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 ( پروتستان)ی نیسم بر نهضت اصالح دیر اومانیثأت
  *سیدعلی حسنی

 دهيچک
با  (پروتستان) ينينهضت اصالح د يريگ ر شکلبسم ير اومانيثأت يبررسن مقاله در صدد يا

و پـس از   ،سم اشارهيف اومانين راستا نخست به تعرياست. در ا يليتحل ـ يفيتوص روش
ن مراحل يک از ايسم در هر ياومان يگيژو ،سم از رنسانس به بعدياومان ةگان ان مراحل سهيب
ي نينهضت اصالح د ةسم در دورياومان هاي ويژگيشدن  روشدر ادامه با شده است. ان يب

ـ نهضـت اصـالح د   يةو اول ياز بزرگان اصل يبعضهاي  شهيو اند يزندگ يو با واکاو ن، ي
سـم بـوده اسـت،    ياومان متـأثر از ن بزرگـان  يا ةشيو اند يچه زندگه که اگرنشان داده شد

ـ  ييها در دوران از آنها، ين بعضيک اندازه نبوده و همچنيآنها به  ةهم يريرپذيثأت از  يحت
  اند.  سم عدول کردهياصول اومان

  ، کالون.ينگلي، لوتر، تسوينيسم، نهضت اصالح دياومان :گاندواژيکل
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مهمقد 

ـ    یاصـل هـاي   انیـ از بن یکـ یشک  یب اسـت،   )يمـدار  (انسـان  سـم ی، اومانیفرهنـگ و تمـدن غرب
 ۀامـا کمتـر نوشـت    ؛شـود  مـی  اشاره شده و مطلبن یو گفتارها به اها  از نوشته بسیاريکه در  چنان
ر بـ سـم  یکـه چگونـه اومان   ه باشـد داو نشـان د  ختـه له پردائن مسـ یـ وجود دارد که به ا اي یلیتحل

از  پـس  ار مهـم یبسـ  رویـدادهاي از  یکیگذار بوده است. أثیرت یفرهنگ و تمدن غرب يریگ شکل
 ژرفرات یثأاسـت. تـ   ا همـان نهضـت پروتسـتان   ی ینینهضت اصالح د ،نیزم رنسانس در مغرب

ـ ین بـر آشـنا  یزمـ  مغـرب  يو تمـدن مـاد   ینین نهضت در فرهنگ دیا ةو گسترد ا ایـن تمـدن   ان ب
هـاي   شـه ین نهضـت و اند یـ ا يریـ گ ر شـکل بـ سـم  یر اومانیثأل تیتحل اساس نیاپوشیده نیست. بر

غـرب   یاسـ یس یو حتـ  ینـ یو د یفرهنگـ هـاي   انین نهضت و فهم جریفهم ا براي ،مطرح در آن
  روشنگر خواهد بود.ار یبس

ن یزمـ  در مغـرب  ینـ یسم بـر نهضـت اصـالح د   یر اومانیثأت ی، بررسپژوهشن یا یله اصلئمس
بزرگـان نهضـت اصـالح     یو علمـ  یشخصـ  یبـر زنـدگ   را سـم یر اومانیثأن راستا تیاست. در هم

ر یثأبـه تـ   سـرانجام و  کنـیم  ی مـی بررسـ هـاي ایشـان    شـه یو اند )و کـالون  ینگلیلوتر، تسوی (نید
ن یـ اسـت کـه در ا   گفتنـی  .پـردازیم  ی مـی نـ یر فراهم کردن مقدمات نهضت اصـالح د بسم یاومان

  است. انجام نشده یمستقل پژوهشنه تاکنون یزم

  سميف اومانيتعر
پـرداختن   يبـرا  یشـود کـه مجـال    می افتیسندگان یسم در آثار نویاز اومان هاي گوناگونی فیتعر
ان یـ کـه از قـرن چهـاردهم تـا پا     ی رااز معان يا خالصهم یست. اگر بخواهین نوشتارن یدر ا هابه آن

  م:  یخور میف برین تعاریم به ایکن مرور ،اند سم به کار گرفته شدهیاومان يقرن نوزدهم برا
 یگرامـر، معـان   ۀک اسـت و بـر مطالعـ   یسـندگان کالسـ  یکه برآمده از آثار نو یآموزش اي برنامه .1
    ورزد؛ مید یکأاخالق ت ۀخ، شعر و فلسفیان، تاریب

    ؛انسانهاي  دگاهیت، منافع و دیالتزام به مرکز .2
قـت  یکشـف حق  يل مناسـب بـرا  ی، تنهـا وسـا  یت و روش علمـ ینکه عقـل، شـکاک  یاعتقاد به ا .3

    هستند؛و ساختن آن  یانسان ۀجامع
  د.نشو می افتی یاخالق يدر استقالل و تساو ،اخالق و جامعههاي  ادینکه بنیاعتقاد به ا. 4

ـ    ستیاز اعتقادات اومان اي هاي ویژه ز جنبهیستم نین قرن بایاز پا انسـان،   ییهمتـا  یهـا چـون ب
سـم و  یسـم، مارکس یالیستانسیاگز هماننـد  اي یفلسـف هـاي   منظاو عقل و استدالل، در  یروش علم
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سـم از رنسـانس تـا بـه امـروز      یاومان يبرا یار کلیصورت بس به 1.اند کار گرفته شده هسم بیپراگمات
سـم  یاومان .3 ي وسـم روشـنگر  یاومان .2 ی،سـم رنسانسـ  یاومان .1توان در نظر گرفت: می سه دوره

اومانیسـم رنسانسـی،    . دری اسـت سـم رنسانسـ  ین مقالـه، اومان یـ سم مـورد نظـر در ا  یاومان مدرن.
هـاي   برنامـه  ) ارائـۀ Humanismu, huamista, studia humanitatisهـا (  وجهـۀ همـت اومانیسـت   

آن، هنر نوشـتن و صـحبت کـردن را گسـترش دهنـد و ایـن        ۀوسیل هتا ب آموزشی بود فرهنگی و
ـ ا 2جسـتند.  (یونـان و روم باسـتان) مـی    ناآثار متقـدم  ۀمطالع امر را در سـم از قـرن   ین نـوع اومان ی

  است. یافتهادامه  يچهاردهم آغاز شده و تا عصر روشنگر

  ينينهضت اصالح د
ات یـ هآغـاز شـد. الگوهـاي ال   غـرب   یحیات مسـ یـ هاي در ال بزرگ و تازه ةم، دوردهدر قرن شانز

ن یتـر  . مهـم نـد داد يا تـازه هـاي   خود را به نمونـه  ي، جاندمنسوب بود اکه به قرون وسط یحیمس
و  تـا نظـام اعتقـادي، اخـالق    صدد بود  ن جنبش دریا 3ی.نیتحول عبارت بود از نهضت اصالح د

ـ ا .کنـد ، سـازگار  انـد  بر کتـاب مقـدس   یشتر مبتنیکه ب یغرب را با اصول يسایکل يساختارها ن ی
بـه   مجموعـۀ آنهـا   کـه بعـدها   را فـراهم آورد سـاها  یاز کل یفیط آغاز موجبات تأسیسنهضت در 

  د.شپروتستان معروف  يسایکل
اسـت کـه همـراه بـا      یحیعـام مسـ   يسـا یکل یاصـل  ۀاز سـه شـاخ   یکـ یت پروتستان یحیمس

ن یـ دهـد. ا  مـی  لیان جهـان را تشـک  یـ اد از یکـ ی ،ارتدوکس يساهایو کل یک رومیکاتول يسایکل
ش از چهـار  یبـ  یانـدک  یعنـ یکوتـاه،   نسـبتاً  یخیت است و تـار یحیدر مس گستردهتحول  واپسین

 توانـد  مـی از آنهـا   یکـ یاند کـه   ن نهضت نقش داشتهیا يریگ در شکل گوناگونیقرن دارد. عوامل 
  سم باشد.یاومان

ابـراز شـده    یو متناقضـ  گونـاگون نظـرات   ی،نـ یسم بـر نهضـت اصـالح د   یر اومانیثأتدربارة 
از  یرا واکنشـ  ینـ یاصـالح د  یو حتـ  نیسـت ن آن دو یب يا ن باورند که رابطهیبر ا گروهیاست. 
در  4.داننـد  مـی آن اسـت،   یسـم از عناصـر اصـل   یکه اومان ،ایتالیه رنسانس ایانه علیگرا واپساذهان 
 5سـم بـوده اسـت.   ی، اومانینـ یاصـالح د ر نهضـت  بثر ؤن عامل میتر معتقدند که مهم برخی ،مقابل

ـ اثبـات د  يبـرا  يات، بـه امـور  یـ ن نظریـ ک از ایداران هر  نکه گاه طرفیتر از همه ا جالب دگاه ی
ـ اثبـات د  يز بـرا یـ ن آنها ناند که مخالفیجو می خود تمسک  دگاه خـود بـه همـان امـور تمسـک     ی

و در  6داننـد  ی مـی حیمسـ  و ذاتـاً  ییقـرون وسـطا   سـم را ذاتـاً  یاومان یبعضـ براي نمونـه   .کنند می
ه یـ عل یرا بازگشـت بـه قـرون وسـطا و حرکتـ      ینـ یاصـالح د  گروهـی کـه گذشـت    چنان ،مقابل

  7شمرند. میبر ،سم استیآن اومان یکه از عناصر اصل ،رنسانس
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ر یثأتـ  نخسـت  ی،نـ یسـم بـر نهضـت اصـالح د    یر اومانیثأشـدن تـ   روشـن  ين مقاله برایدر ا
و در ادامـه   کنـیم  پیگیـري مـی  انـد،   ان کردهیکه بهایی  و آموزه ینیبر بزرگان اصالح درا سم یاومان

داشـته اسـت،    ینـ یسـم در جهـت فـراهم کـردن مقـدمات نهضـت اصـالح د       یکه اومان ي راریثأت
  .  کنیم ی میبررس

  ينيسم بر رهبران نهضت اصالح دير اومانيثأت
ی نــیاصــالح د ی نهضــتگامــان اصــل  شیو کــالون از رهبــران و پــ ینگلید لــوتر، تســویــترد بــی

