیگرا، ورکمذ يهانشکوا از یبرخ دادند. بروز خود از ییهانشکوا
  دهد.می نشان را

 سـوم  يهاقرن یاالهیات و یفلسف عقاید نیست ملزم یمسیح یک د:یگومی یکه جان، پروتستان متأله
 حـق  و محبـت  ،حقیقت درباره یعیس تعالیم بر توانیم را یمسیح مانیاوي،  نظر از بپذیرد. را چهارم و

  .)97ـ90، ص1378(هیک،  کرد بنا خدا
 »انیحیمسـ  يآزاد« شعار با و بود یاسیس و یاجتماع ،ینید تکحر یک لوتر یاصالح نهضت اصوالً

درصـدد   پـاپ  اقتـدار رد  بـا ، شعار نیا تحقق يبرا لوتر هاست.برالیل یاصل يشعارها از يآزاد شد. آغاز
  بود. سایلک از ومتکح استقالل
ـ ا برابـر  در یطـوالن  یمـدت  ادگرایـ بن يهاپروتستان گرفت. رونق مقدس تابک یخیتار نقد  رونـد  نی
 يهـا پروتسـتان  سـرانجام  امـا . برداشـتند  گـام  تابک نیا نقد ةجاد در اطیاحت با و دادندمی نشان مقاومت

 ،پروتسـتان  جهـان  هیبق در روند نیا ردند.ک شروع خود ینید علوم مدارس در را مقدس تابک نقد آلمان
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 مطالعـات  انکـ ام هکنیا از نوگرا عنوان با، پروتستان يسایلک ياعضا از یبرخ شد. دنبال يشتریب اعتدال با
  بودند. شادمان ،است شده باز مقدس تابک درباره دیجد

 يشـعارها  از یراسـ کدمو ردند.ک کمک یراسکدمو رشد به خود عمل و شعار با، یپروتستان مصلحان
 عیتسـر  اروپـا  نقـاط  از ياریبسـ  در را ورکمذ رشد ژنو شهر بر الونک ینید ومتکح هاست.برالیل یاصل

 مـردم  بـر  مـردم  ومـت کح یمبـان  مکیتح و آموزش میتعم به هک ردک تیترب را یمردان، یالونک نییآ رد.ک
 .نندک یندگز يآزاد پناه در مردم تا، گماشتند همت
 مدرن جهان شیدایپ در یمهم سهم الونک نییآ: است معتقد یآلمان معروف شناسجامعه، وبر سکما
 و يویدن شرفتیپ هاانسان، آن اساس بر هک آورد دیپد را یفرهنگ نیشیپ انتخاب آموزه، يو گفته به دارد.

 هکـ  ییشورهاک ،اساس نیا بر دانستند. خدا نزد در خود نشیگز و انتخاب بر يانشانه و لیدل را ياقتصاد
 شدند. مدرن اقتصاد و يدارکبان ،صنعت شگامانیپ ،بود تريقو آنها در الونک يهاشهیاند تأثیر

ـ ا پول انتقال و تجارت رد.ک باز لوتر امیق يبرا را راه ياقتصاد يهاشرفتیپ زین آلمان در  را شـور ک نی
 ،سـرانجام  نـد. ک تیـ حما لـوتر  از و سـتد یبا پاپ و يامپراتور برابر در توانست هک ساخت رومندین چنان

  آورند. دست به را خود يآزاد و نندکاف فرو گردن از را رم یبردگ وغی هک شدند آن بر آلمان بزرگان
 موضـوع  طـرح  بـا  هـا پروتسـتان ؛ نبـود  ریتـأث یب پروتستان يسایلک بر، برالیل جنبش تسامح و تساهل

 نهضـت ، بیسـتم  قـرن  در دادنـد.  مثبـت  پاسـخ  هـا بـرال یل تسـامح  و تسـاهل  اصـل  بـه  ساهایلک وحدت
 مشـترك  يهـا زمینـه  بر تأکید با هاپروتستان انیم در، )»جهان مسکون« oikoumeneاز مشتق ( یگراییمسکون
 ردنکـ  یـک نزددرصدد  تساهل و تسامح اصل از الهام با، تکحر نیا شد. آغاز مختلف يکلیساها الهیات

 نهضـت  ایـن  يرهبـر  »کلیساها یجهان يشورا« نونکا .بود تیحیمس گوناگون يساهایلک یاتیااله دگاهید
  دارد. عهده بر را

 زیـ ن پروتسـتان  يسـا یلک ننـد. کمـی  تأکیـد  جـادو  و سحر ،خرافات از يدور و ییخردگرا بر هابرالیل
 یمبتنـ  دیـ عقا گسـترش  و رشـد  و داد قرار حمله مورد شدت به را جادو و سحر به اعتقاد و ییرگرایتقد
 ۀبرنامـ  تـا  ردنـد کمـی  بیـ ترغ را خـود  روانیـ پ، یپروتستان يهافرقه یبرخ رد.ک قیتشو را ییخردگرا بر

 سـم یمتد رنـد. یبگ فاصـله  یروزمرگـ  از و ننـد ک یطراحـ  خود ندهیآ و یزندگ يبرا را یمنظم و دهیسنج
)Methodism( ـ  مـردم  تـا  شد سبب، رکتف طرز نیا است. دگاهید نیهم ادآوری  و ننـد ک رفتـار  تـر یعقالن
  بگردند. خرافات گرد مترک

 یخیتـار  ریسـ  یبررس دارند. ییگرایمل به يشتریب شیگرا یمل و ینید حس دو به توجه در، هابرالیل
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 در یپـاپ  مقـام  هاسال است. داشته ژهیو توجه ییگرایمل به زین سایلک نیا دهدمی نشان پروتستان يسایلک
 .شـدند  کلیسـا  در یاساسـ  تغییـرات  واستارخ ییگرایمل تأثیر تحت، اروپا انیحیمس بود. هاییایتالیا دست

 گـام  روم مقـدس  يامپراتـور  از اسـتقالل  يسـو  بـه  حس نیا از استفاده با، انگلستان و فرانسه شورک دو
 يسـاها یلک اسـتقالل  مـردم  در، یـی گرایمل يایاح بود. یگراییمل ینوع زین هاپروتستان دعوت برداشتند.

