چندگونگی مذهبی در آمریکای قدیم
دوره استعمار در تاریخ آمریکا ،با وجود آمریکایی های بومی ،برده های آفریقایی ،و مستعمره
نشینان اروپایی که هر یک تکالیف دینی گوناگون خود را انجام می دادند ،با کثرت گرایی مذهبی
مشخص می گردد .کاترین ل .آلبانزه نویسندۀ جمهوری ذهن و روح .تاریخ فرهنگی ادیان متافیزیکی
آمریکا است .او استاد ف .ج .راونی در ادیان تطبیقی،و رییس گروه آموزشی مطالعات دینی در
دانشگاه کالیفرنیا ،سانتا باربارا می باشد.
سه اسطوره در تاریخ ادیان آمریکا
سه اسطوره در برداشت عمومی از تاریخ ادیان آمریکا وجود دارد:
اسطورۀ اول :تاریخ ادیان فقط اروپایی ها را در بر می گیرد.
اسطورۀ دوم :مسیحیت پروتستان نزد مهاجران اروپایی و مستعمره نشینان در دهه های آغازین شکل
گیری جمهوری ،یکدست بوده است.
اسطورۀ سوم :کثرت گرایی دینی پدیده ای متأخر است که متعلق به قرن بیستم می باشد.
این طرز برداشت از تاریخ ادیان در آمریکا دارای اشکاالت متعددی است .نخست این که ،جایگاه
بومیان ،یعنی سرخپوستان آمریکایی را که قرن ها قبل از اروپاییان در این سرزمین سکونت داشته
اند ،ندیده می گیرد .دیگر این که ،جایگاه آفریقاییان که اقلیت پر تعدادی از مستعمره نشینان را تشکیل
می دادند ،را نیز نادیده می گیرد .و دلیل سوم ،از جهت اروپایی قضیه ،مهم است توجه داشته باشیم
که علی رغم این که جمعیت ساکن آمریکای قدیم را اکثرا پروتستان ها تشکیل می دادند ،اما کاتولیک
های پیرو کلیسای روم و یهودیان هم در میان آن ها بودند .و باالخره این که در آمریکای قدیم ،حتی
در میان پروتستان ها نیز کثرت گرایی دینی رواج داشت و همین ،یکی از خصوصیت های بارز
دورنمای مذهبی آمریکا بود .گسترش فرقه های مذهبی در بریتانیا و در دورۀ قبل از استعمار ،بر
همین ویژگی تأکید دارد ،و همین امر در مورد مهاجران آلمانی نیز صادق است .ضمنا ،مستعمره
نشینان کشور های اروپای شمالی هم با اشکال مذهبی خود در آمریکای قدیم حضوری گسترده داشته
اند .با همین توضیح مختصر دربارۀ کثرت گرایی دینی در آمریکای قدیم ،باید سئوال کرد که پس
اسطورۀ یکدست بودن پروتستانتیسم از کجا آغاز شد .اولین تاریخ نگاران دینی آمریکا ،خود از
نمایندگان فرقه های اصلی پروتستان بودند .آن ها تاریخ را نه به شیوۀ مورخان اهل فن ،بلکه از
موضع مردان کلیسا مورد مطالعه قرار دادند .به همین جهت ،مطالعات مربوط به تاریخ ادیان در
آمریکا به تدریج جنبۀ حرفه ای به خود گرفت و با وجود پروتستان ها به منزلۀ اکثریت جمعیت کشور
تا همین اواخر جای تعجب نیست که کثرت گرایی آن در آمریکای قدیم ندیده انگاشته شده بود.
سنن مردمان بومی و آفریقایی آمریکایی ها
مردمان بومی از قرن ها پیش و میان ملت های مختلف ،فرهنگ آمریکایی خود را گسترش داده
بودند .هر ملت سرخپوست ،دارای سیستم اعتقادات ،و مراسم عبادی خود و متمایز ازیک دیگر بوده
و هنوز هم چنین است .در آمریکای قرن هفدهم ،و با  550جامعه و زبان مختلف ،فرهنگ
سرخپوستان آمریکایی پیوند محکمی با دنیای تقدس داشت که از طریق باور ها ،مراسم ،و شیوۀ
زندگی که بیانگر نزدیکی آن ها با طبیعت بود ،به تصویر در می آمد .آن ها برداشتی مقدس از جهان
مادی اطراف خود داشتند ،و آن را آن طور که نزد اروپاییان مرسوم بود ،از قلمرو فرا طبیعی جدا

نمی کردند .آن ها در مراحل خواب نیز به واقعیات مقدس دسترسی داشتند ،و زندگی درونی و واقعیت
خارجی را پدیده هایی سیال می انگاشتند که مرتب در حال تغییر و تبدیل می باشند .جانوران مقدس
می توانستند به انسان تبدیل شوند و بالعکس .در این چهارچوب ،اصول اخالقی سرخپوستان را می
توان به عنوان زندگی هماهنگ با جهان طبیعت تعریف کرد .به عالوه ،سرخپوستان در موقعیت هایی
که بعدا به آن نام کثرت گرایی دینی داده شد ،کامال احساس راحتی می کردند .در میان بومیان
آمریکایی ،به تفاوت های مذهبی که بارز بودند ،احترام گذاشته می شد و همگان آن را می پذیرفتند.
