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  تجهيز مقدسان
  

  رهبریطای ع: متشهبخش 
  نوشته کشيش تـَت استيوآرت

  

  ).، هزاره نو٨ :١٢روميان (“ اگر رهبری است، اين کار را با جديت انجام دهد”

دهنده روحانی را بر اساس فصل دوازدهم روميان  ای منظم عطاهای انگيزش گونه های پيشين، به در شماره

بحث در خصوص  زيادی را صرف ما وقت. رسيم در اين شماره به عطای رهبری می. بررسی کرديم

دهنده کرديم، زيرا برای شبان بسيار ضروری و حياتی است که نه فقط عطای خود را کشف  عطاهای انگيزش

کند، بلکه عطاهای اطرافيان خود را نيز تشخيص دهد تا بتواند ايمانداران را کمک کند که خدمت خود را در 

ان اهميت خاصی دارد، زيرا اگر خوِد او از اين عطا درک عطای رهبری برای شب. بدن مسيح کشف کنند

برخوردار نباشد، کليسا لطمات فراوانی خواهد ديد، مگر اينکه او آنقدر فروتن باشد که افراد ديگری را بيابد 

  .پس ببينيم عطای رهبری چيست. که چنين عطايی داشته باشند و از ايشان استفاده کند

  

  عطای رهبری چيست
خدا قرار داد در ”: خوانيم  چنين می٢٨ :١٢در اول قرنتيان .  در دو جا اشاره شده استبه عطای رهبری

خصوص مديريت  در اينجا، موضوع رهبری به شکل مديريت کليسا معرفی شده است، به“ ...مديريت... کليسا

درست ميان ها، نظير رعايت روزهای مهم در تقويم کليسايی، و حصول اطمينان از برقراری ارتباط  برنامه

قابليت خاصی که خدا بر برخی ”: کند پيتر واگنر اين عطا را اينچنين توصيف می. رهبری کليسا و اعضای آن

هايی برای تحقق  کند تا اهداف آنی و بلندمدت کليسا را درک کنند و قادر باشند طرح از افراد در کليسا عطا می

  “. اجرا بگذارنداين اهداف تهيه کرده، به موقِع

 با مفهوم فوق تفاوت دارد، به اين معنی که رهبری نه فقط نقشی اداری، ١٢ مفهوم رهبری در روميان اما

تعريف پيتر واگنر از رهبری، . دهد بلکه تأثيری معنوی و روحانی بر ديگران تلقی شده که خدا را جالل می

 روشن برای خدمت خود داشته گويد که رهبر بايد نه فقط ديد و اهدافی او می. سازد اين نکته را روشن می

باشد، بلکه بايد قادر باشد اين ديد و هدف را به اعضای گله خود نيز منتقل سازد، طوری که ايشان با رغبت و 

رهبر کاردان در اعضای خود اين اعتماد را ايجاد . با هماهنگی، در جهت تحقق آنها برای جالل خدا، کار کنند

اعضا از سوی چنين . گذارد دارد؛ او بر ديگران تأثير روحانی خاصی می ر میدر اراده خدا گام باو کند که  می

اين نوع رهبری از . يرندپذ ای اصيل از او الهام می گونه گيرند، بلکه به رهبری تحت اجبار يا فريب قرار نمی
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ران اعتماد  به ديگدر ضمن، رهبر خداترس. آيد دست می طريق زندگی دائمًا مقدس و تعليم دقيق کالم خدا به

چنانچه رهبری از عطای مديريت . سپارد کند و به ايشان، مطابق سوابق و عطاهايشان، مسؤوليت می می

  .معتمد بيابد تا او را در اين خدمت خطير ياری دهد، بايد همکاری باشدبرخوردار ن

. رخوردار استهر رهبری بايد به روش رهبری خود نگاهی صادقانه بيندازد تا در يابد از چه عطاهايی ب

چنانچه ميز کارتان هميشه پر از کاغذ و نامه است، . های آشکاری وجود دارد طبعًا برای چنين آزمايشی محک

کنيد، قطعًا  های خود را فراموش می گرديد، يا اغلب اوقات زمان مالقات دنبال شماره تلفنی می يا هميشه به

داند چه   است زيرا کسی نمیاغتشاشايتان دائمًا در اگر کليس.  در زمينه سازماندهی هستيدیدچار مشکالت

دهيد، قطعًا دچار مشکل مديريت هستيد که بايد حل   و قسمت عمده خدمات را خودتان انجام می،افتد اتفاقاتی می

  .و فصل شود

  

  ای برجسته نمونه: نحميا
بررسی خدمت نحميا، با . مقدس، نحميای نبی است رهبر بزرگ در کتابيک به باور من، نمونه خوبی از 

  .اميدوارم بتوانيد تشخيص دهيد که آيا عطای رهبری و مديريت را داريد يا نه

  

  تحقيق و بررسی
نحميا وقت صرف کرد تا از وضعيت يهوديان در اورشليم اطالع حاصل کند، و با اين کار، ديد روشنی از 

اند، در مصيبت   بلوک از اسيری باقی ماندهآنانی که در آنجا در”: فرمايد  می٣ :١نحميا . مشکل به دست آورد

رهبر خوب آن است که دائمًا در حال بررسی و مطالعه اوضاع و احوال باشد تا “ .باشند سخت و افتضاح می

رهبر خوب به . نحميا به گزارش برادرش گوش کرد. هايی بايد بر دارد آنها را بهتر درک کند و بداند چه قدم

  .کند نظرات ديگران توجه می

  

  دعا و اشتياق برای جالل خدا
چون اين ”: فرمايد  چنين می۴ :١نحميا . نحميا پيش از اتخاذ هر گونه تصميمی، به درگاه خدا دعا کرد

سخنان را شنيدم، نشستم و گريه کرده، ايامی چند ماتم داشتم و به حضور خدای آسمانها روزه گرفته، دعا 

خصوصيتی که در . رود، و سپس نزد مردم نزد خدا میرهبر خوب برای کسب مشورت، نخست “ .نمودم

او اجازه داد که خدا دل او را با چيزهايی بشکند که . نحميا برای من خوشايند است، دل پاک و صادق او است

  .انگيزه او برای رهبری، اشتياق او برای جالل خدا بود. دل خدا را شکسته بود

  

  

  



 ٤ص / ۴٢شماره / شبان

  برخورداری از هدفی مشخص
وقتی به حضور اردشير رفت، اجازه خواست تا ديوارهای .  خود هدفی مشخص داشتنحميا برای قوم

شکلی  توانست آن را به او مشکل را ارزيابی کرده بود و اکنون هدفی داشت که می. اورشليم را بازسازی کند

 کند تا شکلی مفيد و مختصر به ديگران بيان توان هدف خود را به رهبر خوب می. مؤثر به ديگران بيان دارد

  .ايشان نيز آن را درک کنند

  

  تقسيم کار
نحميا رهبر کارآمدی بود، چرا که قادر بود کار عظيم بازسازی ديوار را به بخشهای کوچکتر و قابل اجرا 

رهبر خوب آن است که بتواند کارهای ). ٣٢ -١ :٣نحميا (تقسيم کند و آن را به افراد مختلف تفويض نمايد 

  .جسم کند و آنها را با استفاده از عطاها و استعدادهای افراد مختلف تحقق بخشدبزرگ را در ذهن خود م

  

  ها شيوه تأمين هزينه
 او اين کار را از طريق ارائه طرحی .نحميا قادر بود حمايت مالی الزم را برای مأموريتش فراهم سازد