  م.یپرداز می سمیط آنها با اومانابارتو ها  شهیاساس به اند نیاهستند. بر پروتستان)(

  ن لوتريمارت. ۱
ده بـه جهـان   یـ د 8سـلبن یآلمـان بـه نـام آ    ياز شـهرها  یکـ یدر  1483نـوامبر سـال    دهملوتر در 

در سـن هفـده    بـود. او  9در دانشـگاه ارفـوت  هـا   سـت یبـا اومان  رلوت ییآشنا نخستیند یشا. گشود
ن دانشـگاه آلمـان و کـانون برخـورد     یتـر  رونـق انشگاه ارفوت شد. این دانشـگاه پر وارد د یسالگ

ر یثأن زمـان ارفـوت تحـت تـ    یـ رفـت. در ا  مـی  شمار هدر آن زمان بها  ستیو اومانها  ین مدرسیب
اسـاس   نیهمنخسـتین نویسـندگان ارسـطویی بـوده اسـت. بـر      متـون   ةاعـاد  پـی در هـا   ستیاومان

 هـا م بـا آن یم بـا آن متـون در ارتبـاط باشـند، مسـتق     یمستقدانشجویان به جاي اینکه باواسطه و غیر
  10شدند. می آشنا

نیـز  لـوتر   بـراي ، نـد رنسـانس بود هـاي   ستیاومان ۀکه مورد عالق ک همچنانیکالس یمنابع ادب
ـ  یگـر نو یو د 12گـل یور 11،سـرون یچـون س  ياو آثـار افـراد   نـد. بود داشـتنی  دوست  یسـندگان ادب

 یبـود کـه حتـ    یطیک در شـرا یکـال سـ   یآثار ادبـ  ۀن عالقه و مطالعیا 13ک را مطالعه کرد.یکالس
 .کـرد  مـی  مـردم قرائـت   ياز آن را بـرا هایی  سا تنها بخشیار مردم نبود و کلیکتاب مقدس در اخت

سـا  یبزرگـان کل هـاي   بلکـه نوشـته   ،متن کتـاب مقـدس   نیز نه آموختند می شانیآنچه راهبان و کش
ـ      نینخسـت  يبـرا  ین بود. لـوتر وقتـ  یآگوست يها تابمانند ک  ۀبـار بـر حسـب تصـادف در کتابخان

له ئرا مسـ  ار خوشـحال شـد و آن  یبسـ  14دسـت یافـت  از کتـاب مقـدس    یکـامل  ۀارفوت به نسـخ 
ی خطرنـاك زنـدگ   یمـا در زمـان  « کنـد:  مـی  فین توصـ یخـود را چنـ   ۀزمان ويکرد.  یتلق یمهم
 15.»آیـد  یشـعور بـه حسـاب نمـ    عبري بداند آدمی خوب و مسیحی با و یونانیکه  یم. کسیکن می

اسـت   ییو فضـا هـا   ون تـالش ی، مـد ین دورانـ یک در چنـ یامکان مطالعه و پرداختن به آثار کالس
  اند. فراهم کردهها  ستیکه اومان
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هـا و   یهـا بعـد در سـخنران    توان سال می بر لوتر جوان را یحین منابع ماقبل مسیا أثیر مطالعۀت
خواهـان   و کـرد  مـی  هئـ ر ارایـ مزام هایی دربارة خطابه 1513لوتر از سال  . براي نمونهافتیآثار او 

ن یدر همـ  .کتـاب مقـدس بـود    یگل بـه منظـور اسـتخراج معـان    یور یکمک گرفتن از اشعار رزم
ق یـ عهـد عت  ییایـ از منـاطق جغراف  یبعضـ  کـردن گـل در مشـخص   یور يگر کارهـا یحال او از د

پو در یاسـک  ی ونـ یسـندگان عهـد باسـتان چـون پل    یگـر نو ین از دیاسـت. او همچنـ  کمک گرفتـه  
استفاده کرده اسـت. لـوتر هماننـد اراسـموس      یو کتاب مقدس یحیقت مسیحقاز ت یجهت حما

گرفـت،   مـی  ت کمـک یحیت اعتقـاد بـه مسـ   یـ تقو يک بـرا یکالسـ هـاي   ست کـه از افسـانه  یاومان
در ارفـورت بـه محفـل    وي  16د.یـ د ینمـ  یحیمس ـي  هودیو منابع  یحیمستناقضی بین منابع غیر

نـد  یگو . مـی وسـت یگـرد آمـده بودنـد، پ    گـرا   انسـان  17وزیـ انوس رفیـ رامون متیکه پ یشانیاندزادآ
أثیر دانشـکده تـ   تحصـیل در  امیـ ن لـوتر در ا یر فـراوان داشـته اسـت. همچنـ    یثأانوس بر او تـ یمت

رفتـه  یپذ 18کرتـوس ربونـوس   محبـوبش ار یدوسـت بسـ   ویـژه از  بـه گراهـا   از انسان يندم نظامغیر
  19است.

اسـت کـه در سـال     یتنبـرگ دانشـگاه  یمنتقـل شـد. و   20تنبـرگ یلوتر در ادامه بـه دانشـگاه و  
 یسـلطنت  يعضـو شـورا   یک ساکسـون یـ فردر توسـط ز) و یاسـتوپت ( تسیاست اشتاوپیبه ر 1502

ــدر ا 21.س شــدیســأت ــرون وســطا  ی ــب ق ــر طــرح تفکــرات مکات ــد یین دانشــگاه عــالوه ب ، نق
ن دانشـگاه  یـ ا یئـت علمـ  ین لـوتر بـه ه  یشـد. مـارت   مـی  ز ارائـه ین یات مدرسیهها بر ال ستیاناوم

  23تنبرگ ادامه داد.یمطالعاتش را در و 22،ستیب مالنشتون اومانیلیت فیوست. او با حمایپ

آموزش فلسـفه شـود و لـوتر در سـتیز بـر سـر        در ين وید تا جانشیتس لوتر را برگزیاشتاوپ
سـم باشـد، نقـش    یمرکـز اومان بایـد  شـود،   یمدرسـ  ۀکـه مرکـز فلسـف   اینکه ویتنبرگ به جـاي آن 

تمرکـز بـر   پـی  سـت خـود در   یقطـاران اومان  ن زمان لوتر با هـم یدر ا 24را بر عهده گرفت. يرهبر
 يو مبنــا 25بــود یات مدرســیــهۀ ارســطو و المطالعــ يســا بــه جــایکتــاب مقــدس و پــدران کل

او در  بـراي نمونـه   چـون واال قـرار دارد.   یکسـان  يو انتقاد يفقه اللغو یش را بر بررسیها درس
بـه  ن زمـان او  یهمـ  در 26ترجمه کـرد.  ین را به آلمانیکنستانتیۀ عط ةباربررسی واال در 1537سال 

  27کرد. ی را آغازات مدرسیهبه نقد ال

 يریادگیـ ن دانشـگاه بـه   یـ تنبرگ شـد. او در ا یودر ادامه لوتر استاد کتاب مقدس در دانشگاه 
همـین   ر پرداخـت کـه  یق و تفسـ یـ کتاب مقـدس بـه تحق   دربارة 28همت گماشت. يو عبر یونانی

 29»فقـط کتـاب مقـدس   «ی شـعار  عنـ ی را، رگـذار او یثأار مهم و تیت موضع بسیدر نها رویکردش

  ست.  وتر هستۀ اصلی دیدگاه اصالحی اون شعار لی. اآورد  در پی
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  لوتر ياصل يسم با شعارهايارتباط اومان
ش بـه اصـالح آمـوز    بیشـتر ک بود و یو آکادم یعلم ینهضت گرایی لوتري در آغاز نهضت اصالح

 يسـا یو اعمـال کل هـا   لـوتر معتقـد بـود کـه آمـوزه      30.توجـه داشـت  تنبرگ یات در دانشگاه ویهال
ـ  یکل یعنـ یاند؛  ن قرار دادهیدر اطراف د یموانع یک رومیکاتول قدرتمنـد کـه    يه مثابـه نهـاد  سـا ب

 تنهـا بایـد  کـه  أکیـد بـر این  سا با تیکرد. از نظر او کل می کند، عمل می را کنترل ینید ۀتجربهاي  راه
سـا تنهـا مرجـع    یسـت و کل یز نیجـا  یمحلهاي  آن به زبان ۀرا خواند و ترجم ینیکتاب مقدس الت

هـاي   یدگیـ چید را بـا پ یـ ن عقایکنـد. همچنـ   مـی  کنتـرل  نیـز کتاب مقدس است، کتاب مقدس را 
هـاي   نیـی رش آید کـردن آن بـه پـذ   یـ را بـا مق  یض الهـ ی، و فـ یو آداب و رسـوم روحـان   یاتیهال

ـ ا ۀ. همـ گیـرد  خـود مـی   کنتـرل  در آورد، مـی  فراهم یستگیکه شا یمقدس و انجام دادن اعمال ن ی
ن از ییبـه پـا  از بـاال   یمراتبـ  سلسله يکه دارا یقدرت بودند؛ارتباط  ی درشیامور با قدرت مقام کش

ام یـ پ» فقـط کتـاب مقـدس   « لوتر با طـرح شـعار    31شان بود.یتا کشها  و از اسقفها  پاپ تا اسقف
ـ . او در اساخت خارج یروحان يسایبشارت را از کنترل کل ن راسـتا کتـاب مقـدس را بـه زبـان      ی

کتـاب   گـوش سـپردن بـه   ترجمه کرد و آن را در دسترس عمـوم قـرار داد. از نظـر لـوتر،      یآلمان
او معتقد بود اگر مـردم بتواننـد کـالم خـدا را در کتـاب مقـدس        .ن مقدس بودییآ ینوع ،مقدس
 . او اسـتدالل خواهنـد پـذیرفت   يار قـو یبس يریثأاست، بشنوند، ت پذیر آنها فهم يکه برا یبه زبان

د بـه  یـ ندارنـد کـه مق   يازیـ آورد و مـردم ن  پدید میخود را  ویژةکرد که کتاب مقدس وحدت  می
کنتـرل و   يام بشـارت بـه نحـو   یـ ر خود مـردم از پ یست تفاسیا باشند و الزم نیکلس یر رسمیفاست

