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 چکیده
 مواجهه و ۀترین موضوعات در ادیان و جوامع دیني، مناسبات دین و دولت و نحو  از مهم 

این مناسبات در طول تاریخ مسیحیت داراي فراز و فرود          . تعامل این دو با یکدیگر است     
تـاب مقـدس و نظـر و        بر اساس مباني نظري و عملي مسیحیت، که برگرفته از ک          . است

 کـالن اجتمـاعي و سیاسـي        ۀو رسوالن است، مسیحیت برنامـ     ) ع(عمل شخص عیسي    
هـا هـستند و       ندارد، دین از سیاست جداست، مسیحیان ملـزم بـه اطاعـت از حکومـت              

 اسـت؛ امـا پـس از        گرایي سیاسي و انزواگزیني اجتمـاعي      سکوتمسیحیت اولیه داراي    
رغـم    هـم ریخـت و مـسیحیان، بـه          ن قاعده به  رسمي شدن مسیحیت در قرن چهارم، ای      

صورت جدي وارد اجتماع و سیاست شدند و تا آنجا پیش رفتنـد کـه بـر         مباني خود، به  
را بـه   » دو شمـشیر  « با پادشاهان به نزاع و جنـگ پرداختنـد و آیـین               سر حق حاکمیت  

 منـابع و تـاریخ مـسیحیت و بـا هـدف             ۀ مطالعـ  ۀ شـیو   ایـن نوشـتار بـه     . وجود آوردنـد  
 مناسبات میان مسیحیت و سیاست، از آغاز تا پایـان قـرون میانـه،               ۀبخشي دربار   اهيآگ

 .مناسبات دین و دولت در این آیین را به تصویر کشیده است
 
 مسیح، مسیحیت ،کلیسا ،سیاست  دولت،،اجتماع :ها کلیدواژه

 
                                                                                                                             

 Email: Ismailalikhani@gmail.com                   ایرانۀ استادیار مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسف.١

ن    ادیان  و  
 

 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهمسال 
 ٢٤٣ـ٢٦٥صص 

 
 
 
Religions and Mysticism 
 

Vol. 50, No. 2, Autumn & Winter 2017/ 2018 
 
DOI: 10.22059/jrm.2018.231544.629676 



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاهمادیان و عرفان، سال  ٢٤٤

 مقدمه
 تـا   مسیحیت، از شخص عیسي مسیح و آغاز بعثـت او و نیـز دوران رسـالت آن حـضرت                  

تبدیل شدن به یک دین و آیین رسمي و تا برکنار شـدن از جامعـه و حکومـت، فـراز و                      
 . ها و حاکمان طي کرده است فرودهایي را در ارتباط با سیاست، حکومت

اگر انبیا کـاري بـه      . سیاست یکي از ابعاد مهم امور اجتماعي است و پیوندي وثیق با دین دارد             
کردنـد،    اشتند و فقط به تبلیغ امور عبادي و اخالقي اکتفا مي          ها ند   دنیاي مردم و حکومت طاغوت    

 . انگیختند  جدي را از سوي فرمانروایان و قدرتمندان برنمي ۀگونه مخالفت و مبارز هیچ
 ادیان الهي، سعادت عموم مردم و جامعـه اسـت و ایـن امـر پیوسـته بـا                     ۀهدف عمد 

مدیریت حیات جمعـي    ت،  سیاس. سیاست، حقوق، فرهنگ و اخالق عمومي مرتبط است       
دیـن بـه    . عهده دارد و از این نظر، پیوند آن با دیـن امـري ضـروري اسـت                ها را بر    انسان

.  جامعـه را بـه فعلیـت برسـاند         تا همه یا اغلب استعدادهاي مردم     کند    سیاست کمک مي  
اي باشد که به وضـع سیاسـي حـاکم بـر جامعـه                گونه  تواند هم به     سیاسي دین مي   ۀصبغ

تواند به عنوان ابزاري براي اعتراض به وضع سیاسي موجود و  د و هم ميمشروعیت ببخش
 ].١١١، ص٢٤[کار آید  تغییر اجتماعي ـ سیاسي موجود بهۀاید

اسـت، ماننـد    نـسبت بـه سی    رسمي و بازمانده از پیروان مسیح        مسیحیت   ۀاما، دغدغ 
 نظرهـاي   ارهاي گوناگون سیاسي و اظهـ       فعالیت.  غیرمستقیم است   علم ۀ آن دربار  ۀدغدغ

این اظهارات سیاسـي، بـه خـودي    . صورت اخالقي بوده و اکنون نیز است   سیاسي غالباً به  
 .خود دخالت در نظام سیاسي نیست

زیـرا هـم    . تواند با مسائل سیاسي سر و کـار نداشـته باشـد             در عین حال، کلیسا نمي    
شــود و هــم اعــضاي آن، شــهروندان  اش در وضــع خاصــي اعمــال مــي رســالت روحــاني

 ].٢٥٢، ص٨[ها و احزاب سیاسي هستند  ها، گروه هاي ملي مختلف، سازمان کومتح
کامالً حقیقـت دارد    :  نوشت  ١»کلیسا«اي با عنوان      ، در مقاله  ١٩٢٩اریک پترسون در سال     

از یک سو، یک موجودیت سیاسي ـ دیني به وضوح تعریـف شـده    : که کلیسا دو چهره دارد
ي یهودیان و از سـوي دیگـر، یـک موجودیـت معنـوي              نیست؛ مثالً نظیر سلطنت موعودگرا    

                                                                                                                             
1. The Church  
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محض هم نیست، که در آن مفاهیمي چون سیاست و سلطه یکـسره ممنـوع باشـد؛ نظیـر                   
ابهام ذاتـي کلیـسا را از طریـق         . رساني کرده باشد    اینکه مثالً خود را کامالً محدود به خدمت       

 ].PP.423-424 ,33 [توان برطرف کرد تفسیر امپراطوري و کلیسا مي
منظور بررسي جایگـاه سیاسـت و حاکمیـت در ادیـان توحیـدي، بـه                 این نوشتار، به  

هاي آغازین این آیـین و نیـز در طـي             مناسبات دین و دولت در آیین مسیحیت، در سده        
 . پردازد قرون میانه، در دو بخش نظري و عملي مي

 
 و مسیحیت اولیه؛ اجتماع و سیاست) ع(مسیح 

 مسائل اجتمـاعي و حکـومتي،       ۀوالن، مطالب چنداني در زمین    هاي رس   در اناجیل و رساله   
 کالن اجتماعي و سیاسي، وجود ندارد؛ به همین دلیل، مسیحیان، با            ۀبه عنوان یک برنام   

هـاي    بیرون کشیدن اصول کلي اخالق اجتماعي از دل آن، این اصـول را بـراي موقعیـت                
 . وده است اصلي سران مسیحیت اجتماعیات نبۀدغدغ. خاص تفسیر کردند

در طـول دوران رسـالت خـویش، نـه انتظـار یهودیـان مبنـي بـر قبـول          ) ع(عیـسي  
ملکـوت  «رسـیدن     فـرا  ۀرا برآورده ساخت و نه تصور مـسیحیان دربـار          ١»پادشاهي یهود «

 . را محقق کرد] ١٧: ٤  متي،[» خداوند
سي از مجموع اوامر و نـواهي عیـ      آید این است که       آنچه از کتاب مقدس مسیحي به دست مي       

 بـه   ، دروغ نگـو   ، دزدي نکن  ، زنا نکن  ،آدم نکش : رود فراتر نمي  عام سایر ادیان     چند دستور اخالقي  
  بـه   مالـت   از،]١٨ــ ١٩ :١٩ متـي،   [بدار  دیگران را مثل خودت دوست، مادرت احترام بگذار  و پدر

 . ]٥ـ١٢ :٢٣ متي، [نما ریاکاري پرهیز فرازي و گردن  و از،]٢٠ـ٢١ :١٩متي،  [کن  فقرا انفاق
 اوضاع موجـود    ۀ مسیحي، آیین وحداني مسیحي، دین را از حوز        ۀبه بیان یک نویسند   

برد و آن را به صورت دیني اخالقي، که صرفاً به رستگاري نظـر                و نظام موجود بیرون مي    
 ].٢٨٣، ص٢٠[آورد  دارد، درمي

                                                                                                                             
رفتنـد فریادکنـان     آناني که پیش و پس مـي      «ي وارد اورشلیم شد،      االغ  هنگامي که عیسي بر روي کره     . ١

آیـد    وت پدر ما داود که مي     مبارك باد ملک  . آید  هوشیعانا مبارك باد کسي که به نام یهُوَه مي        : گفتند  مي
 .)٩ـ١١ :١١مرقس، (» به اسم یهُوَه
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دي و   اجزاء حیات فـر    ۀکه بر هم  ) ع(گاه شریعتي همچون شریعت موسي        مسیح هیچ 
آن حضرت، به دلیل مهیا نبودن شـرایط،        . کرد، با خود نیاورد     اجتماعي تکلیفي معین مي   

 سیاسـي، در    ۀ اجتماعي و عدم همراهي یاران و پیروان قوي و معتنابه براي مبـارز             ۀزمین
 پرستش خـداي یگانـه و بـشارت رسـتاخیز           ۀاش، به جز آموز     ساله  طول رسالت کوتاه سه   