ر داد که چوب الزم برای کار بازسازی ای داد و دستو نامه معتبر به پادشاه انجام داد؛ پادشاه نيز به او سفارش

رهبر خوب آن است که بداند مردم زمانی حاضر به حمايت ). ٨ -۶ :٢نحميا (معبد را در اختيار او قرار دهند 

های طرح خود، بايد  رهبر برای تأمين هزينه. مالی هستند که هدفی به ايشان ارائه شود که دلشان را لمس کند

کار ببرد يا در مردم  ذارد و مردم را در آن سهيم سازد، نه اينکه سخنان فريبنده بهآن را با مردم در ميان بگ

  .احساس تقصير ايجاد کند

  

  ايجاد انگيزش در اعضا
او . نحميا رهبری برجسته بود زيرا توانست ملتی را انگيزش دهد تا ديوارهای اورشليم را بازسازی کنند

کرد که  ه تمام نيروی خود را صرف حل مشکالتی میهرگز خودش را درگير کار اجرايی نکرد، بلک

رهبر خوب آن است که مشکالتی را که ميان اعضا پيش ). ١٣ -١ :۵نحميا (توانست مانع پيشرفت کار شود  می

  .آيد حل کند تا بتوانند به خدمت خود ادامه دهند می

  

  حل مشکالت
داد اين امور  جه بود، اما هرگز اجازه نمیهای بسياری موا نحميا از جانب افراد داخل و خارج با مخالفت

شود، سبب  اغلب اوقات، هر بحرانی که بر کليسا عارض می). ١٨ -٨ :۴نحميا (مانع رسيدن او به هدفش گردد 

در اين شرايط، رهبران درگير منازعات شخصی و واکنشهای . گردد خدمت از مسير خود منحرف شود می

مقدسی تحت کنترل در نيايند، وحدت و شهادت کليسا از ميان خواهد   کتابگردند که اگر به روشی آلود می گناه
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ای خاص قوی باقی بماند و کليسا را در عبادت و مشارکت رهبری  گونه در چنين شرايطی، رهبر بايد به. رفت

  .کند

  

  ايجاد اشتياق و حفظ آن
از ايشان مترسيد، ”: فرمايد می ١۴ :۴نحميا . نحميا قوم را از طريق تشويق ايشان در ايمان، رهبری کرد

های خود  جهت برادران و پسران و دختران و زنان و خانه بلکه خداوند عظيم و مهيب را به ياد آوريد و به

رهبر خوب آن است که بداند چه زمان و چگونه دل اعضای کليسايش را بر خداوند متمرکز “ .جنگ نماييد

ايشان را تعليم دهد تا ايشان اشتياق خود را برای خدمت به خدای داند چگونه کالم را تشريح کند و  می. سازد

  .آسمانها باز يابند

  

  !آمين. باشد که خدا رهبران بسياری به کليسايش ببخشد تا بتوانند همچون نحميا رهبری کنند
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  آيا کالَون مخالف بشارت بود؟
  

   ميشل آقاماليانهترجم

  

ر فرانک جيمز      ١ حاضر  ه مقال هنويسند اريخی و         ،، دکت ات ت تاديار درِس الهي اس
ه      .  است “ریـِميند تيوالجيکال سِ  ريفورْم”ه  الهيات سيستماتيک در دانشکد    ر جيمز ب دکت

  . الهيات ترينيتی، مدرک دکترا کسب کرده استهترتيب از دانشگاه آکسفورد و دانشکد
  

ار وء هدرب الون س ود دارد    ژان ک ياری وج رات بس ر . تعبي ا چه دا  هام الون ک ی ک ت؟  حقيق ل   م اس وي

رد،   «:  کالون گفته استه نامدار تاريِخ تمدِن غرب در يازده مجلد، دربار  ه، نويسند ٢دورانت ن م دوست داشتِن اي

ا                        اريِخ پرافتخار مهمالت، ب ژان کالون، هماره برای ما دشوار خواهد بود، چه، او روِح آدمی را در درازنای ت

وده            ترين و وهن    ياوه دا آل وم از خ رين مفه ی جيمی      ».است آميزت ارت اْزحت ل           ٣واگ ه دلي ه ب ونی ک ، مبشر تلويزي

  » .ها تن به جهنم شد کالون اسباِب رفتن ميليون«:  کالون گفته بودهرسوايی اخالقی از کار بر کنار شد، دربار

اند، حق مطلب را درباره شخصيِت واقعی او    کالون گذشته از آنکه نامنصفانهههايی دربار   چنين داوری 

ن        يکی از بی .کنند ای بشارت اهميت قائل بود، ادا نمی   که سخت بر   الون اي ده از ک ه عمل آم ادات ب بنيادترين انتق

ه  ه وی عالق ارت نداشت  است ک ه موضوع بش تاو    صاحب. ای ب ارت، گوس ن بش تان در ف دار پروتس ر نام نظ

ر می          ٤وارنک ه سبب اعتقادشان ب             ، اصالحگران، از جمله کالون را، اشخاصی ب ه ب ی،     شمارد ک ه گزينش ازل

دادند و نه اصًال نقشه و      اصالحگران نه بشارت می   «: گويد  وی می . اند  ارزش و اهميتی برای بشارت قائل نبوده      

دگاه              برنامه اد دي ه فقط از بشارت دادن                  ای برای اين کار داشتند، زيرا الهيات آنان بر بني ه ن رار داشت ک ايی ق ه

  ».داد شان خطور نمی نداشت، فکر اين کار را هم به ذه بازشان می

اريخ داستان ديگری می         د   اما ت انی عرص       .گوي ه ديرزم و ک ار     هشهر ژن ود، در روزگ الون ب  فعاليت ک

د  ز عم ی از مراک ی هاصالحگران يک مار م ه ش دگان ب ت  پناهن تان . رف انزدهم، پروتس رن ش ای ق ای  در اروپ ه

د  شان در ژنو سکنی می       گريختند و بسياری    آزارديده، از وطن خود می     و دو   ١۵۵٠ هدر ده  . گزيدن ، جمعيت ژن

  .برابر شد
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ی         اِن بيل ه نوشت        ٥يکی از پناهجويان در ژنو، ج ود ک و حيرت         «:  انگليسی ب ن، ژن ان م ه گم رين    ب آورت

ده           جمعيت پرشماری که از کشورهای متعدد به اينجا می         .  کل جهان است   همعجز اه آم ه عبادتگ ه ب د، انگار ک آين

ها،   ها و آلمانی    ها، فرانسوی   ها، انگليسی   ها، اسکاتلندی   ها، ايتاليائی   ست که اسپانيائی  انگيز ني   آيا اين شگفت  . باشند

م                            ار ه د و در کن دگی کنن با وجود خوی و خصلت و زبان و ظاهِر متفاوتشان، در صلح و دوستی با يکديگر زن

  »گويی کليسايی واحد را تشکيل دهند؟

د،     از آنجا که مردم ژنو به فرانسه سخن می         د          گفتن و فرانسوی بودن ان در ژن ر پناهجوي ه    . اکث هنگامی ک

يد    نشستند، شوق خدمت به ميهن در قلبشان شعله می             کالون در کليسای جامع سنت پيتر می       هآنان پای موعظ   کش

  .افتادند  تعاليم و عقايد پروتستان میهو اکثرًا به فکر بازگشت به فرانسه و اشاع

ه مبشرا          ان را در معرض              نی تحصيل  با اين حال، کالون مايل نبود ک ه فرانسه گسيل دارد و آن نکرده ب