  م شود.یتنظ

 ؛سـت ین ییسـا یمراتـب کل  سلسـله  يک نهـاد دارا یـ سـا  یکـرد کـه کل   می دیکأن راستا تیاو در ا
شـود اسـاس انتقـاد     مـی  کـه مالحظـه   گونـه  همـان  32است.» منانؤم ۀهم یشیکش«بلکه عبارت از 

آن، کتــاب  یاصـالح  ۀشـان اسـت و هسـت   یقـدرت کش  دربـارة ک روم، یـ کاتول يسـا یکللـوتر بـه   
کـه قـدرت   را  يعناصـر  همـۀ توانسـت  » فقـط کتـاب مقـدس   « مقدس است. او بـا طـرح شـعار   

 ین لـوتر بـه فروپاشـ   یـی گـر آ یدتعبیر متزلـزل کنـد. بـه   ، اسـتوار بـود   هـا و اسقفان بـر آن ها  شیکش
  .انجامید ا و اسقفانیت کلسیمرجع

له اسـت.  ئن مسـ یمـد همـ  یاز پیاست، ن »مانینجات فقط توسط ا« گر لوتر کهیمعروف دشعار 
 ۀهمـ  یشـ یکش« و شـود ت آنهـا حـذف   یـ شان و اسقفان و مرجعیمراتب کش قرار شد سلسله یوقت

هـاي   نیـی از آ یا نظـام یـ ده یـ چیپهـاي   نـدارد نجـات بـر آمـوزه     اگر معنـ یمطرح باشد، د» منانؤم
مـان اسـت   یا تنهـا بلکـه   ؛باشـد  یکنند، متکـ  می عیرا توز هاان آنشیکه کشهایی  مقدس و عفونامه
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شـتر  یب تنهـایی  بـه » مـان ینجات فقط توسـط ا « گر شعاریدتعبیر . بهشود می که موجب نجات انسان
هـم  ۀ کلیسـا بـر فـرد را در   درآورد و سـلط  صـورت تشـکیالتی غیرضـرور    هرا ب ینیر دینظام شعا
  33شکست.

او دانسـت. از  » فقـط کتـاب مقـدس   « تفکـر لـوتر را شـعار    یاصـل  ۀتوان هست اساس می نیبرا
کتـاب   ةقـات او دربـار  یتنبـرگ بـود و تحق  یگـر او اسـتاد کتـاب مقـدس در دانشـگاه و     ید ییسو

 34قـرار داشـت.  تنبـرگ  یآلمـان از جملـه و  هاي  آلمان و دانشگاههاي  ستیر اومانیثأمقدس تحت ت
ـ   یونـان یو  ینیسنت الت يایبه اح فراوانی ۀآلمان عالقهاي  ستیاومان  یـۀ تعلقـات اول  یداشـتند، ول

 شـان  هیـ ا کـه آثـار اول  یـ تالیامثال خـود در ا  خالفبر، رنسانس آلمان ةمحققان دور 35.بود ینیآنها د
کردنـد و بـه    مـی  کتـاب مقـدس   ۀرا صـرف مطالعـ   یخود به قدمت سـنت  ۀنبود، عالق ینید تاًیماه

ق یـ بـا دانـش و تحق   یاتیـ هایـن توانـایی در ترکیـب عالیـق ال     توجـه داشـتند.   ینـ یموضوعات د
ـ  36سا و جامعـه شـد.  یاصالح کل ویژه و به ،جاد عالقه به اصالحیا موجبانه یگرا انسان بـارز   ۀنمون

د کـه از هنگـام   یـ عهـد جد  ها دربـارة  ستیاومان هاي پژوهشورد ان محققان لوتر است. او با رهیا
ز یـ تنبـرگ بـا آن آشـنا شـده بـود و خـود ن      یه در دانشگاه ول در دانشگاه ارفورت و در ادامیتحص
» فقـط کتـاب مقـدس   « دگاهیـ ت بـه طـرح د  یکتاب مقدس انجام داده بود، در نها دربارة یقاتیتحق

  .رسید
 يو مراجعـه بـه اصـل عبـر     یکتـاب مقـدس بـه آلمـان     ۀترجم همانندگر لوتر ید يها تیفعال

ق یـ عال يتـوان در راسـتا   مـی  جـروم از کتـاب مقـدس را    ۀکتاب مقدس و معتبر ندانستن ترجمـ 
  کرد. یابیارزها  گشت به سرچشمهازبر ب یمبنها  ستیو شعار اومان یستیاومان

  ها اختالف لوتر با اومانيست
ــآنچــه ب ــیان شــد بــدی ــا اند هــاي گاههمــۀ دیــدســت کــه ین ان معن ــوتر همخــوان ب هــاي  شــهیل

ان شـد  یـ . مـراد از آنچـه ب  درکـار اسـت  ز ین ییها تعارض یها و حت بلکه تفاوت ،ستها ستیاومان
ن یسـم بـوده اسـت و همچنـ    یر اومانیثأافکـار لـوتر تحـت تـ     يریـ گ شکلهاي  نهین است که زمیا

ل اسـت کـه در آغـاز    یـ ن دلیبه هم .است همخوانی داشتهها  ستیاهداف اومان يحد تا اواهداف 
بـا او دچـار    ردنـد، ولـی بعـدها   ک مـی  تیـ چـون اراسـموس از او حما   ییهـا  ستیکار لوتر، اومان

ار یاز مسـائل بسـ   یکـ ی. بـود  یض الهـ یف اختالف بر سر ،ن اختالفاتیا ۀاز جمل 37.ندل شدمشک
چگونـه انسـان نـزد     ی اینکـه عنـ ی ؛اسـت » یدگیـ آمرز«ۀ لئمسـ  یحیمـان مسـ  یدر ا یاتیـ مهم و ح

ن تـا  یاز قـرون نخسـت   یت موجـب اختالفـات  یحیله در مسئن مسیشود. ا می خداوند عادل شمرده
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البتـه  وس بـوده اسـت کـه    یـ ن اختالفات با مطرح شـدن نظـرات پالگ  یبه امروز شده است. اوج ا
ـ یـ کأوس تیـ . پالگتـرجیح داد وس یـ دگاه پالگیبر درا ن یدگاه اگوستید کلیسا بـر نقـش    ید فراوان

 ینقشـ ی، ض الهـ ید بـر فـ  یـ کأن بـا ت یگوستااما در مقابل  ،داشت یدگیآمرز ۀلئخود انسان در مس
دانسـت کـه    ی مـی تیرا تـابع لطـف و عنـا    یدگیل نبود و آمرزیقا یدگیآمرز ۀلئسان در مسان يبرا

  سته و سزاوار آن باشد.ینکه بشر شایبدون ا ؛شود می تیخداوند به بشر عنا ياز سو
توجـه قـرار    کـانون ت و به جهات گونـاگون  یحگوناگونی از تاریخ مسیله در مراحل ئن مسیا

و توجـه   يفـرد  ید بـر آگـاه  یـ کأبا تها  تسی. اومانهاست تسیتوسط اومان ،جمله آن گرفت که از
ک فـرد، چـه   یـ  منزلـۀ مـن بـه   «ن پرسش کـه  یرا با ا یدگیآمرز ة، دوباره آموزيت بشرینو به هو

  38در کانون توجه قرار دادند. »؟د بکنم تا رستگار شومیبا

ـ   یگدیـ نکه آمرزیو ا 39»ضیتنها از راه ف يرستگار«لوتر با مطرح کردن  مـان  یا ۀلیوسـ  هتنهـا ب
بـر   یمبنـ را  ییدگاه قـرون وسـطا  یداشت و د ینیگوستادگاه یدوباره بر د يدیکأد، تیآ می دست هب
 ییداده تـا رهـا   ياسـت کـه خداونـد آن را در روح بشـر جـا      یعـ یفـوق طب  يض جوهرینکه فیا

ده صـحه  یـ ن عقیـ خواهـد بـر ا   یی مـی دگاه گوین دیکرد ا می رد کرد. لوتر احساس  40آسان شود،
بـه   ؛ابـد یدسـت   يتوانـد بـه رسـتگار    مـی  کمک خداونـد)  ۀلیوس هاگرچه ب( بگذارد که فرد، خود

  ل با آن مخالفت کرد.ین دلیهم
 هـا دربـارة   تسـ یاومان یکـرد اصـل  یمهـم اوسـت، بـا رو   هاي  دگاهیاز د یکین نظر لوتر که یا

نـد  ایسـت در فر یبا مـی  انسـان ی سـت یدگاه اومانیـ اختالف دارد. بـر اسـاس د  ها  ن و نقش انسانأش
ـ اما بر اسـاس د  ؛دمهمی داشته باشنجات نقش  در هـا   کـرد، انسـان   مـی  کـه لـوتر مطـرح    یدگاهی

. شـود  هـا عطـا مـی    جانـب خـدا بـه انسـان     است که از یضیندارند و نجات ف یند نجات نقشایفر
تنهـا   ،آورد و گناهکـار  مـی  الزم اسـت، فـراهم   یدگیـ آمرز يگر خداوند هر آنچه را برایدتعبیر به
دگاه لـوتر برآمـده از   یـ ن دیـ نـد. ا ا مشـخص  پـیش ز از یافتگان نی نجات  41افت کند.ید آن را دریبا

 همـۀ  يبـرا  يریناپـذ  و نقـص جبـران   ییاسـت کـه جـدا   » نیگنـاه نخسـت  «ة نوع نگاه او به آمـوز 
 لبتـه ا 42.بـه نجـات اسـت   هـا   انسان عدم امکان دسترس جمله آندنبال داشته است که از هبها  انسان

محـوري   و انسـان  یسـت یه اومانیـ بـا روح  یگر آن مخـالفت ید يسکه است و رو يک روین تنها یا
 يرمـز  مطلبـی متوجـه   نخسـت توسـط لـوتر    »ضیف ۀلیوس هتنها ب یدگیآمرز«دگاه ی. طرح دندارد

 يدار نیـ مربـوط بـه نجـات و د    یمیاستفاده از نظـام قـد   سوء بابلکه  ،ر کتاب مقدس نبودیاز تفس
 بسـیاري م) بـود کـه قـدرت    1519-1470( 43وهان تتـزل یم لوتر به یاعتراض مستق. ارتباط داشت

