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نور ایمان

نور ایمان :با این بیان ،سنت کلیسایی اشاره به هدیه با

ارزشی می نماید که مسیح به ارمغان آورد .در انجیل یوحنا
مسیح درباره خود فرموده“ :من چون نوري به جهان آمده ام تا هر

که به من ایمان آو ر د ،در تاریکی نماند” (یوحنا  .) 46 :12پولس
رسول نیز به این مطلب اشاره مینماید“ :همان خدا که گفت :نور
از ميان تاريکي بتابد ،نور خود را در دلهاي ما تابانيد” ( دوم
قرنتیان  .) 6 :4در جهان بت پرستان ،که مشتاق نور بود ،پرستش
خدای آفتاب ،که در هنگام طلوع مورد پرستش واقع میگردید،

رواج داشت .هر چند خورشید هر روز طلوع میکرد ،اما نور آن
قادر نبود تا همه انسانها را پوشش دهد .آفتاب ،تمام جهان
حقیقی را منور نمینماید؛ نور آن بر سایه مرگ ،جایی که چشم

برای همیشه بسته است ،نمیتابد .همانطور که ژوستین شهید

میفرماید« :کسی را نمیتوان یافت که به خاطر ایمانش به
خورشید ،حاضر باشد که بمیرد» .1مسیحیان با آگاهی نسبت به

افق بیکرانی که ایمان بر آنها میگشود ،مسیح را آفتاب حقیقی

Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 121, 2: PG 6, 758

1

1

نس
پاپ اعظم فرا یس

نور ایمان

نامیدند ،همو که اشعههایش زندگیبخش هستند 2.خطاب به

مارتا که بر مرگ برادر خود ایلعازر میگریست ،عیسی فرمود:

“مگر تو را نگفتم که اگر ايمان آوري ،جالل خدا را خواهي
ديد؟” (یوحنا  .) 40 :11هر که ایمان آورد ،میبیند؛ با نوری که
تمامی راه را نورانی مینماید ،زیرا از مسیح رستاخیزکرده

(قیامکرده ــ برخاسته) میتابد ،همان ستاره صبح که غروبی
ندارد.

یک نور فریب دهنده؟
.2

در سخن راندن از این نور ایمان ،میتوان انتقادات

بسیاری از همعصران خود شنید .دوره مدرن بر این باور است که
چنین نوری برای دوران کهن میتوانست کافی باشد ولی برای

دوران جدید و برای انسان بالغ که رشد عقالنی دارد و در
جستجوی آیندهای جدید است ،میتواند بی ثمر باشد .به این

دلیل نور ایمان نوری فریبدهنده جلوه مینماید و انسان را از
جستجوی معرفت ،باز میدارد .نیچه جوان خواهر خود الیزابت

را دعوت مینمود تا در پیمودن «راههای جدید شجاعت به خرج
داده با شک و تردید نسبت به دانسته خود پیش رود ».و نیز ادامه

Protrepticus, IX: PG 8, 195.
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Clemente Alessandrino,
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میدهد« :در این نقطه راههای بشر مجزا میگردند :اگر می-
خواهی به صلح درونی در روح و خوشبختی برسی میتوانی ایمان

داشته باشی ،ام ا اگر میخواهی شاگرد حقیقت و راستی گردی،
آنگاه تحقیق و جستجو نما» .3ایمان داشتن مانع تحقیق و
جستجو میگردد .با این استدالل ،نیچه انتقاد خود را علیه
مسیحیت گسترش میدهد با بیان اینکه مسیحیت ،موجودیت

انسان را تقلیل میدهد و تازگی و ماجراجویی را از زندگی سلب

می نماید .بدین ترتیب ،ایمان نوری فریب دهنده میگردد که
مانع پیشرفت انسانهای آزاد به سوی آینده شان میشود.

.3

در این روند ،ایمان با تاریکی همراه شد .تالش برخی بر

این بود که با قرار دادن ایمان در کنار نور عقل ،به نوعی آن را

نجات بخشند .فضای ایمان به جایی اختصاص داشت که عقل
نمیتواند آن را منور کند ،جایی بود که انسان دیگر قادر به داشتن

اطمینان نبود .بنابراین ایمان به عنوان جهشی در تاریکی تصور

گردید که در فقدان نور ،همچون حسی که یک نابینا دارد و مانند

نوری ذهنی انجام میگردید .نوری که شاید توانایی گرمی
بخشیدن به قلبها را داشته باشد و به یک نتیجه بخشی خصوصی

انجامد ولی نمیتوانست به عنوان یک منبع نوری عینی که می
3

Brief an Elisabeth Nietzsche (11 giugno 1865), in: Werke in drei Bänden,
München 1954, 953s
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توانست همه را منور کند به دیگران معرفی گردد .به تدریج ثابت
گردید که نور عقل به تنهایی قادر به منور نمودن آینده نیست و

در نهایت ،آینده در تاریکی جهالت خود باز مانده و باعث ترس
انسان از ناشناخته ها میگردید .و به همین دلیل انسان از
جستجو برای یافتن نور واقعی باز ایستاد و به داشتن اندک نوری

که بتواند نیاز روزانه او را برطرف کند ،ولی توانایی گشودن راه

را برای او ندارد ،اکتفا نمود .در غیبت نور واقعی ،همه چیز تهی
میگردد و تشخیص نیک و بد غیرممکن میگردد و در دور باطل
بدون رسیدن به هدف نهایی گام مینهیم.
نوری که باید باز مکشوف گردد
.4

به این دلیل ضروریست تا خصوصیت مخصوص نور

ایمان را باز یافت نمود ،زیرا زمانی که شعله آن خاموش گردد

تمامی نورهای دیگر نیز درخشندگی خود را از دست خواهند داد.

نور ایمان ،دارای خصوصیتی منحصر به فرد است چرا که قادر
است تمام وجود انسان را منور سازد .برای اینکه این نور پر نیرو
باشد ،نمیتواند از ما باشد بلکه از سرچشمه ای به مراتب نیرومند

تر و اصیلتر ،و در نهایت باید از جانب خدا باشد .ایمان از
رویارویی با خدای زنده متولد می شود که ما را فرا می خواند و

محبت خود را بر ما آشکار می سازد؛ محبتی که بر ما ارجحیت

دارد و بر آن میتوان تکیه نمود و زندگی را بر آن بنا کرد .تحت
4
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تأثیر تحولی که این محبت در ما پدید میآورد ،نگاه تازهای
خواهیم داشت و درک خواهیم نمود که آن وعده عظیم به انجام

خواهد رسید و روزنهای بر آینده برای ما گشوده خواهد گردید.

ایمان را که به عنوان هدیهای مافوق طبیعی دریافت مینماییم،

نوری برای راه ما میشود که ما را در سفر زمان (سفر عمر)

هدایت مینماید .از طرفی ،این نور از گذشته سرچشمه میگیرد،
و نوری است که از یک خاطره بنیادین از زندگی عیسی سرچشمه
گرفته است ،جایی که محبت او در اعتماد کامل و پیروزی بر

مرگ بیان گردیده است .از طرف دیگر ،چون رستاخیز مسیح ما

را فراتر از مرگ می خواند ،ایمان ،نوری است که از آینده بر ما
میتابد و افقهای بزرگی را برای ما میگشاید ،ما را فراتر از «من»
میبرد و به سوی مشارکت سوق میدهد .بنابراین درک میکنیم

که ایمان در تاریکی سکنی نمی گزیند بلکه نوری است برای
لحظات تاریک ما .دانته (یکی از نویسندگان ایتالیایی) بعد از

آنکه در کمدی الهی

( COMMEDIA

 )DIVINAبه ایمان خود

نسبت به پطرس رسول اعتراف میکند ،می نویسد که آن نور
«همچون جرقه ای است که شعله ای سوزان می شود و مانند ستاره

ای آسمان ،در من میدرخشد».4

Paradiso XXIV, 145-147.

5
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میخواهم از این نور برای شما سخن بگویم ،تا اینکه شعلهور

گردیده حال را منور سازد ،و در دورهای که انسان محتاج نور

است ،همانند ستارهای که افق راه ما را نشان می دهد ،بدرخشد.

.5

مسیح قبل از رنج خود ،به پطرس این اطمینان را داد« :

لیکن برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نگردد» (لوقا .)32 :22

بعد از او خواست تا برادران و خواهرانش را در همان ایمان،
استوار نماید .با آگاهی از مسئولیتی که به پطرس داده شده،

بندیکت شانزدهم خواست امسال را سال ایمان نامگذاری

نماید ،سالی پر از فیض خدا که ما را یاری می دهد و شادی ایمان

داشتن را در ما به وجود میآورد ،احیای ادراک ،افق گسترده ای
است که به سوی ایمان باز میشود تا آن را در وحدت و یگانگی،

با ایمان در خاطره خداوند ،با اعتماد بر حضور او در اعمال روح
القدس ،شهادت دهیم .اعتقاد به ایمانی که زندگی را به کمال می

رساند ،و مرکزیت آن بر مسیح و قدرت فیض او استوار است،

زندگی مسیحیان اولیه را نیرو میبخشید .در کتاب اعمال شهدا

در گفتگوی بین راستیکوس فرمانده رومی و مسیحی ای به نام
هیراکس میخوانیم :قاضی از شهید میپرسد« :خانواده تو کجا
هستند؟» و او در جواب گفت« :پدر واقعی ما مسیح است ،و

6
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مادر ما ،ایمان در اوست» .5برای مسیحیان اولیه ایمان ،به عنوان
مالقات با خدای زنده در مسیح؛ در واقع ‘مادر’ بود چون آنان را

به سوی نور رهنمون ساخته و در حیات الهی مولود کرده بود؛
تجربه ای تازه و رؤیایی روشنایی بخش از وجود ،که به خاطر آن

آماده بودند تا به آخر در جامعه شهادت دهند.

« .6سال ایمان» در پنجاهمین سالگرد افتتاح مجمع واتیکان
دوم آغاز میگردد .این تقارن به ما نشان میدهد که چگونه
مجمع واتیکان دوم مجمعی برای ایمان بود 6از آنجایی که
مرکزیت زندگی کلیسایی و شخصی ما را بر اولویت خدا در
مسیح ،قرار می داد .کلیسا هرگز ایمان را امری بدیهی نمیداند،

بلکه آگاه است که این هدیهی خداوند باید تغذیه شده قوت
گیرد تا بتواند هدایت کننده راه او باشد .مجمع واتیکان دوم،

نور ایمان را در تجربه انسانی ما از درون متبلور نمود ،و در سفر
ایمانی هر مرد و زن عصر ما ،با آنها همراه است .و بدین طریق

Acta Sanctorum, Iunii, I, 21

5

6

اگر مجمع به وضوح در مورد ایمان اظهار نظر نمیکند ،در هر برگ از آن سخن میراند،
خصوصیت حیاتی و مافوق طبیعی آن را میشناسد ،قدرت و عظمت را در آن میبیند ،و عقاید خود را
بر آن بنا می کند .کافی است کلمات مجمع را به یاد آوریم ..برای درکی هرچه بهتر اینکه مجمع است با
سنت عقایدی کلیسا ،آن چیز را که مسیح به عنوان سرچشمه است و مرجع تقلید کلیسا کانال ارتباطی آن
Paolo VI, Udienza generale [8 marzo 1967]:را به ایمان ،ایمان حقیقی مرتبط میداند (
)Insegnamenti V [1967], 705).
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آشکار نمود ،چگونه ایمان ،زندگی انسان را در همه ابعاد آن غنی
میسازد.

.7

این مالحظات در ایمان  -همراه با آنچه مرجعیت کلیسا

در مورد این فضیلت الهیاتی اعالم داشته - 7متممی هستند بر
آنچه پاپ سابق بندیکت شانزدهم در نامه های رسولی خود درباره

نیکی و امید نوشته بود .او تقریبا اولین پیشنویس نامه رسولی در

باره ایمان را تکمیل نموده بود .من نهایت قدردانی خود را نسبت

به ایشان ابراز میدارم و به واسطه رابطه برادرانه در مسیح که

داریم کار با ارزش ایشان را بر عهده میگیرم و مطلبی چند را از
خود بر آن اضافه مینمایم .جانشین حضرت پطرس ،دیروز ،امروز

و فردا فرا خوانده شده تا برادران و خواهرانش را در آن گنج پر
بهای ایمانی تقویت کند که خدا برای روشن ساختن راه بشریت

عطا کرده است.

در ایمان ،آگاه میشویم به اینکه هدیه خداوند ،فضیلتی است
که از او منشأ میگیرد ،از محبتی که بوسیله او به ما عطا گردیده
است و کالمی نیکو که به ما ارزانی شده است .،با قبول این

7

Cfr ad es. Conc. Ecum. Vat. i, Cost dogm. sulla fede cattolica Dei Filius, cap. III:
DS 3008-3020; Conc. Ecum. Vat. II, Cost dogm. sulla divina Rivelazione Dei
Verbum, 5; Catechismo della Chiesa Cattolica, 153-165.
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کالم که همان عیسی مسیح است ،کالمی که جسم گردیده
است ،روح القدس ما را دگرگون می سازد ،آینده ما را منور
گردانیده و بالهای امید را در ما به وجود می آورد تا با شادی این

راه را بپیماییم .ایمان ،امید و محبت ،طرح فوق العادهای را ایجاد
میکند ،پویایی زندگی مسیحی را به سمت صمیمیت و همدلی

کامل با خدا ،به وجود می آورند .این چگونه زندگی است که
ایمان آن را بر ما میگشاید؟ ایمان پر قدرت آن از کجا منشأ می
گیرد که چنین راه را برای زندگی پر ثمر در آینده ،نورانی می
گرداند؟

9
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فصل اول
ما محبت را دانسته و باور کرده ایم (اول یوحنا )16 :4

ابراهیم ،پدر ما در ایمان
 .8ایمان راه را بر ما میگشاید و قدمهایمان را در طول زمان
هدایت میکند .به همین دلیل ،اگر بخواهیم بفهمیم ایمان
چیست ،باید مسیری را که طی نموده و توسط زندگی انسانهای

با ایمان که در عهد عتیق به آن شهادت داده شده است ،بازگو
نماییم .جایگاه ویژه در این مورد مربوط به ابراهیم ،پدر ایمان ما

می باشد .در زندگی او واقعه ای شگفت انگیز اتفاق می افتد :خدا

با او صحبت مینماید ،خود را به عنوان خدایی که سخن میگوید
میشناساند و او را به نام صدا میکند .ایمان رابطهی نزدیکی با
گوش فرا دادن دارد .ابراهیم خدا را نمیبیند ،اما صدای او را

می شنود .اینگونه ایمان چهره ای شخصی به خود میگیرد.
بنابراین خدا به عنوان خدایی محدود در زمانی مقدس و
مخصوص شناخته نمیشود بلکه ،به عنوان خدای یک شخص،

بنابراین خدای ابراهیم ،اسحاق و یعقوب ،که قادر است با انسان
10
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رابطه برقرار نماید و با او عهد ببندد .ایمان پاسخ به کالمی است

که ما را شخصا درگیر می سازد ،با «تو»یی که ما را به نام
می خواند.

 .9آنچه در این کالم به ابراهیم گفته میشود ،شامل یک دعوت
و عهد و پیمان است .قبل از هر چیز او را ندا میدهد تا از سرزمین
خود بیرون رود ،او را دعوت میکند تا خود را برای زندگی
جدیدی آماده نماید ،خروجی که او را به سوی آینده ای غیر

منتظره میبرد .رویایی که ایمان به ابراهیم عطا خواهد نمود

همیشه در راهی که در آینده خواهد پیمود آشکار خواهد گردید.
ایمان چگونگی پیمودن راه را « می بیند» که در آن به فضای باز

کالم خدا داخل میشود .این کالم وعدهای را به همراه دارد،
«ذریت تو کثیر خواهند گردید ،پدر امتها خواهی گردید» (
پیدایش  16 :13و  5 :15و  .)17 :22این درست است که در

مقابل کالمی که پیشی میگیرد ایمان ابراهیم همیشه عملی بیاد
ماندی خواهد بود .اما این یادبود مربوط به گذشته نیست بلکه

از آنجایی که یادبود یک وعده و پیمان است ،قادر است او را
برای آینده حاضر نماید و قدمهای او را در این راه منور گرداند.

دیده میشود که چگونه ایمان به یادبودی در آینده ،با زمان حال
رابطهای تنگاتنگ دارد.

.10

آنچه از ابراهیم خواسته میشود اعتماد او به این کالم

است .ایمان این را میفهمد که کالم ،حقیقت به ظاهرا بیدوام
11
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و گذرا ،زمانی که از جانب خدا صادر میشود ،چگونه می تواند

امن ترین و راسخترین حقیقتی باشد که وجود دارد .آنچه که
ادامه سفر ما را در زمان به طور مداوم میسر میگرداند .این کالم

همانند صخره ای توسط ایمان پذیرفته میشود که میتوان بنایی
محکم بر آن ساخت .به همین منظور ایمان در کتاب مقدس به

زبان عبری به عنوان «امون ح» برگرفته شده از کلمه «امان» که در
ریشه به معنای نگاهداری است ،شناخته شده است« .ا مون ح»
میتواند وفاداری خدا و یا ایمان انسان معنی بگیرد .انسان با
ایمان ،قدرت خود را از سپردن خویش به دستان خدایی وفادار به

عهد دریافت مینماید .با مقایسه معنی کلمات که در زبان یونانی
نیز موجود می باشند «پیستوس» و در التین «فیدالیس» ،قدیس
کیریلیوس از اورشلیم ،سربلندی هویت مسیحی را در دریافت نام

خود از خداوند میداند .هر دو با ایمان خوانده میشوند .8قدیس

آغوستین در این باره چنین می فرماید« :انسانی امین که به خدا

و وعده هایش ایمان دارد ،خدایی امین که آنچه را که وعده
داده است به انسان میبخشد».9

12

Cfr Catechesis V, 1: PG 33, 505A.