دانی خوب باشد     . ها قرار دهد    جفاکاری کاتوليک  د الهي . کالون اعتقاد داشت که مبشر خوب، بيش از هر چيز باي

يم می زه و تعل ده انگي ه مبشران آين ابراين، ب ات می. داد بن ان الهي ه آن ايی ب رای موعظه  آموخت، توان ان را ب ش

رد   شان نظارت می    مود و بدقت به رشد سجايای اخالقی      آز  می و، مبشران             . ک ان شهر ژن الون و انجمن روحاني ک

ه فرانسه            . فرستادند  ديده را برای بشارت انجيل، به فرانسته باز می          آموزش ان ب ه تربيت و گسيل آن کار کالون ب

راد می             . شد   محدود نمی   ن اف ه اي الون ب ه ک ی ک ن محدود نمی          اهميت ه اي ر َدِر يخچال        داد ب ه عکسشان را ب شد ک

  . های آنان در کنارشان باشد کوشيد تا در تمام فعاليت برعکس، کالون می. منزلش بچسباند و تمام

ه يو نام ار در آرش ی درب بانی و عمل امِل نصايح ش ه ش الون وجود دارد ک ه از ک و، صدها نام ای ژن  هه

روی خود را       شران را گسيل می بنابراين، کالون نه فقط مب   . تأسيس کليسای خانگی است    داشت، بلکه وقت و ني

  . کرد ای طوالنی مدت با آنان می صرف رابطه

ه در              . تری در دست است      به بعد، اطالعات دقيق    ١۵۵۵از سال    ر آن است ک اظر ب اطالعات موجود ن

انگی در فرانسه وجود داشت١۵۵۵ نج کليسای خ ي١۵۵٩در . ، پ ه ب تان ب اهای پروتس ن کليس ش از ، شمار اي

 کليسای پروتستان در فرانسه  ٢١۵٠ بيش از ١۵۶٢زنند که در  نظران تخمين می صاحب. يکصد کليسا بالغ شد   

ن می                  ون ت ه سه ميلي يد  تشکيل يافته بود و مجموِع اعضای اين کليساها ب ده را پيشرفت انفجارآميز     . رس ن پدي اي

ِن         های بشارتی می    فعاليت ه کوشِش انجم دتًا ب ه عم وان دانست ک و و ديگر شهر    ت ان ژن های پروتستان    روحاني

أل      . سوئيس، راه آن هموار شد     ه مس اريخ        بشارت بی  هکالون نه فقط ب واهی ت ه گ ود، بلکه ب ه نب ا شور و   ،عالق  ب

ر آن                 . کرد  اشتياق آن را دنبال می     و ب ان ژن ِن روحاني بشارت دادن در فرانسه بقدری کار خطرناکی بود که انجم

يچ گزارشی از فعاليت      شد تا به منظور حفظ جان    ه فرانسه، ه دارد     مبشراِن اعزامی ب اه ن ان نگ ن  . های آن از اي

  .کرد رو، انجمِن روحانيان ژنو عمدًا نام و تعداد مبشراِن اعزامی از ژنو را مخدوش می

ه از              پژوهشگری به نام پيتر ويلکاکس به سراغ بايگانی        های ژنو رفت و برخی از مکاتبات کالون را ک

ه اطالعات ذی        .  بود، بررسی کرد    پيش به جا مانده   پانصد سال    ه         به اين ترتيب، ويلکاکس ب ی دست يافت ک قيمت
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. صرف رهبری خدمات بشارتی شده است    ) ١۵۶۴ -١۵۵۵(داد ده ساِل پايانِی زندگی کالون در ژنو          نشان می 

ه       های قطوِر خاک       در ميان کتاب   ه، ويلکاکس نام وِد مبشراِن ژ      گرفت ه خ ايی را يافت ک ا    ه وی نوشته و در آنه ن

ابی د کامي ود را شرح داده بودن مگير خ ای چش رژ. ه ای فرانسوی در ب رای ويک کليس ار ب ال افتخ ا کم راک ب

ده شده و                   هبه فيض خدا، چنان جنبشی در ناحي      « :کالون نوشته بود   رون ران ابيش شيطان بي ه کم  ما آغاز شده ک

دا موعظ           روز ب . سازی برای ما مهيا شده است       اکنون امکان خادم    کالمش  هه روز کليسا در حال رشد است و خ

  ».آيند ها چهار تا پنج هزار نفر به جلسات کليسا می را چنان ثمربخش گردانيده که يکشنبه

دا را شکر،        « :بخش آمده بود    ای ديگر، ارسالی از شهر مونپليه، اين خبر مسرت          در نامه  ا، خ کليسای م

ی     نوبها مجبوريم در سه       دهد که يکشنبه    اش ادامه می   چنان رشدی کرده و چنان به رشد هر روزه         ت برای پنج ال

  ».شش هزار نفر موعظه کنيم

و می                  . شود  اين رشْد چشمگيرتر می    اِن ژن ِن روحاني ه انجم وز خطاب ب : نويسد  يک کشيش از شهر تول

  ».آور به حدود هشت تا نه هزار نفر بالغ شده ای حيرت شمار اعضای کليسای ما، بگونه«

ز        وی کليساهای بزرگ تأسيس می    . الون اين نبود که کليساهای کوچک تأسيس کند       کار ک  ا ني کرد که آنه

د    خود کليساهای ديگری را تأسيس می          هبه نوب  ابِی خارق   . کردن اد   کامي و حمايت             هالع ه از ژن ن مبشران را ک  اي

  . دی را سراغ نداريمحتی در روزگار مدرِن ما نيز، چنين آمار رش. توان تصور کرد شدند، بدشواری می می

راض    دولت فرانسه بقدری از تأسيِس اين همه کليسا به تشويش افتاده بود که نامه              ِن        ای اعت ه انجم ز ب آمي

  » زنيد؟ از کدام مبشران حرف می«: انجمِن شهر در پاسخ گفت. شهر ژنو نوشت

ه تأسيس کليساهای خود                    دام ب ز اق ايی ني د مبشراِن اهل ژنو در ديگر کشورهای اروپ ا   گزارش . کردن ه

شهرهای مستقل راينالنت گسيل   اند که مبشرانی نيز به ايتاليا، هلند، مجارستان، لهستان و نيز دولت          حاکی از آن  

وز       . داشته شدند  تاورِد        ، يکی از پژوهشگراِن انگشت    ٦مرحوم فيليپ اجکم هي ن دس ه از اي ا ک ار م شمار روزگ

الون،       گيری کرد   العاده اطالع داشت، چنين نتيجه      خارق ِب بشارت     « که ژنِو روزگاِر ک ا     . . .  مکت انونی پوي و ک

  ».های بشارتی بود برای فعاليت

ا يک جنب            . شود  های بشارتی ژنو در اينجا تمام نمی        حکايِت فعاليت  ه اروپ تِن مبشران ب ار   هگسيل داش  ک

ز حق مط    اروپا نيز گسيل می هاما آيا مبشران به فراسوی قار     . بود ار  شدند؟ در اينجا ني الون   هلب درب  کارهای ک

رد                    . ادا نشده  ه ک وبی روان . به گواهی تاريخ، کالون مبشرانی را به سوی ديگر اقيانوس اطلس و به آمريکای جن

  . مانست، اطالع دارند کمتر کسانی از داستان اين فعاليت بشارتی که بيشتر به ماجراجويی می

ولينی       های برجست   جفای روز افزون سبب شد تا يکی از پروتستان         رال ک اِم آدمي ِر تأسيس       ٧ه به ن ه فک ، ب