د بــر ارتبــاط یــکأنبــرگ داشــت. لــوتر بــا تیک وتیــدر شــهر نزد ییســایکل» یفروشــ عفونامـه « در
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ـ ا بـا  ، بـه مخالفـت  یو سـرور بـاطن   يشـاد  یافراد با خدا و نوع یشخص سـا  یرفتـار کل  ةوین شـ ی
روحشـان را   یۀکـه قصـد تصـف    یدهنـد کسـان   می میکه تعل آنها« اعالم کردو  44ک پرداختیکاتول

اي غیـر   هیـ نظر سـت، ین يدارنـد، ضـرور   یاعترافـ  ۀاز موعظـ یـ د امتیـ ا قصـد خر یخارج از برزخ 
  45.»مسیحی است

 مـان بـه نجـات   یا ۀان کنـد کـه انسـان تنهـا بـه واسـط      ین آموزه در صدد بود بیلوتر با طرح ا
 يبـرا  ، مطلقـاً یفروشـ  نامـه یـۀ عفو نظر  46یاتیـ هاساس الر او کارهاي نیک از جمله رسد. به نظ می

کنـد.   مـی  گـان عفـو  یرا دانسـت کـه بـه    مـی  مهربـان  يرا پـدر  فایده است. او خدا یب ینجات آدم
بـر   مطلقـاً ( دارنـد » مـان یا« کـه در آن گناهکـاران   دانسـت  مـی  يا اساس او نجـات را رابطـه   براین

؛ آن را انجـام دهـد   یسـت کـه کسـ   ین يمان کـار یاکند.  می ه دارند) و خدا آنان را تبرئهیض تکیف
ـ   یدگیـ آمرز« ةصـورت آمـوز   نیـ ادر 47سـت. بلکه عطیه اي از جانب خدا ، »ضیفـ  ۀلیوسـ  هتنهـا ب

 اي گونـه ن خـود  یـ تک افـراد و اعتمـاد آنهـا بـه خـدا دارد و ا      تک یمان شخصید فراوان بر ایکأت
ت انسـان کـه مـد    یـ و محور یـی رابـا فردگ  ن امـر، کـامالً  یا 48ی.نید ییاما فردگرا ؛است ییفردگرا

  دارد. یست، همخوانها ستینظر اومان
ۀ اخـالق و زنـدگی   لئد بـر مسـ  یـ کأدر تهـا   سـت یلـوتر بـا اومان  هـاي   گر از اخـتالف ید یکی 
 ؛دندیشـ یاند مـی  سـا یکل امـور اخالقـی   و یبه اصـالح زنـدگ  ها  ستیگر اومانیدتعبیر به ست.کلیسا

ن یـ د ایـ سـت و با یسـا ن یکلهـاي   آمـوزه  بارةق دریو تحق یجز بررس يلوتر معتقد بود چاره ا یول
  49را بر اساس کتاب مقدس اصالح کرد.ها  آموزه

سـت  یاو بـه اراسـموس، اومان   ۀهـا، هجمـ   سـت یاخـتالف لـوتر بـا اومان   هـاي   گـر نشـانه  یاز د
اسـارت  «و بـا انتشـار کتـاب     گرفت خرده اراسموس» آزادي اراده«ۀ شیمعروف است. لوتر به اند

  50.برخاستبه مخالفت با او » اراده

  ستياومان اختالف لوتر با اراسموس
دربـارة ایـن اخـتالف     یاسـت کمـ   بایسـته با توجه به مطرح شدن اخـتالف لـوتر بـا راسـموس     

، بایـد  اصـالح دینـی در آلمـان    ۀبرجسـت  اراسموس و لـوتر، دو اسـتاد   ۀرابط بارةدر .دهیم توضیح
 آمـد. او ماننـد   شـمار مـی   بـه پسـر اراسـموس    تقریبـاً  دو یک نسل فاصله بود و لوتر آنمیان  گفت

آورده و بـراي فهـم عهـد جدیـد بـه آثـار او روي       موس بود وبیش شاگرد اراس بسیاري دیگر، کم
آثـار   نیـز  و در سـتایش دیـوانگی   ،امثـال و حکـم  چاپ اراسـموس از آثـار جـروم،     بود. بنابراین

 ةکلیسـا عالیـق مشـترکی داشـتند، امـا دربـار      دربـارة   لوتر و اراسـموس  کرد.ایمانی او را مطالعه 
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. هر دو با برتـري ارسـطو و نظـام اصـحاب     با یکدیگر موافق نبودندجایگاه آثار کهن در آموزش 
؛ دادنـد  مـی  کتـاب مقـدس را در کـانون زنـدگی مسـیحی جـاي       ورزیدنـد و  ت میمدرسه مخالف

اسـتفاده از اعطـاي آمـرزش در کلیسـا     ؛ سوءشـمردند  مـی  گرایی مذهبی را مهم مخاطرات صورت
امـا آن   ؛خواستند اصالح کلیسا را خـود بـه دسـت گیرنـد     می کردند و از شهریاران می را محکوم

  هایی بس متفاوت نهفته بود. سوي این توافق ظاهري، شخصیت و منش
در شـرح کتــاب مقـدس مــن بــه همـان انــدازه کــه    « اعـالم کــرده بــود  1516لـوتر از ســال  

 او .»شـمارم  مـی  گوسـتین را بـر جـروم مقـدم    ادارد،  مـی  گوسـتین مقـدم  ااراسموس جروم را بر 
ـ       در نامه مسئله و این گرفت کم از اراسموس فاصله کم خـوبی   هاي کـه یـک سـال بعـد نگاشـت ب

  :  ستپیدا
شود...  می هر بار بیشتر از او دور خوانم، اما فکرم می این روزها دارم اراسموس خودمان را

که بایست فیض خدا و مسیح را در خـارج نشناسـانده اسـت... او بـه      سفم که او چنانأمت
   51پردازد تا به خدا. می انسان بیشتر

 ؛»تـر از امـور الهـی بـود     امور انسانی بـراي او مهـم  : «نویسد می او بارةلوتر در جایی دیگر در
  52.ندله بودئترین مس امور مذهبی باالترین و مهم، جهان در برخالف خود لوتر که براي او

لـوتر و   نسـبت بـه  شـدت   بلکـه اراسـموس نیـز بـه     ؛گیري تنها از جانب لوتر نبود  این فاصله
اصـلی بـود کـه لـوتر منتشـر کـرد و        95کارهاي لـوتر نگـران بـود. اگرچـه اراسـموس پشـتیبان       

 ؛بـراي تـامس مـور و کولـت بـه انگلسـتان فرسـتاد        اي ییدیهأرا به همرا ت این بیانیههایی از  نسخه
جـا برسـاند کـه هـر دو طـرف درگیـري خـود را در        بود که انتقاد از کلیسا را بـه آن ولی او کسی ن

لـوتر پـیش مـن    : «نویسـد  اراسموس می 53.هیچ حرکتی به آنها داده نشود ةموقعیتی بیابند که اجاز
  54.»ستجالل مسیح ا ،آنچه در دل دارم ؛ارزد نمی به چیزي
در ایجـاد   اومـنش   روش ولـوتر،   هیـاتی هـا عـالوه بـر بعضـی نظـرات ال      این مخالفـت  دلیل

کـرد و در صـدد    مـی  را دنبـال  هاپرده و متهورانه آن صورت بی بهوي اصالحات و تغییرات بود که 
به همـین دلیـل مباحـث و انتقـادات خـود را بـه        مردم استفاده کند و همۀبود که در این مسیر از 

 مـنش لـوتر را   ایـن روش و  ،عام جامعه کشاند. اراسموس، اگرچه خواهـان تغییـرات بـود   سطح 
 گانـه  پنجوهـاي نـود   سال از نگـارش اصـل   (که یک 1518ي که در اکتبر ا در نامه ويپسندید.  نمی
نویسـد، عـدم رضـایتش را از رفتـار      مـی  گذشت) به یکی از هوداران لوتر به نـام جـان النـگ    می

  :  کند می بیان چنین لوتر
ش بـالي عـالم مسـیحیت    ا پاپ در روم، به شکل کنـونی  ۀفهمم که حکومت مطلق می من

بشکافیم؟ این از وظایف  دانم آیا صالح هست که این زخم چرکین را علناً نمی ولی ،است
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اري از غنایم با پاپ همدسـت  برد هراسم که اینان براي بهره می ولی از آن ؛شهریاران است
کشید، یا با احتیاط بیشتر بـه کـار    می اي کاش که این مرد یا خود را کنار !آه ...  55شوند.

بینند کـه اگـر برنـده     می اي را بینم که برخی از مردم تدارك معرکه می است... زیراخ میبر
در آنجـا   ... ختم آموزش انجیل را بنویسـم.  ۀماند جز آنکه سوگنام نمی شوند، دیگر کاري

هاي  سیلی از جزوه کند... لوتر با می جویی حقیقت صرفه ۀعرصاندیش در دار دور که خزانه
هر چیز را به کوي و برزن کشانده و حتی  .خود تمامی آن را به یک دم بیرون ریخته است

خواص به  ویژةلی شراکت داده که اهل علم آنها را همچون اسراري ئدوزان را در مسا پنبه
کم به گمان مـن، بـه آن    عتدال او را، دستآرند، اغلب شور و هیجانی خارج از ا می شمار

  »سوي مرزهاي انصاف و عدالت کشانده است.
اراسموس این روش لوتر را مخالف روش عیسی مسیح و بزرگـان مسـیحیت چـون پطـرس     

  56دانست. می و پولس

برنـد،   نمـی  تـک از سـروري مسـیح فـیض     کرد که مسیحیان تک می کیدأبرخالف لوتر، ت وي
روح القدس ایشـان را بـا هـم یگانـه کـرده       و جویند می سفره از آن بهره بلکه همگان بر سر یک

گرایـی افراطـی آنـان کـه     ، بـا فرد روحانیـان اعتقاد راسخ به شایستگی تقـرب غیر او به رغم  است.
کـرد. اراسـموس همـواره بـر هویـت و       مـی  مخالفت، منان بودندؤم ۀمدعی صالحیت اجتهاد هم

ورزیـد. مشـیت پنهـان خـدا بـراي رسـتگاري، تنهـا در         مـی  کیـد أولیت واحد اجتماع کلیسا تئمس
 مراتـب مقـدري پیونـد دارد    صالحیت تعلـیم بـا آن سلسـله    .وفاق استوار آباي مقدس نهفته است