قبایل مختلف به ارواح گوناگون اعتقاد داشتند ،دارای شعائر دینی متفاوتی بودند ،و تکالیف مذهبی
مختلفی را باید انجام می دادند .در میان اقوام آفریقایی ،دین با وضعیت بردگی از بین نرفت .غالب آن
ها از غرب آفریقا ،و منطقۀ کنگو آنگوال آمده بودند ،و بسیاری از آن ها متعلق به
مردمان ماندینک ،یوروبا ،ایبو ،باکونگو ،اوی ،و فون بودند .بعضی از آن ها اسالم را برگزیده بودند،
در حالی که بقیۀ آنها معتقد به مذاهب سنتی و گوناگون آفریقایی بودند .باز هم مانند مورد سرخپوستان
آمریکایی ،نزد آن ها برخی موضوع ها از اولویت برخوردار بود .جامعه ،اصل بود ،و جهان مقدس
که زیستگاه ارواح و شبه خدایان ،یعنی نیاکان آن ها بود ،فاصلۀ چندانی با جامعه نداشت .خدایی عالی
مرتبه بر جامعه حکم می راند و مردم از طریق الهه ها ،که نقش واسطه را داشتند ،به قدرت او دست
می یافتند .پیشگویی ،قربانی کردن حیوانات ،موسیقی و رقص ،همراه با ریتم الینقطع طبلها
عملکردشان ایجاد و بیان مفاهیم معنوی بود .در آمریکا ،این افکار مذهبی و تکالیف دینی ،در جوامع
برده داری که سیاهپوستان باید با پروتستانتیسم کنار می آمدند ،اشکال دیگری پیدا کرد و تم هایی
حاکی از شرایط اجباری بردگی هم به آن افزوده شد .بنابراین ،مسیحیت سیاهپوستان ،با طرز تحول
خود ،هرگز به روایت اروپاییان از مسیحیت شباهت نداشت .در کنار آن ،سنت جادو و معالجه از
طریق آن ،که به آن التماس و البه هم گفته می شود ،در کنار باور های سرخپوستان آمریکایی شکوفا
شد و به آن پیوند خورد ،و گاهی سفید پوستانی که از طریق اعمال جادو در طلب معالجه یا خواستار
کمک های مادی بودند را نیز به خود جذب کرد.
سنن اروپاییان قدیم
اولین اروپاییانی که به آمریکای قدیم وارد شدند اسپانیایی ها بودند که تحت رهبری خوان پونسه د
لئون در سال  1513به شبه جزیره ای که اکنون فلوریدا نامیده می شود ،وارد شدند .تنها هشت سال
بعد از آن ،کشیشان کاتولیک پیرو کلیسای رم برای تبلیغات مذهبی به آن سرزمین آمدند و در سال
 1564اسپانیایی ها سنت اگوستین را بنا کردند .فعالیت های مشابه مذهبی در صد ها مایل دور تر هم
در جریان بود ،یعنی در سرزمین های غربی قارۀ جدید .قبل از پایان قرن شانزدهم ،مبلغان
مذهبی فرانسیسکن در ایالت فعلی نیو مکزیکو بودند ،و در اوایل قرن هجدهم نیز ژزوییت ها تبلیغات
مذهبی خود را در آریزونا آغاز کردند .در میان انگلیسی ها ،کاتولیک ها برای تبلیغ مذهبی نیامده
بودند ،بلکه می خواستند در آن سرزمین ساکن شوند .والبته مجوز بنا نهادن مستعمره نشین مریلند به
فردی کاتولیک سپرده شد .شارل اول ،پادشان انگلستان ،این مجوز را به جورج کالورت ،اولین لرد
بالتیمور سپرد .فرزند او ،لئونارد ،در سال  1634اولین فرماندار این مستعمره نشین گردید .مستعمره
نشین مریلند مدت زیادی در دست کاتولیک ها باقی نماند ،اما وجود آن دال بر قدرت اقلیت های
مذهبی در دورۀ استعمار است .در این حین ،مستعمره نشین پنسیلوانیا که در اختیار کویکر ها بود ،از
ورود کاتولیک ها استقبال نمود ،ومستعمره نشین نیویورک نیز ،دست کم در دوره ای از تاریخ خود،
آن ها را پذیرفت .تا حدی که از سال  1682تا  ،1689فرمانداری نیویورک را توماس دانگان که
کاتولیک بود ،به عهده داشت .نیویورک مرکز اولین یهودیانی که به آمریکای قدیم وارد شدند نیز بود.
آن ها اساسا از سال  ،1654یعنی زمانی که هنوز به آن نیو آمستردام گفته می شد در آن جا سکونت

گزیده بودند (این مستعمره نشین در سال  1664از دست هلندی ها خارج و به دست انگلیسی ها
افتاد) .این یهود یان که بخشی از کمیتۀ پناهندگان اسپانیایی پرتغالی بودند که بعد از اخراج یهودیان از
اسپانیا و پرتغال در اواخر قرن پانزدهم شکل گرفت در آغاز در کشور لیبرال هلند مسکن یافته بودند.
بعدها آن ها با استعمارگران هلندی به شرق برزیل نقل مکان کردند ،که بعد با پیروزی پرتغال بر
اسپانیا ،به شمال نیو آمستردام گریختند .در آن جا ،آن ها جامعۀ کوچک سفارادیم را پایه گذاری کردند
که اکثرا از تجار تشکیل شده بود و فاقد خاخام بود .در اثر وصلت با غیر یهودیان ،تعدادی از آن ها
در جوامع محلی جذب گردیدند ،اما در سال  1692آن ها موفق به تأسیس اولین کنیسه های واقع در
شمال آمریکا شدند .تعدادی از اعضای سفارادیم هم در رود آیلند مستقر شدند ،و بقیه همراه با یهودیان
اروپای شمالی که تازه از راه می رسیدند در شهر های کرانۀ شرق آمریکا به تأسیس جوامع و فرقه
های مذهبی خود پرداختند که دامنۀ استقرار آن ها تا چارلستون در کارولینای جنوبیهم رسید.