از گناهان، رعایت تقوا، بذل محبت و دستگیري از ضعیفان، هیچ            ۀ به توب  ۀمردگان، توصی 
 اجتماعي، هیچ حکومتي برپا نکرد و جز در موارد انـدکي،            ۀحکمي صادر نکرد و در عرص     

 با هیچ حاکم و قدرتي درنیاویخت و جز برپـایي ملکـوت   ١آن هم با واسطه و نه مستقیم،      
ــه پیــرو ۀآســمان هــیچ وعــد ــراي نجــات در زمــین ب ــداد  دیگــري ب ، ٢٣[ان خــویش ن

چنـد بایـد بـه ایـن نکتـه اذعـان داشـت کـه انتقـاد او بـه معبـد و                          هر ٢].٢٧ـ٤٠صص
 ].٤٨، ص١٩[معبدنشینان، عمالً او را وارد نزاع با نظام سیاسي کرد 

اخـالق مـسیحي بـر مـسئولیت شخـصي          . یني اجتماعي نداشـت   مسیحیت از آغاز آی   
اي از قوانین براي تدبیر امور جامعـه         مسیحیت مجموعه «. استوار بود نه مسئولیت جمعي    

 دیـن دل و     مـسیحیت اساسـاً    «].١١٧ص،  ١٥[» انساني در طول زمان عرضه نکرده است      
ــرون   ــام و بی ــن نظ ــه دی ــسیحیت].١٣٧ ص،١٩[» درون اســت ن ــه ، م ــژه ب ــه وی ــر ب  اگ

 کـه   ، متفـاوت بـا مکاتـب علمـي امـروز          ، اقتـصادي  ي مکتب ،هاي آن باز گردیم    سرچشمه
اي سیاسـي    همچنین در مسیحیت شـیوه    . ست عرضه نکرده ا   ، هستند محصول عقل بشر  

مسیحیت سیستم حقـوقي اجتمـاعي خاصـي را         . براي امور کشور تعلیم داده نشده است      
 ].١٣٠ص، ١٩ [کند نیز پیشنهاد نمي

 و بـر  که عیسي همان مسیحِ موعـود اسـت      همه، یهودیان و رومیان از خوف این      با این   
 خداونـد در برپـایي سـلطنت مقـدس، او را بـه              ۀقق وعـد   بشارت یحیي، مأمور تح    اساس

 ].٣٤ و ٣٢صص، ١٩[صلیب کشیدند 
                                                                                                                             

خواهـد تـو را بـه قتـل برسـاند و              آنجا که چند نفر از فریسان به او گفتند که فرار کن که هیرودوس حاکم مي               . ١
کـنم و    بیرون مي ] از دیوانگان [بروید و به آن روباه گویید که اینک امروز و فردا دیوها را              «: ایشان در پاسخ گفت   
 ).٣١ـ٣٣: ١٣لوقا، (» ...کامل خواهم شد ] در انجام وظیفه[بخشم و در روز سیم  مریضان را صحت مي

اي را    او همچنـان کـه هـیچ نظریـه        : گویند   در این باره مي    تاریخ اندیشه اجتماعي  بارنز و بکر در کتاب      . ٢
 ).٢٧٨ص (د اي نبو  خود نیز در بندِ ساختن اجتماع یا فرقه درباره جامعه نیاورد،
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بر روي زمین، هنـوز ایـن امیـد         ) ع(حواریون، حتي در آخرین لحظات اقامت عیسي        
 دولـت اسـرائیل   ۀپروراندند کـه عیـسي احیاکننـد     ابعاد آن در دل مي    ۀیهودیت را، با هم   

 اصـالحات و نجـات اجتمـاعي را فـراهم           ۀه زمینـ  اما، عیـسي کـ    ]. ٦،  ٤،  ١اعمال،  [باشد  
دید، امید آنان به ظهور مسیح موعود را بیشتر به سمت اخالقیات سوق داد و دوران                  نمي

 ]. ٣٩، ص٢٥[عظمت شخصِ خویش را به بعد از بازگشت مجدد خود موکول ساخت 
لیـل،  دانست که شرایط براي انقالب ایشان فراهم نیست، به همین د            خود مي ) ع(عیسي  

اي اورشلیم، اورشلیم، قاتل انبیاء «:  گفت با عتاب فراوان شهر قدس را مخاطب خود قرار داد و
. نخواسـتید ... چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کـنم،          !  مرسالن خود  ۀو سنگسارکنند 

 ].٣٤ـ٣٥: ١٣؛ لوقا، ٣٧ـ٣٩: ٢٣متي، [» ...شود   شما براي شما ویران گذارده ميۀاینک خان
هـا را مـورد چـالش قـرار           صورت مستقیم هیچ یک از این نظـام         هیچ نحو به    نجیل به ا
هرچند بایـد  . [V.1, PP.60-61 ,35] اصالح اجتماعي نیست ۀپیام مسیح برنام. دهد نمي

به این نکته اذعان داشت که، این مطالب بدین معنا نیست که مسیحیت یا کلیسا از حق                 
 اجتمـاعي بـراي     ۀان الهي، در صورت وجـود زمینـ        پیامبر ۀهم. حکومت برخوردار نیست  

 . کردند مبارزه با حاکمان طاغوت و ایجاد حکومت الهي، بدان اقدام مي
 

 گرایي سیاسي و انزواگزیني اجتماعي سکوت
 وسـطا تردیـد کنـد، در      طلبي مسیحیان در قـرون        دنیاگرایي و قدرت   اگر کسي بتواند در   

فعالیـت  در  . ه اسـت   کـرد  تردیـد کـسي    کمتر   گرایي و انزواگزیني مسیحیت اولیه     سکوت
یافـت   به منظـور تـصرف قـدرت          ،سیاسي  هیچ نشاني از فعالیت   و حواریونش   ) ع(مسیح  

 بر این باور است که از نظر         متعصب مسیحي،  دان  الهيدکتر فندر،   . ]٢٧، ص ٢٧[شد    نمي
 نگاه داشتن ها و دور  وعظ و تعلیم انسانمورأ موند خداسوي انبیا و رسوالن از  ،مسیحیان

کـه    چنـان هم .]٨٦، ص ٢٧[داشتند   ریاست و حکومت ن    براي ي رسالت آنان از گناه بودند و    
اطاعت محـض از    « کتاب مقدس،    ، مطابق  مسیحیان ۀ وظیف  نیز این مطلب را که،     توکویل
 حضور و بقا    ۀآماد، دین را    امر این   زیراداند؛   بوده است، امتیاز مسیحیت مي    »  حاکم قدرت

  .]٢٠١ـ٢٠٢ ، صص١١ [کند  هر حکومتي ميۀساییط و در تحت هر شرا
گرایـي سیاسـي و انزواگزینـي اجتمـاعي       بـراي سـکوت   برخي از نویسندگان مسیحي   
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درگیـر بـا   که مسیحیت را  ١سازي  تا قبل از دو تصمیم سرنوشت     اولیهمسیحیان در قرون    
 : کنند مياشاره »  راهبردي«و »  ماهوي«است و قدرت کرد، به دو علت سی

 نهضت اول یک    ۀمسیحیت در درج  داند که     ین نویسنده علت ماهوي را این نکته مي       ا
 ۀاز سخنان و مواضـع اعـالم شـد        مطلب به وضوح     نه جنبشي سیاسي، و این       ،معنوي بود 

در دادگـاه منجـر بـه       ) ع(عیـسي   . اسـت  اسـتنباط    گذاران این آیـین قابـل       مسیح و پایه  
ادعاي   و در پاسخ به پرسش او که آیا        شلیم،محکومیتش، به پیالتوس، فرماندار رومي اور     

 آن حـضرت  . ]٣٦: ١٨یوحنـا،    [»پادشاهي من از این جهان نیست     «: گفت،  داردپادشاهي  
در پرداخـت مالیـات بـه    با قـدرت حـاکم، نـه تنهـا        مخالفتاحتمال رفع هر گونه   جهت

عـام   تـل خبـر ق  هنگام شنیدن   همچون یک شهروند وفادار اهتمام دارد، بلکه        امپراطوري،  
 بـه حـاکم و تقبـیح         یا تعریـضي    تعرض یچپیالتوس، بدون ه  توسط  اي از یهودیان     دسته
  خودشـان  را ناشـي از راه بـد      ان  دهد و هالکت آن    قرار مي سرزنش  ، مردم را مورد      او عمل
 رومي، حاکمانبه   نسبتتند منقول از مسیح برخوردشاید تنها . ]٢ـ٣ :١٣لوقا، [داند  مي

 . ]٣١ـ٣٢ :١٣لوقا، [خواند  ميیس پادشاه را روباه که هیرودیي است جا 
  هر نقل شده است که اتفاقاً    ) ع( عیسي   سوي از   تند برخورداناجیل دو   البته در کتب    

یکـي بـا    : انـد   برتـر و حـاکم رومیـان      قـدرت    ۀتحت سلط  که خود،    هاست  دو علیه یهودي  
؛ مـرقس،   ١٢: ٢١ي،  مت: نکـ   [ خدا در اورشلیم   ۀ خان پیرامونفروشان    دست ؛»اصحاب زر «

نمایـان و     مقـدس  ؛»اصـحاب تزویـر   « و دیگري با     ]١٤: ١٢؛ یوحنا،   ٤٥: ١٥؛ لوقا،   ١٥: ١١
به میان  » شمشیر«از  سخن  بار نیز     چند )ع (عیسي. ]٢٣متي،  : نکـ   [ ریاکار یهود  اهنانک