  57.گذرد نیز آگاهی کامل داشته باشد می منؤکه باید از آنچه در فکر م
هـا و   سـت یو اومانلـوتر   دربـارة ارتبـاط  تـوان   مـی  ان شـد، یـ ب کنونجه بر اساس آنچه تاینتدر

از  یدن گرفـت و بعضـ  یـ رشد کـرد و بال  یستیاومان يبر او، گفت که لوتر در فضا ایشانرات یثأت
و در هـا   دگاهیـ از د یاگرچـه در بعضـ   ؛سـت ها ستیاومانهاي  دگاهیمنطبق با د او کامالً يدگاهاید
  ها با آنها مخالف است. از روش یبعض يریگکار به

  ٥٨ينگليش تسوياولر. ۲

 یکـانتون سـنت گـالن، در بخـش شـرق      در تـوگنبرگ  1484در سـال   روز سال نو در ینگلیتسو
 یـۀ را در قر ییسـا یاسـت کل یکـه ر  ینگلیتسـو  يعمـو  59.ده به جهان گشـود ی، ديس امروزیسوئ

 يکـرد و و  يت او با پـدر و مـادرش همکـار   یدر ترب ،بر عهده داشت ینگلیتسو يمجاور روستا
سـم بـود. چـون    یاو بـا اومان  رویـارویی و  ییگـام آشـنا   نخسـتین ن یا ساخت.سم آشنا یرا با اومان

 14در  .زبـان در بـال فرسـتادند    ینـ یالت ۀک مدرسـ یرا به  يد، ویرس یبه سن ده سالگ ینگلیتسو
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ونـان و روم آن را  یات کهـن  یـ متبحـر در ادب  يافـت کـه دانشـمند   یراه  یدر برن به کـالج  یسالگ
 نیـ در بـرن، وارد دانشـگاه و   ییابتـدا  یآموزشـ  ةن دورسر گذاشت او پس از پشت  60کرد. می اداره

س یک سـوئ یـ نزدهـاي   ن دانشـگاه یاز پرشـورتر  یکـ ین یـ ) شد. در آن روزگار، و1498-1502( 
ـ  61سیچون کنـراد سـلت   يا برجستههاي  ستیت اومانین دانشگاه با هدایبود. ا اصـالحات   يرایذپ
دانشگاه بـال رحـل اقامـت افکنـد     در  1506-1502هاي  سپس در سال ینگلیشد. تسو یستیاومان

بــه گــروه هــاي  ن ســالیــدر ا وي  62خــود پرداخـت.  یســتیت موضــع اومانیــو در آنجـا بــه تقو 
  63».وستیه پیریخهاي  انجمن« معروف به یستیاومان

منصـوب   یشـ یسانس، بـه مقـام کش  یفوق ل ۀدانشنام دریافت، پس از یسالگ 22در  ینگلیتسو
نکـه مـتن   یا يل و مطالعات خـود ادامـه داد. بـرا   یبه تحص یشیف کشیشد. او همراه با انجام وظا

نـداروس،  یوافـر آثـار هـومر، پ    ۀبا عالق  64را فرا گرفت؛ یونانید را بخواند، زبان یعهد جد یاصل
عـه کـرد   ت را مطالین، و تاسـ یکهـ  ینـ یوس، سنکا، پلیویصر، لیسرون، قیس، پلوتارك، سیمقراطیذ

رانـدوال و  یکـو دالم یبـا پ  ینگلینوشـت. تسـو   يریتفسـ  و بر آثار لوکیـانوس، هجـانویس شـکاك   
خوانـد، و   مـی  »یلسـوف و عـالم الهـ   ین فیتر برجسته« اراسموس را . وياراسموس مکاتبه داشت

ن نهـد،  یاز آنکـه سـر بـر بـال     پـیش هرشـب   . اودار کـرد ید ي با اوالدیم 1515با احترام در سال 
لسـوفان و شـاعران هواخـواه    یر فیـ تکفخواند. او همچون اراسموس بـا   می را ياز آثار و يا قطعه

وسـتن بـه   یپ« شیگفـت کـه بـرا    مـی  اسـت. ، با ایشان بـه مبـارزه برخ  ونان و روم باستانیفرهنگ 
 65».ک شـود یهـا شـر   ، گواراتر از آن اسـت کـه در مقـدرات پـاپ    يسقراط و سنکا، در جهان ابد

 موس بـا عنـوان  شـعر اراسـ   بـراي نمونـه   66بـر او داشـته اسـت.    یقیر عمیثأرو اراسموس ت نیااز
کـه حامـل نجـات اسـت و تنهـا       کند می اعالم یسیکه در آن ع» انسان يبرا یسیع يسوگوار«

ن یـ و بزرگـان د  بـارة شـفاعت اولیـا   را واداشت که اعتقـاداتش را در  ینگلیدهنده است، تسوتسال
  67آنها کنار گذارد. يگر یانجیو م

ـ   یـ آ شد به دست میان یبر اساس آنچه ب بـر اسـاس دانـش و     ینگلیتسـو  ید کـه رشـد عقالن
کـه او   ؛ تعلیمـاتی مـات اسـت  یون آن تعلیو او مـد  68صورت گرفته است یستیت اومانینظم و ترب

  69س ارتباط بر قرار کند.یس و جنوب آلمان و انگلئیرا آماده کرد تا با بزرگان اصالح در سو

  ها ستيهمگام با اومان ينگلياصالحات تسو
)، معتقـد بـود   1516سـال  اسـت ( اصالح  نیازمندسا ید که کلیجه رسین نتیبه ا ینگلیتسو وقتیاز 

معتقـد بـه کتـاب مقـدس، ماننـد      هـاي   سـت یباشد کـه اومان  ید در چارچوبین اصالحات بایکه ا
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د یـ را خر یونـان ید بـه زبـان   یـ اراسموس از کتاب عهد جد ۀکنند. او نسخ می شنهادیاراسموس، پ
بـه   ة آبـا سـندگان دور یآثـار نو  ۀو بـه مطالعـ    70حفظ کـرد  یپولس را به زبان اصلهاي  نامه همۀو 

  71ن پرداخت.یو الت یونانیزبان 

  موارد خالصه کرد:   این درتوان  میرا  ینگلیر و نفوذ اراسموس بر تسویثأت
 يتـوان دارا  یرا نمـ  یرونـ یشـود. مسـائل ب   یتلقـ  یو درونـ  يمعنـو  ید موضـوع یـ ن باید .1

از رفتارهــا و  ياســت کــه رشــته ا نیــن ایــد یهــدف اصــل بنــابراین دانســت؛ یاتیــت حیــاهم
    ؛منان القا کندؤاز خداوند را به م ياریهماند تواضع و اطاعت مشتاقانه و اخت یدرونهاي  نشیب

 ةدیــاســت. بــه عق فراوانــیت یــاهم يرااد يو معنــو یات و اصــالح اخالقــیــد حیــ. تجد2
بـوده و   یقـ نهضـت اصـالح اخال   آغازس در یسوئ ینینهضت اصالح د، اصالً قانقاز مح ياریبس

  ؛است ورزیده مید یکأهر دو، ت، ات فرد و جامعهید حیبر ضرورت تجد
اخـالق بـود.    يبـدان جهـت اسـت کـه او الگـو      در اصلت یحیح با مسیمس یسی. ارتباط ع3

ز نظـر  یـ ن ینگلیتسـو  »سـیح اقتـدا بـه م  « کرد: ی مین معرفیرا چن یحیمان مسیا ۀشیاراسموس اند
  ؛رفتیاو را پذ

. اراسـموس و  انـد  ویـژه  یتـ یاهم يگران و دارایتر از د سا، شاخصیکل یۀاول ياز آبا ی. بعض4
پـس از   ینگلیهرچنـد تسـو   ؛ل بودنـد یـ قا یگن ارزش خاصیجروم و اور يهر دو برا ینگلیتسو

  ؛برد ین پیت آگوستیآن به اهم
م و یسـا بـود، نـه تعـال    یکل امـور اخالقـی   و یبـه زنـدگ   ینـ ینهضت اصالح د ی. توجه اصل5
ز در یـ ن ینگلی. تسـو پـردازد  ی مـی ن قانون زنـدگ یبه هم حیمس ۀفلسف آن. اراسموس درهاي  آموزه

ـ ااز داد. ینمـ  يسـا تسـر  یکلهـاي   آغاز کارش، اصالح امور را به آمـوزه   یرو اقـدامات اصـالح   نی
 یمـذهب هـاي   نیـی نکـه آ یخ بـود؛ ماننـد ا  یـ زور يسـا یو اعمـال کل هـا   نیـی شتر متوجه آیاو ب یۀاول

  72ن شود.ییسا چگونه تزیا کلید نده شوب دایچگونه ترت

هـایی   نیـی او در مقـررات و آ  بـازنگري در اطاعـت از کتـاب مقـدس، بـه      ینگلیم تسویمتص
ه یسـا توصـ  یکـه کل هـایی   چـون روزه  يامـور  نـد؛ گرفت یت نمـ ئکه از کتـاب مقـدس نشـ    انجامید

کـه در  هـایی   ینقاشـ و هـا   تمثـال  رفـت و نیـز   به کار می ییسایکل که در مراسم یقیا موسیکرد  می
 ینگلیتسـو  ۀنقـد و حملـ   آمـاج ن امـور  یـ ا ۀهمـ  .ن وجـود داشـت  یـ د يایسا از بزرگان و اولیکل

ـ ا  74شـان مخـالف بـود.   یت و تجـرد کش یش با زهد، رهبانیاولر  73.بودند امـر برآمـده از همـان    ن ی
بودنـد. در  زار یـ ت و زهـد ب یـ و از رهبان ندها بـه جهـان داشـت    ستیاومان همۀاست که  نگاه مثبتی

س یسـوئ  انمـذهب  کیـ پروتسـتان و کاتول هـاي   ان کـانتون یـ جنـگ م  يالدیمـ  1531اکتبر سال  11
  75د.یدان جنگ به قتل رسیدر م ینگلیمت افتاد و تسویخ به هزیزور يدرگرفت. قوا