ا پروتستان          ه پروتستاِن فرانسوی در نيمکر    هيک مستعمر  ه در آنج د ک ين             غربی بيفت ه مطابق آئ د آزادان ا بتوانن ه

به اين ترتيب، کولينی يک گروه اکتشافی را به اين قسمت از جهان گسيل داشت که سرانجام               . خود پرستش کنند  
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و گرفت       جايی که امروزه برزيل خوانده می     شان در ساحِل      کشتی ا نقشه      .شود، پهل ام ب رای تأسيس        همگ هايش ب

  .ای در برزيل، کولينی در اعزام مبشر به اين ناحيه، با کالون همکاری کرد مستعمره

ر ريشيه                     می  همان گونه که     د از پيِي ارت بودن تاد، عب ل فرس ه برزي ام    ٨دانيم، دو مبشری که ژنو ب  و ويلي

ارتيه ِر آموزش.٩ش ن دو مبش اکن می   اي تعمره س ن مس ه در اي انی ک ه کس و، بايست ب ده در ژن دند، خدمت  دي ش

  .دادند کردند و در همان حال پيام انجيل را به بوميان برزيلی تعليم می روحانی می

ه در   ی فرانس روه اعزام ارس ١٠گ د    ١۵۵٧ م يش آم دی پ ع ب ان وض يد و ناگه وِدژانيرو رس ه ري .  ب

رد   ، سرپرسِت گروه اعزامی، به هدِف پروتستان١٠ويلگانئوندو  نيکالس دوران    ا    . ها خيانت ک ر آن شد ت وی ب

اجران فرانسوی       . تشکيالتی در آمريکای جنوبی به راه اندازد که فقط خودش اختياردار آن باشد             ه مه هنگامی ک

اند          ل رس ن تر  . با تصميم او به مخالفت برخاستند، وی تعدادی از آنان را به قت ه اي اجراِن پروتستان و    ب ب، مه تي

  .خوار پناه بردند ای آدم های برزيل گريختند و، خواه باورتان شود خواه نشود، به قبيله مبشران ژنوی به جنگل

انند و در    ه برس ه فرانس ود را ب تند خ رانجام توانس تان س راِن پروتس اجران و مبش ان، مه ا گذشت زم ب

ود،           کت١١فرانسه يکی از آنان به نام ژان دو لوری      ه ب ان رفت ر آن ل ب ه شرح آنچه در برزي ابی نوشت و در آن ب

ه آدم                      . پرداخت ل ب ام انجي رای اعالم پي خواران    وی توضيح داد که چگونه مهاجران و مبشران از هيچ تالشی ب

ی در ميان                اگرچه، تالش . کردند  فروگذار نمی  ه حت د ک اگوارترين  ههای آنان در پايان ناکام ماند، آنان نشان دادن  ن

  .شرايط، اشتياقی پايدار به خدمات بشارتی دارند

های او   گرفت؟ پاسخ را تا حدی بايد در موعظه  کالون به بشارت از چه چيز مايه می   هالعاد   خارق هعالق

ان می        موعظه  .ُجست  ه پاي ا ب ا دع وًال ب الون معم ند  های ک ب، محکم   . رس ا، اغل ن دعاه ادات او   در اي رين اعتق ت

رد   ٣ :٢ای بر مبنای اول تيموتاؤس  ايراِد موعظهپس از . شوند  تکرار می  ا ک ين دع دا    « : ، کالون چن ه خ حال ک

ام                  گنجی چنين ذی   وان در حفظ و نگهداشِت آن اهتم ای ت ا منته قيمت به نام کالم خود به ما ارزانی داشته، بايد ب

ا را در خزان          . کنيم تا از ميان نرود     د    قلب خود محا     هباشد که همگان، اين گنِج گرانبه يکن، در فکر     . فظت کنن ل

  ».نجات خود بودن، کافی نيست، بلکه معرفِت خدا بايد در تمامی جهان پرتو افکن شود

الون می              انی ک د    احساساتی مشابه را در بسياری از دعاهای شبانِی پاي وان دي ديهی     . ت ن ب الون اي رای ک ب

تياقی مقاومت  ًا اش ا، لزوم ه نجات م ود ک ی ب اد م ان ايج ذير در قلبم يم  ناپ ارت ده ل را بش ا انجي د ت او نيک . کن

دگی وی و                   دانست که وقتی خدا شخصی را نجات می           می ری ژرف در زن ه تغيي ه ب د، رستگاری او، منجرب ده

  .شود ديگران می

ز                      اگر کالون سرمشق ما باشد، الهياِت اصالح       د، بلکه ني رورش ده داناِن خوبی پ د الهي ه فقط باي طلب ن

د د  رانِی کارآم بانان و مبش د  ش رورش يابن د پ تر آن باي ر . ر بس ادی، چه ين اعتق کار  هچن الون را آش تيِن ک  راس

  .سازد می
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  های مسيحيت آشنايی با فرقه
  

  )اسقفی(ی َانگليکن کليسا: مششبخش 

  آرمان ُرشدی: تحقيق و نگارش
  

و ی  پرزبيتر، لوتری، اين مجموعه، به بررسی عقايد و آيينهای کليساهای کاتوليکهای پيشين در شماره

های تاريخی کليسای انگليکن و عقايد آن خواهيم   در اين شماره، به بحث در باره ريشه.پرداختيمباپتيست 

  .پرداخت

  

  های تاريخی ريشه
کليسای . ای چون لوتر و کالون بنياد گذاشتند های لوتری و پرزبيتری را رهبران و متفکران برجسته نهضت

اما کليسای انگليکن در اثر تحولی . اصی پا به عرصه وجود گذارد الهياتی خاتباپتيست نيز در اثر جريان

  .خاص در اعتقادات و اصول ايمان پديد نيامد، بلکه ريشه آن را بايد در جريانات سياسی جستجو کرد

. شد تا سده شانزدهم، کليسای رسمی انگلستان، کليسای کاتوليک بود که مستقيمًا تحت نظر پاپها اداره می

زمين ديگری که تحت سلطه پاپها بود، در انگلستان نيز کشيشان نه تابع حکومت کشور، بلکه تابع مانند هر سر

شد؛ امالک و مستغالت فراوانی نيز در هر کشور،  پاپها بودند و امور دينی در دادگاههای پاپها حل و فصل می

  .از جمله انگلستان، مستقيمًا به کليسای روم تعلق داشت

هنری از همسر اول . ی به نام هنری هشتم بر تخت سلطنت انگلستان جلوس کردهپادشا، ١۵٠٩در سال 

بدون صدور رأی طبق قوانين کليسايی، او . در ضمن، او دلباخته زن ديگری بود. شد خود صاحب پسر نمی

اسقف اعظم وقت موفق نشد حکم . دادگاه کليسای روم، حق طالق دادن همسر خود و ازدواج مجدد را نداشت

جای او شخص ديگری را  لذا هنری او را خلع کرد و به.  و ازدواج مجدد هنری را از پاپ دريافت کندطالق

در همين زمان، هنری پارلمان انگلستان را وادار کرد تا . اسقف اعظم ساخت که تمايالت پروتستانی داشت

کاتوليک انگلستان اعالم کليسای کاتوليک انگلستان را از سلطه پاپ خارج سازد و پادشاه را رأس کليسای 

با وضع چنين قانونی، اسقف اعظم جديد توانست اسقفان کليسای کاتوليک انگلستان را مجبور سازد تا . دارد

