
  مقدمه
هـاي مختلـف کتـاب مقـدس کـه الهـام االهـی دانسـته          نامیم، یعنی بخش می )1(»هاي قانونی نوشته«آنچه ما 

از آنجا که . اند عقالنی بوده دانان و فیلسوفان قرون وسطا همواره موضوع تفکر و تبیین شوند، براي االهی می
هر یک از آنها در . توان به یک نویسنده نسبت داد اند، همه را می القدس نوشته شده همۀ آنها بنا بر الهام روح

در ابتـدا خـدا   «. شـدند  اي که نوشته شده باشند مرتبط با بخشی از یـک تـاریخ واحـد قلمـداد مـی      هر دوره
و طی شش روز آنها را با تمام موجوداتی کـه دربردارنـد تکمیـل    ) 1: 1 پیدایش(» ها و زمین را آفرید آسمان

خدا پـس  ). 27: 1 پیدایش(ایشان را نر و ماده آفرید . از آن میان خدا انسان را بر صورت خویش آفرید. کرد
کـار  در روز هفتم از همۀ ). 31: 1 پیدایش(» هرچه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود«از اتمام کار خود 

: 2 پیـدایش (به همین دلیل روز هفتم را مبارك خواند و آن را تقدیس نمود . خود که ساخته بود آرام گرفت
ها گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نمایـد و تنهـا بـه او     پس خدا انسان را در بهشت خوشی). 3

آدم با سـرپیچی از فرمـان خـدا از     .تناول نکند» معرفت نیک و بد«فرمان داد از درخت معینی، یعنی درخت 
و امـا حـوا، او از آن زمـان    . اش بـه رنـج و زحمـت محکـوم شـد      بهشت بیرون رانده شد و تا پایان زندگی

و ایـن لعنـت   ) 16: 3 پیـدایش (فرزندانش را با درد خواهد زایید و تحت حکمرانی شوهرش خواهـد بـود   
ـ  االهی. طور کلی باقی ماند همچنان بر نوع بشر به ان در طـول قـرون وسـطا آثـاراین لعنـت را بـا عنـوان        دان

  .اند بررسی کرده» پیامدهاي گناه نخستین«
خـدا از میـان اقـوام و    . اش را به حال خـود رهـا نکـرد    با این وصف، خدا حتی بعد از هبوط انسان، آفریده

: 3 خـروج (» هستم آنکـه هسـتم  «یعنی » یهوه«ها قوم خاصی را براي خود برگزید و نام خاص خودش  ملت
از آنجا که او هست و هست آنکه هست، تنها یک خدا وجود دارد و هیچ . را بر یهودیان آشکار ساخت) 14

کـس   ها و زمین را آفرید مالک جهـان اسـت و هـیچ    از آنجا که خدا آسمان. خداي دیگري شریک او نیست
. ی او و با توجه به اهداف خاص اوتواند خود را مالک بخشی از آن بداند مگر به نیابت از مالکیت متعال نمی

کند که جریان کلی تاریخ مطابق با اهداف خاص  اي تدبیر می گونه آفریدگار به بهترین وجه خلقت خود را به
تواند با انجـام معجـزات جریـان     راحتی می عالوه، او حتی به به). 4350 یشوع بن سیرا(شود  او هدایت می

او پروردگـاري اسـت کـه بـا مشـیتش جهـان را اداره       . اصالح کنـد  طبیعت را مطابق با ارادة خاص خودش
ها و کیفرها عملی  هایش را با پاداش راند و فرمان کند، و همچون یک قانونگذار متعالی بر انسان حکم می می
خداي حی و قادري است که جهان را تحت سلطۀ خود » هستم«. ماند چیز از نظر او پنهان نمی هیچ. سازد می
. هـاي آنـان آگـاه اسـت     ها و اعمال و اندیشه خدا با حضور فراگیر در خلقت به تمام موجودات، انسان. دارد

هایش و بر وفق ثمرة اعمـالش   ها هستم تا به هر کس برحسب راه کنندة دل و آزمایندة گُرده من یهوه تفتیش«
جـاي   عظمـتش در همـه   لذا محال است که انسان از چنین خـدایی کـه وجـود و   ). 10: 17 ارمیا(» جزا دهم

» دهد هایش خبر می کند و فلَک از عمل دست آسمان جالل خدا را بیان می«. خلقت تجلی کرده چشم بپوشد



