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  27/11/1392ـ پذیرش: 25/7/1392دریافت: 

  يدهكچ
از طریـق  ، بینی ادیـان ها و جهاندار است. شناخت آموزهعمیق و ریشه، گاه بسیاري از مردم دنیا و امري فطريیهکت، دین
از مباحـث مهـم ادیـان    ت. ورود و خروج یا تشـرف و ارتـداد،   ردن فاصله میان پیروان ادیان اسکمکراهی براي آنها  منابع
    باشد.می

اد در مقایسـه بـا   ماهیـت ارتـد  . ارتداد در کاتولیک رد کامل ایمان مسیحی، توسط کسی است که قبالً تعمید یافتـه اسـت  
یابد. انگاره ارتداد در منابع دینی و قانونی مسیحیت کاتولیـک آمـده و در سـیر تـاریخی     بدعت و شقاق وضوح بیشتري می

واسطه نوع رابطه کلیسا با حاکمان و میـزان دلبسـتگی حاکمـان بـه     ههاي مختلف حکم یکسانی داشته؛ اما بخود در دوره
شدن عقاید، افراط در مجازات و نحـوه  رنگهاي اصلی مسیحیت، کمآموزه عقالنی نبودندین در اجرا متفاوت بوده است. 

اي و بـا رویکـرد نقلـی    روش کتابخانهاین تحقیق به. برخورد با ظالم، به عنوان عوامل تاثیرگذار در ارتداد بیان گردیده است
  .باشدیک میو تاریخی در صدد آشنایی، بررسی و نقد انگاره ارتداد در مسیحیت کاتول

  .مسیحیت، کاتولیک، فیرکت، نودینی، بدعت، مرتد، ارتداد :هالیدواژهک
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  مقدمه
آنچه ادیان الهی را به هـم  باشد. میشعائر و تاریخچه ادیان مبتنی ، فروع، شناخت ادیان بر شناخت اصول

شـناخت  ، ابراهیمـی نـد. از میـان ادیـان    کرا از هم جدا میآنها  هکبیش از آن چیزي است دهد، پیوند می
هاي گسترده تبلیغـی مـورد توجـه    پیروان فراوان و فعالیت، ات با اسالمکاشترادلیل به  کاتولیکمسیحیت 
هـاي  هـا و گـاه جنبـه   فهم جلوه، شناخت مسیحیت گامی در جهت شناخت اسالمسوي دیگر، است. از 

  باشد.ضعف و انحراف مسیحیت می
ارتـداد  مسـئله   ،اصل دفاعی در همـه ادیـان مـورد توجـه بـوده      کیعنوان به هکی از مباحث مهم، کی

بیش از تالش بـراي  د شده و ممانعت براي خروج از دین، قلمدا كپرتگاهی خطرناعنوان به است. ارتداد
ییـد  أبراي رساندن بشر به سـعادت ت را  اعتباري آن دینبی عمالً، زیرا ارتداد؛ جذب و ورود به دین است

  قابل بازیابی نیست.، ه با تشرفک، ردهکدین وارد اي به رده و صدمهک
و جوینـدگان  آن سسـان  ؤهـاي م ادیـان بـوده و از دغدغـه    یلکتشـ همزاد ، ارتدادطرح بحث قدمت 

باشـد.  عدم ارتداد یا ارتداد حـداقلی پیـروان آن دیـن مـی    ، در راستاي اثبات حقانیت ادیان، یشیک راست
ل کهـایی شـ  ها و اعتقادنامـه رو بوده و در این راستا دفاعیههروب، مسیحیت از همان ابتدا با بدعت و ارتداد

در جـامع الهیـات بـه ایـن      ینـاس ئوکتومـاس آ و برخی از نویسندگان مانند  هاالمعارفةدایر. گرفته است
پیرامون این موضوع یافت نشد. با توجـه بـه چالشـی بـودن بحـث       یاما منبع مستقل. اندموضوع پرداخته

ی مـورد  کاتولیکـ تالش شده ماهیـت ارتـداد و ایمـان در منـابع     ، وجهی بودن این موضوعو چند، ارتداد
ی کاتولیکـ ه در منـابع  کتفاوتی ، و نودینی مشخص گردد، شقاق تفاوت آن با بدعتگرفته و بررسی قرار 

در  هـا پروتسـتان نمونـه،  عنوان به شود.رعایت نمی، هادر ترجمهگاهی اوقات  امامورد توجه قرار گرفته، 
، اصـطالحی نظـر  ه از کـ  اندمرتد قلمداد شده، در برخی مواردو  اندگذار معرفی شدهشوراي ترنت بدعت

  شوند.مرتد قلمداد نمی

  يكاتوليكو ايمان  كاتوليكليساي ك
را سرچشمه جاویدان قدیسان و تنهـا امیـد    و برخی دیگر آن، را با تفتیش عقاید کاتولیکلیساي کبرخی 

رسـاندن پیـام عیسـی     رسالت خود را کاتولیکلیساي کبینند. القدس میبا حضور روح، آدمرستگاري بنی
 کاتولیـ کو به بررسی ارتـداد در  ، ی نظر داشتهکاتولیکی به تاریخ کاتولیکداند. ما از پنجره منابع مسیح می

  پردازیم.می
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لیساي کلیسا در کد از شود. مرالیساي جهانی اطالق میکلیساي محلی و هم بر کهم بر  ،»لیساک«واژه 
ه معتقدند کمعناي فرقه و گروهی از مسیحیان است ، ساختمان و نهاد، فرقه، از میان معانی امت، کاتولیک

  .)Broderick, 1994, p. 80, 69( اسقف رم باشد، لیسا باید بر عهده مجموع اسقفان به رهبري پاپکاداره 
 )of the whole( »همه چیـز «معناي به »holou«و » kath« یونانیلمه کب از دو کمر، )catholic( کاتولیکواژه 

، ژرمنـی ، رومـی ( مختلـف  قـوانین  جـامع ، نقـل  و عقـل  بـین  جمـع ، لیسـا ک اینه گستر. است »جامع«و 
، رهبانیـت ، دعـا ، ریاضت، قربانی( گوناگون دینی شعایر و عبادي مراسم جامع، )...و ارسطویی، افالطونی

ه کـ وجـوهی اسـت   ، همه پیروان مسیحی(پولسی و پطرسی) در صدر مسیحیتو جامع بین  ...)و عرفان
 اسـتعمال  مطلـق  و عـام  معنـاي  در ابتـدا  در کاتولیـ ک بیان شده است. کاتولیکلیسا به کبراي نامگذاري 

 ردکـ  پیـدا  اختصـاص  رم لیسـاي ک بـه  و ردکـ  پیـدا  جدیدي معناي، عالم در مسیح دین انتشار با، شدمی
، اخالقیـات را از یهـود   کاتولیـ کتـوان گفـت:   می. )627ص ، 1386، ناس؛ 248ص ، 1389، زادهو رسول (باغبانی

  .)723ص ، 3 ج، 1370، (دورانت یالت را از رم گرفته استکسازمان و تش، هیات را از یونانال
  آمده است:از عهد عتیق و یهودیت به مسیحیت راه یافت. در عهد عتیق ام، کاحسایر بحث ارتداد مانند 

یم ه بـرو کو گوید  ندکتو را در خفا اغوا ، ه مثل جان تو باشدکیا رفیقت  ...اگر برادرت یا پسر یا دختر تو
ند و بـر او  کن و او را گوش مده و چشم تو بر وي رحم نک... او را قبول مو خدایان غیر را عبادت نماییم

ـ چونسنگسار نما تـا بمیـرد؛   ، ... و او را به سنگالبته او را به قتل رسان، نکشفقت منما و او را پنهان م ه ک
خواهند ترسید و بار دیگر چنین ، منحرف سازد. و جمیع اسرائیلیان چون بشنوند، خواست تو را از یهوهمی

  .)12- 6: 13(تثنیه  ب نخواهند شدکامر زشت را در میان شما مرت

ه از کـ یهـودي   کاما ی. است گناهی بزرگ در یهودیت، ه ارتدادکتوجه در آیین یهود این است ته قابلکن
شـود، هرچنـد   با ارتداد از یهودیت خارج نمی، مادر یهودي متولد شده یا از راه صحیح یهودي شده باشد