اسـتنباط  » اصحاب زور  «یادرت حاکم   ستیز علیه ق  قابل و   ت، قصد    یک  ؛ اما از هیچ   آورد  مي
ز ، پـیش ا   حواریـون در شـب آخـر       او به    ۀ، توصی  آن حضرت  ۀمواجهترین   جدي. شود ينم

: ٢٢لوقـا،    [»ها را بفروشید و یکي بخریـد       اگر شمشیر ندارید، لباس   «: کهاست  دستگیري  
تنهـا اقـدام    اما، ؛ کننداستفاده ایشان از آن   هنگام دستگیري آنان  رود که    انتظار مي . ]٣٦

                                                                                                                             
عنوان یک دیـن جدیـد و        به  ساز، یکي رسمیت پیداکردن مسیحیت     منظور از این دو تصمیم سرنوشت     . ١

شدن کنـستانتین امپراتـور روم، در         میالدي و دوم مسیحي    ٣١٣با فرمان میالن در       مستقل از یهودیت  
  .٣١ـ٣٢ ر، صبوري، تاریخ آزادي فک. ب. ج: باره نگاه کنید به در این .  میالدي است٣٢٣
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، بالفاصـله بـا   شدشدن گوش یکي از نوکران حاکم       بریده باعث که   رخداد،پطرس در آن    
کـه شمـشیر     شمشیرت را غـالف کـن؛ هـر       «: مواجه شد که   )ع ( عیسي سرزنشتوبیخ و   

 از  نقـل شـده   هـاي    عبارتدیگر  از  . ]٥٢: ٢٦متي،   [»شود بکشد، با شمشیر هم کشته مي     
 دنیـوي   ۀتیجنهیچ   ١جویانه است،   سلطهظاهر تهاجمي و    در   گاهيعیسي نیز که    حضرت  

در جهـت    يآور مسیح نیز هیچ برداشـت مـسئولیت      پیروان  که در   تر آن   و مهم  حاصل نشد 
 . به وجود نیاورد دنیا انياصالح و آباد

 ۀفلـسف . هاي رسوالن کتـاب مقـدس نیـز همـین اسـت             رساله رویه و مشي جاري در    
 ان مـسیح  ،مانده از پولس و پطرس این است که        برجاهاي    نوشته از   برداشتسیاسي قابل   

مور بـه   أ خداوند مـ   جانبها از    د؛ زیرا دولت  ن باش  خود ۀجامعها و قوانین     باید مطیع دولت  
 احترام انعالوه، باید به آن به. ]١٣ـ١٤ :٢ اول پطرس، ؛١ـ٤ :١٣رومیان،  [اند  مردم  خدمت
پنـاه قـدرت    در  یم   تا بتوان  نیمدعا ک شان  برایو   ]١٧: ٢اول پطرس،   ؛  ١: ٣تیطوس،  [کنیم  
  .]٢: ٢تیموتائوس، [نیم خود را صرف خدا ک  و وقتزندگي کنیم صلح و آرامش ، در آنان

 اش  رشد اولیه  مسیحیت فرایند     این نویسنده این است که،     ۀ مورد اشار  علت راهبردي 
رویکـرد  . بـود ، کـه مـذهبي رسـمي و مجـاز در امپراطـوري روم               طي کرد را در یهودیت    

 و منافع روم    ها  با هدف تقابل   در   دینينجام امور   که ا تا هنگامي    بود که    چنینمپراطوري  ا
هـاي   به عنوان یکـي از شـاخه        مسیحیتبنابراین، تا هنگامي که     ؛  کندنباشد، با آن مدارا     

 ۀتوانست در سای   ، مي شد ، متعرض منافع و مصالح سیاسي امپراطوري نمي       فرعي یهودیت 
 ٢» غیرسیاسـي «یک   علـت اسـتراتژ    ،این.  به حیات خویش ادامه دهد     حکومتپوشي   چشم

در  و   ،رسـوالن حواریـون و    سیاسـت   رو،    از این  .ندن مسیحیت است  بودن و غیرسیاسي ما   
 بـه صـورت  را ) ع( در آغـاز راه، پیـام مـسیح        حـداقل  کـه    شداین   کلیسا بر پدران  ،  ادامه

این  ۀ در سای، توانستمیالدي شصت ۀ تا اواخر ده،مسیحیت. منتشر سازندآمیز   مسالمت
از طلبـي     اسـتقالل  امـا به حیات خـویش ادامـه دهـد؛          ،   یهودیت پرچم تتحاستراتژي و   

هـاي دولـت روم و       نگرانـي افزایش     یهود، باعث  اهنانهاي کنیسه و ک    یهودیت و خصومت  
                                                                                                                             

مـن  «. )٣٤: ١٠متـي،   (»  تا شمشیر بیاورم  ام   ام تا صلح به زمین بیاورم؛ من آمده        خیال نکنید من آمده   «. ١
 .  )٤٩: ١٢لوقا، (» ...ي را بپا کنمام تا در زمین آتش داور آمده

2. Apolitical 
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 ایـن  رسـوالن بـراي رفـع          تـالش  گـر   نـشان  کـامالً  اول پطرس    ۀرسال. شدامپراطور نرون   
 .]٨٧ـ٨٨  صص،١٠ [راطوري است با امپتقابل توهم  نوعهربرطرف کردن ها و  نگراني
 

 جدایي دین از سیاست 
شناسي مسیحيِ برگرفتـه از کتـاب مقـدس، تمایـل دارد کـه انـسان را موجـودي                     انسان

این امر از نقاط تمایز مسیحیت از دیگر ادیان است که بـه نـوعي               . آسماني بداند و بسازد   
و » پادشـاهي زمـین  «تمایز میان طبیعت و ماوراء طبیعـت و بـه بیـان آگوسـتین، میـان              

: از کتاب مقدس مؤیدات محکمي بر این رویکرد وجـود دارد          . قائل است » ملکوت آسمان «
پـدر  بـه فکـر     را وانهنـد و     هاي معاش    دغدغهکند که     ها توصیح مي    انسانبه  متي صراحتاً   

: ٦متـي،   [» تواند کرد   هیچ کس دو سرور را خدمت نمي      «: ثروت آسماني باشند  آسماني و   
رسـاني خداونـد بـه حیوانـات و          هایي از روزي   مثالبیان  با  همان توصیه را،    یز  لوقا ن  ].٢٤

 را که به    متمولي شخص عیسي،   گوید   مي لوقا. ]٢٣ـ٢٩: ١٣لوقا،  [کند    تکرار مي گیاهان،  
هرچـه داري بفـروش و      . ...«:  دشـوار قـرار داد     گزینشيدنبال حیات جاودان بود، در برابر       

: ١٨لوقا،  [ »  بعد بیا و مرا پیروي کن      ؛اي باشد براي آخرت تو     پولش را به فقرا بده تا توشه      
: گوید مينهد و     ميشرط پیروي خویش    امر را   همین  هم   در چند جاي دیگر      مسیح. ]٢٢

خواهد مرا پیروي کند، باید از آرزوها و آسایش خود چشم بپوشـد و هـر                  هر کس مي   ...«
اگـر نخواهیـد    «. ]٢٣: ٩لوقـا،   [ »روز صلیب خود را بـه دوش بکـشد و دنبـال مـن بیایـد               

 . ]٣٨: ١٠متي، [ »صلیبتان را بردارید و از من پیروي کنید، الیق من نیستید
هاي دیگر، در موارد بسیاري به این امر تصریح دارند که آنان بر                عبرانیان و نامه   ۀرسال

روي زمین بیگانه و غریبه هستند و به دنبـال وطـن سـماوي و شـهر آسـماني هـستند                      
 شهري آسـماني، کـه بـه        ؛]١١: ٢ اول پطرس،    ؛١٣ـ١٥: ١٣عبرانیان،  ؛  ٢٠: ٣یان،  فیلیپ[

ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داده شده است؛ شهري بابنیاد، کـه معمـار آن خداسـت             
 .]١٣ـ١٦ :١١ عبرانیان، ؛١ـ٨: ١١عبرانیان، [

او  ١.اي دوردست تعلق داشـت     اي بود که به منطقه     بر معتقدات مردم، عیسي چهره    بنا

                                                                                                                             
1. Out There 
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 بـه منـزل خـود در        بـاز زیست، اندکي در زمین زندگي کرد و         ها مي  که بیشتر در آسمان   
 .]٢٠٥ ص،٢١[ ماوراي طبیعت بازگشت

، ٢٦[ آمادگي براي حیـات اصـیل دیگـر اسـت            از نظر مسیحیت، حیات دنیوي حالت     
، بلکـه   نبـود در این جهان    کردن   زندگي   ،مسیحیان قرن اول   ۀرویکرد اولی ]. ١٨٠ ص ،١ج
. کردنـد   آمـاده مـي   پایـان جهـان     بودند و خود را بـراي       صبرانه منتظر بازگشت مسیح      بي

هاي متاخرتر پولس و پطـرس       هاي اولیه و رساله    مضامین متفاوت رساله  مستند این ادعا،    
حـال   ؛س به مسیحیان تسالونیکي چنـین اسـت       هاي اول و دوم پول     رسالهمضمون  . است

 اول و دوم به تیموتائوس و به تـیطس،          ۀنظیر رسال ،  خر پولس أهاي مت   رساله که رویکرد آن
 تغییـر   دنیـا  همـین هدایت مسیحیان براي زنـدگي در       سوي  هاي پطرس، به      رساله نیزو  
 . ]١٠٠ ص،٢٢: نکـ [کند  مي