پروتستان ها در چندگونگی مذهبی آمریکای قدیم
در چند گونگی مذهبی آمریکای قدیم ،پروتستان ها روی هم رفته از اکثریت برخوردار بودند .دو
دوره بیماری های همه گیر در اوایل قرن هفدهم ،موجب نابودی تعداد زیادی از مردمان سرخپوست
ساکن شمال قارۀ آمریکا گردید که بیشتر از طریق میکروب های اروپاییان از بین رفتند تا تفنگ های
آنان .گروه های دیگر آفریقایی ها ،کاتولیک ها ،و یهودیان با این که آفریقایی ها در برخی قسمت ها
از جمعیت قابل مالحظه ای برخوردار بودند ،همیشه در اقلیت بوده اند .در نظر گرفتن کل مستعمره
نشینان پروتستان ،موجب می شود تصویر غلطی از وضعیت چندگونگی مذهبی این مهاجران اروپایی
به دست داده شود .بسیاری از آنان ،در کنار فرهنگ مسیحی پروتستان ،دارای یک سلسله باورهای
متافیزیک و اعمال مشابه سرخپوستان و سیاهپوستان هم بودند .از جادو و شخصیت دغل باز گرفته تا
طالع بینی و اشکالی از علوم خفیه( .نک جون باتلر ،غوطه در دریای ایمان مسیحی کردن مردمان
آمریکا و کاترین ل .آلبانزه ،جمهوری دهن و روح تاریخ فرهنگ مذهب متافیزیکی آمریکا .به عالوه،
ساکنان دو مستعمره نشینی که نقش عمده ای در رویداد های سیاسی بعدی داشتند ،دارای مذاهب
گوناگون بودند .ویرجینیایی ها با مستعمره نشین دائم خود در جیمز تاون از سال  ،1607رسما
اعضای کلیسای انگلستان بودند .اعتقاد آن ها به اصول کلیسای انگلستان چنان سفت و سخت بود که
در سال  1610و تا یک دهه بعد از آن ،طبق قوانین ویرجینیا ،افرادی که در مراسم عبادی یکشنبه ها
شرکت نمی کردند ،به مرگ محکوم می شدند (آماری از این که عمال کسی اعدام شده باشد در دست
نیست) .در نیو اینگلند بر عکس ،مستعمره نشینان پلیموت ( )1620و خلیج ماساچوست ( ،)1630که
بعد ها به یک دیگر محلق شدند ،همگی پوریتن بودند ،اعضای دو گروه مختلف از اصالح طلبان که
شعائر دینی کلیسای انگلستان را قبول نداشتند .در پلیموت ،زوار جدایی طلب که قبال در هلند مستقر
شده بودند خود را کال خارج از کلیسای انگلستان معرفی می کردند .در مستعمره نشین بزرگتر
خلیج ماساچوست ،غیر جدایی طلبان تالش می کردند کلیسای انگلستان را از درون متحول کنند .هر
دو گروه طرفدار بازگشت به مسیحیت ناب بودند که مبتنی بر تجربۀ شخصی از دین باشد .و هر دو
سخت تحت تأثیر اصول خداشناسی کالوینیست قرار داشتند و همین طور پیام آن دربارۀ قدرت مطلق
خداوند ،گناهکار بودن انسان ها ،و تحکم خداوند بر رستگاری بهشتی یا دوزخ ابدی .این دو گروه،
هر دو ،کلیسای آناباپتیست اصالح طلب قرن شانزدهم اروپا را می ستودند .و بر نقش این کلیسا به
عنوان میثاق میان مردم و خدای مطلق تأکید داشتند.
اصالح طلبان پوریتن خلیج ماساچوست
حتی مذهب اصالح طلبان پوریتن خلیج ماساچوست هم در نظر تعدادی از مستعمره نشینان پروتستان

به اندازۀ کافی ناب نبود .به عنوان مثال ،رود آیلند ،بعد از این که راجر ویلیامز آن را در سال 1636
بنا نهاد ،تبدیل به مرکز باپتیست ها شد .ویلیامز زمانی که متوجه شد پوریتن ها به درد او نمی
خورند ،خلیج ماساچوست را ترک کرد .در رود آیلند سایر مخالفان دینی به او پیوستند ،مانند
آن هاچیسون معروف که ادعا می کرد تحت هدایت مستقیم روح القدس قرار دارد .در نواحی جنوبی
تر ،در کنار پروتستان های نیویورک ،گروه های دیگری نیز گردآمده بودند ،مانند کالوینیست های
اصالح طلب هلندی ،لوتری های آلمانی ،فرقه گرایان نیو اینگلند ،کویکر ها ،و باپتیست ها؛ هر چند
این مستعمره خود را رسما آنگلیکن می خواند ،این گروه ها در آن جا مستقر شدند( .نک ریچارد و.
پوینتر ،کثرت گرایی پروتستان و تجربۀ نیویورک مطالعه دربارۀ چندگونگی مذهبی در قرن هجدهم.