  .),v3, p. 211 Wigoder ,1996( ندکار کدین یهودي را ان دین دیگر و اعمال آن بپذیرد و رسماً کی
 ن عـادل بـه ایمـان   کـ ل« شده اسـت:  ارتداد و مرتد پرداختهدر عهد جدید نیز در مواردي به موضوع 

ن ما از مرتـدان نیسـتیم تـا    کل، نفس من با وي خوش نخواهد شدزیست خواهد نمود و اگر مرتد شود، 
  .)39- 38: 10(عبرانیان » ه از ایمانداران تا جان خود را دریابیمکبلشویم،  كهال

ه در هنگام آزمـایش منتهـی بـه ارتـداد     کایمان افرادي را ، ایت چهار نوع زمینکدر تشریح ح لوقادر 
اي ندارند تا مـدتی ایـن   اشت بر سنگالخ افتاده و ریشهکه هنگام کرده است کبه بذرهایی تشبیه شود، می

  .)16- 11:  8لوقا، ( شوندمرتد می، ند و در وقت آزمایشافراد ایمان دار
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مبتنی ی در قرون اولیه، کاتولیکماهیت ایمان ، لیساکه عقیدبهباید گفت:  کاتولیکماهیت ایمان  ةدربار
  ه عبارتند از:کبر اعتقاد به چند چیز بود 

 رد.که با قدرت خدا عمل کمسیح حقیقتی بود . 1
 رد.کاو خود را از طریق صلیب تسلیم مرگ . 2
 خداوند نیز سه روز پس از مرگش او را برانگیخت.. 3
 اند.بودهرسوالن نیز شاهدان این حقیقت . 4
 شود.سبب بخشش گناهان می، ایمان به این برخاستن پروردگار. 5
  .)Cunningham, 2009, p. 12(د بینی شده بواسرائیل پیشته بنیتمام این امور توسط انبیاي گذش. 6

المـی و مشخصـات عملـی    کیـا بـه مشخصـات    ، توان به اصول و فـروع ی را میکاتولیکآیین مسیحیت 
    رد:کگونه بیان المی آن را اینکمشخصات توان . میردکتقسیم 

 اعتقـاد ، .)است شده ناشی پسر و پدر از هک( القدسروح و پسریعنی پدر و ، خدادر  تثلیث اصل به اعتقاد
 بـه  اعتقاد، لیساک بخشنجات اصل به اعتقاد، عیسی حضرت شخصیت در انسان و خدا اتحاد تجلی به

 و خدا مادر و رهکبا مریمعنوان به مریم حضرت شخصیت به اعتقاد، گناه و خطا از پاپ و لیساک مصونیت
لیسـاي  کالمـی  کاست. این موارد مشخصـات   کاتولیکاز اصول اعتقادي و دگماي ، خطا از او مصونیت

، شـود مـی  انسان مشمول الهی فیض، آن واسطه به هک است اعمالی، اما مشخصات عملی، است کاتولیک
 از، اعتـراف و تـدهین  ، گذاري یا درجات مقدس روحانیـت دست، ازدواج، ییدأت، عشاءربانی، یعنی تعمید

  .)312ـ309ص ، تابی، (تیسن هستند کاتولیکمقدس و مشخصات عملی آیین  هايینیآ
لی از مسـیحیت اسـت و عقایـد آن براسـاس     کرومی ش کاتولیکلیساي کتوان گفت: میطور خالصه، به

جهـان  ، شامل موارد زیر است: تثلیـث حقیقـت اسـت   ه به ترتیب، ک ل گرفتهکلیسایی شکهایی اعتقادنامه
پسر خدا در جهان تجسـد یافـت   اند. توسط خدا خلق شده است. آدم و حوا دچار لغزش و سقوط شده

  .)Walsh, 2005, p. 9( مرتد شده است، ندک س این موارد را ردکخرید گناهان ما شد و هر و سبب 

  و نوديني گراييو فرقه بدعت، ارتداد
Apostasy یونانی واژه ازapostasia )ποστασία( واژگان از یبیکتر خود هک شده گرفته πό نـاره کمعنـاي  به 

 نهفتـه  خـود  در را ارتداد و شورش، فرار، يرگینارهک يمعنا، مجموع در. است ستادنایمعناي به στάσις و
ه در کـ ی، کاتولیکـ ه فرد به وسیله آن از ایمان کدر اصطالح عملی است . )Eliade, 1993, v.1, p. 353( است

 بـراي شـناخت   .)Lawlor, 1981, v1, p. 679( داردمـی  دست بر، رده استکآن تعمید یافته و به آن اعتراف 
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و ) heresy( بـدعت ، گرایـی و فرقـه ) Schism( باید حد و مرز این انگاره با تفرقـه ، کاتولیکارتداد در  دقیق
  را بهتر مورد شناسایی قرار داد. نتا بتوان ماهیت ارتداد و حقیقت آمشخص شود ) conversion(ی نودین

، کاتولیـ کلیسـاي  کیعنـی جـدایی از   ست؛ لیساکجدایی رسمی از وحدت ، گراییتفرقه و فرقه
و خواه مرجعیت پـاپ را رد  ، برتري اسقف اعظم رم را نپذیرند، لیساکخواه شخص یا اشخاصی از 

لیسـا  کزیرا این ؛ شوندمتمایز می کاتولیکلیساي کاي از فرقهعنوان به هاسکارتدونند. با قید اول، ک
لیسـاي  کپـذیرد. بـا قیـد دوم،    هـا نمـی  كها و پاتریااسقفسایر برتري اسقف اعظم رم را نسبت به 

مقدس را  تابکند و فقط حجیت کمی زیرا مرجعیت اسقف و پاپ رم را رد؛ پروتستان خارج شده
  .)Broderick, 1994, p. 303( ندکمطرح می

ه رنـگ و بـوي سیاسـی بـه     کـ توان نوع خاصی بدعت دانست را می کاتولیکگرایی در فرقه و تفرقه
گیـرد. اگرچـه در برخـی    ل مـی کشـ  کاتولیکلیساي کلیسایی در مقابل و یا در عرض کگاه خود گرفته، 

لفـظ  انـد،  یفـر شـده  که به سختی هم ک، کاتولیکهاي جدا شده از ها براي افراد و گروهها و ترجمهنوشته
، انـد شـمرده ، heresy ی از معانیکمرتد را ی هاي فارسیه از لحاظ لغوي در ترجمهک اندهار بردکبه  »مرتد«

العمـل  سکـ ه عکـ . در مـتن التـین شـوراي ترنـت،     معناي دقیقی نیسـت ، اما به لحاظ معناي اصطالحی
ـ  ارتداد یا معادلمعناي به apostasyلفظ ، ها بودجدایی پروتستانبه  کاتولیکلیساي ک ار نرفتـه  کـ ههـاي آن ب

  .)Schaff, 1919, p. 78( بوده است heresy آنچه در این شورا استعمال شده لفظ؛ است
ه کـ یا بـاوري اسـت   هاي اساسی دین است، ه مخالف آموزهکدر لغت باور و اعتقادي است  »بدعت«

آمـوزه غلـط   ، »بدعت«ح و در اصطال )"Oxford Dictionary, 2010, "Heresy( ثر مردم نیستکموافق با باور ا
اسـت. بـدعت رسـمی،     بیـان شـده   کاتولیـ کلیسـاي  که توسط کی است ز آموزه صحیحیا تفسیر غلط ا

  .)Broderick, 1994, p. 163( شی در برابر خداوند استکآور و سرلمأگناهی ت
  توان مورد بررسی قرار داد:از دو دیدگاه می رابطه بین ارتداد و بدعت را

 رد، امـل ایمـان مسـیحی اسـت و بـدعت     ک رد، ارتـداد ؛ بدعت و ارتداد دو امر جداگانه هسـتند . 1
رده کـ آن را مشـخص   کاتولیـ کلیسـاي  که کـ اي صحیح اسـت  اي یا تفسیر غلط از آموزهآموزه