اين زن نيز پسری برای او . ازدواج کرد“ آن بولين”هنری بالفاصله با . حکم طالق هنری را صادر کند

محکوم به اعدام کرد و او را به گيوتين سپرد و همسر هنری همسر دوم خود را به اتهام زناکاری . نياورد
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اما هنری او و همسران بعدی خود را نيز يا طالق داد يا به . سومی اختيار کرد که از او صاحب پسری شد

  .مرگ سپرد

در همين اثنا، هنری به اقدامات خود از طريق پارلمان انگلستان، برای جدايی کامل تشکيالتی و سياسی از 

ای  به تصويب پارلمان، روحانيون انگلستان اجازه نداشتند بدون تصويب پادشاه، نماينده. روم ادامه دادکليسای 

. ها تعطيل شد بسياری از ديرها و صومعه. کليساها بارها از سوی دولت جريمه شدند. را از سوی پاپ بپذيرند

ری ميان اعيان و اشراف انگلستان تقسيم زمينهای متعلق به کليسای کاتوليک اکثرًا ضبط شد؛ اين زمينها را هن

  . مقدار زيادی از آنها را نيز برای خود نگاه داشت.کرد تا حمايت آنان را جلب کند

با وجود تمام اين تغييرات تشکيالتی، کليسای انگلستان از نظر عقيدتی کماکان کاتوليک باقی ماند و 

مقدس به  با اينحال، هنری اجازه داد که کتاب. تغييری در الهيات کليسا در دوره هنری هشتم صورت نگرفت

ی انگلستان که به کليسای به اين ترتيب، کليسا. زبان انگليسی ترجمه شود و در دسترس مردم قرار گيرد

  .فقط از نظر تشکيالتی و سياسی از روم گسستتا اين زمان معروف شد، ) يعنی انگليسی(انگليکن 

در دوره اين پادشاه .  در گذشت و تاج و تخت را به پسر خود ادوارد ششم سپرد١۵۴٧هنری هشتم در سال 

 و سالهای متعاقب آن، ١۵۴٧سال در . ياتی گرديدبود که کليسای کاتوليک انگليکن دچار تحوالت عقيدتی و اله

  .پارلمان انگلستان دست به تصويب اعتقاداتی زد که بيشتر بسوی کالوينيزم گرايش داشت

او که کاتوليک تمام عياری بود، اصالحات . ، ِمری، دختر هنری هشتم، بر تخت نشست١۵۵٣در سال 

ع اجرا گذاشته شده بود، توسط پارلمان لغو کرد و عقيدتی را که در زمان برادرش، ادوارد ششم، به موق

اما زمينهای کليسای . وجود داشتکليسای انگليکن را به شکلی در آورد که در روزگار پدرش، هنری هشتم، 

 يا مجبور به جالی ؛ لذابسياری از روحانيون انگلستان زير بار اين پسگرايی نرفتند. کاتوليک بازگردانده نشد

  .ام گرديدندوطن شدند يا اعد

 به سلطنت رسيد، با کشوری سر و کار پيدا کرد در ١۵۵٨اليزابت، دختر ديگر هنری هشتم، چون در سال 

اليزابت اوضاع مذهبی را به آنچه که در روزگار ادوارد . ها بود ها و پروتستان آستانه تجزيه ميان کاتوليک

در زمان او بود که سرانجام پارلمان انگلستان، . فتششم بود باز گرداند، اما با مخالفين نيز مدارا در پيش گر

اين اعتقادنامه با اندکی تغييرات در سال .  به تصويب رساند١۵۶٣ای کالوينيستی را به سال  اعتقادنامه

  .معروف است“ سی و نه ماده” و به باشد ، هنوز نيز اعتقادنامه رسمی کليسای انگليکن می١۵٧١

ان انگلستان به قاره آمريکا، کليسای انگليکن در اين سرزمين جديد نيز های متعدد مردم در طول مهاجرت

  .استقرار يافت و به کليسای اسقفی معروف شد

  

  اعتقادات کليسای انگليکن
شده در ساير نقاط  کليسای انگليکن اعتقادات خاص خود را شکل بخشيد که با اعتقادات کليساهای اصالح

  .هايی دارد اروپا تفاوت
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مقدس و سنت پدران کليسا در چهار قرن اول ميالدی استوار  ادات کليسای انگليکن بر کتاباساس اعتق

چنين احساس . درجامعی نداواحد و  بر خالف ساير کليساهای پروتستان، کليسای انگليکن اعتقادنامه .است

ابع مورد استفاده در من. شده کليسای کاتوليک باشد معنای واقعی، شکل اصالح شود که کليسای انگليکن به می

داند و هر  می) کليسای جامع پنج قرن نخست(چنين ذکر شده که کليسای انگليکن خود را تداوم کليسای اوليه 

افزوده شده، حذف کرده است و ) يعنی کليسای کاتوليک رومی(آنچه را که در طول قرون وسطیٰ به کليسا 

  .کليسا را به شکل نخستين خود باز گردانده است

آيينهای پروتستان بر اهميت و اثربخشی ديگر ن سبب، کليسای انگليکن بيش از هر کليسای به همي

ای واقعی، وسيله انتقال فيض الهی  گونه گذارد و آنها را به کليسايی، نظير غسل تعميد و عشاء ربانی تأکيد می

کودکانی . مند شوند عميد بهرهتوانند از موهبت غسل ت از همين رو، در اين کليسا نوزادان می. آورد شمار می به

جا آورند و  توانند آيين تأييد را به هنگام رسيدن به سن تشخيص، می اند، به که به اين شکل غسل تعميد يافته

  .رسمًا عضو کليسای انگليکن شوند و از فيض عشاء ربانی برخوردار گردند

 به او ميسر است؛ اما شراکت در واسطه فيض مسيح و ايمان در کليسای انگليکن، راه رستگاری تنها به

  .باشد آيينهای مقدس و انجام اعمال نيک نيز جزو ضروريات می

 جامعی نظير اعتقادنامه کليسای لوتری يا پرزبيتری  واحد وبا اينکه کليسای انگليکن از اعتقادنامه

  “کتاب دعای عام”برخوردار نيست، اما اصول کلی عقيدتی آن، در اسنادی نظير 

(Book of Common Prayer) ،” احکام مربوط به انتصاب“ (Ordinal) ، منعکس است“ سی و نه ماده”و.  

نهضت ”ترين آنها  مهم.  همواره جريانات فکری و الهياتی گوناگونی وجود داشته استکليسای انگليکندر 

ای انگليکن را هدف اين نهضت اين بود که کليس. باشد که در نيمه نخست سده نوزدهم پديد آمد می“ آکسفورد

های آينده توضيح داده خواهد  در خصوص ليبراليزم مذهبی در شماره(از خطرات ليبراليزم محفوظ نگاه دارد 

از . ای که بسيار به کليسای کاتوليک رومی نزديک بود و آن را به ريشه تاريخی کليسا باز گرداند، ريشه) شد

ه، جريانات فکری مختلفی در کليسای انگليکن وجود امروز. نامند  میHigh Churchاين رو، اين نهضت را 

  .دارد، از ليبراليزم گرفته تا اونجليکاليزم

  

  شيوه اداره کليسا
اسقف اعظم کانتربوری در رأس کليسا قرار دارد، اما از . شود کليسای انگليکن به شيوه اسقفی اداره می

ظم هر منطقه در اداره امور حوزه خود از اقتدار و اختياری مطلق نظير پاپ برخوردار نيست و اسقفان اع

