
  مسيحيت و فرهنگ
  روبرت آسيريان

 ؟ فرهنگ چيست

، معنوي و ) ، آثار هنري ها، اماكن مانند ابزارها، كارگاه(فرهنگ به مجموعه دستاوردهاي مادي 
و اشكال متمايز و تثبيت شده رفتاري )  ها، ادراك زيباشناختي ، ارزش مانند نمادها، مفاهيم(ذهني 

شود كه در  هر جامعه اطالق مي)  ها و مناسك ، آئين ماعيهاي مختلف اجت مانند نهادها، سازمان(
، به اشكال و درجات گوناگون منتقل  وجود آمده است و از نسلي به نسل بعدي طي قرون متمادي به

اش عميقاً ريشه در  توان موجودي فرهنگي دانست كه هستي طور كلي انسان را مي به. شود مي
اي فرهنگي  ت فردي و اجتماعي وي از شكل و سويههويت فرهنگي وي دارد؛ همة ابعاد حيا

ترين جوامع انساني نيز از فرهنگ مادي و معنوي خاص خود  حتي بدوي.  برخوردار است
 "پيشرفته"ها ممكن است همانند فرهنگ جوامع  برخوردارند، اگرچه پيچيدگي و تكامل اين فرهنگ

  .د فرهنگ باشدنوعي فاق اي را يافت كه به توان جامعه نباشد؛ اما نمي

ورزي و نيز وجود عامل زبان كه  اساساً وجود عامل تفكر و انديشه.  انسان موجودي تاريخمند است
باشد، قابليت ماندگارسازي كلية تجارب  ها مي وسيلة مبادلة افكار و اطالعات و تجارب در انسان

افظة تاريخي در انسان ، باعث پديدآيي ح همين قابليتِ ماندگارسازي. آورد وجود مي بشري را به
حافظة تاريخي يعني ثبت و ضبط همة اعمال و افكار و دستاوردهايي كه انسان از بدو . گردد مي

شايد بتوان قابليت پديدآيي فرهنگ را در انسان به .  يادگار گذاشته است پيدايش خود از خويش به
  . همين عاملِ ثبت و ضبط دستاوردهاي بشري مربوط دانست

   رهنگ در كتاب پيدايشهاي ف جلوه
كار آن را بكند و «گذارد كه  بينيم كه خدا انسان را در باغ عدن مي در كتاب پيدايش باب دوم مي

بان و قائن  خوانيم كه هابيل گله در باب چهارم نيز مي). 2 :15پيدايش (» آن را محافظت بنمايد
انسان با هستي پيرامون او از همان ابتداي پيدايش، اَشكالي مشخص در برخورد . كشاورز بود

هايي معين و تكراري خوراك و ديگر نيازهاي خود را تأمين  شود؛ نخستين انسانها با روش ديده مي
شناسان فرهنگ مادي  گيري آنچه كه جامعه هاي شكل توان نخستين نمونه اين امر را مي. كنند مي
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پيرامونشان، شكلي تكراري و معين بينيم كه نحوة برخورد آنان با هستي  نامند دانست زيرا مي مي
  .دارد

مكاشفة .  ، خود را مكشوف ساخته است خدا همواره با توجه به شرايط فرهنگي جامعه و اشخاص
، يعني خدا با انسان در قالب مفاهيمي سخن   فرهنگي است- اي تاريخي ، مكاشفه مقدس كتاب
  . گويد كه براي او قابل فهم است مي

خواست خود را مكشوف كند، قطعاً با توجه به  ر جامعه و فرهنگي ديگر ميمقدس د اگر خداي كتاب
شرايط فرهنگي و تاريخي آن جامعه و به زباني كه براي اعضاي آن جامعه قابل فهم بود، خود را 

  .نمود مكشوف مي

هاي بعدي منتقل  بينيم كه اين اَشكال خاص براي كسب معاش به نسل در ادامة روايت پيدايش مي
آنچه كه فرهنگ . بخشند اند ادامه داده و تكامل مي ود؛ آنان نيز آنچه را كه دريافت كردهش مي

كار  نامند و عميقاً با نحوه تأمين معاش انسان و ابزارهاي به جوامع، كشاورزي و دامپروري مي
  . هاي پيدايش تصوير شده است هايش در نخستين باب گرفته شده از سوي او ارتباط دارد، سرچشمه

و خداوند خدا هر حيوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمين «خوانيم  همچنين در باب دوم مي
سرشت و نزد آدم آورد تا ببيند كه چه نام خواهد نهاد و آنچه آدم هر ذي حيات را خواند همان 

و در اين آيه شاهد اين هستيم كه چگونه خدا به انسان اين امكان ). 2  :19پيدايش (» نام او شد
. ، مشخص نمايد نوعي تبيين كرده ، آنها را به دهد كه با ناميدن موجودات پيرامونش اجازه را مي

احتماالً .  باشد، يعني تعريف و تبيين جهان اين عملكرد آدم بيانگر يكي از نخستين وظايف زبان مي
 نظام قابل هايي كه آدم بر موجودات مختلف نهاد و بدينسان گوناگوني و تنوع آنها را در نام

. هاي بعدي منتقل شد بندي كرد، به فرزندان او و نسل شود طبقه انتقالي كه زبان ناميده مي
هاي فرهنگ هر جامعه و  ترين مؤلفه بدينسان در اينجا شاهد پديدآيي زبان هستيم كه يكي از مهم

أله پديدآيي مقدس اين نبوده است كه مس البته هدف اين روايت كتاب. باشد وسيلة انتقال آن مي
شناسان  اي عيني و علمي توصيف نمايد؛ اين امر را بايد به زبان گونه زبان و تحول و تكامل آن را به

عنوان خالق  ، نقش خدا به اي كه در اينجا براي ما مهم است نكته. شناسي سپرد هاي زبان و نظريه
ت و تبيين جهان را به انسان باشد كه امكانِ نهادنِ سنگِ بناي زبان و متعاقب آن شناخ انسان مي