 بدعت، قتل و سوزاندن، فیرکنظیر ت، اگرچه در مجازات، است. پس دو موضوع جداگانه هستند
  .اتی داردکبا ارتداد اشترا

بـدعت  . در این دیدگاه، ارتداد است، باالترین درجه بدعتی دارند. کارتداد و بدعت رابطه نزدی. 2
و ارتداد به بدعت صـوري(حقیقی)  ، به بدعت صوري (حقیقی) و بدعت مادي (مجازي) تقسیم

۸۲     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

، (پطـرس غـوري   ه بدون عناد استکخالف دومی برح است. در اولی عناد مطرکه  شودملحق می
 ی نیـز بـر آن شـواهدي وجـود دارد    کاتولیکـ ه در منـابع  کبر اساس این دیدگاه . )266ص ، 1879

)Code of Canon Law, 2006, p. 285( ،گـاه  ، و همین قرابـت ، ی داشتهکبدعت و ارتداد رابطه نزدی
  است. ردهکتشخیص مرز بین بدعت و ارتداد را مبهم 

تـوان  مـی . ه بیشتر در علوم رفتاري مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت    کاي است نودینی بحث گسترده
ل کزیـرا در شـ  ؛ ل اسـت کاست. اما تعریفی جـامع بـراي آن مشـ    »داريتغییر دین و دین«نودینی گفت: 

بـود. امـا   بـود و نمونـه آن پـولس قـدیس     » تولـد دوبـاره  «یا » تغییر ناگهانی«آن نودینی معادل  کالسیک
  .)28ـ25 ص ،1391، (رهنما دانندمطالعات معاصر آن را تدریجی می

تـر اسـت. امـا اهمیـت     عام، ان وقوعی در عالم خارجکاز لحاظ مفهومی و امنودینی نسبت به ارتداد، 
بیش از تالش بـراي جـذب و تشـرف بـه آن     ، در ادیان بیشتر است. ممانعت براي خروج از دین، ارتداد

اي صـدمه رده، کـ ییـد  أبراي رساندن بشر به سعادت را ت، اعتباري آن دینبی عمالً، ا ارتدادزیر؛ دین است
  قابل بازیابی نیست.، ه با تشرفک ردهکبه دین وارد 

، تشـدید ، رده اسـت: ارتـداد  کـ نودینی را به پـنج نـوع تقسـیم    ، بنديدسته کدر ی، لوئیس رمبو
شـود.  نودینی محسـوب مـی   یارتداد نوع، بنديتقسیمدر این ، انتقال سنتی، انتقال نهادي، عضویت

م کـ دین به دین دیگر بسیار  کاحتمال تغییر دین و رفتن از یطبق آمار پژوهشگران در این عرصه، 
اگرچـه در ایـن   گیـرد.  فرقه به فرقه دیگـر صـورت مـی    کدینی و از یدرون ها غالباًیشیکنواست. 
هـا بـه ارتـداد یـاد     امـا از نـودینی  مذهب قبلـی را باطـل بداننـد،     کاعمال و عبادات و مناس، موارد
  .)19ص ، 1384، رامنک(زا دننکنمی

میـد شـده   یـا تع ، ه آیین تعمید انجـام نـداده  کشخصی است ، کاتولیکدر مسیحیت  نودین یا نوآیین
، اشتباه خـود عقیده خطا و  كبه ایمان و تر غسل تعمید یا اقراربا و قصد دارد ، کاتولیکمانند شخص غیر

  .)Broderick, 1994, p. 99( بپیوندد کاتولیکلیساي کبه 
دو ، نـد کامـل رد مـی  کطـور  شده را بـه ایمان پذیرفته، ه شخصک، عالوه بر ارتداد ایمانی کاتولیکدر 

    نوع دیگر ارتداد هم در برخی منابع به آن اشاره شده است:
 ؛ارتداد از عهد رهبانی. 1
  .و جدایی از مقام روحانی روحانیارتداد از عالم . 2

ه در کـ  ايیافتـه شخص تعمید وسیلههردن مسیحیت بک رد: ردکگونه بیان توان اینارتداد ایمانی را می
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شـخص بـرده   هـاي مقـدس،   آیین ك. با ترندکار میکانآن را ارا کو االن آش، ردهکزمانی ایمانش را اظهار 
در رتـداد از عـالم روحانیـت و رهبانیـت،     ا صله گرفته است.شده و از مسیح فااخالقی گناه و اعمال غیر

لیسـا  کاما اگر با اجازه . خارج شود که شخص بدون اجازه از این سلکشود صورتی ارتداد محسوب می
  .)Ibid, p. 37( این دیگر ارتداد نخواهد بودلیسا باشد، که هماهنگ با کو یا موارد خاصی باشد 

  كاتوليكسير تاريخي ارتداد در مسيحيت 
ه کـ رد: سه سده نخسـت  کتوان به سه دوره زمانی تقسیم را می کاتولیکفراز و نشیب مسیحیت تاریخ پر

ه کـ هاي علنی و پنهانی بوده است. سده چهارم تا آغـاز قـرن شـانزدهم    بیشتر دوران تنازع عقاید و نظریه
مواجهـه بـا   این دوران، ترین حوادث مهماست.  بوده کدر قدرت سیاسی شری کاتولیکلیساي کهمواره 

هـاي تفتـیش عقایـد بـود. سـپس دوران      هاي صلیبی و خشونتجنگ، سکولیساي ارتدکجدایی ، اسالم
، لیسـاي پروتسـتان  کجـدایی  ، رو به تضـعیف رفـت   کاتولیکه نیروي سیاسی کپس از اصالحات است 

انی دوم از حـوادث مهـم   کتالش مبلغان مسیحی در خارج از اروپا و شوراي واتی، گرایانههاي ملیجنبش
  این دوران است.

  م)۵۰۰- ۱. مسيحيت اوليه (۱
مسیحاي عهد عتیق پذیرفته بودند و تـا حـدود   عنوان به ه مسیح راکیهودیانی بودند ، مسیحیان اولیه

تمـام  شـدند.  ها موعظه مـی نیسهکعهد عتیق بود و با یهودیان در ، تاب مقدس مسیحیانکم 70سال 
ود که مسیح یکی از انبیاي یهود شناخته شـود و در کتـاب مقـدس یهودیـان     اهتمام حواریون این ب

اري کـ م بـه خـاطر هم  66در سال . )11: 17؛ اعمال 39: 5(یوحنا هاي ظهور مسیح بودند بدنبال شهادت
 قوت گرفتآنها  متهم به خیانت و جبن شدند و جدایی، ردن با یهودیان در شورش علیه رومیانکن

فیر مسـیحیان توسـط   کت و پولسدستگیري ، آزار و اذیت یهودیان. )679ـ676ص ، 3ج، 1370، (دورانت
رد و بـه مـرور زمـان    کجامعه نوپاي مسیحی را از یهودیان جدا ، فریسیان یهودي در شوراي جامینا

ترین وظیفه عصر رسوالن و دوره آباء دفاع از مهم هاي مسیحی جایگزین اعمال یهودي شدند.آیین
گذار و مرتـدان بـوده   هاي بدعتهاي دیگر و گروهآیین ،در مقابل امپراطوري یشکمسیحیت راست

  .)Kong, 2003, p. 4( است
ـ قیصر و مسیح،  م 313ه بـاالخره در سـال   کـ روي هـم ایسـتادند تـا این   هچند قرن در گود مبارزه روب

امپراطـوري   و ردکـ لیسـا صـادر   کدستور مـیالن را بـراي همسـایگی بـا     ه داشت، کنستانتین با هر نیتی ک

۸۴     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

ه کـ  طرد شده بودند، یشکها توسط مسیحیت راستچه تا آن زمان برخی گروهل گرفت. اگرکمسیحی ش
  عبارتند از:آنها  برخی از

معرفت یـا عرفـان اسـت. گنوسـیان     معناي به، gnosis از واژه یونانی Gnosticismاصطالح  آیین گنوسی:. 1
دانسـتند.  ی از رسـوالن مـی  کـ دسترس از طریـق ی  خود را واجد نوعی معرفت و سنن پنهانی دور از