 سیاسي یوناني به سمت این جهان بـود، ولـي           ۀ فلسف ۀگیري اولی   به بیان دیگر، جهت   
کـه طالـب پیـروي       عوض شد؛ هر آن کـس         آرزوهاي انسان  کانون) ع(در تعالیم  عیسي     

» ملکـوت خداونـد   «نهـاد و در جـستجوي         عیسي بود، باید این جهـان را پـشت سـر مـي            
هـاي    هـا و دلبـستگي       سـاختن ایـن جهـان، از دغدغـه          ارزش  مسیحیت، با بـي   . آمد  برمي

به بیان تروئلچ، رحمت بیـشتر از آنِ زنـدگي          ]. ١٦ ص ،٢، ج ١٨[اجتماعي روي برگرداند    
شد و تنها در ضمن  ؛ لذا به مسائل اجتماعي توجه مستقیم نمي[V.1, P.49 ,35] آتي بود

هاي نخـستین     در تمامي طیف نوشته   «. شد  هاي روحاني بدان پرداخته مي      بحث از دغدغه  
مسیحي ـ چه تبلیغي و چه عبادي ـ چه در دل عهـد جدیـد و چـه بیـرون از آن، هـیچ        

اي   ه اصـلي همیـشه مـسئل      ۀمـسئل . ود ندارد  اجتماعي وج  ۀ مسأل بندي  اي به صورت    اشاره
ً دیني است و به مسائلي نظیر رستگاري روح، توحید، زندگي پس از مرگ، خلـوص                  صرفا

هاي مسیحي در     کار بستن آرمان    جمعي، به   عبادت، نحو، سازماندهي درست عبادت دسته     
زندگي روزمره و نیاز به انظبـاط شخـصي محکـم و سـخت در جهـت تقـدس شخـصي                     

 .[V., P.39 ,35]» شود  ميپرداخته
» گیـري درونـي     فاصله«به همین دلیل است که در آغاز، نگرش مسیحیان به این زندگي،             

[35, V.1, P.83]١٨[تري است که در راه است  شان از آنِ جهان واقعي هاي  است، زیرا آرزو، 
 ].١١: ١اول پطرس، [هستند » بیگانه و تبعیدي«آنان در این جهان، زائراني ]. ٢١ ص،٢ج
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محقق نشد، سران مسیحیت بـا تـدبیري      » برپایي ملکوت آسمان   «ۀاما از آنجا که وعد    
در »  نجـات  «ۀاست که آمـوز   باور عمومي چنین    . سوق دادند » نجات «ۀآن را به سوي آموز    

، » برپایي ملکوت آسمان  « ۀاعتقاد محقق نشد   براي مناسبي   جایگزینبه عنوان   مسیحیت،  
بـود   کیشاي جلوگیري از سرخوردگي و رویگرداني مؤمنان نـو      ولس بر از جانب پ  تدبیري  

نجـات توسـط   «گر  در نامه به مسیحیان غالطیه، پولس خود را موعظه   . ]٦٨٩  ص ،٣ ، ج ٩[
 .]١١: ٦غالطیان، [داند  مي»  ایمان به صلیب مسیح
گرایانه نه تنها در کتاب مقـدس، بلکـه در االهیـات مـسیحي نیـز                  این رویکرد تجزي  

 در نکوهیـدن دنیـا و مـسافر دانـستن     ١ کلیسا با پیروي از رویکرد آگوسـتیني       .دنبال شد 
. آوري بـه دنیـا و دنیـاگریزي را تجربـه کـرد      اي تضاد میـان روي  ها در آن، به گونه     انسان

 او مشهود است، که بر اساس       شهر خداي  ۀگرداني آگوستین از دنیا از اید       بدگماني و روي  
داند که صرفاً به شروران نفرین شده تعلـق دارد            فري مي جهاني را م    آن، صراحتاً شهر این   

 ].٢٧٥، ص١٣[و مؤمنان و قدیسان تنها رهگذرانِ ناایمنِ آن هستند 
 دین را در خود گنجانیـده بـود؛ امـا            شهر باستاني ضرورتاً    تا پیش از مسیحیت، دولت    

در . دشـهر را مطـرح کـر        مسیحیت این اصل را کنار نهاد و اصل استقالل دیـن از دولـت             
قلمرو پادشاهي من در    «: جدایي صریح دین و سیاست اعالم شد      ) ع(سخنان خود عیسي    

 زمینـي،   ۀبا توجه به این سنت، مـسیحیت از مدینـ         ]. ٣٦: ١٩یوحنا،  [» این جهان نیست  
گردانـد و      دین مسیحیت از جهـان روي برمـي        ۀگروند. یعني امپراطوري روم مستقل شد    

 ].٤٤٣ ص،١ ج،٢٠، نکـ ؛ ٤١ـ٤٢ص، ص٤[ود ش  برین و متعال ميۀمجذوب مدین
بر اسـاس   . وضوح و مکرر در عهد جدید آمده است          جدایي دین از سیاست به     ۀاندیش

قیـصر و  « حاکمیت ۀبایست خود را با الزامات دوگان    نص عهد جدید، مؤمنان به مسیح مي      
ایـن اطاعـت، هـم مـستند بـه سـخن            . هماهنگ کنند و از حاکمان اطاعت نمایند      » خدا

مسیح، هم مبتني بر سخنان نویسندگان کتاب مقدس، نظیر پطـرس و پـولس بـود کـه                  

                                                                                                                             
چنان کـه از سـوي    در واقع هست، نه آنسان که  ایمان مسیحي ـ کاتولیکي را بدان : گوید یاسپرس مي. ١

آثار او بهترین منبع براي شناخت      . عیسي و مسیحیت انجیلي آمده، باید در آثار آگوستین مطالعه کرد          
 ).١٥٢: ١٣٦٣ پاسپرس،(مسائل بنیادي است که با اندیشه مسیحي در جهان پدید آمده است 
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رو، حتي  و از این ]١٣ـ١٨: ٢اول پطرس، [دانستند  والیت حاکمان را از جانب خداوند مي  
 .دانستند اقتدار را به لحاظ منشأ الهي داشتن، الزم االتباع مي

ن حـضرت، کـه ایـشان را        در پاسخ به پرسش پیالطس، حاکم رومي دورا       ) ع(عیسي  
: کـه آیـا او ادعـاي پادشـاهي دارد، فرمـود            نزد وي برده بودند، مبني بر این       براي محاکمه 

ّام مـن     بـود، خـد     اگر پادشاهي من از این جهـان مـي        . پادشاهي من از این جهان نیست     «
 ].٣٦: ١٨یوحنا، [» کردند تا به یهود تسلیم نشوم جنگ مي

روایي دین و دنیـا       لیل روشني بر تمایز میان فرمان     مفسران کتاب مقدس این آیه را د      
هـاي مـسیحیت سـران کلیـسا          بر اساس این نصوص بود که در آغازین سال        . دانستند  مي

 .پردازي نمودند جدایي کامل کلیسا و دولت مسیحي را پذیرفتند و بر اساس آن نظریه
ني بـر کتـاب    مبتۀدر آغاز قرون وسطي، رویکرد رسمي کلیسا در امر سیاست، اندیش  

 ۀاندیـش . کـرد   جدایي دیـن و دولـت را مطـرح مـي      ۀمقدس و سنت کلیسا بود که اندیش      
اي بـسیاري متـأخر در    اقتدار مقام و مرجعیت پاپ بـر اقتـدار سیاسـي امپراطـور نظریـه       

 .  سیاسي قرون وسطي استۀاندیش
 سیاسـت و قـدرت      ۀآنچه در اینجا مهم است این نکته است که اصـل تفکیـک حـوز              

ي از مذهب و قدرت مذهبي پذیرفته شده بود؛ آنچـه پـس از رسـمي شـدن دیـن                    سیاس
در . هاي دنیوي و دینـي بـود   مسیحیت محل نزاع بود، تعیین مرز دقیق هر کدام از حوزه     

 ۀقرن یازدهم و دوازدهم نیروي عقالني اروپا به مدت زیادي صرف جدال و مناظره دربـار               
 معروف است؛ نزاعي که میـان  ١» اعطاي مقام حقۀنظر دربار اختالف«موضوعي شد که به   

 قدرت و فعالیت هر کدام از طـرفین         ۀکه حیط  پادشاهان مطرح بود، مبني بر این      ها و   پاپ
الشعاع قـرار     هاي فکري اروپا را در قرون وسطي تحت         این نزاع تمام کشمکش   . تا کجاست 
 ].٤٦٠ـ٤٦١صص، ١، ج١٦[داده بود 

وضـوح بـه ایـن مطلـب اذعـان داشـت کـه در                 توان بـه    با توجه به آنچه گذشت، مي     
ین، که برگرفته از کتاب مقدس       اصول و مباني نظري و عملي این آی        مسیحیت، بر اساس  

امـا پـس از   . و رسوالن است، دین از سیاسـت جداسـت   ) ع(و نظر و عمل شخص عیسي       

                                                                                                                             
1. investiture controversy  
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رغـم    ریـزد و مـسیحیان، بـه        هم مـي     نظري به  ۀرسمي شدن مسیحیت است که این قاعد      
 عطف این جدایي و پیونـد، رسـمیت         ۀنقط. شوند  خود، وارد سیاست و حکومت مي     مباني  