۱۵۰     ۱۳۹۰، سال دوم، شماره سوم، پاييز  

را آغـاز کـرد کـه در اصـل      ی خوداصالح ۀخ برنامیدر زور يالدیم 1519در سال  ینگلیتسو
 ؛کـرد  مـی  هـا اسـتفاده   ستیاراسموس و اومان ةویبود. او از کتاب مقدس به ش یستیاومان يا برنامه
ش از یهـا  یو سـخنران  هـا  او در موعظـه  . براي نمونهن بودیز چنیاو ن ۀوعظ و خطاب ةویکه ش چنان

ن یالبتـه نـه بـد    ؛کـرد  مـی  انیـ را ب یو بـر اسـاس آن مـواعظ و مطـالب     جست بهره می یل متیانج
ل یـ انج اولبلکـه از   ،ر کنـد یان و تفسـ یـ و آنهـا را ب  برگزینـد از آن را  ییها صورت که تنها بخش

گرفـت و بـر اسـاس آن مجمـوع،      مـی  ر، کل مـتن را در نظـر  ین و تفسییکرد و در تب آغاز می یمت
ــا  76.داد توضــیح مــیرا  یمطــالب ــه فهم نی ــگون ــود کــه ت ســتیدن مــتن، روش اومانی ــکأهــا ب د ی

آن  یرامـون یگـر همـان مـتن و حـوادث پ    ید يهـا  از بخـش  جداک متن را یتوان  ینم ورزیدند می
  کرد. می ن فهمیم را چنید و عهد قدیعهد جد کل. اراسموس فهمید
اراسـموس   يآرا بازتاباننـدة  رو نیـ ادانسـت و از  ی مـی تیترب ياصالحات را روند ینگلیتسو 

هـاي   شـه یسـم بـر اند  یر اومانیثأتـ هـاي   گـر نشـانه  یاز د 77س بـود. یسـوئ  یسـت یاومانهاي  و انجمن
 ینگلیمشـاهده کـرد. تسـو    یربـان  يح در عشـا یمس یحضور واقع ۀلئتوان در مس می را تسوینگلی

نـان و شـراب بـه گوشـت و      یل واقعـ یا تبـد یـ و  یربان يح در عشایمس یمعتقد به حضور واقع
 ینگلیدانسـت. تسـو   ی مـی حیمان مسـ یا یکننده رخداد اساس یبلکه آنها را تداع ،ح نبودیخون مس

ـ   78وس هوئنیکورنلاز شه یندن ایا در  79شـه را از وسـل گنسـفرت   ین اندیـ ز ایـ ود کـه او ن متأثر ب
  80رفته بود.یرات پذییتغ الت ویتعد یسم معروف با کمی) اومان1489- 1402(

 د کودکـان اسـت.  یـ تعم ۀلئسم در مسـ یاز اومان ینگلیتسو يریپذأثیرتهاي  گر از نشانهید یکی
رو بـود و بـه    روبـه  یه بـا مشـکالت  یـ رش مفهوم گنـاه اول یاز اراسموس در پذ يرویپ به ینگلیتسو

ـ  یل داشت که کودکان به هـ یدگاه تماین دیا نـد آمـرزش باشـد،    ازمیکـه ن  اي یو ذاتـ  یچ گنـاه اول
 ۀن را بتـوان از جنبـ  یـی ن آیـ که ااي است، مگر آن هودهیامر ب، د کودکانیتعم رو نیاآلوده نیستند. از

منزلـۀ   بـه نـه   ولـی  ،ردیپـذ  مـی  د کودکـان را یـ تعم سـرانجام ی نگلیتسـو  البتـه ه کـرد.  یتوج ينظر
ختنـه کـردن، کـه در سـنت      یحیمعـادل مسـ   به مثابـه بلکه  ،هیپاك شدن از گناه اول مراسمی براي

اسـت   يا ت فـرد بـه جامعـه   یتعلق و عضـو  ةدهند نشان يهودیان مطرح بود. ختنه در سنت یهودی
، نشـان از تعلـق   یحید کودکـان مسـ  یـ ل تعمغسـ  ینگلیمان بسته است. در نظر تسـو یکه با خدا پ

  81است. یحیمس يسایشخص به کل

توانـد   مـی  اساسـاً  یده داشت که انسان از لحاظ اخالقـ یگرا بود و عق انسان یش در جوانیاولر
ســم یتش از اومانااصــالح ۀدر ادامــ ینگلیاســت کــه تســو گفتنــی  82شــرفت کنــد.یبــا آمــوزش پ

، یسـت یاومان یتـ یترب ةوی، شـ ینـ یت اصالح دیموفق يبرا د کهیجه رسین نتیگردان شد. او به ا يرو
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اسـت کـه سرنوشـت     یت الهـ یمشـ  83ن معضل است.یا يا شهیحل ر يناقص و ناتوان برا يابزار
ن دور یـ کنـد. ا  مـی  نیـی طـور خـاص تع   را به ینیطور عام و سرنوشت نهضت اصالح د بشر را به

رد و نـه بـه   یـ گ مـی  فاصـله  یستیاومانهاي  ن است که او از آموزهیا يبه معنا ،سمیشدن او از اومان
هـاي   بلکـه او تـا آخـر عمـرش از روش     ؛ده باشـد یدست کش یستیاومان يها که از روش ان معنیا

د گفـت کـه   یـ قـت با یحقدر  84.ت باقی ماندسیاومان کامالً ان معنیو به ا کرد می استفاده یستیاومان
در  دارد. در قـرن حاضـر تفـاوت    تیسـ یر اومانیدر قرن شـانزدهم بـا تصـو    تسیک اومانیر یتصو

انـه اعتقـاد داشـته    ایرگریتقد ۀکـه بـه فلسـف    یبودن انسان یتدر اومانس يا چ شبههیقرن شانزدهم ه
ان دارد. یـ بـرخالف آنچـه در زمـان مـا جر     ؛، نبوده استبرده بهره می یستیاومانهاي  وهیاز ش یول
بـا توجـه بـه     نبـوده اسـت.   روزگـار در آن  ینگلیبودن تسو تسیدر اومان یچ شکیصورت ه نیبد

  ها بوده است. ستیاومان متأثر از ز کامالًین ینگلید که تسویآ می دست هب مزبورمطالب 

 )۱۵۶۴- ۱۵۰۹( ژان کالون. ۳

در  ینـ یان اصـالح د یـ س جرأاو در ر کـالون اسـت.   ی،نـ ینهضت اصالح د یگر رهبران اصلیاز د
گـردد کـه    یمبـاز  م 1523هـا بـه سـال     سـت یبا اومان و ارتباط کالون ییآشنا نخستین .بودس یسوئ
و در ایـن دوران  وارد شـد. ا   85س رفت و به کـالج مشـهور المـارش   یالت به پاریتحص ۀادام يبرا

  ارتباط گرفت و وارد آن گروه شد.   يفرانسو يها با محفل اومانیست
-1528( ل او در دانشـگاه اورلئـانز  یتحصـ  ،سـم یکـالون از اومان  يریپذأثیرت ياز بسترها یکی

ــورگس1529 ــود) فرانســه 1531-1529( ) و ب ــم حقــوق یاومان یی. او در دوران شــکوفاب  یس
او در  .86.ل کـرد ی، تحصـ نـد بود یحقـوق  يهـا  سـت یکـه از مراکـز اومان  ها  ن دانشگاهیدر ا ،فرانسه

  87ارتبـاط گرفـت   یبزرگـ  داناتدر اورلئانز و بورگس، بـا اسـ   یحقوق مدن ۀل در رشتین تحصیح

ل کــرد. او بعــدها توانســتن از قــدرت یت تبــدیــکفادانــی با بــه حقــوقن موضــوع او را یو همــ
  88شـهر ژنـو اسـتفاده کامـل را ببـرد.      ین مـدن یقوان ۀن مجموعین مراکز در تدویآمده در ا دست هب

  89.آغاز شد یحقوق ۀبا مطالع ،سمین با اومانیکالو ییاساس آشنا نیابر
ر کتـاب مقـدس، در مطالعـات    یدر تفسـ  ویـژه  بـه کـالون  هاي  وهید بتوان گفت شیرو شا نیا از
 يشـه داشـته باشـد. امـروزه شـواهد     یاورلئانز و بـورگس ر  ۀشرفتیو پ یعلم ياو در فضا یحقوق

، یم بـه متـون اساسـ   یمسـتق  آموخته بود که بـراي دسـترس   90»وم بودیگ« وجود دارد که کالون از
ـ  باشدسته یشا یشناس د واژهیبا آن  یخیو تـار  یشـناخت  نن زبـا یمـتن را بـر اسـاس مـواز     دتا بتوان

ن نگـرش  یهمـ بـا   قـاً ی. دقزدبـر اوضـاع و احـوال روزگـار خـود منبطـق سـا        آن را و کندر یتفس
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ژه در یـ و د کـه چـرا کـالون بـه شـرح کتـاب مقـدس، بـه        مـ ن مطلب برآین اییتب ةاز عهد توان می
ط الزم مخاطبـان خـود   یکتـاب مقـدس و شـرا    يفکـر هاي  تا افق کوشیدش پرداخت و یها خطابه

کـالون فـراهم کـرد     يزه و ابـزار الزم را بـرا  یـ انگ ،فرانسه یسم حقوقیک کند. اومانینزد را به هم
ر یثأگر تـ یکـد یبـر   1550 ۀط شـهر ژنـو در دهـ   یتا اجازه دهـد کـه اسـناد دوران گذشـته و شـرا     

بـود، و شـاهد آن   هـا   سـت یآثـار اومان  ،کـالون  یـۀ توان گفت که محـرك اول  می رو نیااز 91گذارند.
 يداسـت بـر    يریتفسـ  . ایـن کتـاب  ر درآورده اسـت یـ تحر ۀاست که او بـه رشـت   یتابن کینخست
شـتر بـه   یبو  92متن پرداختـه اسـت  ی ر لفظیدر آن به تفس وي اثر سنکا در باب احسان، که ایکلمنت

اخـالق  هـاي   یژگـ ید کـالون بـر و  یکأد تیشا 93شود. می ونان و روم باستان مربوطیفرهنگ  يایاح
  94گرفت. می سرچشمه ین رومیارواق ۀفلسف یبررسن یاز هم ،خشک و عبوس