8

In Psal. 32, II, s. I, 9: PL 36, 284.
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 .11آخرین دیدگاه درباره روایت ابراهیم برای درک بهتر ایمان
او دارای اهمیت است .کالم خدا ،اگر چه با خدا تازگی و اعمال

غیر منتظره به همراه دارد ،به هیچ عنوان بر تجربهی پاتریارک
اعظم بیگانگی ندارد .در صدایی که مورد خطاب قرار میدهد،

او دعوتی عمیق را در مییابد ،که از ازل در موجودیت او نگاشته
شده است .خدا وعده خود را با قسمتی از زندگی انسان که در

آن موجودیت انسان پر از امید است ،عملی میکند :همان پدر
بودن و به وجود آورنده زندگی نوین « ...زوجهات سارا پسری
برای تو خواهد زائید و او را اسحاق خواهی نامید» (پیدایش

 .) 19 :17خدایی که از ابراهیم می خواهد تا با تمام وجود به او
اعتماد نماید ،خود را به عنوان منبع و سرچشمهی هر نوع زندگی

آشکار می سازد .بدین ترتیب ،ایمان با پدر بودن خدا مرتبط است

که همه آفر ینش از او هستی مییابد؛ خدایی که ابراهیم را می
خواند ،خالق مطلق است ،خدای که «نیستی ها را به هستی فرا

می خواند» (رومیان  ،)17 :4هم او که «ما را پیش از آفرینش
جهان در وی برگزید  ...تا از مقام پسرخواندگی او بر خوردار
شویم» (افسسیان  .)5-4 :1ایمان به خدا ،روشنی بخش عمق

وجود ابراهیم  ،میگردد ،و به او این توانایی را می دهد تا منبع

همه ی نیکیها که همانا سرچشمه همه از اوست را بشناسد و
آگاه باشد که زندگی او از هیچ و بر حسب تصادف به وجود
نیامده بلکه توسط دعوت و محبتی شخصی است .خدای
13
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اسرارآمیزی که او را فرا خواند ،خدایی بیگانه نیست ،بلکه

سرآغاز و حامی همه چیز است  .ابراهیم آزمایش بزرگ در ایمان

را در قربانی کردن پسر خود اسحاق ،نشان میدهد تا چه حد این
محبت اصیل توانایی آن را دارد تا زندگی پس از مرگ را نیز
تضمین نماید .کالمی که قادر بود فرزند را در «بدن مرده» و در

«رحم مرده» سارا که عقیم بود ،به وجود آورد( ،رومیان )19 :4

قادر خواهد بود تا وعدهی آینده ای که دور از هر گونه تهدید و
خطر باشد را ،تضمین نماید (عبرانیان 19 :11؛ رومیان .)21 :4

ایمان اسرائیل
.12

روایت قوم اسرائیل ،در کتاب خروج ،ادامه راه ایمان

ابراهیم است .ایمان بار دیگر از هدیه ای اصیل به وجود میآید.
اسرائیل خود را در اختیار عمل خداوند قرار می دهد که میخواهد

او را از فقر نجات دهد .،ایمان دعوتی است برای طی نمودن راهی

طوالنی ،تا بتوانند خداوند را در کوه سینا پرستش نمایند و وارث
سرزمین وعده داده شده شوند .محبت الهی صفات پدری را دارا

می باشد که از فرزند خود در طول راه همراهی میکند (تثنیه :1
 .)13اعتراف به ایمان اسرائیل مانند روایت عمکرد خدا ،برای
آزادی و راهنمایی قوم ،توسعه می یابد (تثنیه ،)11-5 :26

داستانی که قوم آن را نسل به نسل منتقل میکرد .نور خدا در
خاطره اعمال به انجام رسیده خداوند ،می درخشد ،و در
14
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خاطرات و اعترافاتی که در مراسم اجرا میکنند از والدین به

فرزندان منتقل میگردد .بدین گونه یاد می گیریم چگونه نوری

که با ایمان دریافت میگردد ،با روایت واقعی زندگی متصل می
باشد ،خاطره اعمال عظیم خدا و وعدههایی که به تدریج به
حقیقت می پیوندند .در معماری گوتیک این امر به خوبی در

کلیساهای جامع بزرگ نشان داده شده است که چگونه نور از
میان پنجرهها که با تصاویری از تاریخ نجات تزئین شدهاند ،به

داخل میتابد .نور خدا از طریق روایت اکتشاف او به ما میرسد،
به این طریق ،مسیر ما را با گذشت زمان نورانی میکند،
نیکی های الهی او را به یاد میآورد و به ما نشان می دهد چگونه
وعدههای او عملی میشوند.

.13

داستان اسرائیل به ما میآموزد چگونه قوم اسرائیل بارها

در وسوسه ناباوری افتاد .اینجا بتپرستی به عنوان نقطه ی تضاد
و مقابل ایمان نشان داده شده است .هنگامی که موسی بر باالی

کوه سینا با خدا سخن میراند ،قوم راز پنهان بودن خدا را تحمل
نمیکند ،و نمی تواند برای دیدن خدا انتظار کشد .ایمان در
ماهیت خود ،ما را دعوت میکند تا از درخواست سریع
مستجاب شدن دعا پرهیز نماییم .دعوت ،روی نمودن به

سرچشمه ی نور است ،باید به راز چهرهای که به مرور زمان بر

حسب صالح شخصی ،قصد مکشوف کردن خویش را دارد،
احترام گذاشت .مارتین بوبر در تعریف بت پرستی از خاخام کوک
15
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( )KOCKچنین نقل قول کرده« :بتپرستی زمانی است که
شخصی با کمال احترام به چهرهای دیگر روی میکند که

چهره ی شخص نیست» .10به جای ستایش و پرستش خدا
ترجیح میدهد تا بت را بپرستد که چهره ی آن قابل رویت و
ساخت دست است .در مقابل بت امکان اینکه به واسطه دعوت
تغییری ایجاد شود وجود ندارد زیرا ،بتها «دهان دارند ،اما

سخن نمیگویند» (مزمور  .)5 :115بنابراین میفهمیم که بت

بهانهای است تا شخص جلب توجه نماید و خود را مرکز هر چیز

قرار دهد تا در کاری که انجام میدهد مورد تمجید قرار گیرد.
آنگاه که انسان جهت یابی اصلی خود ،همان چیزی که وجودش

را یکپارچه نگه می دارد ،از دست بدهد ،در خواستههای متعدد
خویش از دست خواهد رفت ،صبر برای زمان وعده داده شده را

انکار مینماید و در هزاران لحظه ار تاریخ تجزیه میگردد .به

همین منظور بتپرستی شرک است .حرکتی است بی هدف از
اربابی به ارباب دیگر .بت پرستی نشاندهنده راه نیست بلکه
پیشنهاد دهنده بی راهههای بسیاری است بدون هدفی مطمئن

بلکه راهی به سوی دخمهای پر پیچ و خم .هر که به خدا گوش فرا
ندهد ،باید به صدای بسیاری از بتها که او را فرا می خوانند «خود

M. Buber, Die Erzählungen der Chassidim, Zürich 1949, 793.
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را به من بسپار» گوش دهد .ایمان که با تغییر آمیخته است،
جهت مخالف بتپرستی است؛ جدایی و دوری از بتها برای

نزدیکی به خدای ح ی در رابطهای نزدیک است .ایمان داشتن

یعنی سپردن خویش به محبتی بخشنده که همیشه دریابنده و
بخشنده است ،وجود را هدایت نموده و پشتیبانی مینماید؛

نشان میدهد چگونه تحریفات تاریخ را اصالح میکند .ایمان به
سپردن خود در دستان خدا برای تبدیل دوباره ،تمایل دارد.

تناقض در این است :در رو نمودن مستمر به سوی خداوند ،انسان

راهی استوار را مییابد که او را از اعمال پراکنده به سوی بتها
سوق یابد ،آزاد مینماید.

.14

در ایمان بنی اسرائیل شخصیت موسی به عنوان «میانجی

» مطرح میباشد .بنی اسرائیل چهرهی خدا را نمی بیند .موسی
بر فراز کوه با «یهوه» سخن میراند و خواست او را به ملت بازگو
مینماید .با حضور این میانجی ،بنی اسرائیل یاد گرفت متحد در
سفر به پیش رود .ایمان راسخ یک فرد در جماعت ،در «ما» میان
مردم ،در ایمان رسوخ می نماید همانند انسان واحد «پسر

نخست زاده» ،چگونه خدا همه اسرائیل را می نامد (خروج :4

 .)22تعمق در اینجا به معنی یک مانع نیست بلکه گشایش به

سوی دیگران است و دیدگان بر حقیقتی بزرگ تر از ما گشوده
میشوند .ژان ژاک روسو از اینکه نمیتواند شخصا خدا را
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ببیند ،ناله می نماید« :چه بسیارند انسانها بین من خدا!» .11
« ...چقدر سادگی و طبیعی خدا نزد موسی رفته تا با ژان ژاک

روسو سخن راند؟» .12با شناختی انفرادی و محدود ،نمیتوان
معنی واقعی میانجی گری ،توانایی شرکت در دیدگاه دیگران ،فهم

و دانش به اشتراک گذاشته شده که همان فهم و دانش از محبت
است ،را درک نمود .ایمان هدیه الهی است که در قبال آن
فروتنی ،شجاعت در اختیار داشتن و در اختیار قرار دادن را می

طلبد تا بدین طریق بتوان راه نورانی مالقات با خدا و انسانها را

در تاریخ نجات ،دید و احساس نمود.
تکامل ایمان مسیحی
.15

«پدر شما ابراهیم شادی کرد بر اینکه روز مرا ببیند و دید

و شادمان گردید» (یوحنا  .)56 :8بر حسب این کالم مسیح
ایمان ابراهیم به سوی او سوق یافته بود ،به این معنی که ،رویایی

بود مقدم بر راز او .قدیس آغوستین در توضیحات خود چنین
ابراز میدارد؛ پاتریارکهای کهن بر حسب ایمان نجات یافتند،

اما ،نه بر حسب ایمان بر مسیح که آمده بود بلکه ،بر ایمان بر

Lettre à Christophe de Beaumont, Lausanne 1993, 110
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مسیح که خواهد آمد ،ایمان که بر وقایع آینده مسیح سوق می

یابد .13جوهر ایمان مسیحی ،شخص مسیح است ،اعتراف بر
اینکه عیسی خداوند است و خدا او را از مردگان برخیزانید

(رومیان  .)9 :10همهی روایات عهد عتیق در مسیح به تحقق
میپیوندند ،او «آری» بر همه وعدهها می باشد و پایه و اساس
«آمین» آخر ما در خدا میگردد (دوم قرنتیان  .)20 :1روایت

عیسی مسیح نشانگر قابل اعتماد بودن خدا است .اگر بنی
اسرائیل اعمال عظیم و پر محبت خدا را به یاد می داشتند  ،که

چگونه بیانگر اصالت اعتراف او بودند و دیدگان را بر ایمان او

میگشودند  ،اکنون زندگی مسیح مکان نهایی مداخلهی خدا و
مظهر واالی عشق او بر ما شناخته میشود .آنچه خدا بواسطه
مسیح با ما سخن میراند ،صرفا یک سخن ساده و گذرا نیست،

بلکه سخنان ابدی اوست (عبرانیان  .)2-1 :1ضمانتی از این
بزرگتر نیست به اینکه خداوند اطمینان خاطر در محبت خود را

به ما عطا نماید ،همانطور که پولس رسول آن را یادآور می شود.
(رومیان  .)39-31 :8ایمان مسیحی بنابراین ،ایمان محبت

کامل در قدرت تأثیرگذار او ،و توانایی او در تغییر جهان و

Cfr In Ioh. Evang., 45, 9: PL 35, 1722-1723.
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رازگشایی تاریخ آن است « .پس ما محبتی را که خدا نسبت به

ما دارد شناخته ایم» (اول یوحنا .)16 :4

ایمان در محبت خدا که در مسیح مکشوف گشت ،بر همان پایه

و اساسی استوار است که حقیقت و هدف نهایی بر آن تکیه

نموده است

.16

روشن ترین دلیل در اثبات محبت قابل اعتماد مسیح را

میتوان در مرگ او برای انسان یافت .اگر فدا کردن زندگی برای

دیگران نهایت محبت است (یوحنا  ،)13 :15مسیح زندگی خود

را برای همه حتی دشمنانش فدا ساخت تا قلبهای آنها را متحول
کند .به همین منظور کاتبان انجیل نگاه ایمان را بر لحظه
شکوهمند صلیب معطوف داشتند چرا که در آن ساعت است

که اقتدار و عظمت محبت خدا میدرخشد .یوحنای مقدس
شهادت با شکوه خود را این لحظه ارائه میدهد ،زمانی که همراه

با مادر عیسی ،بر او که زخمی گردید و رنج میکشید ،چشم
دوخته بود (یوحنا « .)37 :19آن که این را دید ،شهادت می
دهد تا شما نیز ایمان آورید .شهادت او راست است و او می
داند که حقیقت را میگوید» (یوحنا  .)35 :19داستیوفسکی

در کتاب خود به نام «ابله» از زبان شخصیت داستان درباره
نقاشی مسیح مرده در قبر اثر هانس هولباین جوان چنین

می نویسد« :نگاه کردن آن نقاشی میتواند باعث تضعیف ایمان
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یک شخص گردد» .14نقاشی در حقیقت با روشی بسیار تند و
خشن  ،اثرات مخرب مرگ بر جسم مسیح را به تصویر میکشد.

اما با وجود این ،تعمق در مرگ مسیح است که ایمان را تقویت
می نماید و نور خیرهکننده ای را که گویای محبت تزلزل ناپذیر او
برای ما است ،به بیننده میرساند و قادر است تا به مرگ نفوذ
یافته ،ما را رهایی بخشد .در این محبت ،که برخاسته از مرگ

نیست تا محبت خود را به ما نشان دهد ،ایمان داشتن ممکن

استتکامل  .تمامیت این ایمان بر هر گونه شک و تردید فائق می-

آید و به ما این امکان را میدهد تا کامال خود را به او بسپاریم.

.17

اکنون ،مرگ مسیح قابل اعتماد بودن کامل محبت خدا

را در نور رستاخیز آشکار مینماید .مسیح به عنوان تنها برخاسته
از مرگ ،آن شاهد امین ،شایسته ایمان داشتن به اوست
(مکاشفه  5 :1و عبرانیان  ،)17 :2و تکیهگاه محکم برایمان ما
است .همانگونه که پولس رسول میفرماید «و اگر مسیح
برنخاسته ،ایمان شما باطل است و شما همچنان در گناه

خود هستید» (اول قرنتیان  .)17 :15اگر محبت پدر ،مسیح را

از میان مردگان برنخیزانیده بود ،و اگر به جسم او حیات را
بازنگردانده بود ،بنابراین نمیتوانست محبت قابل اعتماد باشد،

Parte II, IV.
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و تاریکی مرگ را نیز روشنایی بخشد .هنگامی که پولس رسول

از زندگی جدید خود در مسیح سخن میراند ،چنین میفرماید «

با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را

به خاطر من داد » (غالطیان  .)20 :2این «ایمان به پسر خدا»

به طور یقین ایمان پولوس به عیسی است اما بر این پیشفرض
استوار است که عیسی شایسته است که به او ایمان آوریم ،بر

این اساس که نه فقط ما را تا به مرگ محبت کرد ،بلکه دقیقا

چون عیسی پسر خداست ،به این دلیل که ریشه در پدر دارد،
توانست بر مرگ پیروز گردد و به زندگی در پری آن ،درخشش

بخشد .فرهنگ ما ،درک این حضور خدا و عمل او را در جهان

از دست داده است .بر این باوریم که خدا فقط فراتر از این دنیا ،
در فضای دیگری از واقعیت وجود دارد که جدا از روابط شخصی
ما است .اما اگر چنین باشد ،اگر خدا قادر نباشد در امور جهان

دخالت نماید ،محبت او قدرت واقعی را نخواهد داشت ،حقیقی
نخواهد بود و بنابراین محبتی واقعی نخواهد بود که بتواند آن

شادی را که وعده آن داده بود ببخشد .در این صورت ،ایمان

داشتن یا نداشتن به او ،بی اهمیت خواهد بود .اما برعکس،
مسیحیان به ایمان بر محبت واقعی و قدرتمند خدا اعتراف

مینمایند که در تاریخ تاثیر گذار است و آینده آن را رقم میزند،

محبتی که در دسترس همگان قرار گرفته است ،که در رنج و مرگ
و رستاخیز مسیح کامال آشکار گردید.
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کمالی که عیسی در ایمان به ارمغان آورد ،یک بعد

دیگری نیز به همراه دارد .در ایمان ،عیسی فقط عالیترین تجلی
محبت خدا نیست که او را باور داریم ،بلکه شخصی است که در
ایمان داشتن با او متحد هستیم .ایمان ،تنها نگاه معطوف به

عیسی نیست بلکه نگاه کردن بوسیله عیسی و با چشمان او:

نوعی شراکت در دیدگاه او است .در بسیاری از شرایط زندگی به
کسانی اعتماد داریم که در فهم و دانش آنها از ما بیشتر است.
بسان اعتمادی که به یک مهندس برای ساخت خانه مان داریم،

به داروساز که داروی درمان را برای ما تهیه مینماید ،به وکیلی که

در دادگاه از ما دفاع مینماید .پس به کسی نیاز داریم تا قابل
اعتماد باشد و در علوم مربوط به خدا تبحر داشته باشد .عیسی،

فرزند او ،به عنوان شخصی معرفی میگردد که خدا را به وسیله او

میشناسیم (یوحنا  .)18 :1زندگی عیسی ،روش شناخت او از

پدر ،دنیای جدیدی از تجربه را بر ما میگشاید که میتوانیم به آن

داخل گردیم .قدیس یوحنا اهمیت رابطه شخصی با عیسی در راه
ایمان را با به کار گیری کلمه «ایمان داشتن» ،در شرایط مختلف

تشریح مینماید .همراه با «ایمان داشتن به اینکه» آنچه عیسی
میگوید حقیقت است (یوحنا  10 :14و  ،)31 ،20یوحنا

ترکیبات دیگری را نیز به کار میبرد؛ «ایمان به» عیسی و «ایمان

در» عیسی .ایمان به عیسی هنگامی است که کالم او را میپذیریم

(یوحنا  .)30 :6در عیسی ایمان داریم ،زمانی است که او را در
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زندگی شخصیمان قبول مینمایم و در اعتماد ،خود را به او
میسپاریم ،در محبت به او تکیه کرده و در طول راه از او پیروی
مینماییم ( .یوحنا 11 :2؛ 47 :6؛ .)44 :12

برای اینکه بتوانیم او را بشناسیم و به دنبال او برویم ،پسر خدا
جسم ما را بر خود گرفت ،و به این طریق برداشت او از خدا از

طریق انسان بودن نیز در طول زمان ،میسر گردید .ایمان مسیحی،
ایمانی است بنا شده بر کلمه تجسد یافته و رستاخیز آن در جسم؛

ایمان به خدایی که چنان به انسان نزدیک گشت تا در تاریخ

بشریت وارد گردد .ایمان به عیسی ناصری ما را از حقیقت جدا
نمیسازد ،بلکه به ما این اجازه را می دهد که معنی واقعی آن را

دریابیم ،تا کشف نماییم به چه اندازه خدا این جهان را دوست

دارد و آن را با صبر و حوصله به سوی خود هدایت میکند؛ و این
مسیحی را بر آن میدارد تا تالش نمایند به نحوه احسن راه خود

را بر روی زمین طی کرده زندگی نماید.