نیویورکی ها با مشاهدۀ منافع مذهبی و سیاسی ،چندگونگی مذهبی خود را مثبت تلقی می کردند .در
نیوجرسی ،هلندی ها و دیگر مهاجران اروپای شمالی به اهالی نیو اینگلند و مستعمره نشینان کویکر
ملحق شدند .و در پنسیلوانیا ،مخصوصا کویکر ها برای مدتی از جایگاهی امن و نقش رهبری
برخوردار بودند .از زمانی که ویلیام پن ،در سال  1681پنسیلوانیا را به عنوان یک مستعمره نشین
کویکر بنا نهاد ،تفکر مدارا با سایر مذاهب پا گرفت .پن ،حاصل ازدواج یک آدمیرال و زنی که به
مذهب کویکر ها گرویده بود ،هنگامی که بخش وسیعی از زمین ها را در عوض بدهی دوک یورک
به پدرش دریافت کرد ،مالکیت این مستعمره نشین را هم به دست آورد .کویکر ها از طریق باور های
خود مبنی بر وجود "نور خدا" درون همه چیز ،پیام مذهبی خود را تبدیل به آرمان های اجتماعی و
سیاسی برای همگان کرده بودند .در پنسیلوایا هر کس می توانست آزادانه به شعائر مذهبی خود عمل
کند و حقوق مردم به رسمیت شناخته می شد .رعایت حال سرخپوستان از سوی پن و در نظر گرفتن
حقوق آنان در توافقنامه هایی که نوشته می شد ،و سیاست او مبتنی بر پرهیز از جنگ افروزی،
بسیار قابل مالحظه بود .مبلغان مذهبی کویکر و باپتیست ،راه خود را در بخش هایی از جنوب آمریکا
باز کرده بودند و چندگونگی مذهبی ،یکی از ویژگی های عادی دورنمای مذهبی آمریکا گردید.
پرسبیتر ها هم بخش مهمی از قضیه بودند ،و همین طور سایر گروه های مذهبی مخالف .در این
حین ،فرقه های آلمانی در پنسیلوانیا و سایر جا ها پراکنده می شدند ،که از میان آن ها می توان
از منونیت ها ،دانکرها و زاهدان موراویا نام برد .هر جایی که مستعمره نشینان اسکاندیناوی و آلمانی
مستقر می شدند ،حضور لوتری ها و کالوینیست ها نیز به طور وسیعی حس می شد .آنچه ما امروز
گروه های حاشیه ای می نامیم هم وجود داشتند ،مانند جامعۀ زن در برهوت ،در نزدیکی
های فیالدلفیا یک فرقۀ اسرار آمیز مبتنی بر اخوت که شعائرشان بر اساس آمیزه ای از گرایشات و
پدیده های کافرانه ،مسیحی ،و یهودی و در قالب خاص دین طبیعت گرای خودشان بود.

تأثیر دوره های احیای مذهبی
با گسترش چنین آمیزه ای از هویت ها و دیدگاه های گوناگون مذهبی که رقیب یک دیگر بودند ،در
میان مردمی که با شور وحرارت جهت گیری می کردند ،بروز دوره های مختلفی از بیداری مذهبی
پناه بردن دسته جمعی به انجیل در قرن هجدهم یک امر عادی بود .در این گرد همایی ها که همه
سراسر شور و حرارت بود ،مردم عادی ممکن بود دست از ایمان مذهبی خود شسته و به مذهب
دیگری جلب شوند ،و یا با شدت بیشتر پایبند مذهب خود باقی بمانند .مورخان این دوره را به منزلۀ
دورۀ توجه خاص به احیای مذهب و طول آن را از اواخر دهۀ  1730تا  1740و  1750می دانند.
این دوران که به آن بیداری بزرگ ،یا گاهی اولین بیداری بزرگ گفته می شود ،تحت تأثیر موعظات
دو چهرۀ مهم قرار داشت .اولی ،موعظه گر دوره گرد ،جورج وایتفیلد ،یکی از پیروان جان وسلی
(بنیانگذار مذهب متدیست )و با گرایش های کالوینیست بود ،که برای موعظه جهت جمع کردن اعانه

برای یتیمخانه ای در مستعمره نشین جورجا ،به مستعمرات شمالی آمده بود .دومی ،پوریتنی بود که
لقب بزرگترین دانشمند دینی آمریکا به او داده شد ،جاناتان ادواردز ،که از منبر خود در نورتهمتون،
ماساچوست پیامی خشک به شیوۀ کالوین در تقبح و محکومیت آنانی که رستگار نمی شدند ،فرستاد.
تنها این موعظه گران نبودند؛ برای مثال ،در مستعمره نشین های میانی ،مخصوصا پنسیلوانیا و
نیوجرسی ،پرسبیتر ها هم روایت خاص خود از بیداری مذهبی را داشتند .ظاهرا ،زبان دوران احیای
مذهبی ،تبدیل به زبان مذهبی ایاالت متحده گشت .مورخان به نقش احیای مذهبی در ایجاد و حمایت
از مخالفت های مذهبی اشاره دارند ،هر چند که آن را در گردآوردن مستعمره نشینان در کنار یک
دیگر و ایجاد احساس مشترک میان آنان نیز نقشمند می دانند .در این مورد ،فرضیه ای که چگونگی
آمادگی فکری جهت وقوع انقالب آمریکا در قرن  18را توضیح می دهد ،بر نقش بیداری مذهبی
بزرگ تأکید دارد که موجب شد احساس هویت مشترک را که الزمۀ همۀ انقالب ها است ،بیدار کند.
منـابـع
کاترین ل .آلبانزه -مقاله چندگونگی مذهبی در آمریکای قدیم
………………………………………………………………………………………………………………

ایزدان و خدایان در ادیان بومی آمریکا (آزتک)
در سال  1524فقط سه سال پس از فتح مکزیک ،گروهى از دانایان آزتک با نخستین گروه از
مبلغان فرانسیسى که وارد مکزیکو سیتى پایتخت نوبنیاد کشور شده بودند ،به بحث و گفتگو نشستند.