 مجـاز  بـا  مصـلحان  و شـد  یـی گرایمل يبرا یعامل زین یمل زبان داشت. دنبال به رم يسایلک از را یمحل
 از زدنـد. مـی  دامـن  هیـ روح نیا به یمل يهازبان به مقدس تابک ترجمه و یدین مراسم يبرگزار شمردن

 یتیمـاه  وشـد کیمـ  پروتستان اتیااله گرفت. شتاب پروتستان يسایلک در یاتیااله تحوالت، 1960 دهه
 بـا  آغـاز  از هکـ ، پروتستان يسایلک برود. شیپ تحوالت يپا به پا تا ندک روز به را خود و باشد داشته ایپو
  آورد. دیپد را اتیااله از ياتازه لکش ،دیجد یفلسف مرام ای تبکم هر ظهور با ،بود همراه ثرکت

 يهـا گـروه  یبرخـ  اسـت.  گرفتـه  شـتاب  دهـه  نیادر  زین یپروتستان آیین کمناس ياجرا در تحول
 در، تحـول  نیا رکمبت کنند. جذب را جوانان تا اندپذیرفته عبادتچگونگی  در را يزیاد تنوع یپروتستان

 .یالتینـ  زبـان  بـه  نـه  ،شـود  خوانده یآلمان زبان به باید دعا و نماز هک داشت باور يو بود. لوتر خود ابتدا
 از ردممـ  و ردکـ  دایپ یفراوان اهمیت، ترجمه نیا شد. مشغول مقدس کتاب ترجمه به خفا در زین خودش

  .نددش آشنا مقدس کتاب با خود يمادر زبان طریق

  بررسي و ارزيابي
ـ  اعتقـادات  از يبسیار، پروتستان يسایلک  حفـظ  همچنـان  را فـدا  و تثلیـث  ماننـد  مسـیحیت  یغیرعقالن

 را معتقـدات  ایـن  از یبرخـ  و داشـت  اعتقـاد  مسیح شدن کفاره و تثلیث به، عمر آخر تا لوتر .ستا کرده
 نشـان  هکـ  گرید مهم موضوعات به، فوق اعتقادات بر عالوه سایلک نیا روانیپ ساخت. سابق از ترنامفهوم

 عـدم  مقـدس؛  تـاب ک بـودن  یالهـام  دولـت؛  و سـا یلک ونـد یپ ماننـد:  ،اندمانده وفادار ،است ییادگرایبن از
 بـدون  قیـ عت عهـد  بـر  يبنـد یپا د؛یـ عقا شیتفتـ  ن؛یشـ یپ انتخـاب  آموزه ؛یخصوص تکیمال بر يپافشار

 عبـادت  بـه  شـنبه  روز اختصاص ت؛یحیمس نخست قرن پنج اعتقادات به يوفادار ؛ییفایرکاپو يهاتابک
 .هاآناباپتیست مانند گرید یبرخ توسط ییسایلک سخت انضباط و هاتنیوریپ مانند یبرخ توسط

 مشـاهده  پروتسـتان  يسـاها یلک از یبرخـ  ردکـ عمل در زیـ ن برالیل اتیااله از ییهانشانه و هارگه البته
 و یـی خردگرا تسـامح؛  و تساهل ؛یراسکدمو رشد مقدس؛ تابک یخیتار نقد ؛يآزاد شعار مانند: شود.می
  .ییگرایملو  جادو و سحر ،خرافات از يدور

۹۰     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

 محقـق ، پروتستان يسایلک بودن یبرالیل گانهشش و ییادگرایبن گانههشت يهانشانه سهیمقا و یبررس
  .ادگراستیبن ،باشد برالیل هکنیا از شیب پروتستان يسایلک هک ندکمی یکنزد يداور نیا به را

  يريگجهينت
 بـه  آمـد.  دیـ پد لـوتر  نیمـارت  يرهبر به، شانزدهم قرن در اصالحات نهضت درون از پروتستان يسایلک

 در يبـازنگر  بـه  سایلک نیا يادعا و يروشنگر و رنسانس عصر دو با، اصالحات نهضت یهمپوش علت
ـ با پروتستان يسایلک هک دندیرس باور نیا به یبرخ ،تیحیمس يباورها  دو نیـ ا يهـا یژگـ یو از متـأثر  دی
 از يدور و هـا بـرال یل يهـا ارزش بـه  سـا یلک نیا لیتما یعنی، دوره دو نیا يهایژگیو از تأثر باشد. دوره

 يسـا یلک بـودن  بـرال یل و بـودن  ادگرایـ بن يهـا رگه و هانشانه سهیمقا و یبررس اما ان.یادگرایبن يهاارزش
 تیحیمسـ  یاساس اصول مدافع همچنان، پروتستان يسایلک هککند رهنمون می جهینت نیا به را ما، ورکمذ

، ورکمـذ  اصـول  بـر  عـالوه  اسـت.  بشـر  گناهان شدن فارهک يبرا یسیع صلب ،فدا ،تجسد ،ثیتثل مانند
ـ بن بر هک دارد وجود يگرید فراوان يهانشانه ـ ا بـودن  ادگرای  داللـت  آن بـودن  بـرال یل از شیبـ  سـا یلک نی

  ند.کمی
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