اي در بـاب  بودن ذاتی ماده و مفهـوم اسـطوره   شرّ، نسبت به مفهوم خداي خالقآنها  كچگونگی در
    تلقی کند. یشیکها را خارج از مسیر راستگنوسی، لیساکه ک مسیح سبب شد

جـاي ایمـان  در مسـیحیت اولیـه و جـایگزینی معرفـت بـه      لیساک ي بودن گنوسیان برايتهدید جد ،
شـناخت بهتـر ایرنـائوس و مفـاهیم     ، به اندیشه گنوسیان اها اواخر قرون وسطبازگشت برخی بدعت

در مناقشـه بـا    .خور توجه نموده استدر، اعتقادنامه رسوالن بحث از گنوسیان را در تاریخ مسیحیت
؛ 26ص ، 1389، (ژیلسـون ایجاد شد  قانون ایمانرو، بود. ازاینافی نکتاب مقدس کاستدالل به گنوسیان، 

Quispel, 1971, v.10, p. 505( 
او خـداي  بـه روم آمـد.    ی از اهالی سـینوپه جوان متمول، یونکمارم 140در حدود سال یونی:کآیین مار. 2

دانست. براي تـرویج  بخشایشگر و مهربان و یهوه را خداي ستم و جنگ می، پدر را خدایی نوازشگر
فیـر  کلیسـا او را ت کمنتشر ساخت.  پولسهاي ب از انجیل لوقا و نامهکعهد جدیدي مرنظرات خود، 

تـوان او را  شناسـند. امـا مـی   گذار مسیحی مـی مسیحیان او را اولین بدعت. )192 ص، 1981، (میلـر  ردک
 گیري مسیحیت فعلـی دانسـت.  لکدر قرن دوم و عامل اصلی ش پولسهاي احیاگر و طرفدار اندیشه

مسیحیت قلمداد شـده   نندگانکترین منحرفاز بزرگ پولسنار کدر ر روایات ما، د مریسایا  مریسون
  .)213ص ، 13ج ، ق1403، (مجلسیاست 

، لیسـاي اولیـه  کدنبال بازگشت به سـادگی  ، م156حدود سال  در، )Montanus( مونتانوس آیین مونتانی:. 3
بودنـد و بـه    كگر رفتار و سـلو رد. این فرقه بیشتر اصالحکمیلیسا تقبیح کها را در امی اسقفکخود

عنـوان  به را مونتانوسآیین ، لیساکلیسا به خلوص مسیحیت اولیه بودند. کدنبال بازگشت مسیحیان و 
لیسـا ماننـد   کبرخـی افـراد   . فیر شـد کوم شدند و خود فرقه تکهاي آنان محنبی و نبیه، ردکالحاد رد 
 .)109ص ، 1377، گریدي(ا ردندکاز این آیین دفاع ترتولیان 

در سراسـر امپراطـوري   ، یسفون و بابل پـرورش یافـت. آیـین مـانی    قرن سوم در ت مانی در آیین مانی:. 4
، یبـی از باورهـاي گنوسـی   کترمیانه و چین نفوذ یافت. دین مانی، امپراطوري روم و آسیاي ، ساسانی

از  يو خـاص  تفسـیر  اصـول بـودایی و مسـیحی قـرار داشـت.      بود و بر بنیادیونانی و ایرانی ، بابلی
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هـا را بـه مـانی    بـدعت ، کاتولیـ که مسـیحیت  کـ  شـد موجـب  ، هوم ثنوي جهانبر پایه مف مسیحیت
از جهان هستی و تالش او براي توضیح منطقـی   املیکهري مانی در ارائه تفسیر توانایی ظابرگرداند. 
و ، روم شـود  کاتولیکلیساي که جز آباي کپیش از آن م) را430ـ354یی(هیپو آگوستین، هاهمه پدیده

هـاي  به مدت نه سال شـنونده و مجـذوب آمـوزش   ، بنویسد هارا بر ضد مانوي در باب اختیار بتاک
تـاریخ پیچیـده   . )709ص ، 3 ج، 1370، ؛ دورانت39ـ38ص ، 1373، ؛ الیاده162ص ، 1376، (گئو رده بودکخود 

ن زرتشت بدانند و برخی دیگـر،  ه برخی این آیین را صورتی از آییک موجب شد، گسترش این آیین
 .)573ص ، 1386، (هیلنز آورندشمار به آن را بدعتی مسیحی

  )م۱۵۰۰ـ۵۰۰(قرون وسطا  امپراطوري يا مسيحيت. ۲

رده کـ حـوادثی را تجربـه   مسـیحیت  . از میان ادیان الهـی،  تاریخ پر فراز و نشیبی است، تاریخ ادیان
ـ ایـن دیـن    »یشـی کراست« هايگیري آموزهلکبر ش، عالوه بر عقایده ک گـذار بـوده اسـت. از    ثیرأت

تـوان  مـی ، یش گذاشـت کثیر را بر مسیحیت عیسوي راستأرین تته عمیقک، ترین این تحوالتمهم
  :ردکبه دو حادثه اشاره 

، پدرش فریسـی ، طرطوسمتولد ، سولسیا  شائولمشهور به  پولس :ورود پولس به مسیحیت .1
، یهودیان بـود  »جمال الشریعه«ه کدوزي بود. او نیسه اورشلیم و حرفه او خیمهکیافته خودش تعلیم

نـار  کآیـین یهـود را   ، سـرانجام بـه نـام مسـیح    و  ردکـ حمله به مسیحیت را آغاز ، به نام آیین یهود
(رامیـار،   بـراي یهودیـان شـد   دهنـده  آزارو ، خود مبلغی عیسوي، دهنده مبلغان مسیحیگذاشت. آزار

  .)130، ص 1982؛ خاچیکی، 202، ص 1352
امـروزه  ، و شـاید اگـر او نبـود    مسـیحیت اسـت  اي از تـاریخ  شناخت مرحله، پولسو مطالعه  كدر

عقایــد و حیــات و  کاتولیــکلیســاي کرو، رفــت. ازایــنمــیشــمار بــه یهودیــت اي ازفرقــه مســیحیت
داند. دست تقـدیر و تـدبیر چنـان سرنوشـت     می پولسهاي تالشار و کمدیون اف، مراتب خود راسلسله

لیسـاي  کتـوان تصـویر صـحیحی از    نمـی ، پـولس ه بـدون  کـ  را به هم آمیخته پولسو  کاتولیکلیساي ک
بـه تـرویج عقایـدي پرداخـت     ، اياشفهکاز مپس دست آورد. در سفري به دمشق هو عقاید آن ب کاتولیک
او را ابـداعات شخصـی بـا هـدف      ود. برخی حواریون سـخنان آن از حضرت مسیح ب ه مدعی دریافتک

 دانسـتند وي را مرتـد مـی   ابیونیـان به مخالفت با وي برخاسـتند. حتـی   ، دانستندمنحرف ساختن دین می
)Collins, 1991, p.62( . سفري تبلیغی به یونان رفت و در آنجا به سبب اختالفات دینی از  برناباو  مرقسبا

۸۶     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

و یهودیـان  یروظیفـه خـود را تبلیـغ مسـیحیت در بـین غ      پولس. )40ـ39: 15رسوالن (اعمال  هم جدا شدند
ه کـ جاآن. از)26ــ 23: 3(غالطیـان   دانسـت بـا آمـدن عهـد جدیـد مـی     ، نیازي از عهد عتیق و شـریعت بی
در ایـن  ، به مسیحیت پولسورود ، اندداشته پولسنستانتین و شوراي نیقیه نقش زیادي در احیاء اندیشه ک

  مطرح گردیده است.دوره 
م فرمـان  313قسـطنطین در سـال    :وري رومطدین رسمی توسط امپرا کیعنوان به پذیرش مسیحیت .2

روز م، 321لغو شـد. سـال  ، شیدنکمجازات به صلیب م، 315رد. در سال کتسامح مذهبی میالن را صادر 
نـونی) را  ک(استانبول  سیسأتتازهقسطنطنیه ، م330رد. در سالکو تعطیالت اعالم عید عنوان به شنبه راکی