بخشى از صحبت هاى آنها در دفاع از اعتقاداتشان به شرح زیر است:
شما گفتید که ما پروردگار مالک زمین و آسمان را نمى شناسیم .شما گفتید که خدایان ما ،خدایان
حقیقى نیستند .اینها حرفهاى تازه اى است که شما به ارمغان آورده اید .به دلیل همین حرف هاست که
ما آزار دیده ایم و به زحمت افتاده ایم .اجداد ما که پیش از ما بر زمین زیسته اند ،به این گونه صحبت
کردن خو نکرده بودند .ما الگوى زندگى خود را از آنها به ارث برده ایم؛ الگویى که آنها به حقیقت آن
باور داشتند ،به آن احترام مى گذاشتند و خدایان ما را ستایش مى کردند.
خداشناسی آزتک ها
بنا به قراین و شواهد موجود آزتک ها در ابتدا به خدایى یکتا عقیده داشتند و از شرک و بت پرستى
دورى مى جستند ،اما معلوم نیست بنابر چه مقتضیاتى بعدها به بت پرستى و شرک پرداخته و
بزرگترین ارقام را براى قربانى افراد انسانى به خاطر خدایان شان تهیه دیدند ،به طورى که در سده
شانزدهم در معابد ایشان سیزده خداى بزرگ و بیش از دویست خدای کوچکتر وجود داشت .خدایان
بزرگ اغلب عبارت از ارباب انواعى بوده اند که سرپرستى امور طبیعى را عهده دار بوده ،و در
تقدم و تأخر ،بزرگى و کوچکى ،شامل سلسله مراتب کهتر خدایان و مجمع مهتر خدایان( ابر ایزد )مى
شده اند .الگوى دستگاه کهانت و طبقه روحانیان نیز مطابق معمول از روى همین سلسله مراتب در
مجمع خدایان تکوین مى یافت ،هر چند که پیش از آن ،یعنى قبل از آن که سلسله مراتبى براى خدایان
قایل شوند ،به موجب قیاس خدایان به انسان براى خدایان از روى الگوى خود سلسله مراتبى ساخته
بودند.
در متنهاى آزتکى ،خدایان توسط نقش یا مظهرى که شباهت آن با ایزد مورد نظر مشخص مى شد،
نموده شده است .این مظهر یا نشان مى توانست بت خمیرى خدا باشد که شرکت کنندگان در مراسم آن

را مى خوردند ،و یا یک قربانى باشد که به عنوان مظهر همان ایزد ،قربانى مى شد و از گوشت و
خونش استفاده مى کردند .آزتک ها این هر دو را« تئوکوالکو »( Teoqualcoایزد خورده مى شود)
مى نامیدند ،که خوردن هر دو به خورندگانش قدرت همان ایزد را ارائه مى داده است .همین امر در
مورد پوست قربانى که کاهن آن را به تن مى کرد ،مصداق دارد .سال ها قبل یک
دانشمند آمریکا شناس به نام« پروس » preuss. Kایزدان بى شمار آزتک را به دو گروه ،یعنى
خدایان قوم و قبیله و طبیعت تقسیم کرد .بعدها «هکل » Haekelدانشمندى دیگر ،ابر ایزد این قوم و
وابستگان او را به عنوان گروه سوم به تقسیم بندى پروس افزود .ابر ایزد مکزیک کهن ،ویژگیهاى
بسیارى داشت که اقوام دیگر نیز همین خصوصیات را به او نسبت داده اند .وى براى آزتک ها تنها
«ایزد حقیقى( »نلى تئوتل ) nelli teotelبود».
جهان بینى و کیهان شناسی آزتک ها
از دیدگاه آزتک ها و جهان بینى و کیهان شناخت ایشان ،آفرینش محصول تقابل و تضاد مکمل است.
درست همچون مکالمه اى که میان دو شخص با اندیشه هاى متفاوت صورت مى گیرد ،که در آن
تعامل و تبادل میان دو قطب مخالف ،پدید آورنده یک عمل خالقه است .مفهوم این تضاد متقابال
وابسته به یکدیگر ،در خداوند آفریننده بزرگ یا« اومه تئوتل » Ometeotlتجسم مى یابد که خداى
ثنویت است ،و بر باالى آسمان سیزدهم« اومیوکان »یعنى مکان ثنویت جاى دارد .اومه تئوتل دارنده
اصول خالقه مذکر و مؤنث بود و از او به عنوان زوج « توناکاتکوتلى » Tonacatecutliو «توناکا
سیواتل » Tonacacihuatlبه معناى «آقا و بانوى معاش ما» نیز یاد مى شد .گرچه اومه تئوتل ایزد
آفریننده و سرچشمه غایى همه چیز است ،اما اعقاب او که خدایانى کم اهمیت تر اما نیرومنداند ،اعمال
واقعى آفرینش را به انجام مى رسانند .از سویى چون انسان محصول یا زاده این خدایان جوانتر است،
اومه تئوتل چیزى شبیه به پدربزرگ ها و مادربزرگ هاى ما است .شاید به همین دلیل و به منظور
نشان دادن منشاء ازلى اوست که اومه تئوتل غالبا به صورت انسانى سالخورده تصویر مى شود که
آرواره پایین او گود افتاده و شل شده است ،اما این پیرى و فرتوتى به هیچ وجه به معناى سستى و
ضعف نیست؛ زیرا در میان آزتک ها و سایر اقوام آمریکاى میانى ،تصور عموم بر این است که