رستگاری به واسطه ایمان
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بر اساس این مشارکت دید عیسی بر جهان است که پولس

رسول در نامه های خود تشریح واضح از جوهر ایمان دار را به ما
ارائه می دهد .او که ایمان دارد ،در قبول هدیه ایمان ،به مخلوقی
جدید مبدل شده است ،موجودیتی جدید بر خود می گیرد،
موجودیت به عنوان فرزند(،به واسطه مسیح) فرزند در فرزند

میگردد .ا ب ا «پدر» ،کلمه پر معنی در تجربه عیسی میشود و به

نوبه خود مرکز تجربه او میگردد (رومیان  .)15 :8زندگی در
ایمان ،به عنوان تجربه در نقش فرزندی ،شناخت هدیه اصلی و
اولیهای است که در موجودیت خود انسان نهفته است ،این را
میتواند در جمله پولس رسول به قرنتیان خالصه گردد« :زیرا

کیست که تو را برتری داد و چه چیز داری که نیافتی؟» (اول
قرنتیان  .) 7 :4این همان کانون مناقشه پولس رسول با فریسیان

است ،بحث درباره رستگاری به واسطه ایمان و اعمال شریعت.
آنچه پولس رسول رد میکند ،اشخاصی هستند که سعی میکنند
خود را با رفتارهایشان نزد خدا عادل جلوه دهند .آن شخص،
حتی اگر تابع فرامین خدا باشد ،اگر کارهای نیک انجام دهد،

خود را مرکز قرار میدهد و آگاه نیست که سرآغاز هر نیکی خدا
است .کسی که چنین رفتار نماید و بخواهد سرآغاز هر عمل

نیک باشد ،بزودی درمییابد که ناتوان مانده است و کشف
مینماید که دیگر قادر نیست حتی تابع شریعت باشد .در خود

بسته میماند و از خدا و دیگران منزوی میگردد ،و به همین دلیل
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زندگی او بیهوده میشود ،اعمال او بیثمر میشود مانند درختی که

دور از آب می ماند.

قدیس آغوستین با زبان ساده اما گیرای خود میفرماید« :از آنکه

تو را به وجود آورد دوری نکن ،حتی در بسوی خود فرو رفتن».

15

هنگامی که انسان بر این فکر است که با دوری جستن از خدا
خود را خواهد یافت ،موجودیت او با شکست مواجه خواهد شد

(لوقا  .)24-11 :15آغاز رهایی و رستگاری بازگشایی به سوی
آنچه که در جریان است ،میباشد ،به سوی هدیه ای اصیل که

زندگی را تایید و موجودیت را پاسداری میکند .فقط در خروج از

درون است که میتوان به این اصل پی برد و تغییر یافت ،باید
اجازه داد تا رستگاری در ما عمل نموده زندگی را پربار  ،و پر از

ثمره نیکو نماید .رستگاری بواسطه ایمان ،به رسمیت شناختن
برتری خداوند است .همانطور که پولس رسول مینویسد« :

محض فیض نجات یافته اید ،بوسیله ایمان و این از شما
نسیت بلکه بخشش خدا است» ( افسسیان .)8 :2

.20

منطق جدید ایمان بر مسیح تمرکز یافته است .ایمان در

مسیح ما را رستگار میسازد ،زیرا در اوست که زندگی اساسا بر

De continentia, 4, 11: PL 40, 356.
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عشقی باز میشود که ما را از درون متحول میسازد ،که در ما و
بوسیله ما عمل میکند .این موضوع را در تفسیر رسول امتها از

کتاب تثنیه به وضوح میتوان دید ،تفسیری که با روح عهد عتیق

هم خوانی دارد .موسی به قوم میگوید که فرمان خدا فراتر و یا به
دور از انسان نیست .نباید گفت« :کیست که به آسمان صعود
کرده ،آن را نزد ما بیاورد؟» یا «کیست که برای ما به آن طرف

دریا عبور کرده آن را نزد ما بیاورد؟» (تثنیه  .)14-11 :30این
نزدیکی کالم خدا از طرف پولس رسول به حضور مسیح در میان
مسیحیان تشبیه گردیده است« .در خاطر خود مگو کسیت که

به آسمان صعود کند یعنی تا مسیح را فرود آورد» یا «کیست که
به جهان زیزین نزول کند یعنی مسیح را از مردگان بر آورد»
(رومیان  .)7-6 :10مسیح بر زمین نزول کرد و از میان مردگان

بر خاست؛ با تجسد و رستاخیز خود ،فرزند خدا به تمام زندگی
انسان وارد گشته در قلبهای ما به واسطه روح القدس ساکن
گردید .ایمان میداند که خدا خود را به ما نزدیک گردانید ،و

مسیح به عنوان هدیه به ما ارزانی داده شد تا ما را از درون تغییر

دهد ،.که درون ما ساکن است ،و اینگونه نوری است برای آغاز
و پایان و برای تمام طول سفر انسان.

.21

بدین طریق خواهیم دنیای جدید که ایمان ما را بسوی آن

میبرد خواهیم فهمید .ایماندار توسط محبت ،که در آن قادر به

دریافت ایمان گردید ،تغییر یافته است و در این دریافت محبت
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است که بدو عطا گردیده است ،فراتر از خود گسترش می یابد.

همانطور که پولس رسول تاکید میفرماید« :دیگر من نیستم که

زندگی میکنم بلکه مسیح است که در من زندگی میکند»
(غالطیان  .)20 :2و نیز چنین بشارت میدهد« :تا مسیح به

وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود» (افسسیان :3
 .)17در ایمان «من» گسترش یافته و در دیگری ساکن میگردد،

تا در دیگری زندگی نماید ،بدین گونه زندگی آنها در محبت
وسعت می یابد .این همان عمل روح القدس است .مسیحی
میتواند دیدگان مسیح را داشته باشد ،احساسات و نقش فرزندی

او را ،زیرا که در محبت او که همان روح القدس است شریک
میگردد .و در این محبت است که تصویر واقعی عیسی دریافت
میگردد .بدون پیروی از این محبت ،بدون حضور روح القدس که

به ما عطا گردیده و بوسیله آن محبت در قلبهای ما ریخته شده
است (رومیان  ،)5 :5اعتراف به این که عیسی خداوند است غیر
ممکن است (اول قرنتیان .)3 :12

نقش کلیسایی ایمان
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در این حالت موجودیت ایمان به موجودیت کلیسا

میشود .وقتی پولس رسول با مسیحیان رم از یگانه «جسم» سخن
میراند که همه ایمانداران در مسیح میباشند ،به آنها بشارت

میدهد تا بر خود نبالند و مغرور نگردند بلکه هر کس خود را « به

اندازۀ آن بهرۀ ایمان که خدا به هر کس قسمت نموده

است» (رومیان  ) 3 :12باید بسنجد .ایمان دار خود را در ایمانی

که اعتراف مینماید میبیند؛ شکل مسیح آینهای است که در آن
تصویر ایجاد شده خویش را میبیند .همانطور که مسیح همه
ایمانداران را که بدن او را تشکیل میدهند درآغوش میکشد،

زمانی که با مسیح و دیگر برادران ایمانی در ارتباط باشد فرد
مسیحی خود را عضوی از این بدن میداند .تصویر بدن نمی

خواهد مؤمن را به عضوی از اجتماع ناشناس تنزل دهد و یا

جزوی از سلسله حوادث قرار دهد بلکه ،اتحادی است زنده از

مسیح با ایمانداران و جمیع ایماندارن به یکدیگر ( .غالطیان :3

 .)28بدون از دست دادن فردیت  ،هر کس در خدمت به دیگران

تا نهایت موجودیت خود را بدست می آورد .بنابراین قابل درک
است که جدا از این جسم ،از این اتحاد کلیسا با مسیح ،از این

کلیسا که به گفتۀ رومانو گواردینی (

ROMANO

 )GUARDINIعامل تاریخی نگاه دائمی مسیح بر جهان
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است ،16ایمان فضا و تعادل خود را از دست خواهد داد ،و زمان
مناسب برای حمایت از خود را نخواهد داشت .ایمان شکل

الزمی از کلیسا است که در بدن مسیح به آن اعتراف میکند در
حالی که همدل و متحد با سایر ایمانداران است .در این فضای

کلیسایی است که ایمان هر فرد مسیحی را در اختیار همۀ
انسانها قرار میگیرد .کالم مسیح ،هنگامی که شنیده میشود ،بر

اساس اصل تاثیر گذار آن ،فرد مسیحی تبدیل به جواب گردیده

و به کالم تبشیر شده و اعتراف ایمان مبدل میگردد .پولس رسول

در رساله به رومیان در این باره میفرماید « :زیرا در دل است که
شخص ایمان میآورد  ...و با زبان است که اعتراف میکند

» (رومیان .)10:10

ایمان یک عمل شخصی یا انفرادی یا نظریهی ذهنی نیست،

بلکه ،نتیجه گوش فرا دادن است که به زبان آورده شده و در
نتیجه بشارت داده میشود .بنابراین « :اما چگونه به کسی ایمان

آورند که از او نشنیده اند؟ و چگونه بشنوند ،اگر کسی به آنان
موعظه نکند ؟ »(رومیان  .)14 :10ایمان توسط هدیه ایمان در
مسیحی که همان محبت است عمل میکند( .غالطیان .)6 :5

16

Vom Wesen katholischer Weltanschauung (1923), in: Unterscheidung des
Christlichen. Gesammelte Studien 1923-1963, Mainz 1963, 24.
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کلیسا ،زائر در طول تاریخ را به نهایت عمل میرساند .برای کسی

که به این روش تبدیل گردیده است ،روشی جدید بر دیدگان
افزوده خواهد شد ،بدینگونه ایمان ،نوری جدید برای چشمها
خواهد گردید.
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فصل دوم

اگر باور نکنید هر آینه ثابت نخواهید ماند
اشعیا 9 :7
ایمان و حقیقت
.23

در نسخه یونانی کتاب مقدس عبری ،ترجمۀ هفتادتنان

که در اسکندریه مصر تحقق یافت ،سخنان نبی خطاب به پادشاه
آحاز را چنین آورده است ،اگر باور نکنید هر آینه ثابت نخواهید
ماند ( اشعیا  .)9 :7بدین طریق ،موضوع شناخت حقیقت به

عنوان نقطه عطف ایمان قرار میگرفت .ام ا در نسخه عبری به
گونه ای دیگر خوانده میشود .نبی به پادشاه چنین میگوید« :اگر

ایمان نیاورید محکم و استوار نخواهید ماند» .اینجا چیزی

نیست جز بازی با کلمات (« )AMÀNایمان داشتن»

( )TA'AMINUو استوار خواهید ماند ( .)TE'AMENUهراسان
گشته از قدرت دشمنان ،پادشاه امنیت را در اتحاد با امپراطوری

بزرگ آشور میجوید .بنابراین ،پیامبر ،او را دعوت میکند به

«خدای اسرائیل» تنها صخره ای که هیچ وقت متزلزل نخواهد

شد تکیه کند  .،زیرا خدا قابل اعتماد است ،پس ایمان داشتن

به او منطقی است ،و امنیت خود را میتوان در او یافت .این همان
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خدایی است که پیشتر اشعیا آن را دوبار او را آمین «خدای

حق» ،پایۀ تزلزل ناپذیر پیمان خواهد خواند( .اشعیا .،)16 :65
میتوان به این فکر کرد که نسخه یونانی کتاب مقدس ،در ترجمه

«استوار ماندن» با « درک نمودن» ،در متن یونانی تغییری
محسوس مفهوم کتاب مقدس از درک و فهم موضوع اعتماد به

خدا  ،ایجاد کرده باشد .با وجود این ،این ترجمه ،که یقینا در

تعامل با فرهنگ تمدن یونان باستان پذیرفته میشد ،که با مفهوم

عمیق ترجمۀ عبری بیگانه نیست.

استواری که اشعیا نبی قول آن را به پادشاه میدهد ،در حقیقت

درک عمل خدا و آن اتحادی است که به زندگی انسان و تاریخ
ملت میبخشد .نصیحت نبی درک راه های خداوند است و در
امین بودن خدا و دیدن نقشه حکیمانه او بر اعصار حاکم است.

قدیس آغوستین از معنی «درک نمودن» و «استوار ماندن» در

کتاب اعترافات خود مختصرا سخن میراند ،وقتی از حقیقتی که
بتوان در پایدار ماند به آن تکیه کرد ،چنین میگوید« :استوار
خواهم ماند و استواری من بر تو خواهد بود ....در حقیقت

تو» » .17قدیس آغوستین با بیان این مطلب می خواهد نشان

دهد که این حقیقت قابل اعتماد خدا ،عبارت است از ،غرق
XI, 30, 40: PL 32, 825.
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شدن در کتاب مقدس ،حضور متعهدانه او در طول تاریخ ،توانایی

او در هماهنگ نمودن زمانها ،جمع نمودن روزهای گم شده
انسانها.18

.24

متن اشعیا نبی که با این دیدگاه خوانده میشود ،این

جواب نهایی را میدهد :انسان نیازمند شناخت و نیازمند حقیقت

است ،چرا که بدون آن ،پایداری خود را از دست داده به جلو
پیشروی نخواهد نمود .ایمان بدون حقیقت ،رهایی نمیبخشد،
گامهای ما را مطمئن نخواهد گرداند .افسانه ای بیش نخواهد

بود ،نمایشی از آرزوهای شادگونه ما خواهد بود ،چیزی است که
ما را به آن روشی که میخواهیم و میپسندیم ،راضی میگرداند ،یا
اینکه به یک احساس خوب تنزل مییابد که تسلی و گرمی می

دهد ،اما ،در تغییرات ذهنی ما و تغییرات زمان ،همچنان ثابت
باقی میماند و از یک حرکت متناوب در زندگی ،ناتوان میماند.
اگر ایمان چنین باشد ،پادشاه آحاز ،حق خواهد داشت تا زندگی
خود و امنیت پادشاهی خود را صرفا بر یک احساس به خطر

نیندازد .اما ایمان به خاطر همان رابطه ذاتی با حقیقت است که
نور تازهای که فراتر از محاسبات پادشاه میباشد را بدو میبخشد

Cfr ibid., 825-826.
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 ،زیرا دیدگاه آن دور دستها را میبیند ،زیرا عمل خدا را بهتر درک
میکند ،که به عهد و پیمان خویش وفادار است.

.25

یادآوری ارتباط ایمان و حقیقت ،امروز بیش از پیش به

خاطر بحران حقیقت دورانی که در آن زندگی می نماییم مورد نیاز

است .در فرهنگ معاصر ،بیشتر حقیقتی را که الهیات بیان می-

کند مورد پذیرش است .درست است که انسان میتواند با اتکا به
علم محاسبه کرده وچیزی بسازد  ،درست است زیرا حقیقت
دارد ،زیرا بدین طریق زندگی را آسان تر میکند .به نظر میرسد
این تنها حقیقت قابل قبول امروز است ،تنها حقیقتی است که

میتوان با دیگران به اشتراک گذاشت و تنها بر آن بحث و گفتگو
نمود .از طرف دیگر ،حقیقت فردی نیز هست ،که در موجودیت

،در مقابل آن چیزی که هر کس درون خود احساس میکند ،و
تنها برای فرد معتبر است که نمیتوان انتظار داشت به عنوان
پیشنهاد برای منفعت دیگران به کار گرفته شود .حقیقت بزرگ،
حقیقتی که تمام زندگی شخصی و اجتماعی را بیان میکند ،با

شک و تردید به آن نگاه میشود .آیا این سوال در ذهن نمیآید

که ،حقیقتی است که رژیمهای تمامیت خواه قرن گذشته آن را

ادعا مینمودند ،حقیقتی که عقاید خود را بر دیگران تحمیل می-

نمود تا تاریخ فردی هر شخص را پایمال و سرکوب نماید .بنابراین
نسبیگرایی  ،یعنی تنها چیزی که باقی مانده ، ،سوال درباره ی
حقیقت جهانی ،و درباره ی خدا  ،دیگر اهمیتی ندارد .در این
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دیدگاه ،که سعی دارد ارتباط بین مذهب و حقیقت را قطع نماید
منطقی است  ،زیرا این ارتباط پایه ی تعصب است که میخواهد

باعث از هم پاشیدگی کسانی باشد که باور خود را به اشتراک
میگذارند .در این مورد میتوانیم بگوییم ،خلع بزرگی در جهان
معاصر ما وجود دارد .بنابراین ،سوال درباره حقیقت ،مربوط به
خاطره است ،خاطرهای عمیق که مربوط به چیزی است که بر ما

مقدم است و به این طریق ،میتواند ما را فراتر از "من" که کوچک

است و محدود ،متحد گرداند .سوالی است درباره منشأ همه
چیز ،که با نور آن میتوان هدف را دید و مقصود از راه همگانی

را کشف نمود.