  . آفريني او داشت پذيري انسان و پديدآيي قابليتِ فرهنگ اين امر نقش مهمي در فرهنگ. دهد مي



» پدر همه نوازندگان بربط و ني بود«شود كه  در باب چهارم كتاب پيدايش به يوبال اشاره مي
 در اين آيات ).4 :22(»  بودصانع هر آلت مس و آهن«شود كه  سپس به توبل اشاره مي). 4 :21(

آوري هستيم كه از اركان  هاي هنر و صنعت و فن گيري نخستين جوانه شاهد پديدآيي و شكل
شود، از  بنابراين همانگونه كه مشاهده مي. شوند فرهنگ مادي و معنوي هر جامعه محسوب مي

هاي  در ابعاد و ساحتهمان آغاز كتاب پيدايش شاهد پديدآيي و استقرار فرهنگ به معناي عام آن 
  .آيد تدريج تنوع و پيچيدگي در آن پديد مي گوناگون هستيم كه به

   ارتباط فرهنگ با سرشت بشري

وجود آمدن آن را  ، پديدآيي فرهنگ و دخالت خدا در به مقدس لذا از همان ابتداي كتاب
يني انسان و جوامع آفر پذيري و فرهنگ كنيم كه يكي از علل قابليت فرهنگ بينيم و مشاهده مي مي

صورت خدا آفريده شده است و نحوة نگرش او به  ، اين است كه انسان موجودي است كه به انساني
، و اَشكالِ متفاوت و تكرارشوندة تأمين معاش و ساختن مسكن و  ، ارتباطش با خود و ديگران جهان

بعاد مادي و معنوي آن دهند كه فرهنگ را در ا ، تشكيل نظامي مشخص را مي تهيه پوشاك و غيره
ما وجود فرهنگ را به معنايي كه بدان اشاره شد، در حيوانات و موجودات . آورند وجود مي به

؛ اَشكال ساده و تكرارشوندة رفتارهاي مشخص و اجتماعي آنان صرفاً بر  كنيم ديگر مشاهده نمي
ي قالبي در طول زمان شوند و هيچ تغيير و تكاملي در نحوة اين رفتارها اساس غرايز انجام مي

اساساً . وقوع بپيوندند و اساسي ارگانيك داشته باشند شود، مگر اين كه تحوالت ژنتيكي به ديده نمي
هاي اساسي  نام حافظه تاريخي و قابليت انتقال تجارب و افكار كه از مؤلفه اي به در حيوانات پديده

، در مورد  ي برجستة معاصر، كارل بارتعالِمِ اله. پديدآيي و انتقال فرهنگ هستند، وجود ندارد
عنوان موجودي گناهكار، كماكان از نظر خدا انسان  انسان حتي به": گويد فرهنگ چنين مي

. شود ، احيا مي اي است كه توسط عملكرد خدا در عيسي مسيح انسانيت وعده. شود محسوب مي
 " فرهنگ"شود كه كلمه  زي ميشود، دقيقاً شامل چي اي كه در اين مورد به انسان داده مي وعده

، وحدت و يگانگي در ساحت هستي  ، يكپارچگي و تداوم متضمن آن است كه شامل شكوفايي
  ". ، خدا واجد آنهاست هايي كه در ساحت هستي الهي باشد، يعني همان ويژگي انساني مي

   هاي بشري اعطاي مكاشفه الهي در قالب فرهنگ
، ما در  وجه به نقش و اهميت بنيادين فرهنگ در هستي بشريانداز و با ت با توجه به اين چشم

، همواره به شرايط فرهنگي توجه  مقدس شاهد اين هستيم كه خدا در مكاشفه خود به انسان كتاب



اي كه در  اساساً مكاشفه. كند  فرهنگي عطا مي- داشته و مكاشفه خود را در چارچوبي تاريخي
، يعني خدا با انسان در قالب   فرهنگي است- اي تاريخي شفه، مكا مقدس با آن روبرو هستيم كتاب

هنگامي كه خدا بر ابراهيم ظاهر .  گويد كه براي او قابل فهم است مفاهيم و مقوالتي سخن مي
هاي  هاي عهد او با ابراهيم بسياري از ويژگي بندد، شرايط و ويژگي شود و با او عهد مي مي

جاي  بررسي مكتوبات به. باشد شد، دارا مي ن اشخاص منعقد ميعهدهايي را كه در زمان ابراهيم بي
، وجود عناصر مشترك بسياري  النهرين و كنعان مانده از فرهنگ و تمدن زمان ابراهيم و منطقة بين
بنابراين براي ابراهيم . دهد هاي مجاور نشان مي را بين عهد خدا با ابراهيم و مفهوم عهد در فرهنگ

اما اين . هاي اين عهد قابل درك بود ربيت يافته بود، درك شرايط و ويژگيكه در چنين فرهنگي ت
فرد ديگري داشت كه آن را از عهدهاي ديگري كه ابراهيم  هاي منحصر به عهد همچنين ويژگي

مقدس  ها ريشه در شخصيت خداي قادر مطلق كتاب اين ويژگي.  ساخت ، متمايز مي شناخت مي
فرد اين  ، شخصيت اين خدا را بيشتر شناخته و به ابعاد منحصر به  تجربهتدريج و به ابراهيم به. دارد

  .برد عهد بيشتر پي مي

خدا همواره .  ، همواره از همين ويژگي برخوردار بوده است مقدس فرآيند مكاشفة الهي كلِ كتاب
وف كرد خود را مكش با توجه به شرايط فرهنگي جامعه و اشخاصي كه با آنان ارتباط برقرار مي

مقدس نيز مشابه با  كار گرفته شده در كتاب هاي ادبي به ها و فرم بررسي زبان و سبك.  ساخته است
هاي  المثل در بسياري از موارد، ضرب. باشد هاي ادبي متداول در جهان باستان مي ها و فرم سبك