 مسـیحیت را ، امپراطـور تئودوسـیوس  ، م381پایتخت خود قرار داد. پس از شوراي قسـطنطنیه در سـال   
 ,O,Collins, 2003, p. 25-26; Cunningham؛ 52ص ، 1391(طـاهري،  د رکـ تنها دین مورد قبول اعـالم  عنوان به

2009, p. 54,196( .امـا سـه ابـر ایـن     هب، به دنبال وحدت امپراطوري خود بـود،  امپراطور با استفاده از مذ
و مناقشـه  ، مناقشـه نسـطوري  ، تیـره سـاختند: بـدعت آریانیسـم    ، آسمان را براي قسطنطین و مسـیحیت 

 پالگیوس.
ه در کــم) گرفتــه شــده 336ح –350(ح آریــوستــب از کنــام ایــن م: )Arianism( آریانیســم. 1

گرچـه الوهیـت   ، مثابه پسره مسیح بهکاین بود  يعقیده و ندریه به ترویج عقاید خود پرداخت.کاس
، ونـگ ک( وم شـد کـ م) مح325ولی انسان و مخلوق است. امـا در شـوراي نیقیـه (   ، در او تجلی یافته

  .)25ص ، 1386، ؛ هیلنز83ص ، 1384
اسـقف  ، )Nestorius( نسـطوریوس ه پـس از مناقشـه   کـ نسطوریان عنـوانی اسـت    نسطوریان: .2

اگر عیسـی  معتقد بود:  نسطوریوسبر مسیحیان سوري شرقی اطالق شد. ، م)428-431(قسطنطنیه 
به ، پس دو شخص در خدا وجود دارد و مریم مادر عیسی است نه خداهم خدا باشد،  هم انسان و

گونـه بیـان   یشی توسط شورا اینکوم گردید و راستک) محم431این اعتقاد در شوراي افسس(دلیل 
 شـخص در مسـیح وجـود دارد و مـریم مـادر خداسـت       کاما فقط ی، دارند ه دو ذات وجودکشد 

  ).Camelot, 1981, v10, p. 346-348 ؛61ص ، 1389، (هوشنگی
م بـه رم آمـد. اوضـاع    400در سـال  . ) در اصـل بریتانیـایی بـود   م420- 360پالگیـوس(  پالگیوس: .3

انسـان و اراده او را موجـب ایـن    ان داد و نوع نگرش مسیحی بـه  کنابسامان اخالقی رم به شدت او را ت
ه خـود را  کـ ه افـراد بشـر قابلیـت آن را دارنـد     کمعتقد بود . )Eliade, 1987, v.11, p. 226( دانستتباهی می

علیـه   م)430ــ 354( آگوسـتین امـا  ان در دام گنـاه قـرار گرفتـه باشـند،     ه آنـ کچنین نیست ، رستگار سازند
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الم کـ رد. جـان  کید کأهر مرحله از زندگی مسیحی ت در نش نشان داد و بر تقدم فیض خداکوا پالگیوس
ه کـ حـالی درآیـد.  ه عادالنـه بـه دسـت مـی    کـ و پاداشی است » رستگاري به سبب شایستگی«، پالگیوس
ت و ه به انسان اعطا شده اسـ کداند آن را موهبتی می، ردهکرا مطرح  »رستگاري به سبب فیض« آگوستین

پاپ نیـز تسـلیم   ، ردکوم کرا مح پالگیوسم 418ارتاژ در سال کشوراي از سر شایستگی نیست. باالخره، 
  .)Augustine, 1991, v.5, p. 7; Cross, 1997, p. 550( ردکفیر کشد و او را ت

  حاضر) عصرـ  ۱۵۰۰( يكاتوليك اصالح از بعد مسيحيت .۳
آزار داد و از آغـاز سـده   بـه نـام مسـیح    ، اشید و در قرون وسطکمسیح آزار دلیل لیسا در قرون اولیه به ک

، لیسـایی کبرد. امتیاز اجتماعی شدن مناصب از دردهاي فراوان رنج می، شانزدهم به سبب دوري از مسیح
ــودگی، هــاي اخالقــیپریــدگی ارزشرنــگ ــکنهضــتی اصــالحی از درون ، هــاي سیاســیآل را  کاتولی

امـا  ، لیسـا نبودنـد  کاف در کیجـاد شـ  در اندیشه اگران، منتقدان و اصالحهرچند  رده بود.کناپذیر اجتناب
در  لـوتر فیـر  کومیـت و ت کرد. محکـ ایجـاد   کاتولیـ کلیساي کافی در کش، ار و انتقادات تند و تیز آنهاکان

رد و همرزمـان او  کـ پارچـه  کترین او را یکه دکبل، ندکم نیز نتوانست آتش پرخاش را خاموش 1520سال
رنگ و بوي سیاسی گرفـت و  رد و با همراهی شاهزادگان آلمانی، را به میدان آوتسوینگلی و  الونکنظیر 

شـعایر  «، »رهکمـریم بـا  «لیسـاي جدیـد فـراهم شـد. آنـان در موضـوعاتی نظیـر        ک کزمینه براي بنیاد یـ 
بـا   »ویـژه شـخص پـاپ   لیسـا بـه  کمـردان  اختیارات دیـن «و  »لیساکهاي ارزش بنیانی آموزه«، »گانههفت

  .)91ص ، 1379، مالرب( داندیشیدنان همسان نمیکواتی
لیسـاي  کموجی از اعتراضات مـذهبی علیـه   ، لیساي انگلستانکو استقالل ، لیساي پروتستانکیل کتش

پـس از نهضـت   شـدند. مقـام پـاپی،     کاتولیـ کلیساي کو خواستار اصالحات در ، را پدید آورد کاتولیک
دادگـاه  م، 1542دید. اوایـل سـال   نش میکاصالح دینی در موضع دفاعی قرار گرفت و خود را ملزم به وا

، ل گرفـت کره شـ دوبـا ، شـود نامیـده مـی   »مجمع آموزه ایمان«ه امروزه ک، زي تفتیش عقایدکرسمی و مر
هیـاتی نهضـت   هـاي ال بـه دغدغـه   فیـر کم تکـ ا تعداد زیـادي ح ب، سال 18به مدت  م)1545(شوراي ترنت

  .)199ص ، 1384، ونگک؛ 163ص ، 1384، گراث ک(م نش نشان دادکاصالح دین وا
متـون مقـدس و   ، هـا گانـه اعتقادنامـه  ه در طی قرون متمـادي بـا معیارهـاي سـه    ک، کاتولیکلیساي ک
هـاي  چـالش ، در ایـن دوره رده بـود،  کـ لیسایی نظام داخلی مقاومی براي خود ایجاد کهاي اسقفی و مقام

 ،ال برد. نهضـت روشـنگري  ؤمعیار سوم(مقام پاپی) را زیرسنهضت اصالح دینی، رو داشت. سختی پیش

۸۸     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

 شـید کمعیار اول (قاعده ایمان) را به چـالش  ال برد و سرانجام، ؤسون مقدس قانونی) را زیرمعیار دوم (مت
  .)89و75ص ، 1384، ونگک(

، سوسیالیسـم ، ه مـدعیانی همچـون اومانیسـم   کـ تـا جـایی   زیاد بـود،   کاتولیکحمله به مسیحیت و 
 را دیـن  نقـش  توانندمی هک شدند مدعی ردند وکفش مسیح کپا در نیسم و ... یفم، والریسمکس، مدرنیسم

 ،در مقابـل . )258ص ، 1384، تـوفیقی ( گیرنـد  عهـده  بـر  سیاسـی  هـاي نظام از پشتیبانی و جوامع رهبري در
گرایـی و  دم مسیحایی باشند. برخـی بـه وادي تجربـه   ، ر نحیف مسیحیتکهایی انجام شد تا بر پیتکحر