آگاهی از حقیقت و محبت
 . 26در این شرایط ،آیا ایمان مسیحی میتواند خدمتی صحیح
برای روش برداشت درست از حقیقت ارائه دهد؟ برای جواب

دادن به این سوال الزم است بر این گونه شناخت از ایمان تعمق
نمود .طرز بیان پولس رسول میتواند در این باره ما را یاری دهد

که میفرماید « :زیرا در دل است که شخص ایمان میآورد»
(رومیان  ،)10 :10قلب در کتاب مقدس ،مرکز انسان است
جایی که بافت تمام ابعاد در آن است :جسم و روح و باطن

شخص و قرار دادن خویش در اختیار جهان و دیگران ،خرد ،اراده

و احساسات .خوب ،قلب این توانایی را دارد همه ی این ابعاد را
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در بر گیرد ،چون جایی است که آمادگی دریافت محبت و
حقیقت را داریم تا ما را از درون لمس کرده از اعماق درون ما را
متغیر سازند .از آنجا که خود را در اختیار محبت قرار میدهد،

ایمان او را متحول میکند  .میتوان شناخت ایمان را در همین
پیوند ایمان و محبت  ،همچنین قدرت او در قانع نمودن و توانایی

او را در نورانی نمودن راه درک کرده و فهمید .ایمان در وابسته
بودن به محبت است که میشناسد ،به این دلیل که خود محبت

نور را به ارمغان میآورد .درک درست از ایمان را زمانی که

محبت بزرگ خدا ما را از درون متحول میسازد  ،دریافت می-
نماییم و به ما بینشی جدید برای دیدن حقیقت عطا میکند.

 .27قابل توجه است چگونه لودویک ویتگن شتاین فیلسوف،
رابطه ایمان و اطمینان را توضیح میدهد .به نظر او ،باور داشتن
مساوی است با تجربه عاشق شدن ،شناخته شده به عنوان چیزی

ذاتی ،به عنوان حقیقتی غیر عملی برای همه .19برای انسان
مدرن ،در واقع به نظر میرسد ،موضوع محبت رابطه ای با واقعیت
نداشته باشد .عشق و محبت بیشتر به عنوان تجربهای شناخته

شده است که به دنیای احساسات مربوط است نه به حقیقت.

19

Cfr Vermischte Bemerkungen / Culture and Value, G.H. von Wright (a cura
di), Oxford 1991, 32-33; 61-64.
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آیا بدرستی این دیدگاه صحیح به عشق و محبت است؟ حقیقتا،

محبت تنها به یک احساسی که در حال تغییر است خالصه نمی -
شود .آری عواطف ما را لمس میکند ،تا اینکه آن را به شخص
مورد محبت قرار گرفته رسانده راه را برای پیمودن هموار نماید،

که در واقع ،از بسته بودن در "من" خارج گردید به سوی شخص

دیگر رود ،تا رابطه ای طوالنی را برقرار نموده ،محبت اتحاد با
شخص را مد نظر قرار دهد .و آشکار میکند ،چگونه محبت نیاز

به حقیقت دارد .محبت تنها زمانی میتواند با گذشت زمان ثمره

دهد که بر حقیقت بنا گردیده باشد ، ،بر زمان زود گذر فائق آید
و پشتیبان یک مسیر مشترک باشد .اگر محبت رابطهای با
حقیقت نداشته باشد ،تحت تأثیر تغییرات عاطفی قرار میگیرد

و نمیتواند آزمون زمان را پشت سر گذارد .عشق واقعی ،بر

عکس ،همه ی عناصر شخص ما را متحد میگرداند و نوری تازه
به سوی زندگی بزرگ و کامل میگردد .بدون حقیقت ،محبت
نمیتواند عامل همبستگی باشد ،نخواهد توانست "من" را فراتر

از در خود بسته بودن ببرد ،و یا از لحظه ی ناپایدار رهایی بخشد
و به سوی ساخت زندگی پر بار برساند.

اگر محبت نیاز به حقیقت دارد ،حقیقت نیز نیازمند

محبت است .محبت و حقیقت جدا ناپذیر هستند .بدون

محبت ،حقیقت سرد و غیر ملموس میگردد ،در زندگی شخص،
آزار دهنده میگردد .حقیقتی که در جستجوی آن هستیم ،به
38
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قدم های ما معنی میبخشد ،ما را زمانی که با محبت لمس
گردیده ایم نورانی میکند .هر کسی عشق میورزد ،میداند که

عشق تجربه ای از حقیقت است ،همان است که دیدگان ما را
دنیای جدید در اتحاد با معشوق ،میگشاید .قدیس گریگور
کبیر در این زمینه میفرماید« :محبت خود به تنهایی شناخت

است و با خود منطقی جدید به همراه دارد» .20مقصود روش
خردمندانه نگاه بر جهان است ،که شناختی مشترک  ،دیدگاهی

از دیدگاه دیگر و چشم اندازی مشترک از همه چیز میگردد.
گولی لم اهل سنت تی ری در قرون وسطی ،از این سنت در تفسیر

آیه ای از غزل غزلها پیروی میکند ،جایی که محبوب به محبوبه
میگوید « :چشمانت مثل چشمان کبوتر است» (غزل غزلها :1

 .21)15این دو چشم ،همانطور که و ی لیام توضیح میدهد ،برای

رسیدن به تأمل خدا ،زمانی که خرد «خرد عشق نورانی شده»

22

عقل مؤمن و محبت هستند که چشمی واحد میگردند.

Homiliae in Evangelia, II, 27, 4: PL 76, 1207.

20

21

Cfr Expositio super Cantica Canticorum, XVIII, 88: CCL, Continuatio
Mediaevalis 87, 67.
Ibid., XIX, 90: CCL, Continuatio Mediaevalis 87, 69.
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.28اکتشاف این عشق به عنوان سرچشمه ی شناخت ،وابسته
به تجر به شخصی انسان است ،بیان معتبر در مفهوم ایمان را در
کتاب مقدس مییابد .اسرائیل از آغاز تا تکامل با بهره گیری از

عشقی که بوسیله آن خدا قوم خود را به وجود آورد ،به درک
وحدت از طرح خدا میرسد .،شناخت ایمان ،تولد در عشق خدا

که عهد و پیمان را مقرر میکند ،شناختی است که مسیر تاریخ

را منور میسازد .به همین دلیل ،در کتاب مقدس نیز ،حقیقت
و وفاداری همراه هستند .خدای حقیقی ،خدای وفادار است،

که به قول خود وفا کرده و عهد میبندد .به واسطه تجربه
پیامبران ،در رنج تبعید ،و در آرزوی بازگشت به شهر مقدس،
اسرائیل درک نمود که این حقیقت خدا ،فراتر از تاریخ آنها

پیش میرود ،برای در بر گرفتن تاریخ همه ی جهان ،از آغاز
پیدایش .شناخت ایمان ،نه تنها راه مشخصی از مسیر ملت بلکه

مسیر تمامی خلقت را ،از آغاز پیدایش آن تا به کمال  ،منور

میکند.

ایمان به عنوان گوش دادن و مشاهده
.29

به دلیل اینکه شناخت ایمان بسته به پیمان خدای وفادار

است ،که انسان را به محبت پیوند میدهد و یا سخن میراند،

این امر در کتاب مقدس به عنوان گوش دادن با حس شنوایی در
ارتباط است .پولس مقدس از یک فرمول شناخته شده استفاده
40
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میکند «ایمان از شنیدن است» (رومیان  .)17 :10شناخت
مرتبط با کالم ،شناختی شخصی است ،که صدا را میشناسد ،با

آزادی خود را در اختیار قرار میدهد و در اطاعت پیروی میکند.

به همین دلیل پولس مقدس از «اطاعت ایمان» سخن میگوید
(رومیان  5 :1و  23.)26 :16عالوه بر این ،شناخت ایمان بسته

به زمانی است که کالم نیاز دارد تا گفته شود .شناختی است که
نیاز به پیروی از یک مسیر دارد .شنیدن کمکی است برای
برقراری ارتباط بین علم و محبت.

با توجه به آنچه برای شناخت حقیقت الزم است ،شندین

برخی مواقع ،نقطه مخالف دیدن است ،که همانا مربوط به
فرهنگ یونانی است .نور ،اگر از یک طرف باعث تعمق همه چیز

که انسان آرزوی آن را دارد میشود ،از طرف دیگر ،به نظر می-
رسد فضا برای آزادی باقی نگذارد ،زیرا از آسمان نزول میکند و

23

« اطاعت در ایمان شایسته خدای است که مکشوف میکند» ( رومیان  26 :16ـ رومیان  5 :1و دوم قرنتیان

 ،) 6-5 :10که توسط آن انسان کامال خود را در اختیار و آزادانه اختیار عقل و اراده خود را در اختیار او قرار
میدهد و داوطلبانه آنچه را وی میکند تصدیق میکند .برای اینکه این ایمان به نتیجه رسد ،بخشش خدا
الزم است که از توسط تأثیر درونی روح القدس یاری میرساند و تقویت میکند ،همان که قلب را منقلب
میکند که به سوی خدا سوق یابد ،چشمان روح را باز نماید و به همه قدرت پذیرش ایمان به حقیقت را
بدهد .تا اینکه ،تعقل بر الهامات  ،عمیقتر گردد ،همان روح القدس ،ایمان را با عطایای خویش به تکامل
میرساند» ( مجمع واتیکان دوم ،نامه عقیدتی بر موضوع وحی الهی « کالم خدا شماره .) 5
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مستقیما به گوش میرسد ،بدون اینکه نیازی به پاسخ از چشم

باشد .عالوه بر آن ،به نظر دعوتی بر تأمل شخصی ،جدا از زمانی
مشخص است که انسان لذت میبرد یا رنج میکشد .بر اساس

این دیدگاه ،رویکرد کتاب مقدس به دانش ،بر خالف رویکرد

فرهنگ یونانی خواهد بود که برای تالش در فهم کامل حقیقت،

دانش را به دیدگاه مرتبط میداند.

با این حال واضح است این ادعا ،با داده های کتاب

مقدس مطابقت ندارد .عهد عتیق این دو نوع شناخت را در هم
آمیخته است ،زیرا شنیدن کالم خدا با آرزوی دیدن چهره ی او،
متحد میگردد .بدین طریق توسعه برقراری گفتگو با فرهنگ

یونانی ممکن گردید ،گفتگویی که متعلق به قلب کتاب مقدس

است .شنوایی ،گواه تماس شخصی و اطاعت است ،و نیز
واقعیت دارد که حقیقت در طول زمان آشکار خواهد گردید.

بینایی دیدگاهی کامل از تمام مسیر را ارئه میدهد که بوسیله آن

میتوان خود را به سوی طرح بزرگ خدا هدایت نمود .بدون این
چشم انداز ،تنها اجزاء جدا از تمام آنچه ناشناخته است را

بدست خواهیم آورد.

 . 30رابطه بین ،دیدن و شنیدن ،به عنوان اعضاء به کار رفته
برای شناخت ایمان ،به وضوح در انجیل یوحنا بیان گردیده
است .بر طبق انجیل ،ایمان داشتن ،شنیدن است و در عین حال
42
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دیدن .شنیدن ایمان بر حسب شناخت محبت به وجود میآید:

شنیدن شخصی است ،که صدای شبان برای او آشنا است و می-

شناسد (یوحنا )5-3 :10؛ شنیدنی که پیروی کردن را میطلبد،

همانطور که برای شاگردان اتفاق افتاد «چون آن دو شاگرد کالم

را شنیدند ،به دنبال عیسی روانه شدند» ( یوحنا  .)37 :1از طرف
دیگر ایمان به دیدن نیز مرتبط میباشد .بعضی مواقع ،دیدن
نشانه هایی از عیسی چشم اندازی از ایمان است ،مانند یهودیان

که بعد از رستاخیز ایلعازر «چون آنچه که عیسی کرد دیدند،
بدو ایمان آوردند» ( یوحنا  .) 45 :11در مواقع دیگر ،این ایمان
است که منجر به چشم اندازی عمیقتر میگردد «اگر ایمان

بیاوری ،جالل خدا را خواهی دید» (یوحنا  .)40 :11در پایان،
ایمان داشتن و دیدن با هم پیوند میخورند «هر که به من ایمان

آورد ،نه به من بلکه به آنکه مرا فرستاده است ایمان آورده

است» (یوحنا  .)45 :12بر اثر اتحاد با شنیدن است که دیدن،
پیروی نمودن از عیسی میگردد ،و ایمان  ،چشم انداز یک مسیر

میگردد که در آن چشمها به نگاه در عمق عادت خواهند نمود.

به همان طریق در صبح رستاخیز ،از یوحنا گرفته که هنوز در
تاریکی بود ،در مقابل قبر خالی « دید و ایمان آورد» (یوحنا

 )8 :20تا مریم مجدلیه ،که عیسی را در نهایت میبیند (یوحنا
 )14 :20و میخواهد او را نگه دارد ،ولی دعوت میشود تا زمانی
که در مقابل شاگردان به این موضوع اعتراف میکند و شهادت
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میدهد « خداوند را دیدم» در مسیر خود به سوی پدر تأمل کند؛

( یوحنا .) 18 :20

چطور میتوان به این نتیجه در باره شنیدن و دیدن رسید؟

این زمانی ممکن است که از شخص عیسی که دیده و شنیده

میشود شروع نمود .،او کلمه است که جسم گرفت که جالل او

را دیدیم ( یوحنا  .) 14 :1نور ایمان ،همان چهره ای است که
پدر در آن دیده میشود .در واقع ،در چهارمین انجیل حقیقتی که
ایمان دریافت میکند ، ،مکشوف شدن پدر در پسر ،در جسم او

و در زندگی زمینی او است ،در حقیقتی که میتوان آنرا « زندگی
نورانی» عیسی نامید.

24

بدین معنی که ،شناخت از ایمان ما را

فقط به نگاه حقیقت درونی دعوت نمیکند .حقیقتی را که ایمان

در خود نهفته دارد ،حقیقتی است مرتبط به مالقات با مسیح،
در تأمل بر زندگی و حس نمودن حضور او .توماس داکوین مقدس
در باره نگاه ایمان شاگردان از « ایمانی که میبیند»  ،در مقابل
چشم انداز جسمی رستاخیز نموده سخن میگوید.

25

عیسی

24

Cfr H. Schlier, Meditationen über den Johanneischen Begriff der Wahrheit, in: Besinnung
auf das Neue Testament. Exegetische Aufsätze und Vorträge 2, Freiburg, Basel, Wien
1959, 272.
Cfr S. Th. III, q. 55, a. 2, ad 1.
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رستاخیز نموده را با چشمان خود دیدند و ایمان آوردند ،یعنی
توانستند به ژرفای آن چیز که میدیدند برسند تا بر پسر خدا،

نشسته بر دست راست پدر ،اعتراف نمایند.

 . 31فقط از طریق جسم گرفتن ،از طریق مشارکت در طبیعت
انسانی ما ،میتوانست به تکامل شناخت محبت برسد .نور

محبت ،زمانی به وجود میآید که قلبا لمس کرده باشیم،
بدینگونه حضور محبوب را درون خود دریافت مینماییم ،که به

ما اجازه میدهد تا راز او را بشناسیم .خواهیم فهمید بنابراین،
چگونه ایمان همراه با شنیدن و دیدن ، ،برای یوحنا ،لمس کردن

است همانطور که در اولین رساله خود مینویسد « :آنچه شنیده
ایم و به چشم خود دیده ،و دستهای ما لمس کرد ،درباره کالم
حیات» ( .اول یوحنا  .) 1 :1با تجسد او ،با آمدن او در میان ما،

عیسی ما را لمس نمود ،و به واسطه رازهای کلیسایی ،امروز نیز
ما را لمس میکند ،بدین طریق ،با متحول ساختن قلب ما ،به ما
وعده داد و میدهد تا او را بشناسیم و او را به عنوان فرزند خدا
شهادت دهیم ..با ایمان ،میتوانیم او را لمس کرده ،قدرت

بخشش او را دریافت نماییم .آغوستین مقدس در روایت زنی که

به استحاضه مبتال بود و در لمس کردن عیسی شفا مییابد ( لوقا
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 )46-45 :8میگوید « :ایمان آوردن یعنی با قلب لمس کردن»

26

مردم اطراف او ازدحام کرده بودن ،ولی او را با ایمان شخصی

لمس نمیکند ،راز فرزند پدر بودن او را درک میکند .فقط زمانی
چشمان ما قادر به دیدن او خواند بود که در مسیح یکی شویم.

گفتگو بین ایمان و عقل
 . 32ایمان مسیحی ،که بشارت دهنده حقیقت محبت خدا
است و به سوی نیروی این محبت باز شود ،به ژرفای مرکزیت
تجربه انسان میرسد ،که توسط محبت نورانی گشته و برای در

این نور ماندن دعوت گردیده تا  ،محبت نماید .مسیحیان اولیه

با آرزوی نورانی کردن تمام حقیقت ،مخصوصا محبت خدا که

در عیسی آشکار گردید ،و سعی در بکار گیری همان محبت
دریافت شده نمودند و توانستند در دنیای یونان ،که تشنه ی
حقیقت بودند ،یاری شایسته برای گفتگو بیابند .رویارویی پیام
انجیل با تفکر فلسفی دنیای باستان ،راهی مطمئن را برای

رساندن پیام انجیل به همگان هموار ساخت ،و تعامل ثمر بخش

Sermo 229/L, 2: PLS 2, 576: “Tangere autem corde, hoc est credere”.
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بین ایمان و عقل را به وجود آورد ،که در طول قرنها ،تا به امروز،
گسترش یافت  .پاپ نیکبخت ،ژان پل دوم در رساله رسولی خود

« ایمان و خرد» ،نشان داد چگونه ایمان و خرد مکمل یکدیگر

میباشند.

27

وقتی نور کامل را در محبت عیسی دریافت می -

نماییم ،کشف میکنیم که در هر محبت ما جرقه ای از آن نور
حضور دارد و متوجه میشویم که هدف نهایی ،آن بوده است .و

در عین حال ،محبت ما که نور را به همراه داشته باشد ،ما را
یاری میدهد تا مسیر محبت به سوی کمال فدیه فرزند خدا در
ما ،را بهتر ببینیم .در این حرکت دورانی ،نور ایمان ،همه روابط

ما را نورانی میکند تا در اتحاد با محبت و مهربانی مسیح ،زندگی
نمائیم.