در انـدازه و  «او هـر چیـز را   . طور که خدا قادر است، حکیم هـم هسـت   زیرا در واقع همان). 1: 19 مزامیر(
سو، بـه   از این سوي عالم تا آن«که هنرش  ري طو ؛ به)21: 11 حکمت سلیمان(نظم داده است » شمار و وزن

آخرین نکتۀ مهـم  ). 1: 8 حکمت سلیمان(» کند چیز را به طرز دلپذیري منظم می گسترد و همه قدرت بال می
و «. هاي خـود بیـزار نیسـت    یک از آفریده چیز را دوست دارد و از هیچ اینکه، خدا محبت است، زیرا او همه

د  چگونه شیئی باقی می راستی  خواندي؟ به شد آنچه را که نمی خواستی؟ یا چگونه حفظ می اگر آن را نمیمانْ
: 11 حکمـت سـلیمان  (» !اي سـرور دوسـتدار زنـدگی     چیز از آن توسـت  چیز شفقت داري، چه همه بر همه

2627 .(  
 .همین خداي محبت که عهد عتیق با وضوح و روشنی بسیار دربارة آن سخن گفته، خداي انجیل نیز هسـت 

او با اعالم اینکه پسر خداست، یعنی همان مسیحایی . آسایی متولد شد انسانی به نام عیسی در شرایط معجزه
طـور   که پیامبران اسرائیل آمدنش را بشارت داده بودند، ادعایش را با معجزات بسیار و نیـز بـا تعـالیمش بـه    

و ) 23: 4 متی(» داد د قوم را شفا مینمود و هر مرض و در به بشارتملکوت موعظه همی«کامل اثبات کرد، و 
در واقع ملکوت آسمان نزدیک بود، اما تنها براي کسانی که کفاره بدهند و دو فرمان بزرگ شریعت قدیم را 

خداونـد خـداي مـا، خداونـد واحـد اسـت و       ! ، اي اسرائیل بشنو«): 18: 19 الویان؛ 4: 6 تثنیه(رعایت کنند 
و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما کـه اول از  خداوند خداي خود را به تمامی دل 

تـر از ایـن دو،    بـزرگ . احکام این است و دوم مثل اول است که همسایۀ خود را چون نفس خود محبت نما
هاي دیگـر در دومـین حکـم از ایـن      تمام وظایف ما نسبت به انسان). 2931: 12 مرقس(» حکمی نیست

روسـت کـه    از ایـن ) 10: 13 رومیـان (پس محبت تکمیل شریعت اسـت  ). 9: 13 میانرو(احکام نهفته است 
: 4  رسالۀ اول یوحنا(» خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وي«

مسـیح، ایمـان    ما باید به خاطر پسر خـدا، عیسـی  : تمام تعالیم اناجیل پیرامون این مفهومِ محوري است). 16
او ). 11: 4 رسالۀ اول یوحنـا (ته باشیم و یکدیگر را چنان دوست بداریم که او ما را بدان امر کرده است داش
تنها ما را بدان امر کرده، که سرمشق ما نیز است؛ زیرا هیچ محبتی باالتر از این نیست که شخصی زنـدگی   نه

، که فضاحتی براي یهودیان و نشانی مرگ عیسی بر صلیب. ورزد خود را نثار کسانی کند که به آنان عشق می
، انسان را از لعنت گنـاه اولیـه رهـایی بخشـید و رسـتاخیزش      )23: 1 اول قرنتیان(از جهالت یونانیان است 

: 15 اول قرنتیـان (» اگر مردگان را قیامت نیست مسیح نیز برنخاسته اسـت «نویدي است به رستاخیز ما، زیرا 
ـري  «: اند؛ زیرا خداي عهد عتیق همان پدر قادر متعال است ختهدو داستان در اینجا در هم آمی). 12 زمین و پ

سان که با  و همان) 26: 10 اول قرنتیانو  31: 17 یشوع بن سیرا: ؛ قس1: 24 مزامیر(» آن از آن خداوند است
، )و هرچـه او آفریـد نیکـو بـود    (ها و زمین و انسان را به عنوان مثـل اعـالي عشـق آفریـد      قدرتش آسمان