هايي بودند  مثلال ، ضرب كار گرفته شده از سوي انبياي الهي براي بيداري و توبيخ قوم اسرائيل به
ها  المثل شدند و بيان پيام الهي توسط اين ضرب كار گرفته مي كه در حيات روزمره قوم اسرائيل به

  . ساخت موضوع را كامالً براي شنوندگان قابل فهم مي

مقدس در جامعه و فرهنگي ديگر  ، شكي نيست كه اگر خداي كتاب با توجه به اين مالحظات
ند، قطعاً با توجه به شرايط فرهنگي و تاريخي آن جامعه و به زباني خواست خود را مكشوف ك مي

البته محتواي مكاشفه الهي . نمود كه براي اعضاي آن جامعه قابل فهم بود، خود را مكشوف مي
شد؛  مقدس با شخصيت ازلي و تغييرناپذيرش مكشوف مي ماند و همان خداي كتاب همان باقي مي

، با طرقي كه خدا در تاريخ قوم  يافت اشفه بايد توسط آنها انتقال مياما طرق و اَشكالي كه اين مك
خواست فردي مانند ابراهيم را در  براي مثال اگر خدا مي.  گشت ، متفاوت مي كار گرفت اسرائيل به

وجود آورد، و پس از آن پي در پي مكاشفات  ، در آنجا قومي از او براي خود به چين برگزيده
شد كه امروزه  مقدسي مي  اراده خود به اين قوم بدهد، آيا نتيجه همان كتابمتعددي از شخصيت و



ساخت  ؟ شكي نيست كه به مردم چين، خدا همان شخصيتي را از خويش آشكار مي در دست ماست
ها و  المثل ؛ اما اين مكاشفه در قالب مفاهيم و مقوالت و ضرب كه بر قوم اسرائيل مكشوف گشت

باني و  براي مثال در فرهنگ قوم اسرائيل رمه. شد رهنگ چيني عطا ميفرد ف عناصر منحصر به
اي رايج و شناخته شده بود و بخش قابل توجهي از مردم اسرائيل از اين طريق  دامپروري پديده
دانست كه شبان گله چه نقش مهمي در حفاظت  خوبي مي لذا يك يهودي به. كردند تأمين معاش مي

ناپذير از زندگي روزمرة او  شباني گله بخشي جدايي. كند اع ايفا ميدف و نگهداري گوسفندان بي
خواهد در مورد نقش خود در حفاظت و رهبري قوم خويش سخن  لذا هنگامي كه خدا مي. بود

گيرد كه براي يهوديان آن زمان تصويري بسيار گويا و  كار مي بگويد، تصوير رابطة گله و شبان را به
سرايندة مزمور نيز در بيان احساس خود در مورد ). 31 :10 و ارميا 40 :11 اشعيا(قابل فهم بود 

خداوند «: گويد سازد، چنين مي خدايي كه همواره محافظ اوست و همة نيازهايش را برآورده مي
خواست نقش  شايد اگر خدا مي). 23 :1مزمور (» ، محتاج به هيچ چيز نخواهم بود شبان من است

داري و   قوم خود براي مثال به اسكيموها نشان دهد كه فرهنگ رمهخود را در مورد حفاظت از
، احتماالً از تصاوير و تشبيهات ديگري سود  دامپروري براي آنان ناشناخته و نامأنوس است

  . جست مي

 هاي مختلف  مسيحيت و فرهنگ

ه خدا ديديم ك.  ، بحث جالبي را در خصوص ارتباط فرهنگ و مسيحيت آغاز كرديم در شمارة قبل
مكاشفة .  ، خود را مكشوف ساخته است همواره با توجه به شرايط فرهنگي جامعه و اشخاص

، يعني خدا با انسان در قالب مفاهيمي سخن   فرهنگي است- اي تاريخي ، مكاشفه مقدس كتاب
غير  خواست در جامعه و فرهنگي به مقدس مي اگر خداي كتاب.  گويد كه براي او قابل فهم است مي
 جامعة يهود خود را مكشوف كند، قطعاً با توجه به شرايط فرهنگي و تاريخي آن جامعه و به از

  :و اينك دنبالة مقاله. نمود زباني كه براي اعضاي آن جامعه قابل فهم بود، خود را مكشوف مي

   كلمة خدا در چارچوب فرهنگي خاص

 -  انسان نيز در چارچوبي تاريخيترين مكاشفة الهي به عنوان عالي ورود كلمة الهي به جهان به
دهد كه وي در  بررسي زندگي خداوندمان عيسي مسيح نشان مي.  فرهنگي انجام گرفت

اي منحصر  وي اگر چه پسر خدا بود و رابطه. اي يهودي در فلسطين چشم به جهان گشود خانواده
. نمود اي ديگر سپري ميه ، اما حيات انساني خود را همانند انسان فرد با پدر آسماني خود داشت به



، در نزد يوسف حرفة نجاري را فرا گرفت و احتماالً تا شروع خدمتش  گفت به زبان آرامي سخن مي
  .كرد از اين طريق معاش خود را تأمين مي

گفت و از نظر فرهنگي  خورد و سخن مي پوشيد، غذا مي او همچون يهوديان عصر خود لباس مي
اي سخن  گونه هنگامي كه خدمتش را آغاز كرد، به.  امون خود نداشتهاي پير تفاوت بارزي با انسان

كردند؛ اين امر از بررسي ماجراهاي  راحتي درك مي اش كالم او را به گفت كه شنوندگان عامي مي
گرفت كه  كار مي ها و تشبيهاتي را به ، مثال او در بيان حقايق عميق الهي.  انجيل كامالً آشكار است