.33

در زندگی آغوستین مقدس ،میتوانیم مثالی پر معنی از این

مسیر جستجوی خرد را بیابیم ،با تمایل به حقیقت و واضح بودن
مسائل ،وارد افق ایمان گردید که از آن شناخت و فهمی تازه

دریافت نمود .از یک طرف ،او فلسفه یونانی نور را تأکیدی بر
چشم انداز میپذیرد .رو در رویی او با تفکر نوـ افالطونی  ،معمای

نور را بر او آشکار کرد ،که از باال نزول میکند تا به همه چیز
روشنایی بخشد ،و بنابراین ،نمادی از خدا است .بدین طریق
Cfr Lett. enc. Fides et ratio (14 settembre 1998), 73: AAS (1999), 61-62.
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آغوستین مقدس تعالی الهی را درک نمود و کشف نمود ،همه

چیزها دارای شفافیت هستند ،و بدین طریق میتوانستند مهر

خدا یعنی «خوب بودن» را منعکس کنند .به این ترتیب از تفکر

مکتب مانی که قبال او را به تفکر بر جدال همیشه گی نیکی و

بدی سوق میداد و افکار او را مغشوش میکرد ،آزاد گردید.

درک به اینکه خدا روشنایی است ،جهت گیری جدیدی از
موجودیت و نیز توانایی شناخت بدی و اینکه خطا کار بود را به

او بخشید ،و به سوی خوبی گروید.

از طرف دیگر ،اما ،در تجربه آغوستین مقدس ،که خود

او در کتاب اعترافات به آن اشاره میکند ،لحظه ی قطعی از
مسیر او از ایمان ،از دیدگاه او از خدا ،فراتر از این جهان بود،

مخصوصا زمانی از که در باغ قدم میزد صدایی را شنید که می -

گفت « :بگیر و بخوان» ،او نیز کتاب رساله های پولس را برداشته

بر فصل سیزدهم از رساله به رومیان تمرکز نمود.

28

بدینگونه بود

که خدای شخصی در کتاب مقدس مکشوف میگشت که قادر
بود با انسان سخن گوید و نزول کرده با او زندگی نماید ،در مسیر

Cfr Confessiones, VIII, 12, 29: PL 32, 762.
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تاریخ او را همراهی نماید و در زمان شنیدن و جواب دادن خود را
آشکار نماید.

علی الرغم این مالقات با خدای ( کلمه ) ،او نور را انکار

ننمود و دیدگاه خویش را تغییر نداد بلکه هر دو دیدگاه را با الهام

محبت خدا در عیسی ،یکپارچه ساخت .بدینگونه فلسفه ای از

نور را ابدا نمود که اتحاد کلمه(اشاره) را در خود بپذیرد و فضایی

را برای آزادی نگاه بر روشنایی ایجاد نماید .همانطور که الزمه
کلمه ،پاسخ آزاد است ،روشنگری نیز پاسخ خود را در تصویری

که آن را منعکس میکند مییابد .قدیس آغوستین بنابراین به «

کلمه که درون انسان میدرخشد» رجوع میکند 29.بدین طریق،
روشنایی ،روشنایی کالم میگردد ،زیرا نور ،چهره ی شخصی

میباشد ،نوری که با نورانی کردن ما ،ما را دعوت میکند ،و می-
خواهد در چهره ما منعکس گردد تا در درون ما بدرخشد .عالوه

بر این ،آرزوی چشم انداز هر چیز ،نه تنها قطعاتی از تاریخ ،در
حال میماند و در پایان برآورده خواهد گردید ،همانطور که ایپونا
مقدس میفرماید « :زمانی که انسان ،خواهد دید و عشق خواهد

De Trinitate, XV, 11, 20: PL 42, 1071: “verbum quod intus lucet”.
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این بدان معنی نیست بتواند بر تمام روشنایی ،که

همیشه پایان ناپذیر خواهد بود تسلط داشته باشد ،زیرا تماما در

نور داخل خواهد گردید.

 .34نور محبت ،مخصوصا در ایمان ،میتواند پرسشهای زمانه ما
از حقیقت را روشنایی بخشد .امروزه حقیقت به یک اصالت

ذهنی فردی ،تنزل یافته  ،فقط منحصر به زندگی انفرادی می-
باشد .یک حقیقت مشترک ما را به وحشت میاندازد ،چرا که،
تحمیلی سازش ناپذیر از نوع تمامیت خواهی را میشناسیم .ولی

اگر حقیقت ،حقیقت محبت است ،اگر محبتی است که در
رابطه با دیگران پیوند میخورد ،بنابراین از در خود بسته بودن
آزاد گردیده و میتواند بخشی از منافع مشترک باشد .به عنوان
حقیقت عشق و محبت ،خود را به زور تحمیل نمیکند و فرد را

زیر پا نمیگذارد .اگر از محبت متولد گردد ،میتواند به قلب
یعنی ،مرکزیت هر انسان برسد .بنابراین روشن است که ایمان،

سخت گیر نیست ،بلکه در همزیستی و احترام متقابل رشد می -

کند .ایمان دار خودخواه نیست ،بلکه بر عکس ،حقیقت او را
فروتن میسازد ،و از این امر آگاه میباشد ،به جای اینکه تحت

کنترل ما باشد ،ما را در آغوش گرفته و در بر میگیرد .امنیت
Cfr De civitate Dei, XXII, 30, 5: PL 41, 804.
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ایمان به دور از سخت گیری ،ما را در مسیر قرار میدهد ،و
گفتگو با دیگران و شهادت به آن را ممکن میسازد.

از طرف دیگر ،نور ایمان ،که در حقیقت محبت متحد

است ،از دنیای مادی جدا میباشد ،زیرا محبت در روح و جسم

زندگی میکند؛ نور ایمان نور تجس د یافته است و از زندگی نورانی

عیسی نشأت میگیرد .حتی ماده را روشنایی میبخشد ،در نظم
خود اطمینان دارد ،آگاه است که در آن مسیر هماهنگ و درک
مشترک همواره گسترده است .بنابراین دیدگاه علم ،از ایمان بهره

میجوید ،دانشمند را دعوت میکند تا برای دریافت حقیقت،

که ثروتی پایان ناپذیر به همراه دارد ،آماده باشد.

ایمان حس انتقاد را بیدار نگه میدارد ،از جستجو تنها

برای قانع بودن به نتیجه ی فرمول های خود ،جلوگیری میکند و

کمک میکند تا درک کند ،طبیعت همیشه عظیم و بزرگ
است .او را به کشف شگفتی های راز خلقت دعوت میکند،.
ایمان افق خرد را گسترده تر میکند تا بیشتر به جهان که اغلب

در مطالعات علمی بسته میماند ،روشنایی بخشد.
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ایمان و جستجوی خدا
.35

نور ایمان در عیسی مسیر آنانی را که در جستجوی خدا

هستند روشنایی میبخشد ،و سهم خود را در مسیحیت برای
گفتگو به سایر ادیان ارائه میدهد .رساله به عبرانیان از شهادت

صادقان سخن میراند ،که قبل از پیمان با ابراهیم ،چگونه با

ایمان در جستجوی خدا بودند .از خنوخ سخن رانده میشود که
چگونه رضامندی خدا را کسب نمود ( .عبرانیان  ،) 5 :11هیچ

چیز بدون ایمان ممکن نیست « .زیرا هر که به او نزدیک میشود

باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش

میدهد( » .عبرانیان  .) 6 :11میتوان چنین فهمید ،راه انسان
مذهبی از طریق شهادت به خدا است که از او محافظت مینماید

و یافتن او غیر ممکن نیست .چه پاداش دیگری خدا میتواند به
آنانی که او را میجویند بدهد ،مگر اینکه اجازه دهد تا او را
مالقات نمایند؟ پیش تر از آن هابیل را میتوان مثال زد ،بواسطه

ایمان او شهادت داده شد که عادل است ،بواسطه ایمان خدا

هدایای او را پذیرفت ،نخست زاده گله ی او ( عبرانیان 4 :11

) .انسان با ایمان ،میکوشد تا نشانه های خدا را در تجربیات
روزانه زندگی خود بیابد ،در گردش فصل ها ،در حاصلخیزی

زمین و در همه جنب و جوش جهان .خدا روشنایی است ،و
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میتوان او را یافت  ،حتی توسط آنانی که با قلبی پاک  ،او را

میجویند.

تصویر این جستجو ،مجوسیان هستند ،توسط ستاره به

سوی بیت الهم هدایت شدند ( متی .)12-1 :2نور خدا به سان

یک مسیر مکشوف شده در مقابل آنها قرار یافت .بدینگونه
ستاره حاکی از صبر خدا است و دیدگان ما ،باید به درخشش او

عادت کنند .انسان با ایمان قدم در راه نهاده است ،و حاضر است
تا هدایت شود ،تا از خود برون شده خدا را که همیشه شگفت

آور است بیابد .این احترام خدا بر دیدگان انسان به ما نشان می -

دهد ،نور انسانی هنگامیکه بدو نزدیک میشود ،نباید در عظمت
روشنایی خدا محو گردد ،مانند ستاره ای که توسط سپیده دم
بلعیده میشود ،بلکه بیشتر درخشش پیدا میکند یعنی هر چه
بیشتر به منبع آتش حقیقی نزدیک میشود ،باید آینه ای گردد

که نور را منعکس میکند .اعتراف مسیحیت بر عیسی ،تنها
نجات دهنده ،تأکید میکند که نور خدا بر او متمرکز گردیده
است ،یعنی در « زندگی نورانی او» 31 .هیچ تجربه ی انسانی یا

هیچ مسیر انسان به سوی خدا نیست که پذیرفته نشود ،نورانی

31

Cfr Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Dominus Iesus (6 agosto 2000), 15:
AAS 92 (2000), 756.
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نگردیده و پاک نشود .مسیحیت هر چه بیشتر در این دایره
گشوده نور مسیح فرو میرود ،به همان مقدار قادر است تا هر

انسان را در این مسیر ،به سوی خدا همراهی نماید.

از جایی که ایمان به عنوان زندگی است ،مربوط به زندگی

انسانها نیز است ،که هر چند ایمان نداشته باشند ،اما آن را آرزو

مینمایند و هیچ چیز آنها را از جستجو باز نمیدارد .به همان
اندازه که با قلبی پاک خود را بر محبت میگشایند و به آن مقدار

از نور که دریافت میکنند ،مسیری را طی مینمایند ،همان

لحظه ،راه به سوی ایمان را بدون اینکه متوجه شوند ،زندگی می-

نمایند .آنها طوری رفتار مینمایند ،به حساب اینکه خدا وجود
دارد ،بعضی اوقات نیز اهمیت او را برای یافتن راهی استوار در
زندگی مشترک ،میشناسند ،یا اینکه آرزوی نور در میان تاریکی

را تجربه مینمایند ،اما برای درک اینکه چگونه زندگی زیبا
است ،احساس میکنند که حضور خدا آن را بزرگتر و زیبا تر نیز
میکند .قدیس ایر ن وس اهل لیون درباره ابراهیم چنین توصیف

میکند ،قبل از گوش دادن به صدای خدا ،او را می جست « در
تمایل جوشان قلبی» و « تمامی جهان را پی نموده میپرسید ،خدا

کجا میتواند باشد» ،تا اینکه « ،خدا به او که در سکوت او را
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میجست ،ترحم نمود».

32

هر که قدم در راه خوبی کردن مینهد،

به خدا نزدیک میشود ،و کمک او را دریافت نموده است ،زیرا
این قدرت نور الهی است که چشمان ما را هنگامی که به سوی
تکامل او در حرکت هستیم ،روشنایی میبخشد.

ایمان و الهیات
.36

از جایی که ایمان نور است ،ما را دعوت میکند تا بدان

داخل گردیم ،و هر چه بیشتر افقی را که روشنایی میبخشد،
کشف نماییم تا آنچه را که دوست داریم ،بشناسیم .بر حسب
این آرزو است که آرزوی الهیات شکفته میشود .پس روشن
است که الهیات بدون ایمان غیر ممکن بوده وابسته به هر حرکتی

از آن است ،که با راز مسیح ،درک عمیقتر از این خود مکشوف
ساختن خدا ،به اوج خود میرسد.

نتیجه این است که در الهیات ،برای شناختن تنها بر قدرت عقل

همانند علوم تجربی اتکا نمیشود .خدا به شیئ تقلیل نمی یابد.
او کسی است که خود را میشناساند و در روابط شخص با
شخص دیگر آشکار میگردد .ایمان راستین ،عقل را برای

Demonstratio apostolicae praedicationis, 24: SC 406, 117.
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گشودن خویش بر نوری که از خدا میرسد ،سوق میدهد ،تا

اینک ،با هدایت عشق به حقیقت ،بتواند هر چه عمیقتر خدا را
بشناسد .دانشمندان الهیات و عالمان بزرگ قرون وسطی اشاره

نمودند که الهیات ،به عنوان علم ایمان ،مشارکت بر شناختی

است که خدا از خود دارد .بنابراین الهیات ،فقط کالم درباره
خدا نیست ،اما قبل از هر چیز ،پذیرش و جستجوی فهمی

عمیقتر از کالمی است که خدا به ما میرساند ،کالمی که خدا

در مورد خود تکلم میکند ،زیرا گفتگویی ابدی از یک رابطه
است و انسان را در این گفتگو وارد میکند 33 .بنابراین قسمتی

از این الهیات فروتنی است که اجازه میدهد تا از طرف خدا لمس
گردد ،محدودیتهای خود را در قبال این را راز بشناسد و خود را

با نظم و انضباط عقلی به سوی کشف ثروت بیپایان این راز،
سوق دهد.

سپس الهیات چهره کلیسایی ایمان را به اشتراک میگذارد .نور

او ،نور موضوع اصلی ایمان دار ،یعنی کلیسا است .این بدان
معنی است که ،از یک طرف الهیات در خدمت ایمان مسیحیان

33

;Cfr Bonaventura, Breviloquium, prol.: Opera Omnia, V, Quaracchi 1891, p. 201
In I Sent., proem, q. 1, resp.: Opera Omnia, I, Quaracchi 1891, p. 7; Tommaso
d’Aquino, S. Th. I, q. 1.
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باشد ،خود را با فروتنی در اختیار محافظت و تعمق ایمان بر همه
چیز ،حتی ساده ترین آنها قرار دهد .عالوه بر این ،الهیات ،از

جایی که در ایمان زندگی میکند ،مرجعیت پاپ و اسقفان را به

عنوان عامل بیرونی یا محدود کننده آزادی آن به حساب نمی -
آورد ،بلکه ،بر عکس ،به عنوان لحظات درونی و سازنده خود
میشناسد چراکه ،مرجعیت تقلید کلیسا ،تماس با منشأ اصلی

را اطمینان میبخشد و بنابراین اعتماد به سیراب شدن از کالم
مسیح در تمام موجودیت او را فراهم مینماید.
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فصل سوم
به شما سپردم آنچه را یافتم
(اول قرنتیان ) 3 :15

کلیسا مادر ایمان ما
.37

هر که خود را در اختیار محبت خدا قرار داده است،

صدای او را شنیده نور او را دریافت نماید ،نمیتواند این عطیه را

برای خویش نگه دارد .زیرا ایمان ،گوش کردن و چشم انداز است

که توسط کالم و نور نیز بشارت داده میشود .پولس رسول در
سخن راندن با قرنتیان این دو تصویر را ارائه نمود .ار طرفی او
میگوید « ،اما چون همان روح ایمان را داریم ،بحسب آنچه
مکتوب است ،ایمان آوردم پس سخن گفتم ،ما نیز چون ایمان

داریم از اینرو سخن میگوییم ( .دوم قرنتیان  .) 13 :4کالم

دریافت شده ،پاسخ گردیده بشارت داده میشود ،و بدین طریق،
به دیگران رسانده شده آنان را دعوت میکند تا ایمان آورند .از

طرف دیگر ،پولس به نور نیز اشاره مینماید « لیکن همه ما چون
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با چهره بی نقاب جالل خدا را در آینه مینگریم ،به همان صورت
متبد ل میشویم»2 ( .وم قرنتیان  ) 18 :3نوریست که از چهره ای

به چهره ی دیگر منعکس میشود ،مانند موسی که انعکاس جالل
خدا را پس از اینکه با او سخن گفت ،بر چهره خود به همراه

داشت « زیرا همان خدا ،نور خود را در دلهای ما تابانید تا
شناخت جالل خدا در چهره مسیح ،ما را منور ساز ( .دوم قرنتیان

 .) 6 :4نور عیسی در چهره مسیحیان مانند آینه میدرخشد و
پخش میگردد و بدینسان به ما نیز میرسد ،تا اینکه ما نیز بتوانیم

در این دیدگاه مشارکت نموده و نور او را بر دیگران منعکس
نماییم ،مانند نور شمع در مراسم عید پاک ،که همه شمع ها را

روشن میکند .ایمان در قالب تماس ،از شخصی به شخص دیگر
منتقل میگردد ،ماند شعله ای که بوسیله شعله دیگری روشن

میگردد .مسیحیان ،در تهیدستی خویش ،دانه ای چنان
حاصلخیز را میکارند که به درختی بزرگ مبدل میگردد و تمام

جهان را از میوه خویش پر میسازد.
.38

انتقال ایمان ،که بر همه ی انسانها در همه ی نقاط

میدرخشد ،از بعد زمان گذر کرده از نسلی به نسل دیگر

میرسد .زیرا ایمان ،از مالقاتی که در طول تاریخ به وقوع می-
پیوندد به وجود میآید و راه ما را در طول زمان منور میگرداند،

باید قرنها همچنان منتقل گردد .به واسطه زنجیری ناگسستنی
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از شهادت ها است که چهره عیسی به ما میرسد .این امر چگونه
ممکن است؟ چگونه اطمینان داشته باشیم ،این عیسی حقیقی

است که در طول قرنها دریافت مینماییم؟ اگر انسان موجودی
منزوی بوده باشد ،اگر بخواهیم از من حرکت نماییم که میخواهد

امنیت شناخت را فقط در خود بیابد ،این اطمینان غیر ممکن
خواهد بود .من نمیتوانم واقعه ای را ببینم که دوره های دورتر از

من اتفاق افتاده است .این تنها راه شناخت انسان نیست.
شخص در برقراری ارتباط با دیگران است که زندگی میکند .از

دیگران آمده ،به دیگران تعلق دارد ،زندگی او در ارتباط با
دیگران است که گسترش مییابد .حتی شناختی  ،یا علم بر خود،
بسته که به شناخت عقالنی است ،آن نیز وابسته به دیگران است

که بر ما پیشی جستهاند؛ در وهله ی اول ،والدین ما ،که به ما
زندگی بخشیدند و نام نهادند .زبان و کلماتی را که به وسیله ی
آنها شخصیت خود را ابراز میکنیم و واقعیت مربوط به خودمان

را تجزیه تحلیل نماییم ،به واسطه خاطره زنده دیگران نگاه داشته
شده است دریافت نموده ایم .در ایمان نیز اینگونه است ،شناخت
انسان را به کمال میرساند .گذشته ایمان ،همان محبت عیسی

است که زندگی تازه را به دنیا بخشید ،و خاطره و شهادت دیگران
است ،که به عنوان یادبودی زنده در کلیسا محفوظ مانده است.