طور آفرینش خود را که با گناه انسان آسیب دیده بود، با قرار دادن صـلیب در میانـۀ زمـین، بـه مثابـه       مینه
در واقع تجسد و مرگ مسیح بـر صـلیب در اینجـا درسـت در مرکـز تـاریخ       . معجزة محبت، بازسازي کرد



ـ    جهان یش از آنکـه  اند و به همین دلیل مسیحیت، که خود حول محور شخص زندة مسیح متمرکـز اسـت، ب
  .مسیحیت فلسفه نیست، بلکه دین است. دیدگاهی نظري دربارة واقعیت باشد نوعی روش زیستن است

که در نگاه نخست مشحون از  ویژه عبارات مشهور آغازینش  این گفته دربارة انجیل یوحناي قدیس، به
: 1 یوحنا(» بود و کلمه خدا بود در ابتدا کلمه بود و کلمه با خدا«: صادق است نماید   مفاهیم فلسفی می

. در فلسـفه یونـانی دارد    احتمـاالً رواقـی   این تصور از کلمۀ الـوهی یقینـاً نشـان از منشـائی     ). 1
سـخن  ) 24: 1 اول قرنتیـان (خـدا   2یـا حکمـت   1»قدرت«قدیس از مسیح تحت عنوان همچنین وقتی پولس

هاي قـانونی اصـطالحاتی بـا منشـأ      در نوشته. مفهوم فلسفی یونانی استفاده کرده استگوید، قطعاً از دو   می
فلسفی وجود دارند و با وجود چنین اصطالحاتی تعجبی ندارد که آنها بعدها منبع تفکر االهیـاتی و فلسـفی   

دربـارة تفسـیر    اند، اما عمدتاً به دلیل اختالفات دینـی  تمام مورخان در اصل این ماجرا با هم متفق. گردیدند
  . تاریخی آن توافق ندارند

هـاي   توان در سخنرانی شرح کامالً مبسوط آن را می. شناخته شده است 3دیدگاه نخست با نام آدلف هارناك
اي که تاکنون در تاریخ  ترین حادثه بنا بر نظر هارناك مهم. یافت 4ماهیت و گوهر مسیحیتمشهور او در باب 

نویسـان مسـیحی ایـن     یم مسیحی رخ داده مربوط به ابتداي قرن دوم است، درست هنگامی کـه دفاعیـه  تعال
عناصر یونانی به تعـالیم مسـیح سـرآغاز    » درازيِ دست«این . »مسیح است لوگوس عیسی«: معادله را ساختند

در این . وضیح مراحل بعدي آن اهتمام ورزیدبه تبیین و ت سازي فزایندة تفکر مسیحی بود که هارناك یونانی
نمایـد کـه بـر پایـۀ      گرفته از تفکر یونانی می دیدگاه کل مجموعه اعتقادات مسیحی همچون ساختمانی الهام

  .انجیل بنا شده است
اند، نقش مهـم فلسـفۀ یونـانی را در تنسـیق و تفسـیر       دیدگاه دوم که عمومِ مورخان کاتولیک آن را پذیرفته

اهمیت جلوه دادن آن ندارد، بلکه بر این واقعیت تأکید  کند، و حتی سعی در کم ید مسیحی رد نمیاصول عقا
ترتیب تنسیق یافته و تفسیر شده اسـت همـواره تعـالیم اصـیل مسـیح بـوده اسـت؛         ورزد که آنچه بدین می

گاه یـک   گاه دوم هیچمطابقِ دید. طور کامل از طریق سنت االهیاتی کاتولیک به ما رسیده است تعالیمی که به
یونانی محض، با در نظر داشتن معناي دقیق فلسفی، به عنصر مقوم ایمان مسیحی به معناي    مفهوم فلسفی

  .دقیق کلمه تبدیل نشده است
کنـد،   هاي یکسانی گزارش مـی  نتیجۀ مهم تقابل دو دیدگاه فوق آن است که تاریخ واحدي را، که از واقعیت

فاوت فهم کرد، نه به خاطر اختالفات مربوط به ماهیت روش تاریخی، بلکه بـه دلیـل   توان به دو شیوة مت می
، بهتـر اسـت   به گفتۀ هارنـاك . اینکه دو نظر متعارض دربارة گوهر و ماهیت مسیحیت در اینجا مطرح است

گـاه نبایـد    حدود شود و هیچآمده است م لوقاو  مرقس، متیگونه که در  مسیحیت به تعالیم واقعی مسیح، آن