افراد در جریان سالخوردگى نیروى حیاتى بیشترى کسب مى کنند» .براى آزتک ها« ،ابر ایزد
مکزیک کهن «نلى تئوتل» (ایزد حقیقى) است که همچون «شب و باد» همه جا باشنده و درنیافتنى
بود .همزمان نیز نگهدارنده هر چیزى به شمار مى رفت که «در زندگى ما اثر بخش است» .او
«مادر ما ،پدر ما» بود که نطفه کودکان را از باالترین آسمان به رحم مادران فرستاد و آدمها را
پرورش داده و تغذیه کرد ،به طورى که او را «سرور گوشت ما» نامیدند .از مهمترین ویژگى ابر
ایزد مکزیک کهن این است که همزمان به عنوان مرد و زن ظاهر مى شود یعنى بارورى و تولد را
توأمان در ذات خود دارد ،و به همین دلیل نامش« اومه تئوتل »به مفهوم دو ایزد است .بنا بر اسطوره
هاى آفرینش آزتکى ،وى به هنگام آفرینش شخصا اقدام نکرد ،بلکه این عمل را به« کتسال
کواتل » Quetzalcoatlو« تسکاتلیپوکا » Tezcatlipocaواگذار کرد .به این دو مى توان به عنوان
مظاهر وى ،فیوضات او ،رسوالنش یا پسرانش نگریست .البته در دو خداى نامبرده ویژگى هاى
نامتجانس بسیارى وجود دارد .شک نیست که این دو ایزد ابتدا محلى بوده و در مکانى خاص پرستیده
شده اند کتسال کواتل را ابتدا قوم« میشتک » Mixtecو اقوام« ناوا » Nahuaکه تحت نفوذ میشتک ها
بودند ،پرستیده اند و آیین وى را اشاعه داده اند .تسکاتلیپوکا را تولتکهاى عصر تاریخى و نژادهاى
کهتر ناوا که در دره هاى سرزمینهاى مرتفع مکزیک و پوئبال ساکن بوده اند ،پرستیده اند .مهمترین
اصل ،تأثیر توأمان این دو ایزد به هنگام آفرینش است که به عنوان نماینده ابر ایزداداره امور را به
عهده گرفته اند و غالبا نیز به طور متضاد رفتار کرده اند .به این دلیل که کتسال کواتل ،نور و سوى

مثبت ایزد را تجسم مى بخشد و تسکاتلیپوکا ،تاریکى و سوى منفى وى را» .و بنابر افسانه ها این دو
آسمان و زمین را خلق کرده اند.
تسکاتلیپوکا ،کتسال کواتل
«کتسال» پرنده زیبایى است که هنوز در جنگل هاى گواتماال یافت مى شود ،و «کواتل» به مفهوم
مار است :مارپردار ،مارپرنده .مفهوم رمزى و نهانى کتسال کواتل یعنى چیز گرانبها و با ارزش یا
دو چیز ،دو قلو ،توأمان ،جفت .این مفاهیم همواره در میان سرخپوستان امریکا معنایى جادویى داشته
و مورد ترس وتکریم بوده است .دکتر آلفونسوکاسو ،مردم شناس و مکزیک شناس مکزیکى درباره
کتسال کواتل مى نویسد« :وى ایزد باد ،زندگى ،بامداد ،سیاره ناهید ،توأمان و غولهاست و به نام هاى
مختلف همچون« ائکاتل( اهه کاتل( ») Ehecatlایزد باد)« ،تالویسکالپانته
کوتلى »( Tlahuizcalpantecuhtliایزد سیاره ناهید)« ،سه آکاتل» و« شولوتل »( Xolotlهمزاد
ناهید ،ایزد همزادها و غولها) نامیده شده است .معناى تحت اللفظى کلمه« ،مارپردار» است ،ولى مى
توان آن را «جفت با ارزش» نیز معنى کرد ،به این دلیل که ستاره بامداد و مغرب هر دو یکى است
کتسال کواتل در تمام دگرگونى هایش خورشید بود ،از آن رو که در هیأت خویش به نام
«ناناواتسین » Nanahuatzinخود را در آتش مى اندازد تا خورشید پدیدار شود ،اما در واقع این
طور برداشت مى شود که هیچ گونه ایزد واقعى خورشید دیده نمى شود و این امر براى قومى که خود
را برگزیده آفتاب مى دانست بسى شگفت انگیز است .در مورد تولد کتسال کواتل نیز روایت هاى
مختلفى در دست است :در روایتى آمده است که او از« کواتلیکوئه »یکى از پنج ایزد بانوى ماه (شاید
نیز یک ایزد بانو با پنج مظهر مختلف که مشخص کننده زمین با چهار جهت اصلى و مرکز آن است)
متولد شد .آمیزشى در روح و ذات او بود .در حقیقت این آمیزش در مورد کتسال کواتل به ذات اجازه
داد تا در روح رهایى یابد ،اما عملکرد مادر وى در واقع وارونه بود :روح را به صورت سیاره اى
ملموس درآورد که ما در روى آن به سر مى بریم .در تصویر نگاشت
«ماگلیابکچیانو » Magliabecchianoچهار ایزدى که چهار جهت اصلى را تجسم بخشیده اند دیده
مى شوند .این چهار ایزد :کتسال کواتل ،تسکاتلیپوکا ،تاللوک و« شیوتکوتلى » Xiutecuhtliهستند که
به عقیده« اسپرانز »  B. Spranzدانشمند امریکاشناس ،مى توانند چهار مظهر کتسال کواتل باشند».