  .خوبي با آنها آشنايي داشتند ل بهيهوديان قرن او

، در مورد خودش  كار رفته است براي مثال وي مجدداً اصطالح شبان را كه در عهدعتيق بارها به
گيرد تا شنوندگانش شبان مهرباني را كه در عهدعتيق در مورد او سخن گفته شده بود،  كار مي به
خيز،  ، خاك حاصل ، تاك  خود به دانههاي مثل مسيح در . شكلي مجسم در برابر خود ببينند به

كند و حقايق ازلي و عميق الهي را در قالب  ، كشاورز و مفاهيمي مشابه اشاره مي محصول خوب
  .دارد تشبيهات و استعاراتي كه براي يك كشاورز يهودي بسيار ملموس است بيان مي

توانند معناي  ق در آن ميبه هر حال كالم مسيح همواره كالمي است كه شنوندگانش با تفكر و تعم
واسطة نامفهوم بودن  اگر هم مشكلي در درك و فهم كالم او بود، اين امر نه به. آن را درك كنند

ايمان  اي است كه ذهن تاريك و بي خاطر عمق حقيقت روحاني ، بلكه به كالم او يا بيانِ نامناسب آن
حقيقت تجسم الهي و ورود مسيح به طور كلي  به. توانست به ژرفاي آن راه يابد شنوندگان نمي
ترين  ترين و قابل دسترس توان به اين صورت توصيف كرد كه كالم خدا به قابل فهم جهان را مي

  . شكل ممكن به انسان ارائه شد

خدا براي اين كه انسان بتواند او را چنان كه هست بشناسد، به گستره و ساحت تاريخ و فرهنگ 
ها  پيوندد كه قرن وقوع مي مل در گستره و قلمرو حيات قوم يهود بهاين ع. گذارد انساني گام مي

. تجربة دريافت مكاشفه الهي و كالم مقدس او را داشتند و در انتظار ظهور مسيح موعود بودند
بدين ترتيب در ظهور مسيح نيز شاهد . شود كلمه مجسم خدا در چارچوب فرهنگ يهود آشكار مي

  . ائل فرهنگي يهوديت قرن نخست هستيمتوجه عميق خدا به فرهنگ و مس

  ها اشاعه انجيل در ساير فرهنگ



بينيم كه كالم خدا  ، مي گيري كليسا و آغاز مأموريت آن پس از صعود مسيح به آسمان و با شكل
رسوالن و مبشران به .  شود هاي گوناگون اعالم مي هاي مختلف و در قالب زبان خطاب به فرهنگ

، مكاشفه الهي را به زباني قابل فهم براي ملل  هاي گوناگون قدم گذاشته ها و تمدن قلمرو فرهنگ
، نشانگر تالش كليساي اوليه  نوشته شدن عهدجديد به زبان يوناني. كنند مختلف موعظه و بيان مي

زيرا اگر چه شاگردان . است براي رساندن پيام انجيل به گوش همه جهانيان به زباني قابل فهم
د و تعاليم و سخنان مسيح نيز به زبان آرامي بود، اما از آنجا كه زبان يوناني مسيح يهودي بودن

هاي گوناگون با اين زبان  اي از جهان آن روزگار بود و ملل و قوم زبان غالب در بخش گسترده
 برسانند،  بخش خود را به گوش همة جهانيان آشنايي داشتند، آنان براي آنكه بتوانند پيام نجات

  .مختلف عهدجديد را به زبان يوناني نوشتندهاي  قسمت

، با بسياري از مفاهيم و  در بررسي عهدجديد نيز عالوه بر مواجه شدن با عناصر فرهنگ يهودي
براي مثال پولس بارها براي .  شويم عناصر فرهنگ يوناني و هلنيستي و نيز فرهنگ رومي مواجه مي

هاي  كند؛ نقل قول  نويسندگان يوناني نقل قول مياين كه منظور خود را بهتر بيان كند از شعرا و
 به نقل از نويسندگان و شعراي يوناني 12 :1  و تيطس33 :15 ، اول قرنتيان28 :17وي در اعمال 

وي همچنين در بيان مفهوم پسرخواندگي در رساالت . باشد منيدس مي ، مناندر و اپي آراتوس
ندان خود، در قالب اصطالحاتي كه در قوانين عنوان فرز خود، عمل الهي را در پذيرش ما به

كند تا مخاطبانش كه با اين قوانين و اصطالحات آشنا  حقوقي حكومت روم وجود داشت بيان مي
  .بودند، عظمت و معناي عمل خدا در مسيح را بهتر دريابند

   هاي مختلف مشكالت كليسا با فرهنگ
ها و  ها و قوم بخش انجيل به همة ملت  پيام نجاتكليسا نيز در انجام مأموريت خود كه همانا رساندن

، با  هاي گوناگون ، و نيز در انتقال پيام انجيل و ارائه آن به فرهنگ شاگرد ساختن آنها بوده است
در كتاب اعمال رسوالن كه شرح آغاز مأموريت كليسا است، به .  هاي بزرگي روبرو بوده است چالش
هايي از برخورد پولس با  در سطور فوق، به نمونه.  خوريم  برميها هاي مختلفي از اين چالش نمونه

دهندة  يكي از موارد خوبي كه نشان. مخاطبيني كه از فرهنگ يوناني و رومي بودند، اشاره شد
برخورد سنجيدة پولس با اين موضوع است، نحوة برخورد او با يهوديان و غيريهوديان در مورد 

هاي بشارتي پولس در ميان غيريهوديان آغاز شد، پس  كه فعاليتهنگامي . باشد مسائل فرهنگي مي
، در كليساي اوليه اين بحث  هاي بشارتي هاي چشمگير او در زمينة فعاليت از مشاهدة موفقيت



اند، بايد آداب و سنن مذهبي يهود و از جمله ختنه  مطرح شد كه آيا غيريهودياني كه مسيحي شده
  جا آورند يا خير؟ را به