                                                 
١. energeia ٢. sophia  
٣. Adolf Harnack ٤. The Essence of Christianity  



تبدیل نشـد، ولـی   » اي دینی فلسفه«اما بنا بر دیدگاه دوم، مسیحیت هرگز به . تبدیل شود» ي دینی ا فلسفه«به 
  .دقیقاً به دلیل اینکه کامالً یک دین بوده منبعی سرشار براي تفکر االهیاتی و فلسفی گشته است

هـاي   عانه دست به انتخاب بزنیم و آن را براساس قوت واقعیـت در وهله اول باید از میان این دو دیدگاه قاط
هاي قانونی هیچ نشانی از استفادة روشمند از فلسـفه وجـود    روشن است که در نوشته. موجود بررسی کنیم

، حتی در جایی که در این نوشته. ندارد و این مطلب مورد اتفاق است ها اصطالحات فلسفی آمده است،  ثانیاً
م نهایی آنها فلسفی نیست، بلکه مقصود آن بوده که پیام اساسـاً دینـی وحـی مسـیحی در قالـب      معنا و مفهو

اگر کسی بگویـد مسـیح در انجیـل یوحنـاي     . تر و آشناتر است، ابالغ شود کلماتی که براي خواننده مأنوس
گویـد   میبرعکس، یوحناي قدیس . قدیس به لوگوس فیلسوفان مبدل شده، انجیل یوحنا را بد فهمیده است

اگـر از منظـر فلسـفی بـه ایـن      ). 14: 1 یوحنا(» کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد«در لحظۀ تجسد 
نامنـد در   اگر به فیلسوفان بگویند آنچه آنـان لوگـوس مـی   . اي بسیار عجیب خواهد بود گزاره بنگریم گزاره

در نظر آنان  ، این گفته، به قول پولس،انسانی به نام عیسی متجسد شد، همو که در میان ما زندگی کرد و مرد
نوشت هیچ اتفاقی  در واقع، هنگامی که یوحناي قدیس این سطرها را می). 23: 1 اول قرنتیان(جاهالنه است 

این  )2(.پسر خدا گشت] لوگوس[سازي رخ داد؛ یعنی او  براي مسیح نیفتاد، بلکه براي لوگوس امر سرنوشت
گرفت،  اي قرار نمی که اگر لوگوس یونانی دستخوش چنین دگرگونی دینیِ غیرمنتظره نکته هم درست است

بـار   دانیم ایـن اولـین   تا جایی که ما می« 5:به گفتۀ پوئش. آوردند تنها تنی چند از فیلسوفان آن را به خاطر می
در تفسـیر فلسـفی   اي از فرهنگ یونانی اقتباس کرد و پیش از آن هیچ مفهومی را کـه   بود که مسیحیت واژه

قـدیس   طور وقتـی پـولس   همین. »رود اقتباس نکرده بود، چه رسد به اقتباس عنصر مقوم ایمان ایمان به کار 
خواست شخص مسیح را به مفهوم انتزاعی  ، او نمی)24: 1 اول قرنتیان(است » حکمت«نوشت که مسیح  می

اصطالح حکمتشان انتظـار داشـتند،    یلسوفان مغرورانه از بهگفت آنچه ف تبدیل کند، بلکه می] حکمت[سوفیا 
رو، این برخوردهاي  از این. اي فلسفی، بلکه حکمی دینی بود مسیحیان از مسیح دریافت کردند و آن نه گفته

اولیۀ میان مسیحیت و جهان یونانی را باید سرآغاز داستان درازي دانست که همچنان پس از قرون متمـادي  
شده بـود، مسـیحیت    » مخدوش«اگر کنه و گوهر پیام مسیحی به صورت فلسفه قدیمی قرن دوم . ادامه دارد

وجـود    رفـت و در نتیجـه چیـزي بـه نـام تـاریخ فلسـفۀ مسـیحی         خیلی زود به عنوان یک دین از میان می
درحقیقت این فلسفه نبود که مسیحیت را در طول چهارده قـرن  . داشت که به گزارش آن مشغول شویم نمی

این تفسیر دوم از تاریخ تفکر مسـیحی  . زنده نگه داشت، بلکه مسیحیت بود که اجازه نداد فلسفه محو شود
 .شود تنها تفسیري است که بنا بر آن اصل وجود فلسفه مسیحی توجیه می

                                                 
٥. Puech 