کلیسا مادری است که با ما یاد میدهد زبان ایمان را تکلم نماییم.
یوحنا کاتب انجیل در انجیل خود بر این امر بسیار تأکید نموده
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است ،ایمان و خاطره را با هم متحد نموده هر دو را به عمل روح
القدس مرتبط دانسته است ،همانگونه که عیسی میفرماید« :

همه چیز را به یاد شما خواهد آورد»(یوحنا  .) 26 :14محبت
که همان روح است ،که در کلیسا سکنی گزیده است ،همه ی
زمان ها را با هم متحد میکند و ما را هم کیشان عیسی به شمار
میآورد ،بدینگونه ،در مسیر ایمان ما را راهنمایی مینماید.

.39

ایمان آوردن به تنهایی غیر ممکن است .ایمان یک گزینه

ی فردی نیست که درون فرد به وجود میآید ،یک رابطه بسته
بین "من" ایمان دار با "تو" الهی ،منحصرا بین فرد و خدا نیست.
ایمان در طبیعت خود بر " ما " گشوده میشود ،همیشه درون
اجتماع کلیسایی شکل میگیرد .فورم اعتراف به ایمان در مراسم

تعمید یاد آورد این حقیقت است .امان آوردن پاسخی است

برای یک دعوت ،به یک کالم که باید شنیده شود نه اینکه از

درون " من " باشد ،برای همین جزوی از گفتگو است  ،نه یک
اعتراف درست متولد شده در درون یک فرد .فقط ممکن است

به عنوان شخص پاسخ داد " ایمان دارم " ،تنها به خاطر اینکه
مربوط به رابطه ای گسترده است ،زیرا گفته میشود " ایمان

داریم " .این گشاده رویی به " ما بودن " کلیسایی بر اساس
گشودن خویش بر محبت خدا است ،که به تنها رابطه پدر و پسر،

بین "من" و "تو" منحصر نمیگردد ،بلکه در روح القدس " ما "
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گردیده ،بین اشخاص رابطه برقرار میکند .به همین دلیل ،هر که

ایمان دارد تنها نیست ،بلکه همان ایمان باعث پخش و دعوت

دیگران بر این شادی میگردد .هر که ایمان را دریافت میکند،
متوجه میشود که فضای " من " او گسترده تر میشود ،و در او

روابط دیگری به وجود میآیند که به زندگی ارزشی بیشتر می -
بخشند .ترتولیانو با صراحت در باره تعلیم مسیحی نو ایمانداران
میگوید « :پس از شسته شدن در تولدی تازه ،به خانه ی مادری

دعوت گردیده تا دستهای خود را همراه با برادران برای دعای ای
پدر ما دراز کند ،که چگونه در خانواده جدید پذیرفته شده
است».

34

رازهای فیض بخش و انتقال ایمان
.40

کلیسا به عنوان یک خانواده ،محتوای آنچه در حافظه

دارد را به فرزندان منتقل میکند .چگونه باید انجام دهد ،تا که
چیزی از دست نرود ،بر عکس ،همه چیز در ارثی که از ایمان

دریافت نموده است تأمل نماید؟ ما بوسیله ی سنت رسوالن که

در کلیسا با پشتیبانی روح القدس محفوظ است ،این خاطره ی

Cf. De Baptismo, 20, 5: CCL 1, 295.
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زنده و بنیادی را لمس مینماییم که توسط رسوالن به ارث گذاشته

شده است ،همانطور که مجمع واتیکان دوم بر آن تأکید می-
نماید « :در بر گیرنده ی همه چیزهای الزم برای یک زندگی
مقدس و رشد ایمانی قوم خدا است ،بنابراین کلیسا در عقاید و

باورها ،در زندگی و سنت خود پایبند مانده و به همه نسلها ،آنچه

را که هست و به آن ایمان دارد ،منتقل مینماید»

35

ایمان در واقع ،نیازمند محیطی است تا در آن بتوان شهادت داد

و رابطه برقرار نمود ،و مناسب و متناسب با آنچه مورد ارتباط قرار
میگیرد باشد .برای انتقال محتوایی که صرفا اعتقادی باشد،

یک عقیده یا یک کتاب  ،یا تکرار یک پیام شفاهی کافی خواهد
بود.
اما آنچه توسط کلیسا منتقل میشود ،آنچه در سنت زنده ی آن
انتقال می یابد ،نور تازه ای است که از ارتباط با خدای حی متولد

میگردد ،نوری که باطن شخص را لمس مینماید ،قلب و خرد ،

Dogmatic Constitution on Divine Revelation Dei Verbum,

35

8.
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اراده و عاطفه ی او را ،تحت تأثیر قرار میدهد ،او را برای ایجاد

رابطه با خدا و دیگران آماده میسازد.

برای انتقال این احساس کامل بودن ،راهی مخصوص وجود

دارد ،که همه ی موجودیت شخص را در آن دخالت میدهد ،بر
جسم و روح ،باطن و روابط او تأثیر میگذارد .این راه ،رازهای

کلیسایی هستند که در مراسم کلیسایی برگزار میشوند .در آن
خاطره تجسد یافتن کلمه اعالم میگردد ،که به هر مکان و زمان

از زندگی گره خورده است ،و در بر گیرنده ی همه ی احساسات
است ،شخص به عنوان عضو یک ساختار زنده ،در یک بافت

رابطه اجتماعی درگیر است .بنابراین ،اگر واقعیت دارد که رازها
رازهای ایمان هستند،

36

باید گفت ساختار ایمان همان رازها

هستند .بیداری ایمان از بیداری حس تازه ای از رازها در زندگی
انسان و تمام موجودیت مسیحی دریافت میگردد ،و نشان
میدهد چگونه آنچه مرئی است به سوی راز ابدی گشوده میشود.

Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on

36

the Sacred Liturgy Sacrosanctum

Concilium, 59.
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 .41انتقال ایمان در مرحله اول ،از طریق تعمید صورت میپذیرد.
شاید به نظر رسد تعمید فقط نشانه ای برای اشعار ایمان باشد،

و یا یک عمل آموزشی برای آنانی باشد که نیاز به تصویر و
حرکات دارند ،اما بعد از آن در نظر گرفته میشود .پولس رسول

درباره تعمید ،به ما یادآوری میکند که اینچنین نیست.
میفرماید :به واسطه تعمید ،در مرگ با مسیح دفن گشته ایم ،زیرا

همانطور که عیسی از میان مردگان در جالل پدر برخاست ،به

همین سبب میتوانیم زندگی تازه ای را آغاز نماییم ( رومیان :4
 .) 4در تعمید به مخلوقات تازه و فرزند خوانده خدا ،مبدل
میشویم .پولس رسول تأکید میفرماید :شخص مسیحی ،به یک

فرم از تعلیم سپرده شده است (  ، ) typos didachesکه قلب
او مطیع آن است ( رومیان  .) 17 :6در تعمید  ،انسان علمی را
نیز دریافت میکند تا آن را بشارت دهد و یک راه عملی از زندگی
است که دربر گیرنده شخصیت اوست او را به سوی خوبی

رهنمون میسازد.

به یک فضای تازه منتقل میگردد ،و به یک محیط جدید  ،به
یک رفتار تازه اجتماعی ،یعنی کلیسا ،سپرده میشود .تعمید به
ما یادآوری میکند که ،ایمان حاصل از عمل یک شخص در انزوا
نیست ،تنها رفتار یک انسان متکی بر نیروی خویش نیست،

بلکه باید دریافت گردد ،وارد یک رابطه کلیسایی گردد که عطیه
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خدا به واسطه آن منتقل میگردد .هیچ کس نمیتواند خود را

تعمید دهد ،همانطور که هیچ کس نمیتواند به تنهایی موجودیت

یابد .همه تعمید را دریافت نموده ایم.

 .42ویژگیهای تعمید که ما را وارد این فرم جدید از تعلیم می-
کنند کدام هستند؟ بر تعلیم گیرنده قبل از هر چیز نام تثلیث
مقدس :پدر ،پسر ،و روح القدس خوانده میشود .بدین طریق از

همان لحظات آغازین خالصه ای از مسیر ایمان داده میشود.
خدا که ابراهیم را خواند و خواست خدای او شناخته شود ،خدا

که نام خود را بر موسی مکشوف ساخت ،خدا در سپردن پسر
خویش  ،نام او را برای ما آشکار نمود ،هویت تازه از فرزند بودن

را به دریافت کننده تعمید ،میبخشد .غوطه ور شدن در آب به
عنوان مرحله ای از تعمید بدین معنی است ،آب ،نماد مرگ است

 ،در همان زمان دعوتی است برای تغییر ” م نی ت “ و روزنه ای به

سوی ” من“ بودن به معنی گسترده ،و نیز نماد زندگی است ،در

رحمیکه با پیروی از مسیح در ذات جدید او ،از نو متولد میشو یم.
بدین طریق ،به واسطه فرو شدن در آب ،غسل تعمید از ساختار

جسم گرفتن ایمان سخن میگوید .اعمال مسیح حقایق شخصی

ما را لمس مینماید ،به عنوان فرزند خوانده گان خدا ،شریک در

طبیعت الهی او ،ما را در اساس تبدیل میکند ،بدین گونه همه
روابط و وضعیت ما را در دنیا و جهان هستی ،متحول میکند ،تا
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در صمیمیت ،وارد زندگی او گردیم .این دگرگونی در تعمید ،ما را
یاری می دهد تا اهمیت تعالیم را دریابیم،که امروزه حتی در جوامع

با ریشه کهن ،که عده ی بیشماری از جوانان به راز تعمید روی

میآورند ،اهمیت خاصی به بشارت جدید کالم خدا میبخشد.

این مسیر آمادگی برای دریافت غسل تعمید است ،برای تغییر

تمام موجودیت در مسیح.

میتوان با رجوع به بخشی از کتاب اشعیا نبی که حاکی از تعمید

در ادبیات مسیحیت کهن است ،ارتباط بین تعمید و ایمان را هر
چه بهتر درک نمود؛ « ملجاء ( پناهگاه ) صخرهها خواهد بود .نان

او داده خواهد شد و آب او ایمن خواهد بود» ( اشعیا 16 :33

) 37.کسی که غسل تعمید را دریافت نموده است ،از آب مرگ
نجات یافته ،میتواند بر صخره قوی بایستد ،چراکه قدرتیکه به آن
تکیه کند را یافته است .بنابراین ،آب مرگ به آب زندگی تبدیل

میشود .متن به زبان یونانی آن را ”  “ pistósیعنی آب ” وفادار “

بیان میکند .آب تعمید وفادار است ،چرا که میتوان بر آن تکیه

Cf. Epistula Barnabae, 11, 5: SC 172, 162.
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نمود ،زیرا جریان آن از محبت عیسی نیرو میگیرد،که همانا منبعی

مطمئن در مسیر زندگی ما است.

 .43ساختار غسل تعمید ،پیکربندی آن به عنوان تولد دوباره ،که
در آن نامی جدید و زندگی جدید دریافت مینماییم ،ما را یاری می
کند تا معنی و اهمیت واقعی تعمید در کودکان را بهتر درک

نماییم .کودک به تنهایی در آزادی خود توانایی دریافت ایمان را

ندارد ،به تنهایی قادر به اعتراف به آن نیست ،به همین دلیل،

توسط والدین و پدر و یا مادر تعمیدی به نام او ،اعتراف میگردد.

ایمان در پیکر اجتماعی کلیسای تجربه شده و در کلمه ” ما “
خالصهگردیده است .بدین طریقکودک ،میتواند توسط والدین و

پدر یا مادر تعمیدی و یا دیگران پشتیبانی شود ، ،و در ایمان آنها

و ایمانکلیسا پذیرفتهگردد ،و مانند شمعی استکه از شمع روشن

مراسم راز تعمید نور میگیرد .این ساختار تعمید ،بیانگر اهمیت
پیوند کلیسا و خانواده در انتشار ایمان است .والدین ،بر حسب

کالم قدیس آگوستین ،دعوت گردیده اند« ،نتنها فرزندان را بدنیا
آوردند بلکه ،آنها را به خدا نزدیک گردانند تا به واسطه برکت

تعمید تولدی دوباره به عنوان فرزندان خدا یابند و عطیه ی ایمان
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را دریافت نمایند 38 ».بدین طریق ،عالوه بر زندگی ،جهت گیری
اساسی از وجود و امنیت آینده ای بهتری را نیز دریافت مینمایند،

جهتگیری که در مراحل بعد توسط راز تأیید با مهر روح القدس،

مستحکم تر خواهد گردید.

 .44طبیعت رازگونه ایمان ،معنی حقیقی خود را در قربانی مقدس
دریافت مینماید .زیرا تغذیه ی اصلی ایمان از قربانی مقدس است،
در آن مالقات مسیح ،در عمل واالی محبت ،در فدیه قرار دادن

خویش برای بخشیدن حیات ابدی  ،حقیقتا آشکار میگردد.

در قربانی مقدس تقاطع دو محوری که ایمان مسیر خود را بر آنها

میپیماید ،میتوان یافت .از طرفی ،محور تاریخ که در آن قربانی
مقدس ،یک خاطره ،بروز بودن رمز و راز ،که گذشته ،به عنوان
واقعه ی مرگ و رستاخیز ،توانایی خود بر گشایش بر آینده و

تکامل نهایی را پیش بینی میکند .مراسم کلیسایی هر روز با به
اشتراک گذاشتن راز رهایی به روشنی بیانگر آن است .از طرفی،

محور دیگری استکه جهان مرئی را به سوی جهان نامرئی هدایت

Cf. De Nuptiis et Concupiscentia I, 4, 5: PL 44, 413:

38

"Habent quippe intentionem generandi regenerandos, ut
qui ex eis saeculi filii nascuntur in Dei filios renascantur".
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میکند .در قربانی مقدس میتوانیم ژرفای حقیقت را مشاهده
نماییم .نان و شراب که به خون و بدن مسیح تبدیل میگردند ،که

او مسیر فصح به سوی پدر را حی و حاظر میکند؛ این جنبش ،ما

را با روح و روان همراه با جنبش همه ی خلقت وارد پری خویش

در خدا میکند.

 .45در برگزاری راز های الهی،کلیسا خاطره ی خود را در اعتراف

به ایمان ،به دیگران منتقل میکند .اما در آن ،فقط به مجموعه ای

از حقایق انتزاعی اشاره نمیکند .بلکه ،در اعتراف به ایمان ،همه

ی حیات وارد مسیری از اتحادکامل با خدای حی میشود .در بیان

 ”،قانون ایمان “ میتوانیمگفت ،از ایمان دار دعوت میشود تا وارد

این رازی گردد که بدان اعتراف میشود و بر اثر آنچه که اعتراف

میکند ،تغییر کند .برای درک هر چه بهتر این واقعیت ،به محتوای

قانون ایمان نظر افکنیم .ساختار آن بر اساس تثلیث مقدس است،
پدر و پسر در روح محبت متحد میگردند .ایمان دار ،تایید میکند
که هسته ی بودن ،راز نهفته ی همه چیز ،صمیمیت و همدلی الهی

است .عالوه بر آن ” ،ایمان دارم “ حاوی اعتراف مسیحی است
که شامل ،راز حیات مسیح تا پای مرگ و رستاخیز و صعود به

آسمان ،در انتظار بازگشت دوباره و نهایی او در جالل ،میباشد.
چنین گفته میشود که ،این همدلی با خدا ،محبت مشترک پدر،

پسر و روح القدس ،قادر است همه سرگذشت انسان را دربر گیرد،
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و او را در پویایی صمیمیت خود سهیم گرداند که از پدر نشأت

میگیرد و بدو ختم میشود .آن که به ایمان اعتراف میکند ،خود را
درگیر حقیقتی میبیند که اعتراف میکند .بدون متغیر شدن از

ایمان ،نمیتواند کلمه ” ایمان دارم “ را حقیقتا بر لب راند ،بدون
اینکه در محبتی که او را دربر میگیرد و او را بخشی از این

صمیمیت بزرگ اعتراف با کالم ” ایمان دارم “ که همان کلیسا

است ،قرار میدهد ،مشارکت داشته باشد .همه ی حقایق مربوط
به ایمان سخن از راز زندگی تازه در ایمان به عنوان مسیری به سوی

ایجاد صمیمیت با خدای زنده ،سخن میرانند.
ایمان ،دعا و احکام دهگانه

 .46دو عنصر دیگر در انتقال وفادار خاطرهکلیسا ،نقش به سزایی
دارند .در مرحله اول" ،دعای خداوند ،ای پدر ما" .بوسیله ی آن

شخص مسیحی ،یاد میگیرد و تجربه شخصی روحانی خویش را

با مسیح به اشتراک میگذارد و با دیدهگان مسیح مینگرد .از او

که نور از نور است و پسر یگانه ی پدر ،ما نیز خدا را میشناسیم

و میتوانیم آرزوی نزدیک شدن به در دیگران بر افروزیم.