برخورد پولس رسول و كليساي اوليه با اين مسئله صرفاً برخوردي الهياتي نبود؛ آنان در نهايت راه 
در . ، متضمن راه حلي فرهنگي نيز بود حلي براي اين مسئله يافتند كه عالوه بر راه حلي الهياتي

دند، نه تنها از آور جا مي شدند و ساير آداب و سنن مذهب يهود را به واقع غيريهوديان اگر ختنه مي
بايست عناصر  شدند، بلكه از نظر فرهنگي نيز ناگزير مي زير قيد شريعت و ملزومات آن آزاد نمي

شد،  بخش انجيل و زندگي عملي مسيحي مربوط نمي فرهنگ يهودي را كه مستقيماً با پيغام نجات
شدند،  د و مسيحي ميپذيرفتن بخش او را مي در واقع آنان بايد مسيح و پيغام نجات. پذيرفتند مي

نيازي نبود كه اين پذيرش با پذيرش آداب و سنن مذهب يهود و فرهنگ يهودي همراه باشد؛ 
  .ضرورتي نداشت كه آنان نخست يهودي شوند و آنگاه مسيحي

در واقع پولس و كليساي اوليه دريافته بودند كه اصل و فرع در نجات مسيحي كدام است و انجام 
البته غيريهوديان بايد عهدعتيق را . ت و چه چيزهايي ضرورت نداردچه چيزهايي ضروري اس

پذيرفتند، اما اين پذيرش با توجه به ارتباط عهدعتيق با مسيح  عنوان مكاشفة الهي و كالم خدا مي به
توان مشاهده نمود كه  بنابراين مي. شد و معنا و مفهوم و تفسيري كه در مسيح يافته بود، انجام مي

جا آوردن اعمال و مناسك  اي اوليه با مسئلة تشخيص ضرورت يا عدم ضرورت بهبرخورد كليس
، اما ابعاد و مالحظات فرهنگي را نيز  اي الهياتي داشت شريعت يهود، اگر چه در وهله نخست جنبه

، كليساهاي غيريهوديان در عين حال  پس از پذيرش اين نگرش در كليساهاي اوليه.  گرفت در بر مي
مل انجيل را با همة ملزومات و ابعاد آن پذيرفتند، اما بسياري از عناصر و تعاليم كه پيام كا

عهدعتيق را كه از لحاظ الهياتي توجه به آنها ديگر ضرورتي نداشت و نيز بسياري از ابعاد فرهنگي 
  .حيات قوم يهود را كنار گذاشتند

هاي اين  كارناپذير بود؛ يكي از نمونهالبته تأثير فرهنگ يهود به هر حال بر كليساهاي غيريهوديان ان
ها  توان موسيقي كليسايي قرون اوليه دانست كه عميقاً تحت تأثير موسيقي يهود و آهنگ تأثير را مي

اما موضوع مهمي كه بايد در اينجا بدان توجه نمود، اين است كه پذيرش . و سرودهاي يهودي بود
صورت جزئي از پيام انجيل و ميراث  ي بهعناصر فرهنگ يهود ديگر براي كليساهاي غيريهود

  .شد روحاني تاريخ نجات محسوب نمي



تا اينجا ديديم كه انسان موجودي است داراي فرهنگ، و خدا نيز از طريق همين عناصر 
طور  گويد؛ كليسا نيز از همان صدر مسيحيت كوشيد تا پيام انجيل را به اش با او سخن مي فرهنگي

آيد  سؤالي كه پيش مي. يق عناصر فرهنگِ هر جامعه به مردم منتقل سازد، اما از طر ناب و اصيل
ها ارائه داد؟ آيا  اين است كه امروز پيام انجيل را در چارچوب كدام عناصر فرهنگي بايد به ملت

؟ يا اينكه مردم بايد فرهنگ مبشرين و ميسيونرها  ها سازگار و همخوان ساخت بايد آن را با فرهنگ
  .، در خصوص اين نكتة حساس و مهم بحث خواهيم كرد د؟ در شمارة بعديرا بر تن كنن

  بخش آخر
ديديم كه .  ، بحث جالبي را در خصوص ارتباط فرهنگ و مسيحيت آغاز كرديم هاي پيشين در شماره

كليسا نيز از همان آغاز . گويد كه براي او قابل فهم باشد خدا با انسان در قالب مفاهيمي سخن مي
، اما از طريق عناصر فرهنگ هر جامعه به مردم منتقل  طور ناب و اصيل پيام انجيل را بهكوشيد تا 

ها ارائه  اما امروز چطور؟ امروز پيام انجيل را بايد در چارچوب كدام عناصر فرهنگي به ملت. سازد
جه ؟ اينك به دنبالة مقاله تو داد؟ آيا در چارچوب فرهنگ مبشرين و ميسيونرها، يا فرهنگ بومي

 :بفرماييد

  آفريقا و نفوذ فرهنگ ميسيونرها
كليسا در طول تاريخ، همواره سعي نموده است كه در اعالن پيغام انجيل مسائل و مالحظات 
فرهنگي را در نظر داشته باشد و با توجه به فرهنگ و سنن ملل گوناگون پيغام انجيل را به شكلي 

كه بايد به شكلي صحيح صورت نگرفته است و انتقال اما گاهي اين تالش چنان . قابل فهم بيان نمايد
هاي فرهنگ قوم يا ملتي كه  هاي روحاني آن همراه با ناديده گرفتن خصوصيات و ويژگي ارزش

  . اند، صورت پذيرفته است مخاطب بوده

هاي مبشرين اروپايي و آمريكايي در اعصار جديد در قاره آفريقا  توان به فعاليت براي مثال مي
ها  هاي بشارتي دستاوردهاي عظيمي دربرداشتند و باعث نجات ميليون اين فعاليت. نموداشاره 

اي كه در  اما نكته. اند وجود آمدن تغيير و تحوالت بنيادين در جوامع آفريقايي شده انسان و به
، اين مبشرين  توان آن را مشاهده نمود اين است كه در بسياري از مناطق بسياري از موارد مي