تـاب مقـدس ایسـتاد. پلورالیسـم در پـی      کدر برابر نقـد  یشی جدید، کرفتند. راستعقل عملی و اخالق 
اف کردن شـ کـ براي پـر  ، شمشیر دولبه این، ثر و تنوع ادیان بود. لیبرالیسمکحلی براي مواجه شدن با تراه

ه کـ دانسـت  فهم انسان مدرن را فهم جدیدي از دین می، میان ایمان مسیحی و دانش مدرن بود. مدرنیسم
  .)683و  317ص ، 1389، زادهو رسول (باغبانی با فهم سنتی سازگار نبود

ایـن شـورا،    انی دوم دانسـت. کدر این دوره را باید شوراي واتی کاتولیکلیساي ک كترین تحراما مهم
بـا  م، 1965ــ 1962هاي در فاصله سال پاپ جان بیست و سومار کلیسا و به ابتکردن کرد امروزي کبا روی

و  کاتولیـ کو نقطـه عطفـی در تحـوالت آیـین     ، یل شـد کها در سطح جهـانی تشـ  اسقف ت تمامیکشر
هـاي  رد تـا بـا ارائـه دیـدگاه    کـ تـالش  شود. این شورا، لیساي قرن بیستم محسوب میکترین رویداد مهم

لیسـا  کجـانی تـازه بـه    ، انکـ یوات هـن کند و از قلعه کتبیین نوینی از دین در عصر نوگرایی ایجاد ، جدید
انگیـزان  اران و تفرقـه کبدعت، هاهمگام شده و پروتستان، بدون تغییر اصول ایمانی با جهان معاصر بدمد.

  ان برگرداند.کبه قلعه واتی، زیر پرچم برادران جدا شده، دیروز را
سعی  هکاین است ند، کشود و این شورا را از شوراهاي دیگر متمایز میه به بحث ما مربوط میکآنچه 

اعمـال نشـود و سیاسـت    ، امکسازي و تحمیل احومکگونه سیاست طرد و نفی و محه هیچکبر این بوده 
بیشـتر در  ، کاتولیـ کلیسـاي  که شـوراهاي قبلـی   کـ توان گفت گو با جهان مدرن مطرح باشد. میوگفت

لیسایی کهاي خطا و انحراف از آموزه یشی و ارتداد بوده است و صرفاًکراست، بدعت ۀمسئل رویارویی با
این شورا خواهـان  لیسا بودند، کصدد حفظ وضعیت موجود در ردند. اگر شوراهاي قبلی درکمطرح میرا 

در جهـت  هاي تحلیـل مـدرن،   هاي گذشته و با توسل به روشامل با آموزهکه ضمن هماهنگی کآن بود 
وسازي همه نآنها  ه هدف ازکرد کشانزده سند منتشر ، ند. این شوراکلیسا در جهان مدرن اقدام کنوسازي 

 طور رسـمی بـه  ه بهکلیسایی است کنخستین منبع ، انی دوکمظاهر ایمان و رفتارهاي دینی بود. اسناد واتی
  .)Abbott, 1966, p. 656-668( نندکلیسا و ادیان دیگر معنایی متفاوت پیدا میکو  پردازدموضوع مسلمانان می
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  كاتوليكارتداد در جوامع امروزي 
ه ایمـان مسـیحی را رد   کسانی کم ارتداد براي که حکبیانگر این است ، کاتولیکلیساي کبررسی تاریخی 

ی مطـرح  کاتولیکلیسایی و اعتقادنامه کفیر است. در قانون کت، کاتولیکلیساي کاز طرف ، نندکار میکو ان
م دو کـ م و اجـراي ح کـ صـدور ح  کاتولیـ کلیسـاي  کدر ، )Code of Canon Law, 2006, can. P. 751(است

لیسـا بـوده و اجـراي    کم بـر عهـده   کصدور ح، کاتولیکلیساي کدر سیر تاریخی ، جداگانه هستندمقوله 
امـا  ین زمینـه تخلفـاتی صـورت گرفتـه اسـت،      چه در اها بوده است. اگردولت مان وکم بر عهده حاکح

وامـع  ه جکـ ایـن بـوده   دلیل ام اجرایی شده به کاگر این احگونه بوده است. در قرون گذشته، ینرویه به ا
ه کـ ردنـد تـا جـایی    کلیسـا و مـردم بـه آن اقـدام مـی     کمان نیز بـه پشـتوانه   کخواستار این امر بوده و حا

هـا  عیسی مسیح براي هدایت انسان دارد مسیر و نقشهقصد ه کدانستند گذار و مرتد را شخصی میبدعت
ـ     کـ را به هم ریخته و دیگران را بـه وادي هال  شـدیدتر از  ، ا اوت و سـرگردانی سـوق دهـد و برخـورد ب

تـوان بـه   می کاتولیکترین مرتدان در عالم مسیحیت و از مهمدر این راستا، افران بوده است. کبرخورد با 
م در پـاي  1794 در ابـراهیم بـن  ابـراهیم رد. کـ اشاره ، لورد جورج گوردن، ابراهیمبن ابراهیم، جولیان مرتد

 فیـر و طـرد شـد   کت جـورج گـوردن  و  )Wigoder, 1996, v.13, p. 934( چوبه آتش به جرم ارتداد سوخت
)Ashwell Farr, 1971, v 10, p.582( . ،نیز از مسیحیت  جولیانبه یهودیت تغییر دین داده بودند و این دو نفر

  رفت. كبه طرف شر
روحیـه بردبارانـه پـذیرش    ، لیسـا کمـان و  کبه سـبب فاصـله بـین حا   م ارتداد، کاما امروزه اجراي ح

انی دوم در کـ از شـوراي واتی پـس  باز شدن فضا ، )Doneger, 2006, p. 68( دیگر در جوامعمذاهب و ادیان 
، لیسا در برابـر مجـامع جهـانی   کانفعال نهاد ، مکپیشینه عدم تناسب جرم و جزا در محا، کاتولیکلیساي ک

حقـوق  ، هاي مختلف مخالف با مجازات و اعدام و حقـوق بشـر غربـی   وجود انجمن، مدرنیته، اومانیسم
ها جسد سوخته بـراي بشـر غربـی    هاي جهانی و میلیونجنگ، وقایع تلخازجمله  ه هزینه زیاديکبشري 

در این موضـوع بـا   ، استه شدهکه از قدرت او کلیسایی کشد تا امروزه موجب همه این امور ، داشته است
 ند.کتحمل بیشتري برخورد 

  نقد و بررسي
انـد و قـرآن نیـز برخـی از     هاي فراوانی نمودهمسیحیت تالش چه عالمان مسیحی در راه اعتالي دیناگر

لیسـا  کبـا محوریـت   ، لی تاریخ مسـیحیت کاما وقتی سیر ، )85ـ82: (مائده داندجور میأعالمان مسیحی را م

۹۰     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

هـایی هسـتیم   و گاه افراط و تفریط و تحریف، شاهد تاریخی پرفراز و نشیب، گیردمورد بررسی قرار می
زنـدگی اجتمـاعی جـزء     همـوار نمـوده اسـت.    کاتولیـ کاه را براي مخالفـان دیـن و   گونه امور ره اینک

ناپـذیر  اد اجتنـاب تزاحم و تنازع منافع افـر ، هاي حیات آدمی است و در روند زندگی اجتماعیضرورت
تـا حیـات اجتمـاعی سـامان یافتـه و      ، تنظیم روابط اجتماعی مستلزم وضع مقررات استرو، است. ازاین
میـت در جامعـه   کیفر نوعی ضمانت اجراي حاکو اعمال  اي عادالنه حل و فصل شوندگونهتعارضات به

نـه بشـري. ایـن همـان     میت باید الهـی باشـد،   که این حاکاما در ادیان الهی بحث بر سر این است است، 
ام کـ لیسـا و اح کمیـت و اقتـدار   که از حاکمیت دین بر اجتماع است. اما عواملی در غرب سبب شد کحا
  استه شود.ک، ه نماد دین در مغرب زمین استک، آن

هــا و اعتقادنامــه، هــاي مــذهبیتربیــت گــروه، یل شــوراهاکبــا تشــلیســا در طــول حیــات خــود، ک
، گـذاران و مرتـدان  هاي تفتیش عقاید و مجـازات بـدعت  دادگاهنویسی و در نهایت، دفاعیه، هانامهاعتراف