رابطه بین ایمان و احکام نیز به همان اندازه از اهمیت برخوردار

است .ایمان ،همانطور که گفتیم ،مانند یک مسیر است ،راهی

برای دیدار با خدای زنده .به همین منظور احکام ،حقیقتی بسی
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عمیق را بر نور ایمان ،بر اعتمادکامل بر خداییکه رهایی میبخشد
 ،بیان میکند ،چرا که شامل کلماتی هستند ،بیانگر ده فرمان خدا

« من خدای تو هستم که تو را از مصر بیرون آوردم » ( خروج :20

 .) 2احکام ده گانه فقط مجموعه ای از دستورات منفی نیستند،

بلکه اشارات عملی هستند برای خارج شدن از "من"  ،بسته شده

در خود ،و وارد شدن بهگفتگو با خدا ،و در آغوشکشیدن رحمت

او و در نتیجه حمل رحمت او .بدین طریق ،ایمان محبت خدا،

سرآغاز و پشتوانه همه چیز را اعتراف مینماید ،اجازه میدهد تا
توسط آن محبت به حرکت در آمده و به سوی کمال صمیمیت با

خدا قدم بردارد .احکام دهگانه ،به نظر میرسد راه قدردانی و پاسخ
به این محبت را هموار میسازد ،این امر ممکن است چراکه ،در

ایمان ،محبت خدا که تغییر دهنده وجود ما است را تجربه نموده

ایم .سخنان عیسی بر فراز کوه ،نور تازه ای برای این مسیر است

( متی .) 7 :5

بنابراین به چهار عنصری اشاره نمودمکه توصیف ثروت خاطره ای
است که کلیسا منتقل میکند :بشارت ایمان ،برگزاری رازهای

کلیسایی ،مسیر ده احکام ،دعا و نیایش .آموزه های کلیسای

کاتولیک ،بر این چهار عنصر پایه گذاری شده است ،همچنین،

ابزاری است اساسی برای عمل یکپارچه که بر اساس آن کلیسا
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محتویات ایمان را منتقل میکند « یعنی همه آنچه هست و همه

آنچه به آن ایمان دارد ».

39

وحدت و یکپارچگی ایمان
 .47اتحاد کلیسا ،در زمان و مکان ،به اتحاد ایمان متصل است،
« یک بدن و یک روح.....در یک ایمان » ( افسسیان .) 5-4 :4

امروز به نظر میرسد اتحاد انسانها در یک تعهد مشترک ،در قدر
نهادن به همدیگر ،در به اشتراک گذاری سرنوشتی مشترک با

هدفی یگانه باشد .اما ،تصور وحدت در یک واقعیت ،به نظر

بسیار دشوار است .باور داریم که اتحادی از این نوع ،مخالف

آزادی فکر و استقالل در یک موضوع باشد .تجربه ی محبت به

ما میگوید که ،بر حسب محبت است که میتوان یک دید کلی
داشت،که در آن یاد میگیریم حقیقت را با دید دیگران ببینیم،که

ما را نتنها فقیر نمیکند ،بلکه غنی میسازد .محبت واقعی ،بر
مبنای عشق الهی ،حقیقت را میطلبد و در این نگاه مشترک

محبت که  ،عیسی مسیح است ،مستحکم و عمیق میگردد .این

نگاه مشترک ،وحدت نگاه در یگانه جسم و یگانه روح ،شادی و

Second Vatican Ecumenical Council, Dogmatic

39

Constitution on Divine Revelation Dei Verbum, 8.
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سرور ایمان نیز است .مطابق این عقیده قدیس گریگورکبیر می-

فرماید« :اگر ایمان واحد نباشد ،ایمان نیست »

40

راز این اتحاد در چیست؟ ایمان در وهله اول” واحد“ است ،برای
وحدت شناخته شده و اعترافگردیده خدا است .همه ی مقاالت

در باره ایمان ،مربوط به او میباشند ،راهی برای شناخت وجود او
و طرز عمل کرد اوست ،بنابراین ،اتحاد آنها به مراتب باالتر از آن

است که توسط افکار ما سخته شده باشد ،اتحادی که ما را

دولتمند میگرداند ،از ما آغاز گشته ما را متحد میکند.

در واقع ایمان واحد است ،زیرا به یک خداوند در زندگی عیسی و
تاریخ او با ما به اشتراک میگذارد ،رجوع میکند .قدیس ایرنوس

اهل لیون در مخالفت با بدعت گذاران این موضوع را مطرح می-
نماید .آنها بر دو نوع ایمان مدعی بودند ،ایمان خام و نپخته ،و

ایمان ساده و ناتمام که در بدن مسیح و تعمق بر رازهای او ادغام
میافتند و یک نوع دیگر ایمان عمیق تر و کاملتر ،ایمان واقعی که

بر حلقه یکوچکی از آغاز نگه داری شدهکه با عقل فراتر از جسم

عیسی به سوی اسرار ناشناخته الهی برافراشته میشود .در مقابل

In Nativitate Domini Sermo, 4, 6: SC 22, 110.
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این ادعا که از جذابیت برخوردار است و پیروان زیادی به همراه

دارد ،قدیس ایرنووس میفرماید :ایمان یکی است ،چراکه همیشه
از بتن تجسد مسیح میگذرد بدون اینکه بر جسم و داستان مسیح

از زمانیکه خدا خواست تا خویشتن را آشکار سازد ،پیشیگزیند.
و به همین خاطر است که در ایمان میان ” آن کسی که قادر است

به راحتی حرف بزند“ و آنکسیکه ” سحن اندک میگوید“ تفاوتی

وجود ندارد ،یا میان آن کسیکه توانایی دارد با آنکسی که توانایی
کمتری دارد؛ نه اولینگروه میتواند بر ایمان بیافزاید نه دومینگروه

میتواند از اعتبار آن بکاهد.

41

در پایان ،ایمان یکی است ،زیرا در تمام کلیسا مشترک است،
اینکه یک جسم و یک روح است .در همدلی در سببی واحد،
نگاه مشترک را دریافت خواهیم نمود .با اعتراف به ایمانی واحد

بر یک صخره تکیه میدهیم ،توسط یک روح در محبت تغییر
یافته ایم ،یک نور را اشاعه میدهیم و نگاهی مشترک برای ورود

به حقیقت را داریم.

Cf. Irenaeus, Adversus Haereses, I, 10, 2: SC 264, 160
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 .48از آنجایی که ایمان یکی است ،باید در تمام خلوص و
یکپارچگی اعتراف گردد .فقط به خاطر اینکه تمام موضوعات

درباره ی ایمان ،در اتحاد به هم متصل هستند ،نهی یکی از آنها،
حتی موضوعاتی به نظر کم اهمیت ،مساوی است با تخریب همه

ی آنها .هر دوره میتواند نقاطی از ایمان را بیابد که آسان و یا باور
بر آن سخت باشد .بنابراین ،مهم  ،باید هوشیار بود تا امانت ایمان

بدرستی انتقال یابد ( اول تیموتائوس  ،) 20 :6زیرا اصرار بر
اعتراف ایمان در تمام جنبه های آن است .در واقع ،از آنجا که

وحدت ایمان همان وحدت کلیسا است ،کاستن هر چیز از ایمان،

کاستن قسمتی از حقیقت مشترک است .پدرانکلیسا ایمان را به
یک بدن تشبیه کرده اند ،بدن یا جسم ایمان ،با اعضاء متفاوت،

در هماهنگی با بدن مسیح و حضور همیشه گی و ابدی او در

کلیسا.

42

یکپارچگی ایمان به تصویر کلیسا ،عروس باکره ،بر

وفاداری آن به مسیح ،داماد خود ،وابسته است .ضربه زدن به ایمان

یعنی ضربه زدن به همدلی با خداوند.

43

اتحاد در ایمان بنابراین،

Cf. ibid., II, 27, 1: SC 294, 264.
Cf. Augustine, De Sancta Virginitate, 48, 48: PL 40,

42

43

424-425: "Servatur et in fide inviolate quaedam castitas

virginalis, qua Ecclesia uni viro virgo casta coaptatur".
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مربوط به یک ساختار زنده است ،همانطورکه جان هنری نیومن

نیکبخت در بر شمردن ویژگیهای تشخیص تداوم علم عقیدتی

دوران و قدرت آن در جذب و تبدیل هر آنچه مییافت ،در شرایطی

که ایجاب مینمود و در فرهنگ های مختلف که برخود مینمود،
بیان مینماید 44 .با تمیز کردن و آوردن هر چیز به حالت خویش.

بدینگونه ایمان نشان میدهد ،جهانی است وکاتولیک ،زیرا نور آن
برای منور کردن تمام عالم و تاریخ ،رشد مینماید.

 .49خداوند برای اشاعه ی بدون نقص ایمان و ابراز وحدانیت آن،
سنت جانشینی رسولی را برایکلیسا اعطا نمود .از طریق آن ،ادامه

خاطره کلیسا تضمین میگردد و بدینگونه ممکن خواهد بود تا از
چشمه پاکی که ایمان از آن جاری میشود با اطمینان سیراب

گشت .تضمین ارتباط با منشاء حیات به اشخاص زنده عطا
گردیده است ،و این مربوط به ایمان زنده ای استکهکلیسا انتقال

میدهد .که بر وفاداری شاهدان که از جانب خداوند برای همین

منظور تعیین گردیده اند ،استوار است .برای همین منظور ،مراجع

تقلید دینی در اطاعت از کالم اصلی سخن میرانند که ایمان بر

Cf. An Essay on the Development of Christian Doctrine

44

(Uniform Edition: Longmans, Green and Company, London,
1868-1881), 185-189.
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آن استوار گردیده است و قابل اطمینان است چراکه به کالمی که
گوش میدهند اطمینان دارند ،از آن محافظت کرده ،منتقل

میکنند.

45

در گفتگوی خداحافظی ریش سفیدان افسس در

میلیتس،که توسط لوقا در اعمال رسوالن جمع آوریگردیده است،
پولس رسول شهادت میدهد چگونه خدمتی را که خداوند بدو

سپرده بود به اتمام رسانده است « تمامی اراده خدا » ( اعمال :20

 .) 27به لطف مرجعیت عقیدتی کلیسا است که میتوان به تکامل

این خواست ( خدا ) رسید ،و همراه با شادی به آن جامع عمل

پوشاند.

Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Dogmatic

45

Constitution on Divine Revelation Dei Verbum, 10.
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فصل چهارم
خدا شهری برای آنان مهیا ساخته است
( عبرانیان ) 16 :11

ایمان و منفعت عمومی
 .50در ارائه تاریخ پاتریارک ها پیشگامان و صالحان عهد عتیق،
رساله به عبرانیان بر یک جنبه ضروری ایمان آنها اشاره مینماید.

این امر تنها به عنوان یک سفر توصیف نمیشود بلکه به عنوان یک
مکان ساخته شده نیز ،آماده سازی مکانی که انسان در آن بتواند

با دیگران زندگی نماید .اولین معمار و سازنده ،نوح بود با ساخت
کشتی ،که بوسیله ی آن خانواده ی خود را نجات میدهد( .

عبرانیان  .) 7 :11سپس ابراهیم ،که درباره او گفته میشود « ،با
ایمان بودکه در سرزمین موعود ،در خیمه ها ساکن شد .زیرا

چشم انتظار شهری بود با بنیاد محکم ( عبرانیان )10-9 :11
بنابراین ،در رابطه با ایمان استکه اعتمادی جدید و قدرتی جدید

که فقط خدا میتواند عطا نماید به وجود میآید ،اگر انسان بر
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خدای حق ،وفادار تکیه نماید ،بدین طریق ،خود او نیز مستحکم

میگردد و میتوانیم بیان نماییم که استواری ایمان مربوط به شهری
است که خدا برای انسان آماده میسازد .این ایمان است که نشان

میدهد چگونه با حضور خدا رابطهی انسانها نیز میتواند استوار

باشد .ایمان فقطگویای یک تداعی درونی یا اعتقاد راسخ ایماندار

نیست ،ایمان رابطهی بین انسانها را نیز منور میگرداند ،زیرا از
محبت سرچشمه میگیرد و پویایی عشق و محبت خدا را دنبال

میکند .خدای وفادار  ،شهری با اطمینان برای انسانها عطا می-

نماید.

 .51نور ایمان به لطف ارتباط با محبت است که در خدمت
عدالت ،قانون و صلح قرار میگیرد .ایمان از برخورد با محبت
اصلی خدا متولد میگردد و از آن معنی واقعی خوبی در زندگی ما

شکل میگیرد؛ واضح است ایمان در پویایی باز در محبت است

که روشنی به خود میگیرد؛ زمانیکه مسیر عمل در تکامل محبت

میگردد .نور ایمان قادر است به روابط انسانی ،توانایی بقای آنها،
و مورد اعتماد بودن آنها ارزش نهاده غنی بودن را به زندگی اجتماعی

آنها ببخشد .ایمان ما را از جهان حذف نمیکند و در مقابل

تعهدات هم معاصر ین ما امری بیگانه نیست .بدون محبتی که

قابل اعتماد باشد ،هیچ چیز قادر نیست انسانها را متحد نگه دارد.

وحدت بین آنها زمانی مقدور است که بر پایه ی نیازها ،منافع ،بر
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ترس استوار باشد نه بر نیاز بر زندگی در کنار هم ،نه بر سروری که
میتواند حضور دیگری ایجاد نماید .ایمان درک ساختار روابط

انسانها را ایجاد میکند ،زیرا بنیاد و سرنوشت نهایی در خدا ،در

محبت ،او را به ارمغان دارد ،بدینگونه ،هنر ساختاری آن را مزین

میکند تا در خدمت عموم قرار گیرد .آری ،ایمان ،برای منفعت

همه است ،یک منفعت عمومی ،نور آن فقط محیطکلیسا را منور

نمیکند بلکه صرفا برای ایجاد شهری در دنیای معنوی است .ما
را یاری میدهد تا جامعه ی مان را بسازیم به نحوی که به سوی

آینده ای از امید قدم بر داریم .نامه به عبرانیان مثالی را در این

مورد به ما میبخشد ،در میان انسانهای مؤمن ،سموئیل و داوود را

نام میبرد ،که به آنها قدرت اجرای عدالت بخشیده گردید.
(عبرانیان  .) 33 :11در اینجا طرز بیان اشاره به طرز برقراری

عدالت و حکومت کردن است ،حکمتی که قوم را به سوی صلح
سوق دهد ( اول سموئیل 5-3 :12؛ دوم سموئیل  .) 15 :8دستان

دعا به سوی آسمان بر افراشته میگردند ،ولی این کار را در حال
ساختن شهری که بر روابط محبت به عنوان پایه ی بنیادین آن

میباشد ،انجام میدهند.
ایمان و خانواده

 .52رساله به عبرانیان در مسیر ابراهیم به سوی سرزمین آینده ،به
برکتی اشاره میکند که از والدین به فرزندان انتقال مییابد (
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عبرانیان .) 21-20 :11اولین محیطیکه ایمان به شهر انسانها نور

میبخشد ،خانواده است .اول از همه به اتحاد پایدار بین زن و مرد

در راز ازدواج فکر میکنم .این اتحاد از عشق و محبت آنها ،به
عنوان نشانه ای از محبت خدا ،در شناخت و قبول کردن خوبی

بین دو جنسیت متفاوت ،شکل میگیرد ،به همین خاطر ،زوج

میتوانند در یک بدن متحد گردند ( پیدایش  ) 24 :2و میتوانند

زندگی جدیدی را ایجاد نمایند ،که بیان کننده نهایت محبت،

حکمت ،و طرح الهی محبت خالق است .مرد و زن پایبند بر این

محبت ،میتوانند قول عشق متقابل را به هم بدهند ،عملی که تمام

زندگی را در بر میگیرد و صفات بیشماری از ایمان را یادآور می-
شود .قول دادن به عشقی که همیشگی باشد ،زمانی ممکن است

که طرحی بزرگتر از طرح های شخصی در میان باشد،که از ما نگه

داری میکند و این امکان را به ما میدهد تا تمام آینده را وقف
معشوق نماییم .سپس ایمان ما را در تمام اعماق و غنای خویش

برای درک به وجود آوردن فرزندان ،یاری میدهد ،زیرا ،در آنان
محبت خالق که به ما در راز یک شخص جدید عطا گشته سپرده

میشود ،می شناساند .به همین طریق ،سارا ،بر حسب ایمان

خویش مادر گشت ،و بر وفاداری خدا و وعده او ،اعتماد نمود( .

عبرانیان )11:11
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 .53در زندگی خانواده ،ایمان همهی سنین را همراهی مینماید،

از همان بدو کودکی؛ فرزندان اعتماد به محبت والدین را یاد می-

گیرند .به همین منظور ،الزم است والدین بذر اعمال روزانه در

ایمان را در زندگی فرزندان خویش بکارند ،و رشد فرزندان خویش

در ایمان را همراهی نمایند .مخصوصا جوانان که مرحله ی سنی

پیچیده ای از زندگی را پشت سر میگذارند که برای ایمان غنی
است و بسیار مهم ،و باید توجه و نزدیکی خانواده و جماعت

کلیسایی را در مسیر خود برای رشد در ایمان ،احساس نمایند .ما

در روز جهانی جوانان شاهد بودیم  ،چگونه آنها شور و تالش برای

زندگی در ایمانی استوار تر و پایدار تر در زندگی را نشان میدهند.

جوانان آرزوی زندگی بزرگتر را در خود میپرورند .از اینکه خود را
در اختیار راهنمایی محبت او قرار میدهند که افق موجودیت را بر

آنها نمایان میسازد ،مالقات با مسیح امیدی پایدار به آنها

میبخشد که نا امید کننده نیست .ایمان پناهگاهی برای مردمان

عاری از شجاعت نیست ،بلکه وسعت زندگی است .فراخوانی

بزرگ را مکشوف میکند ،دعوت به محبت ،اطمینان در این
محبت معتمد ،که ارزش در اختیار آن نهادن را دارد ،زیرا وفاداری

آن در خدا است ،که قویتر از همه ی ضعف های ماست.
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نوری برای زندگی در اجتماع
 .54ایمان که در خانواده جذب گشته بر آن تأمل میشود ،نوری
برای منورکردن همه ی روابط اجتماعی میگردد .مانند یک تجربه
ی رابطه ی پدرانه ی خدا و رحمت او ،مسیر برادرانه را وسعت

میبخشد .در « مدرنیته ـ عصر جدید» برای ایجاد روابط جهانی
برادرانه تالش بسیار گشته است ،که بر برابری در آنها پایه گذاری

شده است .بتدریج درک نمودیمکه اینگونه روابط برادرانهکه عاری
از هرگونه رجوع به پدری مشترک به عنوان پایه و بنیان نهایی

باشد ،هیچ ثباتی نخواهد داشت .بنابراین الزم است ریشه ی اصلی

این روابط برادرانه را جستجو نمود .تاریخ ایمان ،از همان بدو
پیدایش آن ،گویای تاریخ این روابط است ،هرچند خالی از

اختالفات نبوده است .خدا ابراهیم را دعوت میکند تا از سرزمین

خود بیرون رود و به او وعده میدهد تا از او کشوری واحد و ملتی

بزرگ بسازد ،که برکات خدا همواره بر آن سایه خواهد افکند( .