 .  م است٣١٣یافتن مسیحیت با فرمان میالن در سال 
آشـنا و مربـوط سـاخت؛       »  قـدرت «اي به نـام       مقوله رسمیت یافتن مسیحیت این آیین را با      

هاي  یافتن از قابلیت  آگاهي  . نمود ارزش و مطرود مي    تا پیش از این در چشم آنان بي       چیزي که   
هـاي   رغـم تمـامي آمـوزه       بـه  ،بالقوه این ابزار کارآمد در پیشبرد اهـداف ایمـاني، مـسیحیان را            

داد تا در موقعیت جدیـد از کنـار          کرد و اجازه نمي     وسوسه مي  ،اش استنکاري و استطرادي اولیه   
بـه قـدرت و      نـسبت    شـده بـه مـسیحیان      رغبتي توصـیه   اعتنایي و بي   بي. دنتفاوت بگذر  آن بي 

 سه قرن سختي و مـرارت، اینـک بـه یـک نیـروي               نهادنسر ، که پس از پشت    حکومت و ثروت  
  ].١١١، ص١٢ [بیش از این تداوم یابد  توانست  بودند، نميشدهاجتماعي مؤثر بدل 

سازي اروپا، مسیحیت     با پذیرش مسیحیت از سوي کنستانتین و آغاز فرایند مسیحي         
پا به پاي مسیحي . ها را به عهده گرفتقش ادیان سیاسي آنها ن  با ملت  ۀاغلب در مواجه  

ها نیز نیازها را به سـبک دیـن، سیاسـي           آن. شد  شدن جوامع، مسیحیت نیز سیاسي مي     
سازي نمادین جامعـه و تطبیـق دادن خـود بـا آن را      آورند؛ به این معنا که یکپارچه     برمي

 .[PP.1-5 ,31]آوردند  پدید مي
 سیاسي خود مجهز    ۀ، جهان غرب قرون وسطا را به فلسف       ي آگوستین شهر خدا کتاب  

کرد و توجیهي براي این امر فراهم آورد که به کلیسا نقشي در امور اجتماعي و سیاسي،                 
 ].٣٤٢، ص١[به موازات نقش حکومت مدني داده شود 

  
  کلیسا با حکومتۀ مواجهۀنحو

 برگرفتـه    ي از حکومت،  یک تلق : در برخورد با حکومت، دو تلقي در مسیحیت وجود دارد         
 ارتبـاط   ۀترین برخورد عهد جدید با قـضی        از باب سیزدهم رساله به رومیان است که مهم        

. کند و بیشترین تأثیر را در سراسر تاریخ کلیسا داشته اسـت             مؤمن و حکومت را بیان مي     
 اطاعت از مقامات حاکم بـه تعـالیم    ۀالبته این باب، دستورهاي مشخص و مثبتي را دربار      

هاي برتـر بـشود،    هر شخص مطیع قدرت« :زند  اخالق اجتماعي پیوند ميۀارتري درب کلي
. هایي که هست از جانب خـدا مرتـب شـده اسـت            زیرا که قدرتي جز از خدا نیست و آن        
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حتّي، هر که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت  
پـس  . ز حکام عمل نیکو را خوفي نیست، بلکه عمـل بـد را  زیرا ا. کند، حکم بر خود آورد 

. خواهي که از آن قدرت ترسان نشوي، نیکویي کن؛ که از او تحسین خواهي یافت   اگر مي 
زیرا خادم خداست براي تو به نیکویي، لکن هرگاه بدي کني، بترس؛ چون که شمشیر را                

لهـذا الزم   . کـشد   بدکاران مـي  دارد، زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از             عبث برنمي 
 به  که زیرا. سبب غضب فقط، بلکه به سبب ضمیر خود نیز          است که مطیع او شوي نه به        

 ّ  حق پس. ّام خدا و مواظب در همین امر هستند         دهید، چون که خد     این سبب باج نیز مي    
س را به   ّ جزیه و تر      باج و جزیه را به مستحق      باج را به مستحقّ   : به او ادا کنید   هر کس را    

 .]١ـ٧: ١٣رومیان، [» .ّت ّ عز ّت را به مستحق ّ ترس و عز مستحق
پرست   یوحنا است که به نوعي مخالفتي آرام را در برابر دولت بتۀمتن دوم از مکاشف 

مکاشـفه یوحنـا،    [کند و مشتاق سقوط آن و آمدن ملکوت خدا اسـت              و ظالم تشویق مي   
 ]. ١ـ٥: ١٨؛ ١ـ١٨ : ١٧ 

، یـک نگـاه     »...هاي برتر شوید،      مطیع قدرت « تفسیر کاتولیکي، این نگاه پولس که        در
سیاسي است، اما در تفسیر پروتستاني، االهیات پولسي االهیـات ایمـان و تأمـل درونـي                 

در تفسیر لوتري از پولس، پولس تارک دنیـا اسـت و            . است و بنابراین وجه سیاسي ندارد     
براي یک  . آید  طاعت منفعالنه از نظم حاکم به شمار مي        عزیمت او براي ا    ۀهمین امر نقط  

. اهمیت و فرعي است     تارک دنیا، که درگیر مسائل ایماني است، اطاعت از حاکم امري بي           
کنـد؛ بـه    اما لوتر اطاعت از حاکم مدني را مشروط به اطاعت حاکم از اقتدار ملکوتي مـي               

شـود و      سیاست دنیایي جدا مي    همین سبب است که دولت دیني مورد نظر لوتر کامالً از          
 .شود او قائل به دو حکومت دنیوي و اخروي مي
اي مربوط به ایمان دروني نیست، بلکه رخدادي          اما در تفسیر کاتولیکي، مسیح پدیده     

شناختي که شهادتش بر باالي صلیب اعالم پایان هـر نـوع قـانون                است عمومي و کیهان   
شق، در هیـأت جماعـت مـؤمنین، همیـشه و     با شهادت او، ع  . سیاسي و امپراطوري است   

در ایـن نگـاه، مـسیح بـه     . شـود   قوانین، اعم از رومي و یهودي مـي ۀمتحد، جایگزین هم  
سازي را بـر عهـده دارد و از            ملت ۀشود که مانند موسي وظیف      اي انقالبي تبدیل مي     چهره
یابد   ا مي شمول ارتق   روست که فرمان او به مهرورزي تا سطح یک قانون اساسي جهان             این

 .]١١ـ١٣ صص،٢[تا سامان سیاسي جدیدي را بسازد 
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داند که مبنـاي مـشروعیت     ـ سیاسي مي  اي االهیاتي    پولس را رساله   ۀاریک پترسون رسال  
 که همان  کشد؛ زیرا این رساله براي عیسي جایگاهي سیاسي، امپراطوري روم را به چالش مي

اگر عیسي مسیح بر تخت جلـوس       «: است قائل    تأسیس سلطنت ملکوتي بر روي زمین است،      
شود، پس چرا این رخداد بیاني عمومي نداشـته           کند و با آمدنش دوران جدیدي آغاز مي         مي

 پولس است که به کافران اعالم کند کـه ایـن دیگـر        ۀ یک مبشّر، این وظیف    ۀبه مثاب ... باشد؟  
 بشارت دهد که عیـسي      پولس باید به یهودیان   . راند  ها فرمان مي    ژوپیتر نیست که در آسمان    

بـا  . کنـد   مسیح زانو به زانوي یهوه در ملکوت خدا بر تخت نشـسته و از آنجـا حکومـت مـي                   
 ].١٦، ص٢[» .سلطنت مسیح دوران جدیدي آغاز شده است

اي که مسیح     توان گفت این است که اوالً پادشاهي الهي         اما، آنچه در این خصوص مي     
نـد و تفـسیر شـد و بُعـد اجتمـاعي و سیاسـي               بدان اشاره کرد صرفاً موضوعي اخالقي ما      

گرایانه بـراي آمـدن مجـدد ایـشان           نیافت و ثانیاً، سلطنت مسیح تبدیل به آرماني موعود        
 .تعبیر و تفسیر شد

 
 کلیسا و اطاعت از حاکمان

 پولس به   ۀ سیاسي عهد جدید در فصل سیزدهم رسال       ۀکه گذشت، آشکارترین آموز     چنان
 ۀتـرین قطعـه در فلـسف        اي کـه مهـم      ان با دولت است؛ قطعه     مسیحی ۀرومیان درباره رابط  

هاي برتر بشود، زیرا که قدرتي جز از          هر شخص مطیع قدرت   «: سیاسي قرون وسطا است   
حتّي هـر کـه بـا قـدرت         . هایي که هست از جانب خدا مرتب شده است        خدا نیست و آن   

ند، حکـم بـر خـود       مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت ک            
 ].١ـ٦: ١٣رومیان، [» ...آورد 

خـست   ن ۀتـوان در رسـال       تکلیف مسیحیان در برابر دولت را مـي        ۀحکم مشابهي دربار  
شـاه را کـه   خاطر سرور اطاعت کنید؛ خواه پاد ري را به لهذا هر منصب بش «: پطرس یافت 

ن از بدکاران   جهت انتقام کشید  هام را که رسوالن وي هستند ب      فوق همه است و خواه حک     
 خـدا کـه بـه نیکوکـاري خـود جهالـت             ۀزیرا که همین اسـت اراد     . و تحسین نیکوکاران  