، عناصري از   اينكه خود متوجه باشند، در كنار انتقال پيغام انجيل به اقوام و ملل گوناگونبدون
گاه ادقام اين عناصر .  اند كه ربطي به انجيل مسيح نداشته است فرهنگ جوامع خود را انتقال داده



 و كنند براي مسيحي شدن اين عناصر با پيام انجيل تا حدي است كه افراد غير مسيحي فكر مي
  .استلزامات ضروري است

، مسيحيان جديد عادات ظاهري نظير طرز خوراك خوردن  باز براي مثال در بسياري از اين جوامع
البته مبشرين مسيحي برخي از . اند و پوشاك و معماري خود را نيز از ميسيونرها تقليد كرده

، و  وين كشاورزيهاي ن ، روش دستاوردهاي فرهنگ و تمدن غرب را مانند امدادهاي پزشكي
اند و اين امر  اند، به اين جوامع معرفي كرده سوادآموزي را كه دستاوردهاي ارزشمندي بوده
مورد عناصر فرهنگ  اند؛ منظور ما از ورود بي باعث باال رفتن سطح رفاه عمومي اين جوامع شده

هاي قومي و  در واقع بسياري از مسيحيان اين جوامع ويژگي. ، اين دستاوردها نيستند غربي
درحالي كه . اند هاي فرهنگي ديگري شده فرهنگي اصيل خود را كنار گذاشته و پذيراي ويژگي

البته بسياري از .  مسيحي شدن آنان تضادي با بسياري از خصوصيات فرهنگي آنان نداشته است
 در بيني خاصي هستند كه هاي فرهنگي خصوصاً عناصري كه معرف و بيانگر جهان عناصر و ويژگي

نگري  اند، بايد در صورت تضاد با پيغام انجيل و جهان حيات فرهنگي يك قوم و ملت متجلي شده
  . تر به اين بحث خواهيم پرداخت شكلي مبسوط مسيحي كنار گذاشته شوند كه كمي جلوتر به

 براي مثال موسيقي مذهبي بسياري از كليساهاي آفريقايي دقيقاً لحن و بويي غربي دارد و بسياري
صرف وجود سرودهاي غربي در . باشد از سرودهاي آنان ترجمة سرودهاي كليساهاي غربي مي

ستيزانه به اين  خودي خود هيچ اشكالي ندارد و نبايد از موضعي غرب  كليساهاي آفريقايي به
اي وجود داشته باشد كه  اما اگر در فرهنگي موسيقي فولكلوريك و سنتي غني.  موضوع نگريست

، عواطف  ترين آرزوها، احساسات هاي آن عميق آهنگ ها و ضرب م آن فرهنگ با ملوديها مرد قرن
اي كه  اند، چرا نبايد تجربة مذهبي نوين خود را به زبان موسيقي و تجربيات خود را بيان كرده
معناي از  ها مسيحي شدن به ، بيان كنند؟ براي بسياري از آفريقايي براي آنان بسيار مأنوس است

  . دن هويت قومي كهن آنان بوده استدست دا

گيرد تا هويت فرهنگي و  هاي بسياري در ميان مسيحيان آفريقايي صورت مي امروزه تالش
متفكر . هاي ملي آنان در چارچوب پيغام انجيل و ميراث روحاني تاريخ كليسا حفظ شود ويژگي

در مورد رابطة مسيحيت و ، جان مبيتي از جمله كساني است كه آثار قابل تأملي  مسيحي كنيايي
وي نگرشي انتقادي در مورد تأثير برخي عناصر .  نگارش درآورده است فرهنگ آفريقايي به

فرهنگ غربي بر جوامع آفريقايي دارد كه ارتباطي ماهوي با پيغام انجيل ندارند و او بر لزوم 
ارة آفريقا شاهد هاي اخير در ق در دهه. كند حفظ و تقويت عناصر فرهنگ آفريقايي تأكيد مي



هاي آفريقايي  گيري كليساهاي مستقل هستيم كه عميقاً ريشه در فرهنگ بومي ملل و قوم شكل
توان واكنشي در برابر ناديده گرفتن مسائل فرهنگي و هويت قومي  ها را مي دارند و پديدآيي آن

هاي فرهنگي اين  اقوام و قبايل مختلف آفريقايي و ورود عناصر فرهنگي غربي ناهمخوان با ويژگي
  . ملل و قبايل دانست

  ها مقدس و تضاد با مظاهر فرهنگي ملت اخالقيات كتاب
براي اين كه . باشد آنچه كه گفته شد يك روي سكه و يك جنبة مسئلة فرهنگ و پيغام انجيل مي

.  ، بايد به روي ديگر سكه نيز توجه كنيم بتوانيم برخوردي صحيح و سنجيده با موضوع داشته باشيم
سقوط انسان باعث گشت تا گناه و جدايي از خدا در همة ابعاد حيات انساني تأثير بگذارد؛ يكي از 

، به  عمل آورديم در تعريفي كه از فرهنگ به. اين ابعاد فرهنگ و دستاوردهاي فرهنگي انسان بود
 و چون از صورت خدا آفريده شده است  يك معنا آن را انعكاس اين واقعيت دانستيم كه انسان به

گردد كه  اي مي ، قادر به آفرينش پديده اي برخوردار است ، فكري و بدني پيچيده ساختار رواني
  .باشد فرهنگ نام دارد كه شكلي ساختارمند از وجود و حضور او در جهان مي

، فرهنگ  اما از آنجا كه سقوط و گناه اوليه همة ابعاد هستي انساني را تحت تأثير قرار داده است
هاي  همة فرهنگ. توان در آن مشاهده كرد نساني نيز از قلمروهايي است كه تأثير اين عامل را ميا