در تصویر نگاشت« ویندوبوننسیس » Vindobonensisاو را مى بینیم که برهنه به سوى آسمان
برخاسته و هدیه اى از ایزدان زوج (یعنى اومه تئوتل و اومه سیواتل = زوج نخستین) مى گیرد .چهار
معبد به وى تعلق دارد که یکى از آنها معبد ستاره صبح است که نماد اوست؛ دیگرى به ماه تعلق دارد
که داراى ساختمانى مدوراست سومى براى درمان است زیرا کاهنان کتسال کواتل درمانگر یا پزشک
بودند و آخرین آن معبد« شیپه توتک »( Xipetotecایزد بهار) است و خاص کسانى بوده که اصل و
نسبشان به تولتک ها مى رسیده است .در میان هدایا دانه ،صدف ،نقاب باد براى ایزد هوا ،زوبین
ا فکن و پیکانى دیده مى شود که بهوى قدرت مى دهند همچنین جواهر ،پیراهنى از پر که کاهنان اعظم
مى پوشیدند ،پر سیاه ،یک جفت چشم وکاله مخروطى کتسال کواتل و نیز در سمت چپ پشت برهنه
او ،کوه خورشید و تپه اى با دو قله با غروب خورشید و ستاره صبح دیده مى شود .از این سطح
آسمانى است که کتسال کواتل با نردبانى که بسان تازیانه قربانى است به زمین هبوط مى کند .دو ایزد
دنبال او هستند .چوبى در دست اوست که زندگى از آن مى روید و نیزه ستاره صبح را نیز در دست
دارد.
تسکاتلیپوکا نمایشگر تضاد و تغییر
برخالف کتسال کواتل که عموما در هیأت یک قهرمان محبوب و دوست داشتنى فرهنگ سخاوتمند

تصویر مى شود که همواره با هماهنگى ،توازن و زندگى هم ذات است ،تسکاتلیپوکا نمایشگر تضاد و
تغییر است ،از جمله عبارت هایى که آزتک ها در مورد این وجود هولناک به کار مى بردند،
«دشمن» و «آن که ما بردگان او هستیم» مى باشد .او سرور شمال ،شب و سرما ،و ساحرى بزرگ
بود که چیزهاى نهان را مى دید .بعضى از ویژگیهاى او در تصاویر مجازى است مثل پاى کنده شده
و «آیینه دودى» که مى توانند ویژگیهاى کهن اخترى باشند« .پیکره کوچکى از یشم که سراسر
پوشیده از نماد است وى را در لباس جنگ و پیرایه پر با نیزه و تیر و سپر مزین به پر در دست نشان
مى دهد .تزئینات بدن ،جمجمه و استخوان ها صلیب وار است .روى سینه و در پشت ،آیینه مدورى
دارد .این نمادها او را به حیطه جنگ و ایزدان حامى آن ربط مى دهند ،اما چون در پشت وى تصویر
مرغ مگس خوار دیده مى شود ،این گمان پیش مى آید که همواره در موضوع تشخیص هویت
تسکاتلیپوکا و «اویتسیلوپوچتلى» شک و تردید دیده مى شده است زیرا بنابر افسانه ها پاى تسکاتلیپوکا
را نیروهاى شبانه به هنگام تولد بلعیدند و اویتسیلوپوچتلى نیز پایى پردار داشته است .در تصویر
نگاشت هاى مکزیکى غالبا ایزدى دیده مى شود که به جاى پا ،مار دارد .در منطقه مایا نیز چنین
موردى نشانه ایزدى بود که احتماال حامى جنگ و قدرت شاهانه بوده است ،اما اکنون نمى توان با
اطمینان گفت که این نقص طبیعى به اسطوره آزتک مربوط مى شود یا به فرهنگ همجوار آن.
تسکاتلیپوکا و ایزدان اخترى وایزدان مظهر مرگ و شرور
تسکاتلیپوکا که یکى از مفاهیم آن در اصل «آسمان شب» است با تمام ایزدان اخترى و ایزدانى که
مظهر مرگ ،شر و ویرانى اند ،مربوط است .وى حافظ راهزنان و جادوگران و در ضمن
«تلپوچتلى » Telpochtliایزد جوان است که هرگز پیر نمى شود .همچنین او حافظ و حامى
جنگجویان نیز هست .از سویى واژه تسکاتلیپوکا بر آئینه دودى داللت مى کند زیرا وى را با دوده اى
که بازتاب فلزى داشت ،رنگ آمیزى مى کردند .این خدا نزد آزتک ها اساسا ایزد تقدیر و سرنوشت
بود؛ همه جا باشنده و واقف برامور آدمیان .در دست نوشته اى ،وى با آیینه دودى که به یکى از
شقیقه هایش آویخته شده و آیینه اى دیگر که به جاى پاى اوست تصویر شده؛ مى گویند هیوالى زمین
آن پا را کنده است .این روایت کنایه از یکى از ستارگان دب اکبر است که گاهى در جنوب آسمان،
زیر افق از انظار پنهان مى شود» .متخصصان در این آیینه ارتباط این ایزد را با هنرپیشگویى و یا
حتى نمادى براى مبارزه اى مى بینند که او در هنگام آفرینش زمین با هیوالى زمین کرد .وى
درتصویر نگاشت ها به رنگ سیاه با خطوط مایل و زرد رنگ تصویر شده است و شکلش نمایانگر
این است که او تا چه اندازه چند شخصیتى و از طرفى علم آفرینش جهان تا چه حد پیچیده و بغرنج
بوده است .تسکاتلیپوکا قبل از هر چیز ایزد نیروهایى است که شب و ستارگان را هدایت کرده اند و
شاید نیز بدبختى آورده اند .درعین حال وى انتزاعى ترین پیکر ایزدهاست .نه نامى دارد ،نه تاریخى
و نه چهره اى که همه جا باشنده باشد .همه چیز را مى بیند و همه چیز را مى داند .وى خالق ترس و
وحشت است.