پیدایش  .) 3-1 :12در طول تاریخ نجات ،انسانکشف مینماید
که خدا میخواهد همه مانند برادر در یگانه برکت شرکت نمایند،

که در عیسی به تکامل میرسد تا همه یکیگردند .محبت بیکران
خدا توسط عیسی به ما آشکار میگردد حتی در حضور برادران .

ایمان به ما میآموزد که در هر انسان برکتی برای من وجود دارد،

نور خدا بواسطه چهرهی دیگران به من نور میبخشد .چه بسیار
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هستند مزایایی که ایمان مسیحی در شهر انسانها و در زندگی
اجتماعی آنها ،به ارمغان آورده است.

به لطف ایمان است که هویت یگانه هر شخص را میفهمیم که در

دنیای کهن ،اینگونه برای ما آشکار نگشته بود .در قرن دوم یک

بت پرست به نام ( چلسو ) مسیحیان را مورد انتقاد قرار میداد
برای این عقیده و باور که فکر اینکه خدا جهان را برای انسان
آفریده است و او را بر رأس همه جهان قرار داده است ،برای او

توهم و فریبی بیش نیست .در آن زمان چنین گفته میشد « :چرا
علف و گیاه به جای اینکه برای بهایم و حیات وحش آفریده شده

باشد برای انسان آفریده شده است بدون هیچ منطق؟  « 46اگر از
آسمان به زمین بنگریم  ،چه تفاوتی بین فعالیتهای ما با مورچه

گان و زنبوران وجود دارد؟»  47عشق خدا ،مراقبت و محافظت از

هر شخص ،قلب ایمان کتاب مقدس است ،همچنین طرح رهایی
که تمام بشریت و نیز خلقت را در بر میگیرد تا به نقطه ی عفط

خود در جسمگرفتنکلمه و در مرگ و رستاخیز عیسی مسیح برسد.

Origen, Contra Celsum, IV, 75: SC 136, 372.

46

Ibid., 85: SC 136, 394.
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زمانی که این حقیقت نهی گشته و پوشیده شود ،تهدیدی خواهد

بود بر آنچه الزمه ی ارج نهادن و اولویت قرار دادن ارزش زندگی
انسانی است .او جای خویش را در طبیعت از دست داده در

طبیعت محو میگردد ،مسئولیت معنوی به فراموشی سپرده
میشود ،یا اینکه ،مدعی عالم کل میگردد و هر قدرت و نیرو

نامحدود را به خود نسبت میدهد.

 .55عالوه بر این ،ایمان ،ما را برای هر چه بهتر محترم شمردن

طبیعت تشویق مینماید .و ما را به شناخت هماهنگی و توازن
حساب شده در آنکه توسط آن طراحیگردیده است و مانند منزلی

به ما سپرده شده است تا در آن کاشت و از آن محافظت نماییم؛

ما را یاری میدهد تا روشهای نوین برای پیشرفت در آن را بیابیم
که بر حسب منافع عمومی بنا گردد ،و به خاطر داشته باشیم،

خلقت عطیه است که همه مدیون آن هستیم ،با ما یاد میآموزد

چگونه اشکال مختلف تشکل حکومت را تشخیص دهیم ،با
آگاهی از اینکه ،حاکمیت از طرف خدا مقررگردیده تا در خدمت

منافع عموم باشد .ایمان همچنین تأکید بر امکان بخشش نیز

هستکه مستلزم زمان ،امید و تالش است ،بخشش زمانی ممکن

است آگاه گردید از اینکه نیکی به مراتب اصیل تر و قوی تر از
بدی است ،کالمی است که خدا به وسیله ی آن بر اهمیت زندگی

ما تأکید میکند که عمیق تر و موثر تر بر همه افکار و اعمال منفی
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ما است .حتی از دیدگاه انسان شناسی ،عالوه بر این ،اتحاد باالتر

از نفاق است؛ باید بار نفاق را نیز بر دوش گیریم ،ولی زندگی کردن

با آن باید ما را به سوی برطرف نمودن آن سوق دهد ،ما را به حلقه
ای از یک زنجیر متغییر کند که به سوی پیشرفت در اتحاد سوق

یابد.

وقتی ایمان تضعیف میگردد ،خطر این نیز وجود دارد که اصول

زندگی نیز دچار ضعف گردند ،همانطور که تی .اس  .الیوت شاعر

میفرماید « شما نیز شاید نیاز دارید تا از موفقیت های ناچیز

بگویم؟ که به شما این اجازه را میدهند تا به یک جامعه تربیت

یافته افتخار کنید ،که به سختی میتوانند در مقابل ایمانی که معنی

زندگی آنها به آن مدیون است زنده بمانند؟ »  . 48اگر ایمان به خدا

را از اجتماع حذف نماییم ،اعتماد ما به یکدیگر دچار ضعف شده
کمرنگ خواهد گردید ،و فقط به خاطر ترس با همدیگر متحد

خواهیم گردید ،و تهدیدی برای ثبات خواهد گردید .رساله به

عبرانیان بر این امر میفرماید « اما مشتاق سرزمینی نیکوتر بودند،

مشتاق وطنی آسمانی .از همینرو ،خدا از اینکه خدای ایشان

"Choruses from The Rock", in The Collected Poems and

48

Plays 1909-1950, New York, 1980,106.
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خوانده شود احساس شرم نمیکند ،زیرا شهری برایشان مهیا کرده

است» ( عبرانیان .) 16 :11

اصطالح شرم نداشتن ،به شناخت عمومی مربوط است .منظور

این است که خدا  ،با عمل باتنی خود و حضور در میان ما ،به

آرزوی او برای مستحکم نمودند روابط بین انسانها ،علنا اعتراف

مینماید .شاید این ما خواهیم بود از اعتراف به این خدا به عنوان

خدای ما شرم خواهیم داشت؟ آیا ما خواهیم بودکه او را در زندگی

روزمره همانگونه که هست شهادت ندهیم ،یادآور عظمت زندگی

عمومی نباشیم که او برای ما مقدور میسازد؟ ایمان زندگی
اجتماعی را منور میگرداند ،آن ( ایمان ) حامل نوری خالق برای
هر لحظه ی جدید از تاریخ است ،قادر است تمام رویداد های

مربوط به منشا و سرنوشت همه چیز به پدر که ما را دوست دارد،

به هم مرتبط سازد.

قدرتی تسلی دهنده در رنج
 .56پولس مقدس زمانی که از رنج و درد خود برای اهل قرنتس
مینوشت ،ایمان خود را به بشارت انجیل ربط میدهد .بنابراین
میگوید چگونه روایتکتب مقدس در او به اجرا در میآید « ایمان
آوردم پس سخن گفتم » ( دوم قرنتیان  .) 13 :4رسول به مزمور

 116اشاره مینماید که در آن نگارنده مزمور میفرماید « :ایمان
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داشتم پس گفتم :بسیار ذلیل گشتم » ( آیه  .) 10سخن راندن از
ایمان اغلب شامل سخن گفت از آزمایشات دردناک نیز میشود،
اما دقیقا به همین منظور است که پولس رسول در آن قانع کننده

ترین بشارت انجیل را میبیند ،زیرا ،در ضعف و ناتوانی است که

قدرت خدا بر همه ی ضعفها و رنجهای ما فائق میآید و آشکار
میگردد .خود رسول در موقعیت مرگ قرار میگیرد ،که شهادتی

برای زندگی همه ی مسیحیان میگردد ( دوم قرنتیان .) 12-7 :4
در زمان آزمایش ،ایمان به ما نور میبخشد ،و دقیقا در زمان رنج و

درد و ضعف همه چیز روشن میگردد « زیرا ما خود را موعظه

نمیکنیم بلکه عیسی مسیح را به عنوان خداوند موعظه میکنیم»

( دوم قرنتیان  .) 5 :4فصل  11از رساله به عبرانیان با اشاره به
آنانی که برای ایمان رنج برده اند به پایان میرسد ( عبرانیان :11

 ،) 38-35در میان آنان موسی از جای خاصی برخوردار است ،که
خشم مسیح را بر خود گرفت ( آیه  .)26هر مسیحی میداند که

رنج پایان ناپذیر است ،ولی میتواند به خود معنی بگیرد ،میتواند

عملی از محبت گردد ،اعتماد به خداییکه ما را تنها نمیگذارد ،و
بدین طریق ،مسیری برای رشد ایمان و محبت میگردد .با تعمق

بر رابطه مسیح با پدر ،حتی در زمان درد و رنج بزرگ بر روی

صلیب ( ،مرقس  ،) 34 :15هر مسیحی یاد میگیرد چگونه در
نگاه عیسی شریک گردد .حتی مرگ نیز به نظر پر نور میگردد که

میشود به عنوان آخرین دعوت ایمان پذیرفت ،.آخرین « از سرزمین
89

نس
پاپ اعظم فرا یس

نور ایمان

خود بیرون آی » ( پیدایش  ،) 1 :12آخرین « بیا » ،که توسط پدر

تلفظ گردید ،که خود را با اعتماد بدو میسپاریم و او قدم های ما

را در مسیر نهایی مستحکم مینماید.

 .57نور ایمان باعث نمیشود رنج جهان را فراموش نماییم .چه

بسیار مردان و زنان با ایمان و رنج دیدگان واسطهی نور گردیدند.

به همین طریق قدیس فرانسیس با جزامی ها و مادر ترزای

نیکبخت اهل کلکته در قبال فقرا ،گردیده راز نهفته در آنها را

فهمیدند .با نزدیک شدن به آنها مطمئنا تمام رنجهای آنها را پاک
ننمودند ،نه حتی قادر به توضیح هر بدی بودند .ایمان نوری نیست

که تمام تاریکی ما را زایل میکند ،بلکه چراغی است که به قدم

های ما در شب روشنایی میبخشد .برای انسانیکه رنج میکشد،
خدا استداللی نمی دهد که همه چیز را توضیح دهد ،بلکه پاسخ

خود را در قالب یک حضور میدهد که همراهی مینماید ،از یک
تاریخ خوبی که با هر تاریخ رنج و درد متحد میگردد تا برای

دستیابی به موفقیت از نور  ،آن را باز نماید ، .خدا خود خواست

در مسیح این راه را نشان دهد و نگاه خود را برای بهتر دیدن آن،

به ما میبخشد .مسیحکسی استکه با تحمل درد و رنج « ،سرآغاز
ایمان گردید و آن را به کمال رساند» ( عبرانیان .) 2 :12

درد و رنج به ما یادآوری میکند که خدمت در ایمان برای منافع

مشترک ،همیشه خدمت برای امید است ،که به آینده مینگرد ،با
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آگاهی از اینکه تنها از خدا ،از آینده که از عیسی رستاخیز نموده

 ،میتواند پایه و بنیادی محکم و پایدار برای جامعه ما باشد .به

همین دلیل ایمان در امید پیوند خورده است زیرا ،حتی اگر
منزلگاه ما در اینجا رو به تخریب است ،منزلگاه ابدی دیگری

وجود دارد که خدا آن را در مسیح ،در جسم او وعده داده است (

دوم قرنتیان  .) 5 :5 – 16 :4پویایی ایمان ،امید و شفقت ( اول

تسالونیکیان  3 :1و اول قرنتیان  ) 13 :13ما را بر این میدارد تا
نگرانی بسیاری از انسانها را در مسیر نیکی کردن که « معمار و

سازنده اش خدا است » ( عبرانیان  ) 10 :11در آغوش گیریم،

زیرا « امید باعث شرمساری نمیشود » ( رومیان .) 5 :5

در اتحاد با ایمان و شفقت ،امید ما را به سوی آینده ای مطمئن
سوق میدهد ،که در دیدگاه های مختلف از طرح های پیشنهادی
فریب دهنده خدایان دروغین جهان قرار میگیرد ،اما با انگیزه ای
جدید و قدرت های جدید در زندگی روزمره .نگذاریم امید ما به

یغما رود ،اجازه ندهیم تا با راه حل های به ظاهر سادهکه مسیر ما
را مسدود میسازند ،به ناامیدی تبدیل گردد که زمان را میشکنند

و فضا را متغییر میکنند .زمان بر فضا برتری دارد .فضا فرایند ها

را متبلور میسازد ،زمان ،بر عکس ،به سوی آینده سوق میدهد و
برای راه رفتن با امیدواری ،به چالش وا میدارد.
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خوشا به حال او که ایمان آورد ( لوقا ) 45 :1
 .58لوقای مقدس در مثل برزگر ،با استفاده از این کلمات« تنها

کسانی که با دلی پاک و نیکو میشنوند و آن را نگه داشته پایدار

میمانند و ثمر میآورند» ( لوقا  ) 15 :8چگونه معنی « زمین نیکو

» که عیسی آنرا بیان میکند ،را توضیح میدهد .در متن انجیل
لوقا ،یادآوری دل پاک و نیکو ،در اشاره به کالم شنیده شده و بر

آن تعمق کرده ،چهره ای از تصویر ایمان مریم باکره را ترسیم می-

نماید .همینکاتب انجیل خاطره مریم را بازگو مینماید،که چگونه

هر آنچه را که میشنید و میدید در قلب خود محفوظ میداشت،

تا اینکه کالم در زندگی او ثمر آورد .مادر خداوند تصویر کامل از

ایمان است ،آنطورکه الیزابت بدان شهادت میدهد « خوشا به حال

او که ایمان آورد » ( لوقا .) 45 :1

در مریم ،دختر صهیون ،روایت طوالنی تاریخ ایمان در عهد عتیق

 ،در روایت بسیاری از زنان با ایمان مانند سارا و زنانیکه در کنار

پاتریارک ها ،جایگاهی شدند تا وعده خدا در آنها به حقیقت

پیوسته زندگی جدید آغاز و شکوفا گردید .در تکامل زمان ،کالم

خدا به مریم فرستاده شد ،و او با تمام وجود در قلب خویش بدان

گوش فرا داد ،تا اینکه در او جسمگیرد و نوری برای همه ی انسانها

متولد گردد .قدیس ژوسین شهید ،در مکالمه خود با تریفون ،در
قبول نمودن مژده ی فرشته طرز بیان زیبایی برای مریم دارد ،به «
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49

در مادر عیسی ،در واقع ،ایمان پر

ثمر گردید و زمانیکه زندگی ما پر ثمر میگردد ،ما را مملو از شادی

میگرداند،که نشانه ی بارز از عظمت ایمان است .مریم در زندگی

خویش در پیروی از فرزند خود  ،راه ایمان را طی نموده به پایان

رساند.

50

بدین طریق در مریم ،مسیر ایمان در عهد عتیق ،مسیر

عیسی را پیروی نموده و اجازه میدهد تا او را متغییر سازد ،وارد

نگاه فرزند خدای تجسد یافته میگردد.

 .59در وصف مریم باکره مقدس ،بر طبق آنچه که پیشتر به آن
اشاره نمودم به این حقیقت رسید ،زندگی ایمان دار به طور کامل

در ایمانی که شهادت میدهد گره خورده است .وابستگی در مریم

در حسب رابطه ای بسیار نزدیک با عیسی به وجود آمده است و
این همان چیزی است که بدان ایمان داریم .از فرزند الهی بودن

Cf. Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 100, 5: PG 6, 710.
Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Dogmatic

49

50

Constitution on the Church Lumen

Gentium, 58.
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مسیح ،در بارداری در حین باکرهگی مریم نشانهی آشکار میگردد

 .موجودیت ابدی مسیح ،در پدر است ،او به معنای واقعی کلمه

فرزند واقعی و یگانه است ،برای همین منظور در یک مقطع زمانی
مشخص بدون دخالت انسان به دنیا میآید .از آنجا که فرزند

است ،عیسی میتواند به جهان شروع و نوری تازه به بار آورد ،یک

تکامل محبت وفادار خدا به انسانها ارائه میگردد .از طرف دیگر،

هویت واقعی مادر خدا در ارتباط با فرزند خدا در تاریخ حقیقی

بشریت مشارکت مینماید ،جسدی واقعی که بر روی صلیب

خواهد مرد و از میان مردگان رستاخیر خواهد نمود .مریم او را تا
پای صلیب همراهی خواهد نمود ( یوحنا  ،) 25 :19و هویت

مادرانه ی او در هر شاگرد او گسترش خواهد یافت ( ،یوحنا :19
 .) 27-26او حتی بعد از رستاخیز در خانه با شاگردان حاضر
خواهد بود ،حتی بعد از صعود عیسی به آسمان ،تا با شاگردان

روح القدس را بطلبد ( اعمال  .) 14 :1عمل محبت میان پدر و

پسر در روح القدس تمام تاریخ ما را همراهیکرده است ،مسیح ما

را به سوی خود میکشد تا رهایی و نجات را ببخشد ( یوحنا :12

 .) 32در جوهر ایمان ،مصلوب شدن عیسی ،فرزند خدا ،متولد
گشته از زن ،به چشم میخورد ،که ما را به واسطهی عطیهی روح

القدس وارد رابطه فرزند خواندگی مینماید ( غالطیان .) 6-4 :4
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 .60رو به مریم ،مادر کلیسا و مادر ایمان ما دعا نماییم
ای مریم ،در ایمان ما را یاری ده،
ما را برای شنیدنکالم یاری نما ،تا بتوانیم صدای خدا را بشناسیم
و دعوت او را بفهمیم.

آرزوی طی کردن مسیر قدمهای او را در ما بیدار نما ،تا بتوانیم از

سرزمین خود بیرون گشته وعده او را در یابیم.

ما را یاری ده تا اجازه دهیم محبت او ما را احاطه نماید ،تا بتوانیم

در ایمان او را لمس نماییم.

ما را یاری ده تا به طور کامل خود را در اختیار او قرار دهیم ،در

محبت او ایمان آوریم ،مخصوصا در لحظات درد و رنج بر روی

صلیب ،زمانی که ایمان ما باید رشد نماید.

بذر شادی رستاخیز نموده را در ایمان ما بافشان.
به ما بیاموز ،هر که ایمان دارد تنها نیست.
به ما یاد ده تا با چشمان عیسی بنگریم ،تا اینکه او نور راه ما
گردد .و این نور ایمان پیوسته در ما رشد نماید ،تا اینکه آن روز

خالی از غروبکه همانا مسیح ،فرزند تو و خداوند ما است ،برسد.
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