هيچ . اند درجات متفاوت و در ابعاد و وجوه گوناگون خود از اين امر تأثير پذيرفته انساني به
، طرز  شهاي گوناگون در نگر فرهنگ. توان يافت كه از اين تأثير مصون مانده باشد فرهنگي را نمي

شايد . ها و هنجارهاي خاص و متفاوتي دارند ، تلقي  و مطالب مهم مشابه تفكر، رفتار، شيوة زندگي
، براي ما  مسائلي چون نحوة غذا خوردن و سخن گفتن يا روابط خويشاوندان در يك فرهنگ خاص

حوة تأمين توانيم در مورد تلقي و باور يك فرهنگِ خاص در مورد ن اما نمي. چندان مهم نباشد
توان يافت كه در مورد  طور كلي هيچ فرهنگي را نمي  به.  توجه باشيم معاش يا روابط جنسي بي

  .هايي مشخص نداشته باشد مسائل اخالقي و ارزشي و رفتاري ديدگاه

در اين قلمروها ممكن است مكاشفة الهي و كالم خدا در تضاد و تصادم با باورهاي فرهنگي غالب 
هاي  پس هر فرهنگي بايد در پرتو اصول اساسي كالم خدا و ارزش. ار بگيردبر يك جامعه قر

هاي فرهنگي  اخالقي مورد نقد و بررسي قرار گيرد و ما نبايد از زير سؤال بردن بسياري از ارزش
.  حاكم بر يك جامعه كه ممكن است براي اعضاي آن جامعه بسيار ارزشمند باشند، خودداري كنيم



هاي معرفي شده  ، مربوط به تضاد ارزش هاي مختلف خاصم پيام انجيل با فرهنگبخشي از تضاد و ت
  .باشد هاي فرهنگي حاكم بر هر جامعه مي در كالم خدا با ارزش

شكل  ، عالوه بر توجه او به مسائل و شرايط تاريخي و فرهنگي كه به در زندگي و كالم مسيح
اي هستيم كه در  هاي فرهنگي ا خصال و ويژگياجمالي بدان اشاره شد، شاهد برخورد قاطعانه او ب

براي مثال در فرهنگ مذهبي زمان . ، با حقيقت الهي تضاد داشتند فرهنگ آن زمان يهوديان
نمايي و زهدباوري ظاهري و فخر فروشي مذهبي شايع بود و فريسيان و صدوقيان  ، مقدس مسيح

اي  مروج اين فرهنگ بودند و چنين روحيهكردند،  عنوان روحانيوني كه مردم به آنان اقتدا مي  به
اين فرهنگ مبتني بر تزوير و .  گشت باعث رواج رياكاري و دورويي در حيات مذهبي اين قوم مي

كرد با توسل به  بار انسان اسير گناه و غرور بود كه سعي مي اي بر وضعيت فالكت ريا تنها پرده
اما مسيح با اين پديدة فرهنگي . اشته باشد، شخصيت اخالقي مقبولي نزد ديگران د گرايي شريعت

باوري  ناپذير و قاطع دارد و بارها و بارها اين روحيه رياكارانه و دين  روحاني برخوردي سازش-
ها  زيرا دوست داريد در بهترين جاي كنيسه! واي بر شما اي فريسيان « :برد سطحي را زير سؤال مي

زيرا همچون گورهايي ناپيداييد ! واي بر شما. سالم گويندبنشينيد و مردم در كوچه و بازار شما را 
  ).44 - 43 :11لوقا (» روند ها راه مي كه مردم ندانسته بر آن

اي كه با روح كالم خدا تضاد داشتند،  هاي فرهنگي كليساي اوليه و رسوالن نيز در برخورد با پديده
هاي روحاني كالم خدا و اصول اساسي  دادند و پيوسته ارزش هيچ وجه تسامح و سازش نشان نمي  به

هاي فرهنگي حاكم بر جوامع خود بودند،  آن را به شنوندگان خود كه گاهي تحت تأثير ارزش
  .شدند متذكر مي

دهنده اين  بررسي اين رساله نشان.  براي مثال به رسالة اول پولس رسول به قرنتيان توجه كنيم
پرستانه پيرامون خود تأثير   فرهنگي زناآلود و بتاست كه كليساي قرنتس شديداً از فضا و محيط

،  بندوباري جنسي را محكوم نموده و در پرتو مكاشفة الهي گرفته بود؛ پولس در اين رساله زنا و بي
پولس همچنين مسئلة قرباني . كند انگاري در مورد اخالقيات جنسي منع مي قرنتيان را از سهل
، در اين زمينه  نتيان در اين زمينه را نيز مورد انتقاد قرار دادهانگاري قر ها و سهل تقديم شده به بت

  .خواند آنان را به جديت و خويشتنداري مي

در طول تاريخ كليسا نيز در جوامع مختلف شاهد برخورد و تخاصم كالم خدا و پيغام انجيل با 
هاي  رهنگدر دوران معاصر نيز اين تعارض در ف.  هاي فرهنگي متعارض با آن هستيم ارزش



هاي كليسا با وفاداري به پيغام انجيل و مأموريتي كه  در بسياري از فرهنگ.  شود گوناگون ديده مي
هاي  ، در فرهنگ ها و پيامدهاي آن ، كالم خدا را با همة داللت خداوندش به او سپرده است

هاي   بر فرهنگهاي غالب ، با بسياري از ارزش كند و با بيان صريح پيغام آن گوناگون اعالن مي
ها شاهد تأثيرپذيري برخي  اما متأسفانه در برخي از اين فرهنگ. يابد گوناگون تضاد و تصادم مي

ها و هنجارهاي فرهنگي غالب بر اين جوامع هستيم و پيغام خدا با تأثيرپذيري از  كليساها از ارزش
، پذيرش و  نمونة آن. ودش شكلي ناقص موعظه مي  باورهاي فرهنگي اين جوامع گاه با تسامح و به
يا موعظه در مورد بركات .  بازي در كليساها است تسامح با مسئلة آزادي روابط جنسي و همجنس