 .]١٣ـ١٧: ٢اول پطرس، [» ...فهم را ساکت نمایید  مردمان بي
یکي از علل چنین دستوري ایـن       . مسیحیان مأمور بودند که از حاکمان اطاعت کنند       
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زمین مقدس نفرت داشتند و چندین بار       است که یهودیان از حاکمیت امپراطوري روم بر سر        
دست به شورش ناموفق علیه آن زده بودند و منتظر مسیحا جهت بازگرداندن پادشاهي داود               

بـه  . بودند و عیسي نیز خود را مسیح خوانده، فرا رسیدن ملکوت خداونـد را وعـده داده بـود       
  .شدند همین دلیل پیروان عیسي همچون شورشیان سیاسي نگریسته مي

شـد، تـشخیص      جهاني تفسیر مي    بر حسب احوال این   » ملکوت خداوند « دوراني که    در
 ].٣٣ ص،٢، ج١٨[ و قیصر کار آساني نبود ١تفاوت نوع پادشاهي عیسي

شک به قصد رفـع       که گذشت، نداي مکرر اطاعت محض از سوي مسیحیان، بي           چنان
 ].٣٤ ص،٢ج ،١٨ [این اتهام از خود بود که، پیروان عیسي انقالبیوني سیاسي نیستند

طلبي و مهرورزي عیسي، حتـي بـه          دلیل دیگر این اطاعت، تأکید عهد جدید بر صلح        
. ، که با خواست او براي کمال معنوي پیوند داشت         ]٣٨ـ٤٤: ٥متي،  : نکـ  [دشمنان است   

 ]. همان[استفاده از زور علیه دیگران، حتي علیه دشمنان، با عشق سازگار نیست 
اعت این بود که از آنجا که عیسي، برخالف یهودیـان، بیـشتر بـر               علت سوم دستور به اط    

روح آن، و پولس نیز شریعت را  روح و باطن شریعت و دین تأکید داشت تا ظاهر خشک و بي
، این احتمال وجود داشـت کـه        ]٢٣-٢٦: ٣غالطیان،  : ک. ر[شمرد    اهمیت و غیرالزم مي     بي

 شـرایع و    ۀشود که این رهایي، رهایي از همـ       این پیام عیسي به آساني باعث این سوء تفاهم          
به همین سـبب اسـت کـه        ]. ٣٥، ص ٢، ج ١٨[جهاني است      قید و بندهاي این    ۀقوانین و هم  

مثل آزادگان، اما نـه مثـل آنـاني کـه آزادي خـود را               «: گوید  پطرس در مقابل این رهایي مي     
بـرادران را   . کنیـد  مردمان را احتـرام      ۀهم. سازند، بلکه چون بندگان خدا      پوشش شرارت مي  

 ].١٦ـ١٧: ٢اول پطرس، [» پادشاه را احترام نمایید. از خدا بترسید. محبت نمایید
دانان اولیه، نظیر آگوستین و در ادامه، آکوئیناس نیز بر ایـن باورنـد کـه بایـد از               الهي

آلود و غیرطبیعي انـسان   آگوستین این اطاعت را ناشي از وضع گناه     . حاکمان اطاعت کرد  
که این اطاعت را خداوند به جرم ارتکاب آن گناه قـرار            داند و این    ر گناه نخستین مي   در اث 

، مـسیحیان خـوب بایـد    شـهر خـدا  مطابق دیـدگاه او در      ]. ٤٥٥ ص ،١، ج ١٦[داده است   
 از منظر آگوستین، مسافران شهر خدا تا زمـاني . [V.13, P.252 ,30]مطیع دولت باشند 
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مت حاکمان شهر زمیني و صلح و امنیـت ناشـي از            که ساکن قلمرو دنیا هستند، به حکو      
به هر حال در عرض این مـدتي کـه          «: نویسد   مي شهر خدا که وي در      چنان. آن نیاز دارند  

ما همگي به عنوان مسافران شهر خدا ساکن قلمرو فنا هستیم، به صلح و آرامش دنیـوي   
 انـد احـساس     م کـرده  نیاز داریم و از این جهت به کساني که این آرامش را براي ما فـراه               

 ]. ٢٦، باب ١٩فصل ، ٣[» کنیم دین مي
 سیاسي بود، اما در تکالیف دیني، کـه مـستقیماً بـا           ۀالبته این اطاعت محدود به حوز     

آنان در این موضوعات دولت را از اقتدار ساقط         . شد  باورهاي الهي در تضاد بود، ساقط مي      
هـا بـا      نـان در تـضاد فـرامین انـسان        آ. روایي واالتر وجود داشت     دانستند؛ چون فرمان    مي

بایـد بیـشتر از انـسان         خـدا را مـي    «دانستند از کدام باید پیروي کننـد؛          فرامین خدا، مي  
که مسیحیان حاضر بـه پرسـتش خـدایان و خـود      همچنان]. ٢٩: ٥: اعمال[» اطاعت کرد 

 و نیـز    امپراطور و راز و نیاز به تمثال او نبودند و همین امتناع نوعي خرابکـاري سیاسـي                
در نظـر   ]. ٣٨ ص ،٢، ج ١٨[شد و یکي از دالیل تعقیب و آزار آنان بود             دیني محسوب مي  

. ]١٠٧ :همـان [آگوستین، اطاعت از حاکمان، مقید بـه عـدم نافرمـاني از خداونـد اسـت        
که آکوئیناس نیز معتقد است که این اطاعت تا جایي الزم است که فرمانروایـان                 همچنان

، ١٦[ها با احکام الهـي مغـایر نباشـد    باشند و دستورات آن   ) الهي (خود مطیع اوامر باالتر   
 . V.1, P.104, 5 ,29] ؛٥١٢ـ٥١٥ صص،١ج

 پـذیرش   ۀسیاست ندارد و در عمل آماد     » الهیات«با توجه به آنچه گذشت، مسیحیت       
که برخي از حقوق بنیادین بـشري بـراي پیـشرفت           هر نوع حکومتي است؛ مشروط بر این      

 ].٢٥٢ـ٢٥٣صص، ٨[ک فاعل آزاد و مسئول حفظ شود انسان به عنوان ی
 

 نزاع بر سر حق حاکمیت پاپ و امپراطور
که دین مسیحیت به صورت رسمي از سوي جامعـه و حکومـت روم پذیرفتـه                تا هنگامي 

امـا بـا    . نشده بود، جدایي کلیسا از حکومت و قدرت سیاسي امـري پذیرفتـه شـده بـود                
ز سوي امپراطوري روم، کلیسا بـه حکومـت و   رسمي شدن دین مسیحیت و پذیرش آن ا     

 اقتدار و مرجعیت کلیسا و دولـت،        ۀتدریج از دو قدرت و دو حوز        سیاست نزدیک شد و به    
امـا  . و به بیان دیگر، مرجعیت دیني و مرجعیت سیاسي یا دنیوي، سخن بـه میـان آمـد                 
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بـا ایـن    ) ٤٩٢ــ ٤٩٦( اقتدار، در پایان قرن پنجم، پاپ گالسیوس         ۀرغم تعیین دو حوز     به
روحاني اداره کرد، سعي کرد       روحاني و غیر   ۀتوان به دو شیو     استدالل که امور دنیا را مي     

او تـصریح کـرد کـه       . تـر تعریـف کنـد        بین اقتدار دیني و دنیوي را به نحـو دقیـق           ۀرابط
گیرند؛ هرچنـد اقتـدار       زمامداران امور روحاني و دنیوي هر دو اقتدار خود را از مسیح مي            

اي خطـاب بـه        قرن پنجم، در نامـه     ۀاو در آخرین ده   . رتر از قدرت دنیوي است    روحاني ب 
 :آناستاسیوس، امپراطور روم شرقي، نوشت

مرجعیت مقـدس روحانیـان و      : راند  دو نهاد با قدرت تمام بر دنیا فرمان مي        ! حضرتا  اعلي«
رسد که در     تر است، زیرا آنان را مي       اما مسئولیت روحانیان سنگین   . قدرت سیاسي پادشاهان  

اگر چـه  ! تو، اي فرزند گرامي. روز رستاخیز از اعمال شاهان در پیشگاه خداوند شفاعت کنند     
راني، اما بایـد در برابـر روحانیـان بـه             داني که به کرامت ذاتي خود بر نوع بشر فرمان مي            مي

ن فرمـان  داني که باید تابع نظام دیانت باشـي، نـه آنکـه بـر آ                مي... احترام سر فرود آري؛ تو      
رسد کـه بکوشـي تـا         داني که تو تابع داوري آنان هستي و تو را نمي            افزون بر این، مي   . براني

 .PP.228-229 ,32]: ، به نقل از٢٦٢، ص١٤[»  خود کنيۀآنان را تابع اراد
نظـام  مـسیحي نـشان از      روم   کنـستانتین، امپراطـوري      ۀدوردر آغاز قـرون میانـه و        

در جهت محافظـت از     جدید،  آیین  پراطور در چارچوب    امشت و   قیصر و پاپ دا   حکومتي  
حکومـت   کلیسا را همچون ابزاري در دستگاه دیـواني  کرد  ميتالش   خود،   ۀمتیازات عالی ا

 ظـاهر شـد   ، تئوکراسي کلیسایي     سیزدهم  تا آغاز قرن    یازدهم ، از پایان قرن   اما. نگاه دارد 
.  بـود »قدرت روحاني«قابل در م» قدرت دنیوي«شدن  تسلیم هانکه در پرتو آن، پاپ خوا  