  سميبا اومان يارتباط اصالحات کالون
ـ ابود. از سیدر سوئها  ستیاومان ینیان اصالح دیس جرأکالون در ر رسـد کـه    مـی  رو بـه نظـر   نی

کــالون بــا  ییسـو هــاي هم گـر نشــان یاز د 95انــد. هــا بـوده  پیــروان کـالون از اومانیســت ن یشـتر یب
س اسـت کـه ژنـو    یسـوئ هـاي   سـت یاو با اهداف اومان ییگرا هدف اصالح ییها، همسو ستیاومان

شـد. کـالون    مـی  صـورت مسـتقل ادراه   چـه در آن زمـان بـه   ، اگردیـ آ شـمار مـی   آن به ياز شهرها
) بـر  مسـیحیت د یـ عقا (نـه لزومـاً   یاخالقـ  امـور  س در صدد اصـالح یسوئ يها ستیهمانند اومان
 یژگـ یس ویسـم سـوئ  یاومان 96.، بـود گرفـت  مـی  هیـ شـتر از کتـاب مقـدس ما   یکه ب ییاساس الگو

شـمار   بـه ان یحیمسـ  یح و اخالقـ یرفتـار صـح   ةکننـد  نییو در آن کتاب مقدس تع داشت یاخالق
  97دانست. می ت اخالق جامعهیهدا يبرا ین اساس کالون کتاب مقدس را منبعی. بر همآمد  می

بـه   ۀ فراوانـی بـود کـه عالقـ    یرنسانس برخاسته بود و متعلق به نسل ییگرا کالون از دل انسان
 یکـاف  ییتنهـا  بـه  یـی گرا کـه انسـان   معتقد بـود البته او  98.و فرهنگ یونانی و التینی داشتند فلسفه

ت یـ زان و مرجعیـ ، بـر کتـاب مقـدس و م   ینـ یگر رهبران نهضت اصالح دیهمانند د وي 99ست.ین
شـه،  یاخـالق، اند  ۀگانـه سـنج  ی، کـالم خـدا   یحین مسـ ی. در حکومـت راسـت  ورزید تأکید میآن 

ن ین خردهـا، واالتـر  یرا کتـاب مقـدس کتـاب برتـر    یـ ز ؛دیـ آ میبه شمار  یمان، قانون و زندگانیا
 يساسـت و بـر فـراز آن جـا    یمقدم بـر کل  ،هاست. کتاب مقدس قتین حقیتر شریفها و  يدادگر

  100ست.ین یقتیحق ،آن يدارد و فراسو

دان عمـل  یـ امـا کـالون در م   ؛بـود دان نظـر  یـ دگاه و نظـرات کـالون در م  یـ د ،ان شـد یـ آنچه ب
بـار دوم در سـال    يبـرا  او کـه پـس از این شـد.   کتاتورهـا یرفتـار د  یادآورعمل کرد که  اي گونه به
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سـاالرانه را   نیـ اسـتبداد د  اي گونـه افت، آن شهر یدست  ییسایبه ژنو آمد و به قدرت کل 1541101
 نگاشـت  يا شـهر ژنـو، رسـاله    يسـا یکل ماه پس از به اختیار گرفتن اموررا تجربه کرد. کالون سه 

ــرا را آن و ــورا ياعضــا يب ــهر يش ــتاد ش ــوزه فرس ــه در آن آم ــاي  ک ــتانه ــد  21، در یپروتس بن
. او در را پذیرفتنـد  ن رسـاله یـ ااعضـاي شـورا مفـاد     .نـد ن شده بودیا تدویصورت کوتاه و گو هب

بـه   يبنـد یدر پا ممـرد تافت کـه   یشد. او بر نمها  چرا از آن آموزهو چون یادامه خواستار اطاعت ب
  ار داشته باشند.یو اخت يآزاد ها تا حدي این آموزه

. بـه  ختشـنا  یفـرد نمـ   یبـاور وجـدان   يبـرا  یین جـا یکمتـر  يو فکر يکالون در امور معنو
بـه اطاعـت محـض     وادارقهـر   ان را بـه یآدم ۀساست که همیکل ۀفیتنها حق، بلکه وظ نه يو ةدیعق

مـن بـر    ؛شـند یندیگـر ب یگـران طـور د  یبگـذار د « فر دهد.یک یسخت د را بهیترد يا ذره یکند و حت
دسـت   يا  مان چندان تنگ باشد که بتوان از پـس هـر موعظـه    فیتکل ۀستم که چارچوبین باور نیا

  .»میآورد يفمان را به جایا تکلیبر زانو نهاد و نشست، آن سان که گو
صـورت   بـه تـا  نـد  کدار ک وای به کی را که شهروندان ژنو خواست شهر ياو در ادامه از شورا

ن سـخن و رفتـار   یـ ا ياد کننـد. معنـا  یآن سوگند  هرند و بیاو) را بپذ ۀرسال( نامه مانین ایا یرسم
کـالون در امـور   هـاي   و خواسـته  ينگـر  از جهـان  ییمـو  سـر  يشـهروند  اگـر ن بود کـه  یکالون ا

افـت  ین روش کـالون ادامـه   یـ ا ز شد.ین نیچنالبته نخواهد داشت.  ییکژ برود، در ژنو جا يمعنو
سـت  یبا مـی  جامعـه  یو اخالقـ  یاجتمـاع هـاي   جنبه همۀ .برگرفتهاي زندگی را در جنبه همهو 

. شـد  نیـز ن چنـی  نیـ و ا گرفتنـد  می، شکل ردک می انیخواست و راه خداوند که کالون آن را ب بنابر
بـه   وگرنـه  ؛از آن را نداشـت  یچ کس حـق تخطـ  یر ژنو حاکم شد و هبسخت  قانون و انضباطی

  :  کند می لین تحلی، چنیحین مسید يمبادکالون در کتاب  آمد. می سخت گرفتار يها مجازات
ـ یاز ن ین نشانیش کمتریک بنگرند، در سرتا پایاو ن یعیطب يها ییاگر در انسان و توانا  یک

... آیـد  ي مـی از مرحمت خداوند ،است یستودن يا آنچه هنوز در او خرده .شود یافت نمی
آور  شـرم  هامـان  و شـوکت  یدستاوردمان آلودگ .است يدادگرین بیما ع يها يگرداد ۀهم

ختـه بـه   یالنه اسـت و آم یزند همواره آلوده و رذ می زها که از ما سرین چیکوتریاست و ن
زاد شکسته شود کـه  ین گمان باطل آدمیابد، ا يد برای... بایکالبد آدم يها یکثافت و ناپاک

پسندد،  می آن گونه که خود یو با جهان خاک يش با ذات باریخو ۀم رابطیتنظ يانسان برا
د، هرچه تر درهم شکسته شو سخت یخواهق و اختیاري است و هر چه این خودصاحب ح

 يشـتر اسـت. بـه او آزاد   ید، سود او بیداشته شود و به مهار درآانسان بیشتر به اطاعت وا
شگاه عظمـت  ید او را در پید برد. باهاز آن بهره خوا ینادرست را هموراه بهیز ؛د دادیبا ینم

د یآورد و تا آنجا هراسان. باید او را از کبر، به خود بازقهر کوچک و خوار کرد به يخداوند
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ها  یسان کیها و نا یژگیو ۀتا آنجا که هم ؛ونددیمنان بپؤر مب فرمان ۀبه گل یچ مخالفتیه  یکه ب
  102د.ت وابگذاریبه همگان يت جایل شود و فردی، نشان ببازد و مستحیهمگان یدر نظم

 يزمـان مرکـز   کنـد و هـم   وضـع مـی  ها)  معروف به فرمانیی (هاها و نبایددین راستا بایکالون در ا
سـت از نظـر   یبا یز نمـ یـ چ چیهـ  .دهده گیرجامعه را بر ع یتا کار اصالح اخالق دارد می پاه برژیو

کـه  ، دینـ آ مـی  که بـر زبـان   انی راسخنتنها  نه افراد این مرکز موظف بود .ماند میبه دور این مرکز 
ـ ا 103کنتـرل کننـد.   نیزرا ها  و اعتقادها  شهیاند هـاي   شـه ین رفتـار و گفتـار کـالون مخـالف بـا اند     ی

ده یـ د نادیـ ه نباتـ شـرو و خواسـتار آن بـود. الب   یبود کـه لـوتر پ   یحیانسان مس يو آزاد یستیاومان
ـ یگ ن رفتـار سـخت  یـ گرفت که تمام ا سـا و  یو عبـادات در کل  اخالقـی ۀ کـالون بـراي اصـالح    ران

رفتـار کـالون بـا     دیـدگاه ن یـ د. از امـ آ شـمار مـی   ز بـه یـ هـا ن  سـت یجامعه بود کـه خواسـت اومان  
ن اهـداف چنـان   یـ عملکـرد او در تحقـق ا   ةنحـو  یول شت،دا یخوانها هم ستیاومان يها دگاهید

ــه آزاد   ــه هرگون ــود ک ــتبدانه ب ــن و مس ــو اخت يخش ــورد ت  را اری ــه م ــکأک ــتید اومانی ــا و  س ه
  انگاشت.   می دهیناد ،طلبان بود اصالح

. بـه همـان   بیـرون رفتـه اسـت   ها  ستیاومان ةرید پنداشت که کالون از دایحات نباین توضیبا ا
هـاي   از آمـوزه  هرگـز  او یعنـ ی ؛بـود  تسـ یز اومانیـ ان شـد، کـالون ن  یب ینگلیتسو ةکه دربار یانیب

ن در قـرن شـانزدهم بـه    یـ کـرد و ا  عـدول  ایشـان  يهـا  بلکه از روش ،دیها دست نکش ستیاومان
  رساند. ینم يبودن او ضرر تسیاومان

 دسـت  ه، بـ کـردیم ان یـ آنها بهاي  شهیو اند ینیبزرگان نهضت اصالح د دربارة کنوناز آنچه تا
ـ  .ر داشـته اسـت  یثأتـ  ینـ یسم بدون شک بر نهضت اصالح دید که اومانیآ می ر بـر  یثأتـ  ی ایـن ول