است. اما برخی عوامل در روگردانـی از مسـیحیت   له اصلی مسیحیت داشته کسعی در حفظ اصول و شا
عبارتند از:آنها  بوده است. برخی از أثیرگذارهاي آن تآموزه و یا رد  
، هـا وجود برخی افسـانه ، گناه ذاتی، تجسد، تثلیث هاي اصلی مسیحیت:عقالنی و موجه نبودن آموزه. 1

ران را بـه خـود   کـ امروز ذهن بسیاري از متفاز همان قرون اولیه مسیحیت تا به ، بحث رابطه عقل و ایمان
، وار مسـیح مرگ فدیه، تثلیث، هاي اصلی مسیحیت نظیر تجسدزیرا بسیاري از آموزه؛ رده استکمشغول 

اسـت.  براي بسیاري از خردمندان غیرقابل قبـول بـوده   آنها  ه ایمان بهکايگونهبه، در تعارض با عقل بوده
ایـن  ، فهـم عقالنـی  هاي آن از حوزه ردن دین و آموزهکبرخی از عالمان مسیحی تالش نمودند با خارج 

 دو چهره فلسـفی و ، هاگاه خواسته در توجیه و توضیح برخی آموزهنیز هر آگوستین نند.کل را حل کمش
  .)152ص ، 1389، (سلیمانی گویی افتاده استبه تناقض، ندکرا با هم همراه الهیاتی 

ی از مرتـدان در مسـیحیت   کـ مـل اسـت. ی  أالم برخی مرتدان در مسیحیت نیز در این زمینه قابـل ت ک
 فلسـفه  ینـوع  وشـید کیمـ  هکـ  بـود  روم یغیرمسیح امپراطور تنها يو است. )م.362- 332(مرتد جولیان

منظـور او  ه کـ  ،»برضـد جلیلیـان  «اي با عنـوان  او در مقاله .ندک مسیحیت اندیشه جایگزین را ینوافالطون
  رد:کگونه بیان مسیحیت این كدالیل خود را بر تر، عیسی و حواریون بود
فر کمشحون از آنها  ردنی است. همهکشان سخنان باورنکدیگرند و تنها نقاط مشترکها ناقض یانجیل

بـه آدم و   شـرّ  حسود است از اعطاء معرفت خیـر و ، ردهکه انسان را خلق کبه خدا هستند خدایی 
ـ در حـالی پذیرید، شریعت را نمی، گیرده انتقام گناه پدران را از فرزندان میکخدایی ، حوا ه مـن  ک
گوید شـریعت بـراي تمـام    میآنها  ه درکهاي موسی بیاورم تابکهزار فقره نقل قول از توانم دهمی
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، (دورانـت  اند)نماینده نیروهاي معنوي بودند(شده كهاست. (به اعتقاد او) خدایان مذهب شرزمان
  .)28ـ20ص ، 4ج، 1371

نیز شاهد خوبی بر این حقیقـت اسـت:    ویل دورانتبیان حیت است. هاي وارداتی به مسیتثلیث از آموزه
بـا  م)، 373ــ 323ه به مدت چنـد دهـه (  کاست  آتاناسیوسس مدیون کلیسا عقیده تثلیث را بیش از هر ک

ه تـا نـیم   کامري ؛ ایستاد م)325(شوراي نیقیههاي تند و فصیح بر عقیده خود در تحمل خطرات و خطابه
 ردکـ خواهد  كمعتقد به توحید خواهد بود و نظریه الوهیت مسیح را تر، ه مسیحیتکنمود قرن چنین می

  ان قرار داده شد. کواتی ه ستون خیمهکبلو طرد نشد،  كتنها تراین نظریه نه. )13ص ، 4 ج، 1371، (دورانت
 ردن جلـوه مسـیحیت بـوده اسـت.    کـ رنگ مکدر  لیسا نیز عاملیکام صادره از سوي کتناقض در اح

در ایـن سـیر   . امـل شـده اسـت   کمـرور زمـان   به ، هاي آناصول و آموزه هکمسیحیت دینی است اساساً 
یشـی بـوده   کمعیـار راسـت  و در زمانی دیگـر  ، زمان پذیرش آن بدعت کر یگاه آموزه و عملی د، زمانی
در سـال  ، مطـرح شـد   پتـروس اولیـوي  ه ابتدا توسـط  ک، »خطاناپذیري پاپ«آموزه نمونه، عنوان به است.
وم شـد. امـا   کـ مح »هاپدر همه دروغ«عمل شیطان عنوان به، ژان بیست و دومم در فتوایی از طرف 1324
ص ، 1384، ونـگ ک( انی اول رسـمیت یافـت  کـ و در شـوراي واتی  ردندکهاي قرن نوزدهم آن را احیاء پاپ
هـانس  و  پـاپ ایگنـازفون دولینگـر   ، لیسـا کمورخ برجسته تـاریخ   نظیر، مخالفان این آموزه جدید. )172

  .)72ص ، 1387، (صانعی طرد شدندلیسا کاز  ونگک
 پطـرس ، لیسا بـا توجـه بـه تصـریح اناجیـل     که در نهاد کاین است ه الزم است اشاره شود، کاي تهکن

سـی یـا   که چـه  کهیچ دلیل قطعی و نقلی نداریم  پطرساز پس اما براي ، نماینده و جانشین مسیح است
لیسـا  کبیشتر توافقی میان اعضـاي  ، لیسایی یا پاپکسانی جانشین پس از او هستند و مرجعیت شوراي ک

 ؛مراتـب مقـدس  منان مسیحی واقع شد. حتی قرار دادن سلسلهؤها مورد قبول مه قرنکدر قرون اولیه بود 
نیسـت و در   پطـرس هاي مقدس مربوط به عصر مسیح و موارد آیین شیش و اسقف ازکیعنی شماس و 

و هـر زمـان   ، ردي و تـاریخی دارد تـا دینـی و الهـی    کارکه بیشتر جنبه کامري ؛ قرون بعدي تصویب شد
ل مسـیر انسـان   که احاطه بر کآن هم امور دینی ز لوازم آن خطاپذیري و تناقض است، بشري شد ا، امري

ظـرف و مظروفـی   ، لیسـا کمراتـب  لیسایی سلسـله کلیسا و اعمال کارد. ادعاي الهی از ابد تا ازل را الزم د
  .)278ص ، 1391، (طاهري ه قابل تطبیق بر هم نیستکاست 
ـ ، از اصـالح پـس  در مسیحیت : لیساکوالر شدن کرنگ شدن عقاید و سمک. 2 گیـري  لکواسـطه شـ  هب

لیسا رهایی بخشـیده  کوشیدند علم و زندگی اخالقی را از قیمومت که میک هایی در مغرب زمیننهضت

۹۲     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

، انسـان را معیـار و میـزان شـناخت    ، والر نمـودن جامعـه  کید بر عقل و به حاشیه بردن دین و سـ کأو با ت
ثیر نهضـت پروتسـتانتیزم و   أتـ  تحـت ، رغم دلبستگی بـه دیـن  لیسا علیک. ها و حقانیت قرار دهندارزش

در سست شدن اعتقادات مسـیحی در جامعـه مسـیحی    ، ضعف ساختاردلیل به  روشنگري قرار گرفت و
  گذار بود.ثیرأت

علـت  ، ه از مسیحیت به اسـالم گرویـده بودنـد   کبریتانیا،  ه با شماري از بومیانکاي مصاحبه راساسب
والر شـدن مسـیحیت و محـدود شـدن نقـش دیـن در زنـدگی        کبیش از حد س، این تغییر آئین خود را

ت از کـ یشی خـود را حر کرده بودند و نوکعنوان ، پویا نبودن آیین مسیحیتعبارت دیگر، به و یا شخصی
 .)1382، وزک( دانستندوالر به جهان مقدس میکجهان س