هاي منفعت  ، ناشي از روحية سودپرستي و پول دوستي و ارزش مادي و دنيوي براي ايمانداران
  . وخ كرده استداري است كه متأسفانه به كليسا نيز رس پرستانه در برخي جوامع سرمايه

،  اي چون فرهنگ طور كلي همانگونه كه مشاهده شد، كليسا بايد در مورد پديدة بسيار پيچيده  به
اي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت و  فرهنگ انساني پديده. نگرشي جامع و متعادل داشته باشد

ب انساني نبوده و در اما از سوي ديگر، مكاشفة الهي و كالم خدا اسير فرهنگ غال. ناچيز شمرد
هاي حاكم بر هر فرهنگ  شود و خود را همرنگ و همخوان با ارزش هاي آن محدود نمي چارچوب
ها را  هاي گوناگون بسياري از ابعاد و وجوه آن كالم خدا در رويارويي با فرهنگ. دهد قرار نمي

هاي  همة فرهنگ. كند ها را از نو تعريف مي هاي آن زير سؤال برده و بسياري از مفاهيم و ارزش
انساني هر چقدر هم زيبا و تكامل يافته و عالي باشند، بايد بر اساس معيارهاي مطلق حقيقت الهي 

  .كه در كالم خدا مكشوف گشته است ارزيابي شوند

شود، آن را از درون  در واقع كاركرد كالم خدا اين است كه هنگامي كه وارد يك فرهنگ مي
ها و معيارهاي  گذارد و ارزش ها و معيارهاي آن را كنار مي ز ارزشمتحول ساخته و بسياري ا

بررسي تأثير كالم خدا و مسيحيت در طول . سازد ها مي مبتني بر مكاشفة الهي را جايگزين آن
روشني نقش تحول   ها را عميقاً متحول نمود، به ها وارد گشت و آن تاريخ بر فرهنگ مللي كه بدان

  .دهد هاي گوناگون نشان مي كالم قدرتمند خدا را بر فرهنگآفرين و دگرگون كنندة 

  پيام انجيل و فرهنگ ايراني 
اندازي كلي را در مورد مسئلة فرهنگ و  ، چشم ها پرداختيم شكلي اجمالي بدان مطالبي كه به

 و عنوان مسيحيان ايراني با سؤاالت  ما به. كنند ارتباط آن با كالم خدا و مسيحيت براي ما ترسيم مي
ها اشاره شد، روبرو هستيم و وظيفه ماست كه در مورد رابطة ايمان  مسائل گوناگوني كه بدان



، فرهنگي غني و  فرهنگ ايراني.  تعمق و بازانديشي بپردازيم مسيحي خود و فرهنگ ايراني به
 ها، و مذاهب مختلف ها، فرهنگ ها، گويش اي از نژادها، زبان مردم ايران آميزه.  پيچيده است

  .باشند مي

كنيم تا پيام انجيل را به اين آميزة  ، اگر امروز باري در قلب خود احساس مي ما مسيحيان ايراني
انگارانه و  پيچيده برسانيم كه قابل درك نيز باشد، بايد توجه داشته باشيم كه هر گونه برخورد ساده

هرگونه . ام خدا تبديل گرددتواند به مانعي جدي در برابر معرفي و انتقال پي يك بعدي با آن مي
، تاريخي و اجتماعي با هر يك از  ، قومي هاي فرهنگي برخورد قالبي بدون در نظر گرفتن ويژگي

تواند به مانعي در راه انتقال و معرفي صحيح انجيل مسيح تبديل  ها مي فرهنگ اين اقوام و خرده
  .گردد

كنند كه هر يك  ايراني زندگي مياز سوي ديگر در خارج از كشور گروه عظيمي از مهاجرين 
ها هستند و با زندگي در كشورهاي خارجي و رويارويي با  متعلق به يكي از اين خرده فرهنگ

تدريج چه با مقاومت در برابر   اي روبرو هستند و به ، با مشكالت و مسائل عديده هاي بيگانه فرهنگ
قيد و شرط آن و مستحيل  ش بيكنند و چه با پذير فرهنگ غالب كشوري كه در آن زندگي مي

اند كه آنان را تا حدي از ايرانيان داخل  ، از نظر فرهنگي واجد خصوصياتي شده گشتن در آن
  .كند كشور متمايز مي

شكلي  آييم تا پيغام انجيل را به گيريم و درصدد برمي كار مي  را به" ايراني"لذا هنگامي كه ما لفظ 
آييم كه كليسايي ايراني داشته باشيم  يم و آنگاه در پي اين برميقابل فهم به يك ايراني منتقل ساز

اي باشد كه با  گونه  اش به ، موسيقي آن و ابعاد ديگر حيات اجتماعي هاي پرستشي آن كه شيوه
ها  فرهنگ ايراني همخواني داشته باشد، ناگزير از توجه به مسائلي هستيم كه در سطور فوق بدان

هايي كه با هم همزيستي  فرهنگ  به تنوع و گوناگوني خرده" ايراني"ي لفظ اشاره شد و بايد در ورا
توجه .  اند، توجه داشته باشيم ها نيز كه با همديگر دچار همجوشي شده دارند و عناصري از آن

عميق به اين مسائل وظيفة مسيحيان ايراني فكور و دلسوزي است كه براي گسترش ملكوت خدا در 
  .كنند س گرانباري ميها احسا بين ايراني

كمال برساند و كليساي خود  ها آغاز نموده، به باشد كه خداوند زندة ما كاري را كه در بين ايراني
كليساي زنده و مقتدري كه اگر چه عضوي از پيكرة كليساي جامع . را بيش از پيش متبارك سازد
  .باشد هاي فرهنگي خود نيز مي جهاني است، اما داراي ويژگي



 