ر یثأاز آنهـا تـ   شـماري ک انـدازه نبـوده اسـت؛ بـر     یـ بـه   ینـ یبزرگان و رهبران جنبش اصـالح د 
  داشته است.   کمتر ریثأبر لوتر و امثال او ت ، ووانافر

  ينينهضت اصالح د يريگ  سم در فراهم کردن مقدمات شکلير اومانيثأت
مصــلحان و بزرگــان  يســم بــر شــعارها و باورهــایر اومانیثأتــ ، دربــارةان شــدیــب کنونآنچــه تــا

بصـورت   ینـ ینهضـت اصـالح د   يریـ گ سم در فراهم کردن مقدمات شکلیاما اومان ؛سم بودیاومان
  ن صورت خالصه کرد:یبد آنها را توان می داشته است که اتیریثأز تین یکل

  ميات قديم ادبيو گسترش تعل ) احياالف
ــا نبــوغ فرانسیــتالیدر ا شــور و شــوق بــه ادبیــات قــدیم، نخســت   -1304(ســکو پتــرارك یا و ب

قـرون  هـاي   شیو گـرا هـا   ر روشیـ بـه تحق  ینیم التیقد ةوفا شد. عشق او به دورشک 104).م1374



   ۱۵۵  تأثير اومانيسم بر نهضت اصالح ديني ( پروتستان)

رفتـه بودنـد، عالقـه    یپذ يویـ دن یزنـدگ  يبـرا هـا   که انسانهایی  شتر به راهی. او بانجامید ییوسطا
 ویبوکاسـ  یووانیـ کردنـد. ج  مـی  کـه انسـان را دلـواپس بهشـت و جهـنم     هـایی   داشت تـا بـه راه  

پترارك، همین شور و شوقی را کـه پتـرارك نسـبت بـه دورة قـدیم      دوست  105).م1313-1375(
 106م.)1457 -1407( هاي یونانی پدید آورد. سرانجام لـورنزو واال  التینی داشت، نسبت به اصالت

ن یکـرد. او از نخسـت   بیات مسیحی یونـان باسـتان را احیـا   ، عالقه به ادیونانیرو مشتاق فرهنگ یپ
  107مطالعه کرد. يو انتقاد یخیتارهاي  ا با روشد ریبود که متون عهد جد یمحققان

داشـته   ینـ ینهضـت اصـالح د   يریـ گ شکل پرشماري بررات یثأم تیات قدیو گسترش ادب احیا
اسـناد و متـون    یخیو تـار  يانتقـاد  یم، بررسـ یات قـد یـ توجه به ادبهاي  وردااست. از جمله دست

ـ  ۀجـ یبوده اسـت. نت  یو ادب ینیمعتبر د ان رفـتن  یـ موجـب از م  سـرانجام وه ین شـ یـ ا يریکـارگ  هب
ـ   اقرون وسط يسایاحترام کل  یـۀ وه، ثابـت کـرد کـه عط   ین شـ یـ ا يریکـارگ  هشد. لورنتسو واال بـا ب

 يگـر یقـدان د تاسـت. من  یبود، جعلـ ها  سا و پاپیکل یو حکومت يوین که سند قدرت دنیقسطنط
نیـز بـه کـار    کتاب مقـدس   بارةوه درین شیمال کردند. اتون مسیحی را برگر میمجعول د ۀخچیتار

رش یو مـورد پـذ   یرسـم  ۀدست آمد و مشخص شد که ترجمـ  هب يا منتظرهگرفته شد و نتایج غیر
پرشـماري اسـت. بـر    اشـتباهات   ي(ولگـات) دارا  جـروم  ۀترجمـ  یعنـ یسا از کتـاب مقـدس   یکل

شـکل گرفتـه بـود. بـا      ییسـا یکل ویـژة  و مراسـم هـا   نیـی آ ا، در قرون وسـط اساس این اشتباهات
د نسـبت  یـ شـک و ترد  فراگیـري ن امر به ین امور مشخص شد. همیا یگیما یگونه مطالعات ب نیا

 ۀدر بوتـ  هـا نیـز   نـه یگـر زم یسـا در د یت کلیـ عانجامیـد. درنتیجـه مرج  سـا  یکل مقدساتبه صحت 
  د قرا گرفت.  یترد

  ها گشت به سرچشمهازب )ب
 ینـ ینهضـت اصـالح د   يریـ گ است که در شـکل  مسیشعار معروف اومانها  گشت به سرچشمهازب
گشـت  ازمنظـور از آن، ب کـه  گشت بـه سرچشـمه (  ازن بیا ۀداشته است. دامن یتوجه درخورر یثأت

مـرور امـور    بلکـه بـه   نشـد، ن دسـت  یاز ا يات و اموریم بود)، منحصر به ادبیقد ونان و رومیبه 
و  ینـ یالتي هـا  سـنت  يایـ به اح بسیاري ۀان آلمان عالقیگرا . انساندربرگرفترا  ییسایو کل ینید
محققان دوره رنسـانس در آلمـان، بـرعکس امثـال      .بود ینیآنان د یۀداشتند، اما تعلقات اول یونانی

را صـرف   یسـنت  فرهنـگ خـود بـه    ۀنبـود، عالقـ   ینـ ید تـاً یآنـان ماه  یۀا که آثار اولیتالیخود در ا
توانـایی در  دادنـد. ایـن    نشـان مـی  توجـه   ینـ یکردند و به موضـوعات د  می کتاب مقدس ۀمطالع

  108عالقه به اصالح شد. موجبانه یگرا ق انسانیبا دانش و تحق یاتیهترکیب عالیق ال
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را دارد کـه بـا بازگشـت     ییت آن امکان و توانـا یحیبود که مس ایناصالحگران  یاساس ةدیعق
کنـد. شـعار   ات یـ د حیـ ن شـکل اصـالح شـود و تجد   یه، بـه بهتـر  یاول يسایر کلید و شعایبه عقا

  »تیحیتولـــد مجـــدد مســـ« بـــر یگران قـــرن شـــانزدهم مبنـــبســـیاري از اصـــالحالتینـــی 
)Christianismus Renascns(109 سـت کـه در   ها سـت یگرفته از همـان شـعار معـروف اومان    تئنش

 ااز آن بـ  ت کـه معمـوالً  یحیگران پـنج قـرن نخسـت مسـ    ي اصالحان شده است. برایب ینیقالب د
گشـت و  آید کـه بایـد بـه آن باز    شمار می ت بهیحیمس ییطال دورانکنند،  می ادی» ة آبادور« عنوان

  ت را اصالح کرد.یحیبر اساس آن مس
بـر   یسـا مبنـ  یمـات کل یآن بـود کـه بـرخالف تعل   هـا   گشـت بـه سرچشـمه   ازگـر ب یج دیاز نتا

کـه   یحیاسـاس سرمشـق مسـ   بر شد. می لیاز تن انسان تجل یبه بدن، در نگرش باستان یتوجه یب
و  ،طانیشـ  او و تـن  اسـت بنـده  یفر یدامـ  یعـت انسـان  یکرده بود، طبن ییتع اقرون وسط يسایکل

ـ اآیـد. از  به دست مـی  ایاعراض راهبانه از دن بات تنها یفضل ضـانه و  مرتا يهـا  سـا ارزش یرو کل نی
دانسـت   مـی  انسـان مجـاز   يل بـرا یـ ن دلیرا تنها بـد  یو لذت جسمان شمرد راهبانه را آرمان برمی

گـر  یدتعبیر شـد. بـه   مـی  لیـ از تن انسـان تجل  یدر نگرش باستان اما ؛ف استیضع عتاًیکه انسان طب
شـمار   بـه ت روح یناسـب بـا انسـان   تدانستند و اعمال جسـم را م  ی میکیان روح و جسم را یباستان

شـد کـه لـذت     مـی  اراده اي گونـه  ی بـه زنـدگ  یو رومـ  یونانیم یرو در اسناد قد نیااز .آوردند می
  .بودبردن در آن معمول و ارزشمند 

هـاي   را آمـوزه  هـا راهبانـه حملـه کردنـد و آن   هـاي   لتیهـا بـه فضـ    ستین اساس اومانیهم بر
سـم  یصـورت اومان  نیبـد  ت عـارض شـده اسـت.   یحین مسـ یدانستند که بر سـاختار راسـت  ی کاذب

 یگرانۀ اصـالح حملـ  ينـه را بـرا  یو زم رهاي قرون وسطایی را متزلزل کرداعتقاد به سنت و کردا
  .ساختآماده ها  لتیگونه فض نیچون لوتر به ا

  تيم و تربيگسترش تعل )ج
م و یگسـترش تعلـ   ی،نـ یفـراهم کـردن مقـدمات نهضـت اصـالح د      ی بـر رات عمـوم یثأاز ت یکی

هـا   سـت ی. اومانورزیدنـد  مـی د یـ کأار تیها بـر آن بسـ   ستیکه اومان يزیت بوده است؛ همان چیترب
محـدود کـرد. آنهـا آمـوزش و      ینیمع ۀد آموزش و پروزش را به فرزندان طبقینباکه بودند  معتقد
ــرارپــرو ــد.  يش را ب ــد پســران خواســتار بودن ــران همانن ــرا 110دخت ــه   نیب ــا توجــه ب اســاس و ب

 ،نیـ د سـطح سـواد جامعـه را بـاال ببرنـد و ا     ن، توانسـت کردنـد نـه  ین زمیدر ا ایشان که ییها تالش
ـ    نیکویی را بـراي دسـترس  ار یبس ۀنیزم هـاي   ت و نوشـته یحیمسـ  یمنـابع اصـل   هعمـوم جامعـه ب

  و کالون فراهم کرد.   ینگلیچون اراسموس، لوتر، تسو یگرانها و اصالح ستیاومان
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  يريگ جهينت
 م نسـبتاً یمسـتق أثیرات مسـتقیم و غیر سـم تـ  ید کـه اومان یآ می دست هب گفته پیش با توجه به مطالب

از ارکـان   یکـ یسـم را  یکـه اومان  داشـته اسـت. چنـان    ینـ ینهضت اصالح د يریگ ر شکلب یفراوان
سـاز نهضـت    نـه یاز عوامـل زم  یکـ یسـم  یمانود بتوان گفـت کـه ا  یشا ،آورند شمار می نسانس بهر

  .هست زین ینیاصالح د
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