هر کليسای محلی، تحت نظارت اسقف آن حوزه، به دست کشيشان و . ندآزادی نسبتًا بسياری برخوردار

لذا کليسای انگليکن مانند کليسای کاتوليک و لوتری توسط سلسله مراتب اسقفان، . شود شماسان اداره می

  .گردد کشيشان و شماسان رهبری می
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تقريبًا هر ده سال يکبار، تحت رهبری اسقف “ کنفرانس الْمبـِت”، شورايی موسوم به ١٨۶٧ل از سا

“ کاخ المبت”اين کنفرانس که در بادی امر در . گردد کانتربوری، برای رسيدگی به امور مذهبی تشکيل می

  .گردد نت در کانتربوری برگزار می به اين سو، در دانشگاه ِک١٩٧٨شد، از سال  تشکيل می

  نقص يا اشتباهی در اين مقالهی کهاز همسنگران گرامی استدعا دارم در صورتدر خاتمه اين مقاله، 

  . دفتر مجله ابالغ بفرمايندفرمايند يا مايلند مطلبی در تکميل آن ذکر کنند، مراتب را به مالحظه می

  

  :منابع مورد استفاده

Earle E. Cairns: Christianity through the Centuries 

E. A. Livingstone: Oxford Dictionary of the Christian Church 

The Oxford Companion to Christian Thought 
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  تشخيص دعوت الهی برای خدمت
  

  کند لياقتی می شاگردی که احساس بی: مهفتبخش 

  تت استيوآرتنوشته کشيش 
  

اش  های ساده برای اهداف آسمانی از انسانمقدس اين است که خدا  انگيزترين پيامهای کتاب يکی از حيرت

های عادی را برای  مقدس، شاهد اين هستيم که چگونه خدا انسان در سراسر تاريخ کتاب. کند استفاده می

شايد باعث تعجب شما شود که بدانيد اکثر افرادی که خدا فرا خواند، در مقابل . کند وظايفی خاص انتخاب می

: اقع، در دل بسياری از افرادی که خدا فرا خواند، موضوعی واحد وجود داشتدر و. دعوت او مقاومت کردند

اين نکته ما را بسوی جنبه مهمی در زمينه تشخيص . باشند ايشان بر اين باور بودند که نااليق يا نامجهز می

ارائه هايی است که شاگرد نااليق در مقابل دعوت روشن خدا  کند، و آن بهانه دعوت خدا از ما هدايت می

کنند که  نظر من اين موضوعی است مهم، زيرا همان طور که بسياری هستند که به اشتباه فکر می به. دهد می

کنند که  اند، بسياری از ايمانداران فروتن نيز هستند که درست بر عکس، فکر می از سوی خدا دعوت شده

نويسم که اشتياق برای خدمت دارند، اما  من اين مقاله را برای آنانی می. محال است خدا آنان را دعوت کند

و نيز ممکن است باعث حيرت شما شود که بدانيد يکی از بزرگترين . کنند که واجد شرايط نيستند احساس می

کرد، زيرا ترديد داشت که خدا بتواند شخصی چون  مقدس، در مقابل دعوت خدا مقاومت می رهبران در کتاب

های او گوش فرا داد و سپس به او نشان داد که چرا  يی به هر يک از بهانهخدا با شکيبا. کار گيرد او را به

شايد . اندازيم  و ترسها و ترديدهای او میاکنون ما نگاهی جدی به زندگی موسی. هايش مشروع نيستند بهانه

  .شما نيز دچار وضعيتی مشابه با موسی باشد؛ پس نياز داريد به خدا گوش دهيد

  

  قتی اوليا موسی و احساس بی
دعوت موسی زمانی در رسيد که او طبق معيارهای امروزی، مردی سالخورده بود، چرا که هشتاد سال 

سفر . کرد که عمر خود را کرده و قطعًا در پی دعوت جديدی از طرف خدا نبود شايد او فکر می. داشت

مند نبود، زيرا  ای خدا فايدهچهل سال نخست ظاهرًا بر. ساله تقسيم کرد توان به بخشهای چهل زندگی او را می

داند؛ در نتيجه، قابل تعليم نبود و ممکن بود بکوشد کنترل امور را به  کرد که همه چيز می موسی واقعًا فکر می

نژادان خود را شنيد، واکنش او قتل مصری ستمکار بود؛ اين امر  وقتی او فرياد يکی از هم. دست خود بگيرد

در طول اين . او چهل سال بعدی زندگی خود را در آنجا گذارند. ن بگريزدسبب شد که او از مصر به َمديا

اما درست در همين سالها بود که . داند و ارزشی ندارد سالها، موسی به اين باور رسيد که چيزی نمی
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ترين فرد روی زمين گرديد؛ پس تصادفی  خوانيم که او فروتن می. آمد هايی عالی در زندگی او پديد می ثمره

خدا در بوته آتش . ود که دعوت خدا زمانی در رسيد که او در اثر جريان زندگی، شکسته و فروتن شده بودنب

اش ناممکن  دانست انجام آن با قدرت انسانی بر او ظاهر شد و از او خواست تا کاری را انجام دهد که او می

دعوت خدا .  اسرائيل را رها سازدخدا از او خواست تا به مصر برود و از فرعون بخواهد که بنی. باشد می

، ۴ و ٣های  در خروج، فصل. با درد، از ناتوانی خود آگاهيمايم و  آيد که ما کامًال شکسته شده اغلب زمانی می

سعی کنيد تشخيص دهيد که آيا شما نيز . اين افتخار را داريم که گفتگوی خصوصی خدا و موسی را بخوانيم

  .هايی نظير موسی داريد بهانه

  

  “من کيستم؟”: بهانه اول
اين گفته او حاکی از اين است که او در خصوص ). ١١ :٣خروج (“ من کيستم؟”: موسی از خدا پرسيد

انديشيد که سالها است مشغول  شايد او با خود می. کرد هويت و ارزش خود، چقدر احساس عدم امنيت می

نکه او بهترين تحصيالت روزگار خود را داشت، با اي. تواند بکند ساله نيز می کاری است که هر پسر دوازده

اگر شما نيز احساسی نظير موسی داريد، . ن خوار شده بود که اعتماد به نفس خود را از دست داده بودااما چن

: خواست چنين چيزی به او بگويد گويا خدا می). ١٢آيه (“ البته با تو خواهم بود”: به پاسخ خدا توجه بفرماييد

توانم از طريق تو انجام  که هستی؛ مهم اين است که من که خدا هستم، چه کاری می» تو«مهم نيست که ”

ام، اين باشد که  عالمتی که من تو را فرستاده”: ای به او داد آنگاه خدا برای تأييد فرمايش خود، وعده“ .دهم

  ).١٢ :٣خروج (“ چون قوم را از مصر بيرون آوردی، خدا را بر اين کوه عبادت خواهيد کرد

  

  “تو کيستی؟”: بهانه دوم
نام تو ”). ١٣ :٣خروج ( کيست “او”پرسد که  کند و از خدا می حاال موسی دومين بهانه خود را مطرح می

سالهايی که در بيابان گذرانده بود، عميقًا . موسی در مورد ماهيت و خصائص الهی دچار ترديد بود“ چيست؟

د به نفس خود را از دست داده بود، بلکه اعتماد به خدا را نيز از کف بر او اثر گذاشته بود؛ او نه فقط اعتما

های  وقتی سختی. و فرمود که او خدای پدران ايشان است“ هستم آنکه هستم”: خدا در پاسخ فرمود. داده بود