بـه وجـود آمـد       کلیسا و قدرت سیاسي      میاندستي    دوره، مراحل متوالي هم    در طي این  
، کلیسا  ٥با شکست امپراطوري روم در قرن       که در غرب اروپا،       طور     همان .]١١٣، ص ١٤[

 . یافت دستاقتداري مستقلبه 
فت کـه تنـوع زیـادي در        توان گ  دنیاي غرب، مي  در  تحوالت  این  ، با توجه به     نابراینب

در آغـاز ایـن دوره،   .  آمـده اسـت   پدیدمناسبات کلیسا و دولت در سنت مسیحیت غربي   
، باعـث بـه     درتنگاه بـه قـ    این  .  شد مطرح ٢ پاپ گالسیوس  از جانب  ١»دو شمشیر «آیین  
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  تقـسیم  و٢ریعني اقتدا و حوزه دین، ١ حوزه دنیا، یعني قدرتـنظام دوگانه  وجود آمدن 
 دولت و کلیـسا     ،دکترینمطابق این   . شدها   ن و صالحیت   فرامی ۀمحدودیین  تع  و ها نقش

 مـشخص  ۀهیچ یک از این دو نباید از محدود       نحوي که       ، به  جایگاه برابر شدند   به لحاظ 
 ].١٢٠ـ١٢١، صص١٤[رود و هر دو باید از یکدیگر پشتیباني کنند شده فراتر 

آمـد، مناسـبات میـان دیـن و         آیین دو شمشیر، که در قرن پنجم میالدي به وجـود            
کرد و در تمام ادوار قرون وسطي یک آیین پذیرفته شـده بـود و هـر                   دولت را تعیین مي   

 .شد  آمد، به این آیین رجوع مي       اختالف یا رقابتي به وجود مي       میان پاپ و امپراطور    گاه
مـردم در    باورهـاي  هـا و    حفظ عالیق و منافع دیني و حکومت بر جان        ،  مطابق این آیین  

قرار گرفت و حفظ منافع و عالیق دنیـوي و برقـراري صـلح و نظـم و                    اقتدار کلیسا  ۀحوز
 .داران سیاسي  زمامۀعدالت بر عهد

گریگوري هفتم . جویي کلیسا بر قدرت سیاسي هستیم     اما در قرون بعدي شاهد تفوق     
هـا در دسـت        در شوراي اسقفان به حاضران گفت کـه اگـر امـور آسـمان              ١٠٧٦در سال   
توانید مقام امپراطـوري      شما مي . توانید فرمان برانید     پس بر امور زمیني نیز مي      شماست،

 . را به هر کس که شایسته دانستید تفویض کنید
 خلـع یـد امپراطـور، هنـري         ۀ دربار ١٠٨١ گریگوري به هرمان، اسقف متس، در        ۀنام

 میـان   ۀ رابط ۀراي که دربا    چهارم از اقتدار شاهي، نیز در این باب حائز اهمیت است؛ نامه           
 برتـري شمـشیر روحـاني بـر     ۀهاي ادعاي او در زمینـ      کلیسا و دولت است و شامل بنیان      

 : بخشي از استدالل او چنین است. شمشیر زمیني است
چه کسي به خاطر ندارد این کالم خداوند و : کنم ها را نقل مي فقط قلیلي از کثیر گواهي«
 کلیدهاي ملکوت آسمان را به      و...  تویي پطرس    ...«:  ما عیسي مسیح را که گفت      ۀدهند  نجات
 ءاند یا اینکه آنان جـز       آیا پادشاهان در اینجا استثنا شده     ] ١٨ـ١٩: ١٦متي،  [» ...سپارم  تو مي 
 .[P.67 ,34]» اي نیستند که پسر خدا به قدیس پطرس سپرد؟ رمه

در سـخن عیـسي بـه       » کلیـدها  «ۀاستدالل مدافعان این رویکرد چنـین بـود کـه واژ          
کلیـدها هـم بـه      . پطرس، به صورت جمع آمده است؛ یعني دو کلید است، نه یک کلیـد             
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شدند و بنابراین، پاپ که جانشین پطرس است، هر دو شمشیر را در               شمشیرها تعبیر مي  
دهد که از آن اسـتفاده کنـد، امـا اختیـار نهـایي                اختیار دارد و یکي را به امپراطوري مي       

 ]. ١٣٤ ص،٢، ج١٨[شمشیر در دست او نیست 
در دفـاع از عـزل یکـي    ) ١٢٤٣ـ١٢٥٤(استدالل پاپ اینوسنت چهارم این توجیه در  

زیـرا خداونـد مـا      «:  آمده اسـت   ١٢٤٦دیگر از امپراطوران به نام فردریک دوم، در حدود          
در مقر حواریون فقط سلطنت پاپي را قرار نداد، بلکه سلطنت پادشـاهي             ... عیسي مسیح   

س و جانشینانش زمام هـر دو امپراطـوري زمینـي و آسـماني را               را هم قرار داد و به پطر      
پس باید بدانیم که نایـب  . مدلل شده است» کلیدها«درستي در تعبیر جمع   سپرد، که به  

ها را در امور روحاني از طریق یک کلیـد بـه دسـت آورده                 مسیح قدرت داوري بر آسمان    
 .[P.148 ,34]» .ق کلید دیگرست و قدرت داوري بر زمین و در امور زمیني را از طریا

قـدرت دنیـوي    «: نویـسد    برتري قدرت روحاني بر قدرت دنیوي مي       ۀآکوئیناس نیز دربار  
 .[V.I-II, Q. 60, Art. 6 ,29]» که جسم تابع روح است چنان تابع قدرت روحاني است، هم

 کنند، گونه که به خود مسیح خدمت مي  پادشاهان مسیحي، همانۀاز نظر آکوئیناس، هم
باید به پاپ اعظم خدمت کنند، زیرا کساني که سرپرستي اهداف میاني به آنان محول شـده                 

که در    چنان. است، باید تابع کسي باشند که سرپرستي هدف نهایي به وي محول شده است             
پاپ، پادشاه پادشاهان و ارباب اربابان اسـت، کـه قـدرتش هرگـز از میـان                 «: نویسد  ادامه مي 

 .[P.94 ,28]» یش تا ابد به اتمام نخواهد رسیدنخواهد رفت و استیال
شمول تعریـف     امپراطوران در صدد بودند تا جایگاه خویش را مطابق مسیحیت جهان          

 سیاست، این   ۀروایي آنان در حوز      فرمان ۀها توانستند با محدود کردن حیط       کنند، اما پاپ  
 ].٣٠ص، ٦[تالش را به شکست بکشانند 

؛  سـیزدهم از بـین رفـت       در قـرن  دنیوي و اقتـدار دینـي       بین قدرت   تعادل  بنابراین،  
ها و قدرت    قدرت دنیوي به بدن   که  از آنجا   : در ک مطرحپاپ اینوسنت سوم    گونه که     همان

 کلیـسا یـا پـاپ    مطیعها مربوط است، امپراطور یا دولت باید   به روح،کلیسا، به ویژه پاپ 
 که نشان   ،این دو شمشیر  : فتگ دیدگاهاینوسنت چهارم نیز در راستاي تقویت این        . باشد

ـ        کـسي کـه    و   اند  نهاده شده ، در اختیار کلیسا      هستند  دو قدرت  ه  جـزو کلیـسا نیـست، ن
ند هاي دنیوي فقط مجاز     و قدرت   نه آن را؛   شمشیر را در اختیار داشته باشد     تواند این     مي

 ].١٢٤، ص٥[ باشد  شدهان داده کلیسا به آن سوي که ازقدرتي را به کار گیرند
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 آگوستینو تریونفو، تحت    ١٣٢٤در  . ها مدعي تفوق کامل خود بر پادشاهان بودند         پاپ
ودوم، در پاسخ حمالت ویلیام آکامي و مارسیلیوس پادوایي به            حمایت پاپ یوآنس بیست   

 ۀاي نوشت و گفت که قدرت پاپ از جانب خداوند است، زیرا خلیف              ها، رساله   حکومت پاپ 
 و اطاعت پاپ، حتي اگر مستغرق در گناه باشـد، واجـب          مقام او بر زمین است      خدا و قائم  

تواند وي را معزول کند  شوراي عمومي کلیسا تنها به جرم الحاد و بدعت آشکار مي . است
خـواه شـهروندان و       تواند به دل    او مي . و اال هیچ قدرتي جز قدرت خداوند فوق آن نیست         

ش کننـدگان   رعایـا و انتخـاب    هـا موافـق میـل       امپراطوران را عزل کند، حتي اگر عزل آن       
فرمـان هـیچ    . روایان را باطل و قوانین کشوري را لغو کنـد         تواند احکام فرمان    نباشد؛ و مي  

 ].٧ـ٩ صص،٦، ج٩[پادشاهي بدون موافقت و تأیید پاپ معتبر نیست 
 مسیحیت، خود را جانشینان مسیح بر روي        هاي گسترش   هاي آغازین سال    تي پاپ ح

این سیاسـت پـاپي بـه جـایي         . ارات مطلق و جهاني را داشتند     زمین دانسته، ادعاي اختی   
 م با دست خود تاج پادشاهي را بر سر شارلماني،           ٨٠٠رسید که پاپ لئوي سوم در سال        