ارهـاي  کهـا از  هـا و فرهنـگ  لیـه آئـین  کدر : افراط در مجازات و عدم تناسب بین جرم و جزا. 3
 در بینـد. هرچنـد  یفـر و مجـازات مـی   ک، شدهانجامنهی شده است و مجرم متناسب با جرم ، ناپسند
ـ  امـا . بـود  قلـب  تشـفی  وسیله و داشت انتقام جنبه معموالً مجازات، اولیه جوامع  اثـر  بـر  تـدریج هب

 و داد قصـاص  بـه  را خـود  جـاي  فـردي  انتقام، شرایع میلکت و رشد عقالنی و اجتماعی تحوالت
نند. اما در مقطعی از تاریخ ک مجازات آن یفیتک و یتمک حسب بر را جرمی هرکه  گردید وششک
تناسـب دیـده   آنهـا   هـا و مجـازات  بـین برخـی از جـرم   ، اقرون وسطدر اواخر بخصوص  کاتولیک

  شود:نمونه از آن اشاره می کشود. در اینجا به ینمی
شهادت شهود و علم قاضی صورت ، از سه راه اقرار مجرم، م قضایی اثبات جرمکدر محامعموالً 

و در مغرب زمین  »قتال قضایی«یا  »ور«ه به آن کشیوه هم در گذشته مرسوم بوده است  کگیرد. اما یمی
اما در یح نبوده و مورد قبول ادیان نیست، مه در دین مسکگویند. این شیوه محامی )Ordulie(» اوردالی«

م بر عهده کاجراي ح، لیسا انجام گرفته است. اگرچه در تاریخ مسیحیتکاي از زمان با اجازه برهه
  مان بوده است. کحا

اطــالق ، دوره و اداي گــواهی، م الهـی) کداوري خــدایان(ح، اوردالــی، ه بـه آن ور کــقتـال قضــایی،  
افی و قابـل  کو شهود  كمتهمی به دالیل و مدار گناهییعنی هرگاه قاضی براي اثبات جرم و بی؛ شودمی

شدند و متهم باید دست خود و آتش متوسل می به وسایل آزمایشی مانند آبتوجهی دسترسی نداشت، 
سه روز بعد اگر بر دسـت مـتهم اثـري از    ، اي را برداردشدهیا قطعه آهن سرخند، کرا در آب جوش فرو 

انداختند و حق را بـه  دانستند و یا دو طرف دعوا را به جان هم میگناه میاو را بیختگی نمایان نبود، سو
هـر  بـوده اسـت. در وره سـرد،    » وره سرد«و  »وره گرم«به دو گونه ا اوردالی، دادند. در اروپفرد غالب می
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، آوردشـد و سـر از آب بیـرون مـی    س نفس او زودتر تنـگ مـی  کهر ، بردنددو را زیر آب سرد فرو می
حجتـی  ( گنـاه بـود  بـی رسید، اگر به او آسیبی نمیوره گرم گذشتن از آتش سوزان بود،  درار بود، کگناه

  .)59ـ21ص ، 1369، رمانیک
در  پاپ اینوسـت سـوم  ه کشده و اهمیت آن تا آنجاست لیسا اجرا میکمیت کاین قانون در حوزه حا

 ،زادهو رسـول  (باغبانی ندکرا ممنوع  »قانون ور«از این شورا خواست تا  م)1216- 1198(شوراي چهارم التران 
  .)364ص ، 1389
مبـازره بـا طـاغوت و    ، پیامبر الهی حضرت عیسـی  ی از اهدافکی: نحوه برخورد با ظلم و ظالم. 4

وت کتقویت ظلم و ستم و دعوت بـه سـ  آید، دست میهه از تاریخ مسیحیت بکظلم بوده است. اما آنچه 
ه کـ سایه خدا در زمینند. مسیحیان دوست ندارند ، مانکه حاکمان ظالم بوده است. به بهانه آنکدر برابر حا

سیاسـت   پولستوان گفت: میبنامد. » شهید«سی وي را کشود و یا حضرت عیسی فردي انقالبی معرفی 
ه کـ و روحیه سازش و تسلیم میراثی اسـت   مان را به پیروانش تعلیم دادکوشرط در برابر حاقیدتسلیم بی

ه ابعـاد انقالبـی   کـ حـالی در رده اسـت. کـ به ارث برد و آن را تا به امروز حفظ  پولساز  کاتولیکلیساي ک
 :8؛ مـرقس  27ــ 25: 14(لوقـا   تـوب اسـت  کمان و ظالمان در عهد جدیـد م کمقابل حادر  حضرت عیسی

 .)38ـ36: 22؛ لوقا 35ـ34
لیسـا  کبه توافـق رسـیدند و بـا هـم متحـد شـدند.       ، لیساکه قیصر در گود مبارزه با کم، 313در سال 

لیسـا را  که دنیـا  کـ برخی دیدنـد  ند، کرفت تا تمام دنیا را دگرگون ثروتمندترین سازمان مذهبی شد و می
گرویدن امپراطوري به مسـیحیت و دخالـت    ساساًا، رنگ او با ظلم رنگ باختهمکرده و مبارزه کدگرگون 

یالتی مذهب همـواره سـاختار   کهاي تشه قائلند جنبهکند کنظر مادیون را تقویت می، قیصر در امور خدا
  .)446ص ، 1387، بی توین(. ندکسیاسی روز را تقویت می

، م1968در سـال  . لیسـا نیـز مخالفـانی داشـته اسـت     کبـه ظـالم در درون    کمـ کاین شیوه مـدارا و  
لیسـا بایـد نقـش داوري    که کردند کته اساسی توافق کبر این ن، اي التینکرومی آمری کاتولیکهاي اسقف

ه کـ ، تکـ نار گذاشته و خود را همسوي مردم بیچاره قرار دهد. ایـن حر کبین ستمدیدگان و ستمگران را 
حتـی از ایـن    در مسـیحیت بـوده اسـت.    ردن این خـأل کدر راستاي پر نام گرفت، » بخشهیات رهاییال«

پاپ چیـزي  ، بار بر ایران در چندین دههکبهره نمانده و در ایام سلطه استملت ایران نیز بی، پولسیمیراث 
ظالمـان آمـده و بـراي    قلـم پـاپ بـه یـاري     ، اییکاما در جریان دستگیري جاسوسان آمری، ردکمشاهده ن

  .)250و  178ص ، 10ج، 1361، (خمینی نویسدنامه می به امام خمینیآنها  آزادي

۹۴     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

  بنديجمع
اسـاس  ه برکـ  امل ایمـان مسـیحی  کار کان کاتولیکارتداد از مفاهیم چالشی در ادیان بوده و در مسیحیت 

شـود. نپـذیرفتن برتـري    موجب ارتداد و خـروج از مسـیحیت مـی   ، ل گرفتهکلیسایی شکهاي اعتقادنامه
گرایـی مطـرح   فرقـه عنـوان  بـه  هکبلشود، ارتداد محسوب نمی، لیساي رم و مرجعیت پاپکاسقف اعظم 

اگرچـه بـدعت و   بـدعت اسـت.   ، کاتولیکلیساي کصحیح ة اي یا تفسیر غلط از آموزار آموزهکو ان، بوده
  فیر را در پی دارد.کلعن و ت لیساکو از طرف ، سانی داشتهکم یکدر برخی موارد حشقاق ارتداد و 

و مسیحیت  اقرون وسط، در سه دوره زمانی مسیحیت اولیه، بررسی ارتداد در سیر تاریخی مسیحیت
لیسـا از  کعـواملی نظیـر دوري   دلیـل  اما اجراي آن بـه  ، فیر بودهکم آن تکدهد حاز اصالح نشان میپس 

  نبوده است.سان کها یدر همه زمان عدم پذیرش جوامع و...، مانکحا
والر کسـ ، تجسد و گناه ذاتی، نظیر تثلیث، کاتولیکهاي اساسی مسیحیت عقالنی نبودن برخی آموزه

هـاي نارضـایتی و گـاه در    زمینـه عدم تناسب بین جرم و جزا و نحوة برخـورد بـا ظالمـان،    ، لیساکشدن 
  گذار بوده است.ثیرأگیري بدعت و ارتداد تلکش
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