 .کنيد، طبيعی است که در برابر دعوت خدا مقاومت نماييد زندگی دل شما را سخت ساخته و با خدا سلوک نمی

  .خواند، گوش بسپاريد بايد به صدای او که شما را نزد خود فرا می

  

  “مرا نخواهند پذيرفت”: بهانه سوم
آيا شما نيز ). ١ :۴خروج (“ همانا مرا تصديق نخواهند کرد”: موسی که هنوز متقاعد نشده بود، باز گفت

خادمين مشتاق که خود را در پس چه تعداد از “ آيا مردم مرا خواهند پذيرفت؟”ايد؟  دچار چنين ترسی نشده
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اعتماد کنيم؛ در اينصورت، او او خواند تا به  پاسخ خدا اين است که ما را فرا می! اند چنين ترسی پنهان نکرده

او به موسی . مان ثابت خواهد کرد، به شرط اينکه اين فرصت را به او بدهيمعمل خود را در زندگی و خدمت

 که او را خدا فرستاده ببينندروشنی  و چنان عمل خواهد کرد که همگان بهاطمينان داد که از طريق خدمت ا

 فرار نخواهيم کرد، وکننده است، اما وقتی ترس ما از خدا باشد، ديگر از دعوت ا ترس از انسان فلج. است

  .بلکه با دليری آن را خواهيم پذيرفت

  

  “من فصيح نيستم”: بهانه چهارم
ی برای فرار از دعوت الهی نداشت، تالش ديگری کرد تا خدا را متقاعد ای ديگر موسی که ظاهرًا بهانه

من ”: او عدم توانايی خود را در سخن گفتن مطرح کرد. سازد که شخص مناسبی برای اين رسالت نيست

موسی قبًال به ). ١٠ :۴خروج (“ مردی فصيح نيستم، نه در سابق، و نه از وقتی که به بنده خود سخن گفتی

اين چهل سال زندگی ظاهرًا . کند های خود اشاره می ، اما حاال به ناتوانیه بودودن خود اشاره کردارزش ب بی

کداميک از ما در مقطعی از خدمت خود، احساس . در بيابان، هر نوع اعتماد به نفسی را از او ستانده بود

زبان  ا خدمت در کليسای انگليسینکرده که توانايی الزم را برای خدمت ندارد؟ زمانی که خدا مرا فرا خواند ت

کردم که مهارت الزم را در اين  زبان گردم، با خدا جر و بحث می وقت کليسای فارسی را رها کنم و شبان تمام

من با زبانت ”: فرمايش خدا به موسی تسالی بزرگی برای من بود. زبان ندارم و مردم به من خواهند خنديد

وعده خدا در خصوص سخن گفتن از طريق ). ١٢ :۴(“  را خواهم آموختخواهم بود و هر چه بايد بگويی، تو

ام که خدا بسياری از کسانی را که قابليت طبيعی  من ديده. بخش است انگيز و تسلی های ما، چه شگفت ضعف

  .کار برده است سخن گفتن را نداشتند، گرفته و آنان را با قوت بهبرای 

  

  “!کس ديگری را بفرست: آخرين تالش
کن است تصور کنيم که اکنون ديگر موسی بايد کامًال متقاعد شده باشد که خدا او را فرا خوانده و بهتر مم

استدعا دارم، ای خداوند، که بفرستی به دست هر ”: است اطاعت کند؛ اما او هنوز يک بهانه ديگر نيز داشت

 اين باور بود که کسان ديگری هستند کرد و بر او هنوز خود را با ديگران مقايسه می). ١٣ :۴(“ فرستی که می

به احتمال . ای بود که اين کار را انجام ندهد دنبال بهانه شايد هم به. توانند کار را بهتر از او انجام دهند که می

اما خدا از سر فيض، پذيرفت که هارون را . اعتماد بود زياد، خدا به خشم آمد زيرا موسی شديدًا نسبت به او بی

در اين ماجرا، درسی . تر از او داشت همراه او سازد و گروهی را برای خدمت به وجود آورد يحکه زبانی فص

تواند هارونی فراهم سازد تا  هايی که ما ضعيف هستيم، خدا می برای همه ما وجود دارد، و آن اينکه در زمينه

  .در کنار ما بايستد و ما را در انجام دعوتمان ياری دهد
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لياقتی نکنيد، بلکه  ه اگر شما را خدا برای خدمت فرا خوانده، مانند موسی احساس بیدعای من اين است ک

  “!لبيک ای خداوند، مرا بفرست”: در پاسخ خداوند بگوييد
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  :ماجرای آفرينش در کتاب پيدايش

  اقتباس يا مکاشفه؟
  

  )ای توضيحات همراه پاره  بهترجمه از انگليسی (آلن ميالردنوشته 

  

عمل  اما طی تحقيقاتی که در دو سده اخير به. يش شرح آفرينش عالم هستی بيان شده استدر کتاب پيدا

هايی در مورد چگونگی پيدايی عالم هستی وجود داشته  افسانهآمده، کشف شده که نزد ساير اقوام باستانی نيز 

ی بودن آن اعتقاد  به الهاممقدس، يعنی دانشمندانی که د که دانشمندان ليبرال کتاباين کشف سبب ش. است

 اين دسته .ای الهی ها بپندارند، نه مکاشفه ندارند، مندرجات کتاب پيدايش را صرفًا شکل ديگری از اين افسانه

های باستانی ملل   اند ثابت کنند که نويسنده کتاب پيدايش، روايت خود را از اين افسانه از دانشمندان کوشيده

ها نزد ملل مختلف خواهيم پرداخت و سپس، ويژگی  گاهی به اين افسانه در اين مقاله، ن.مجاور اخذ کرده است

  .منحصر به فرد شرح آفرينش در کتاب پيدايش را مورد توجه قرار خواهيم داد

  

  های عاميانه افسانه
های مربوط به خلقت عالم هستی و انسان بسيار است و بسياری از آنها حاوی نکات مشترکی  تعداد افسانه

خدايی که پيش از خلقت وجود داشته است؛ حدوث خلقت در اثر امر اين خدا؛ : ی از اين دستهستند، نکات

گر ساخته  دست کوزه بهانسان در مقام اشرف مخلوقات؛ انسانی که از خاک سرشته شده، آن سان که کوزه 

ايان خود پرست، برای خد تقريبًا تمام اديان چندگانه. نوعی بازتاب آن خدا است انسان بهو ؛ شود می

ها يک جفت خدا يا حتی خدايی  در اين افسانه. باشد های خلقت منعکس می ای دارند که در افسانه نامه شجره

اعضای . گردد، در رأس خانواده خدايان قرار دارد واحد که خودش خود را خلق کرده و از خويشتن تکثير می

  .، يا آنها را تحت کنترل دارنداين خانواده خدايان، يا معرف عناصر و نيروهای طبيعت هستند

نزد برخی از اقوام، عالم هستی يا عنصری بنيادين نظير آب يا خاک همواره موجود بوده است، و خدايان 

اين باورها . ای ديگر از اقوام، عالم هستی اثر دست خدا يا خدايانی بوده است نزد پاره. اند از آن به وجود آمده

 از چرخه ،انسان“ خاکی بودن”  اعتقاد بهبرای مثال،. ايی استوار بوده استبر پايه مشاهدات و منطقی ابتد

  .مرگ و فسادپذيری او ناشی شده است

ها باورهايی مشترک وجود داشته باشد، اين دليل بر آن نيست که همه آنها  اما چنانچه ميان اين افسانه