از آن پـس،    . را ایجـاد کـرد    » امپراطوري مقدس روم  «پادشاه فرانسه نهاد و با این حرکت        
از . پ او را تـدهین کـرده باشـد        که پا دانستند مگر آن    ور نمي هیچ کس را در غرب، امپراط     

. این زمان به بعد، دخالت خشن و صـریح روحانیـان مـسیحي در سیاسـت آغـاز گـشت                   
ها تا سال     هاي صلیبي در همین دوره بود و این دخالت          هاي تفتیش عقاید و جنگ      دادگاه
 .  صورت رسمي تداوم یافت  به١٨٠٦

امل و نامتنـاهي و خیـر        مرکزي باور سیاسي قرون وسطا این بود که خدایي ک          ۀهست
 او بر روي زمین پاپ رم است و سلطنت آسماني او همتـایي              ۀمحض وجود دارد و نمایند    

 ].٦٢٠ـ٦٢١صص، ٢، ج٧[جوید  زمیني را در کلیساي مقدس کاتولیک براي خود مي
 
  گیرینتیجه
ر اصلي این آیـین،     گذا  آورد این نوشتار این است که کتاب مقدس مسیحي و بنیان            ره
 اجتمـاع، سیاسـت و      ۀکرد او و نیز حواریـون، سـخني و عملـي دربـار             مسیح و عمل   یعني

حاکمیت ندارند و آنچه در قرن چهارم براي جهان مسیحیت به وجود آمد عارضـي و در                 
 .اثر عوامل بیروني بود
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 ورود بـه    ۀ نظـري و عملـي دربـار       ۀمسیحیت در سه قرن آغازین خویش هیچ پشتوان       
دارد؛ تنها پس از رسمي شدن به عنوان آیین امپراطـوري           سیاست و کار سیاسي کردن ن     

تـدریج بـراي ایـن حـضور مبـاني سیاسـي              گراید و به    روم است که به جانب سیاست مي      
کرد آن اسـت؛      واقع، مباني نظري رویکرد سیاسي مسیحیت برگرفته از عمل         در. سازد  مي

ي او ثمـره و     شـهر خـدا    سیاسي آگوستین و کتـاب       ۀنظری! چیزي که باید برعکس باشد    
 .تاحدودي توجیه این حضور در سیاست است

 پذیرش هر نـوع حکـومتي اسـت و سـران آن بـه پیـروان دسـتور                 ۀکه کلیسا آماد  این
هاي نظري در بـاب   ها باشند، ناشي از فقدان بنیان      دهند که مطیع حاکمان و حکومت       مي

حیت و توجیـه     سو و سوار بر موج شدن براي حفظ و بقاي مسی            اجتماع و سیاست از یک    
 .وسیله با هدف از سوي دیگر است

توجهي به اجتمـاع و سیاسـت، و          کرد نخستین مسیحیت، یعني بي      ها و عمل    از آموزه 
تـوان    در ادامه، اقبال مسیحیت به اجتماع و سیاست پس از قرن چهارم، این نکته را مـي                

نـد؛ اگـر     با شرایط گوناگون رنـگ عـوض ک        ۀیافت که مسیحیت آماده است تا در مواجه       
زمینه براي سکوت سیاسي، انزواي اجتماعي و جدایي دین از سیاست فراهم بود، چنـین           

 بر اجتماع مهیا بود، چنان کند و حتي، اگر الزم           ۀکند و اگر زمینه براي حاکمیت و سلط       
هـاي سـکوالر و مـستبد         جویي، همان کارهـایي را بکنـد کـه حکومـت            باشد، براي سلطه  

 یکي از مشخصات اصلي مسیحیت در طـول تـاریخ، سـازگاري و              به بیان دیگر،  . کنند  مي
 .انطباق با شرایط جدید بوده است

گرایانـه و     یني اخالقـي، معنـوي، آخـرت      ، که آی  )ع(مسیحیت مسیر اصلي عیسي     اگر  
سران مسیحي . آورد کرد، هرگز سر از اجتماع و حکومت درنمي ترک دنیا بود را دنبال مي

او با گشادگي بـسیاري عمـل کردنـد و از آنجـا کـه خـود را                  ین   با مسیح و آی    ۀمواجهدر  
یـنش را   تلقي خویش از مـسیح و عملکـرد و آی         دانستند،    سرشار از روح خدا و مسیح مي      

 .تحقق بخشیدند نه قول و فعل مسیح را



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاهمادیان و عرفان، سال  ٢٦٤

 منابع
 مرکـز   ،، عبـدالرحیم سـلیماني، قـم      فلسفه در مسیحیت باستان    ).١٣٨٠ (استید، کریستوفر ] ١[

 .تحقیقات ادیان و مذاهبمطالعات و 
 .خواه، تهران، نگاه معاصر  لیال چمن ، االهیات سیاسي  ).١٣٩١ (اشمیت، کارل] ٢[
 .  دانشگاه ادیان و مذاهب،، حسین توفیقي، قمشهر خدا). ١٣٩١ (گوستینا] ٣[
 . آگه  تهران، ، عبدالوهاب احمدي،مدرنیته سیاسي ).١٣٨٦ (باربیه، موریس] ٤[
 . نشر دادگستر،نقیب زاده، تهران ، احمدفرهنگ و سیاست). ١٣٧٦ (نبدیع، برترا] ٥[
، احمـد    تطبیقي دولت در جوامع مسیحي و در جوامع اسالمي         ۀمطالع ).١٣٩١(ـــــــــــ  ] ٦[

 . نشر علم،زاده، تهران نقیب
 علي رامین، تهران، انتشارات علمي      سیاسي، ۀخداوندان اندیش ). ١٣٨٨(جونز، ویلیام توماس    ] ٧[

 .و فرهنگي
 .  نشر مرکز،، نزهت صفاي اصفهاني، تهران فشرده ادیانۀدانشنام ).١٣٨٩ ( رابرت،زینرچارلز ] ٨[
 .، احمد آرام و دیگران، تهران، انتشارات علمي و فرهنگيتاریخ تمدن). ١٣٩١(دورانت، ویلیام جیمز ] ٩[
 . حیات ابدي تهران،لیان،ی، طاطاووس میکائمعرفي عهد جدید ).١٣٦٢ ( مریل،تني سي] ١٠[
 .   طرح نو،، حسن کامشاد، تهرانتوکویل ).١٣٧٤ ( لري،سیدنتاپ] ١١[
 .  ، زمستان٨ ۀ، شمارهفت آسمان،  »اینک انسان... آنک مسیح  «).١٣٧٩ ( علیرضا،شجاعي زند] ١٢[
 .، تهران، نشر مرکزدین، جامعه و عرفي شدن ).١٣٨٠ (ـــــــــــــ ] ١٣[
 . تهران، نشر ثالث، جدال قدیم و جدید از نوزایش تا انقالب فرانسه). ١٣٨٧(اد جوطباطبایي، ] ١٤[
مقتضیات النهوض و التجدیـد     : الفکر العربي الدیني المسیحي   ). ٢٠٠٧( مشیر باسیل     عون،] ١٥[

 . دارالطلیعه للطباعه و النشر، بیروت، و المعاصره
االسـالمي، تهـران،      ، جواد شـیخ   سیاسي ۀخداوندان اندیش ). ١٣٨٨(فاستر، مایکل برسفورد    ] ١٦[

 .انتشارات علمي و فرهنگي
 .انجمن کتاب مقدس ایران، انتشارات ایالم). ١٩٩٦( کتاب مقدس] ١٧[
 .، خشایار دیهیمي، تهران، نشر ني سیاسيۀتاریخ فلسف). ١٣٩١(کلوسکو، جورج ] ١٨[
مطالعات و تحقیقات    حسن قنبري، مرکز     ،تاریخ کلیساي کاتولیک   ).١٣٨٤ (کونگ، هانس ] ١٩[

 .ادیان و مذاهب
  ،ي تا جامعه جدیـد    ی اجتماعي از جامعه ابتدا    ۀتاریخ اندیش  ).١٣٥٨(بکر  هري و   المر بارنز،   ] ٢٠[

 .هاي جیبي اصغر مجیدي، تهران، کتاب جواد یوسفیان، علي
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 .، بهار١٧، ش هفت آسمان، » عیسي مسیح در مسیحیت معاصرۀچهر «).١٣٨٢ ( جانکواري، مک] ٢١[
 مرکـز مطالعـات و تحقیقـات        ،، حسین توفیقي، قم   کالم مسیحي  ).١٣٧٧ ( توماس ،میشل] ٢٢[

 . ادیان و مذاهب
، علـي نخـستین،     تاریخ کلیساي قدیم در امپراطوري ایـران و روم        ). ١٩٣١. (میلر، ویلیام م  ] ٢٣[

 .آلمان، لیپسیگ
 .تبیان، تهران، یم گواهي، فصل سوم، عبدالرحشناسي ادیان جامعه ).١٣٧٧ (ویلم، ژان پل] ٢٤[
، بـاقر پرهـام،     استقرار شریعت در مذهب مـسیح      ).١٣٦٩ (گئورگ ویلهلم فریدریش   هگل،] ٢٥[

 .تهران، آگاه
  . بوستان کتاب،، عبدالرحیم گواهي، قمراهنماي ادیان زنده ).١٣٩١ (. جان ر،هینلز] ٢٦[
 . خوارزمي ، احمد سمیعي، تهرانمسیح ).١٣٧٨ ( کارل،یاسپرس] ٢٧[
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