تفاوت دارند، محدود سازيم به عوامل هايی را که با يکديگر  اگر بخواهيم افسانه. منشأيی مشترک دارند

کننده  مشترک آنها، و بر اين اساس ادعا کنيم که آنها همگی منشأيی مشترک دارند، چنين اقدامی قطعًا گمراه
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تر اين  محتمل. کم تعداد زيادی از آنها، دارای منشأيی واحد باشند محال است که همه آنها، يا دست. خواهد بود

  .اند شکلی مستقل از يکديگر پديد آمده از آنها بهاست که بگوييم بسياری 

  

  های خاورنزديک باستان افسانه
با اينحال، چنانچه کتاب پيدايش را با ساير روايات متداول در ميان اقوامی که دنيای عهدعتيق را تشکيل 

کنيم که شمار  شاهده میزنيم، م ای می وقتی دست به چنين مقايسه. ايم دادند، مقايسه کنيم، راه به خطا نپيموده می

 يک يا دو وجه مشترک با روايت پيدايش هستند،  بيش ازهای خلقت در دنيای باستان، دارای اندکی از افسانه

های  ها، نوشته اما در ميان تمام اين افسانه. وجوهی نظير جداسازی آسمان و زمين، و آفرينش انسان از ِگل

از زمانی که نخستين نوشته بابلی به . ت کتاب پيدايش دارندهای چشمگيری با رواي باستانی بابل مشابهت

ها سرچشمه مندرجات کتاب  مقدس اظهار داشتند که اين نوشته انگليسی ترجمه شد، دانشمندان ليبرال کتاب

اما کشف متون بيشتر بابلی که اخيرًا صورت گرفته، و ارزيابی مجدد متونی . اند بخش آن بوده پيدايش و الهام

  .ها صرفًا وهم و خيال بوده است يش در دسترس قرار گرفته بوده، نشان داده که اکثر اين مشابهتکه از پ

شود،  مقدس ارتباط داده می که معموًال به روايت آفرينش در کتاب“ کتاب پيدايش بابلی”سند معروف به 

 اين افسانه که در اواخر .باشد تر نيز نمی يکی از چندين افسانه مربوط به خلقت است و از بقيه آنها معروف

در . باشد هزاره دوم قبل از ميالد نوشته شده، هدفش تکريم مردوک، خدای بابلی و قهرمان اين داستان می

شناسی  کمک زبان به. (اند بينيم که ساير خدايان از او زاده شده ، الهه آبگونه و مادر را می“تيامات”آغاز آن، 

مردوک به اين سبب که از سر .) مرتبط شده است“ ژرفا”ت به کلمه عبری تطبيقی زبانهای باستانی، نام تياما

 و از جسد او جهان را بنا کشد جنگد و او را می و صدای فرزندان تيامات به ستوه آمده بود، با تيامات می

ند  بتوان در نتيجه،شود تا خدايان مجبور نباشند زمين را در نظم نگاه دارند و انسان نيز خلق می. کند می

  .بياسايند

تری ساخته شده که  های قديمی های آشکاری در دست است حاکی از اين که اين افسانه بر اساس افسانه نشانه

ای که اغلب تکرار شده، آسودن  تنها نکته. باشند دست آمده و شامل برخی نکات افسانه جديدتر می اخيرًا به

نبرد خدايان که در . باشد موادی از ذات خدايان میفرسايشان از طريق خلق انسان با  خدايان از کار توان

خورد، با اينکه بسياری از دانشمندان  به هيچ وجه در عهدعتيق به چشم نمیآمده، “ کتاب پيدايش بابلی”

  .گويند، بيابند  و ساير بخشهايی که در باره اقتدار خدا بر آبها سخن می٢ :١اند اشاراتی به آن در پيدايش  کوشيده

  

  ی در باره انسان اوليها حماسه
در اين حماسه، طفوليت . نيز با کتاب پيدايش مقايسه شده است“ حماسه آتراخاسيس”شعری بابلی به نام 

اين . آنکه به خلقت آن اشاره شود ، بی استده، و به نظم جهان اشاره شدهگرديانسان و آغاز جامعه بشری ذکر 
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شود که موظفند زمين را آبياری کنند؛ اما سپس بر عليه تقدير  یهای پايين آغاز م حماسه با ماجرای خدايان رده

خدايان از . دپرداز کار میبه جای آنها  آسايند و انسان به ؛ با خلق انسان، ايشان از کار خود میشورند خود می

ر اثر ها خشنودند تا روزی که قيل و قال آنان برای ايشان مزاحمت فراهم کرده، منجر به نابودی آنان د انسان

  .گردد طوفان می

، با ) قبل از ميالد در دست است١۶٠٠که رونوشتی از آن متعلق به (در مجموع، حماسه آتراخاسيس 

در پيدايش ( بخشی الهی سرشته شده  نيزبر اساس آن، انسان از ِگل و.  شباهت دارد٨-٢بخشهايی از پيدايش 

؛ وظيفه انسان اين است که زمين را منظم )“ايانگوشت و خون يکی از خد”؛ در آتراخاسيس از “َدِم خدا”از 

؛ انسان مآًال در اثر طوفان از ميان )فرسا در آتراخاسيس؛ مراقبت از فردوس در پيدايش کار توان(نگاه دارد 

بايست متحمل کار  در ضمن، در حماسه آتراخاسيس، انسان از همان آغاز می. جز يک خانواده رود، به می

شود؛ و همچنين،  ای جداگانه سرشته نمی گونه خورد؛ زن به واحدی در آن به چشم نمی“ آدم”فرسا گردد؛  طاقت

هدف اين حماسه، شرح . نه باغ عدنی هست و نه سقوطی؛ يعنی در واقع هيچ درس اخالقی در آن وجود ندارد

  .تقدير انسان است که بايد به آن تن در دهد

برد که هر يک از آنها مرتبط  پيش از طوفان نام مینسخه سومری اين حماسه از پنج شهر مهم در دوره 

نويسندگان بابلی .  پيدايش است۵شده با پادشاهانی که سنشان بسی بيشتر از پاتريارخهای مذکور در فصل 

ای در  اند، حال آنکه کتاب پيدايش طوفان را وقفه شمار آورده ای عمده در تاريخ سرزمين خود به طوفان را وقفه

 خصوصًا جايگاه انسان -ای از موضوعات مذکور در اين حماسه بابلی پاره. کند معرفی میين زندگی تمام زم

 ٢٠٠٠که بيش از “ ِانکی و نينـْماخ” در ُجنگ شعر سومری، به نام -همچون جايگزين خدايان در کار زمين

  .خورد سال قبل از ميالد نوشته شده، به چشم می

  

  های عاميانه و مکاشفه افسانه
اما اين . هايی برخوردارند نگاهی کلی، کتاب پيدايش و روايات حماسه آتراخاسيس از شباهتلذا در 

ها صرفًا تفاوتی را که در نگرش اخالقی و روحانی کتاب پيدايش با روايات مشابه باستانی وجود  مشابهت

اند، به هيچ   دادهمقدس به خرج بر خالف کوششی که نقادان کتاب. سازد ای چشمگير برجسته می گونه دارد، به

. توان اين انديشه را پذيرفت که روايت کتاب پيدايش از ساير روايات باستانی اخذ شده است وجه نمی

جای آنکه الهامی بودن  بههايی که در نگرش و محتوای اين منابع وجود دارد، آنچنان چشمگير است که  تفاوت

  .دبخش کتاب پيدايش را زير سؤال ببرد، آن را استحکام می
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