لقب هاى تسکاتلیپوکا
این ایزد به دلیل ویژگى هاى خود ،داراى لقب هاى بسیارى است از آن جمله :
«نکوکویاوتل( » Necocoyautlآن که تخم نفاق مى پاشد)« ،یوآله ئکاتل( » Yoalehecatlباد شبانه)،
«ته چى ماتى مى »( Techimatimiحامى) ،و غیره .او خصمانه و در عین حال دوستانه است و تنها
خدایى است که کامال آزاد است .و وحدت همین اصول متضاد در اوست که نمى توان او را وصف یا
تصویر کرد .اولین شارحان در وى واالترین ایزد را با جنبه معنوى دیده اند .آن چنان که از یکى از
لقب هایش (آن که نمى خواهد به تصویر درآید) برداشت مى شود ،خصیصه ذاتى او بوده که به ندرت

به تصویر درآید .وى کنش مهمى را در تقویم برآورده و کل نظم و ترتیب دنیا را معین کرده است اما
با اطمینان مى توان یک نقش سنگى را به وى نسبت داد ،نقشى که این ایزد با آیینه ابسیدین دودى در
پشت سر ،و آیینه دیگرى از همان نوع به جاى پاى چپش دیده مى شود و دور آیینه نماد ستارگان
است .در بسیارى از منابع آمده که او همه جا باشنده و نامریى بوده است و کاهنان تنها در برابر وى
زانو زده اند .چند مفهومى در پیکرهاى الهى نزد آزتک ها نیز مرسوم بود واز آن جا که مى خواستند
حقانیت خود را به اثبات رسانند ،سعى داشتند تا ویژگى هاى تسکاتلیپوکا را به ایزد خویش
«اویتسیلوپوچتلى » Huitzilopochtliکه یک ایزد کامال آزتکى است ،انتقال دهند .همان طور که
گذشت ،تسکاتلیپوکا به خاطر ماهیتش قابل وصف و تعریف نیست ،اما در اسطوره اى که درباره
چهار هیأت وى ذکر شده ،چهارمین آنها یعنى اویتسیلوپوچتلى چنین توصیف شده است« :او بدون
گوشت و فقط با استخوان ها به مثابه اسکلتى متولد شد» .چاقوهاى قربانى و آرایه جمجمه هاى انسان
با این دو پیکر اسطوره اى توضیح داده مى شوند ،تسکاتلیپوکا دردست نوشته ها غالبا با یک چاقوى
قربانى بر سر و گاهى همچون چاقو تصویر شده و اویتسیلو پوچتلى که با استخوان ها متولد شده
است ».آلفونسوکاسو ،دانشمند مکزیک شناس مکزیکى نوشته است« :اویتسیلو پوچتلى با مردمش
سخن گفت و خاطرنشان کرد آنها را به جایى رهنمون مى شود که خود همچون شاهینى سفید ظاهر
خواهد شد .آنان باید آواز خوانان به راه افتند و در جایى رحل اقامت افکنند که او را مى بینند .در آن
جا معبدى ،خانه اى ،بسترى از علف ها برایش بسازند تا وى در آن مکان بیاساید و مردم نیز مى
توانند خانه هایى براى خود بسازند .ویژگى هاى عقاب ،ببر ،جنگ مقدس و ...را بیارایند و زیبا کنند.
باید سرزمین ها را فتح کنند و دهات را ویران کنند .آنان درخت سروى دیدند که اطرافش بیدهاى سفید
،نى هاى سفید ،قورباغه هاى سفید ،ماهى ها و مارماهى هاى سفید ...بود( .طبیعى است که در فالت
مکزیک چنین مکانى وجود ندارد) کاهنان و پیران با دیدن این مکان فریاد شادى برکشیدند و
اویتسیلوپوچتلى گفت که باید مراقب باشند و منتظر بمانند و چهار جهت اصلى را فتح کنند .وى مظهر
آسمان آبى ،یعنى روز و تجسم خورشید است .این ایزد برخالف خدایان دیگر فقط در میان آزتک ها
حائز اهمیت فراوان بود .وى به مردم خود وعده حکومت دائمى بر جهان را داده بود و بنا بر پیشنهاد
او مى باید مجزا از اقوام دیگر مى زیستند و با آنان رابطه اى برقرار نمى کردند».
(ادامه دارد)...
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انگاره های جاودانگی در ادیان آمریکا (نظریه ها)
جفرى گورر ) (1969اولین کسی بود که تحقیق را در مورد انگاره هاى جاودانگى در آمریکا آغاز
کرد .او به نحوى مستمر و مؤثر استدالل کرد که طرز برداشت در برابر فرآیند مردن باید تغییر کند
و قبول ،جایگزین انکار شود .او در این کتاب مى گوید :بایستى انسان در فرآیند مردن ،از سر آگاهى،
مرگ خویش را پذیرا گردد و بدین گونه است که مى توان به نوعى جاودانگى تجربى نایل شد.
مراحل فرآیند مردن به گفته کوبلر راس
به گفته کوبلر راس ،فرآیند مردن از پنج مرحله جدا از هم عبور مى کند .اولین مرحله انکار است .از
میان دویست نفر مریض محتضرى که کوبلر راس براى تهیه کتابش با آنان مصاحبه نموده است،
اکثرشان در اولین وهله ،وقتى مطلع مى شدند که به یک بیمارى غیر قابل عالج مبتالیند ،با اظهار
این جمله واکنش نشان مى دادند« :نه ،من نه؛ این حرف درست نیست» .وقتى انکار ،دیگر فایده اى
ندارد ،دومین مرحله سربرمى آورد .محتضر با خشم و عصبانیت سؤال مى کند« :چرا من؟» سومین
مرحله ،چانه زنى است .شخص مى کوشد با دکتر یا با خدا بحث کند تا مرگش را به تأخیر اندازند .در
مرحله چهارم ،خشم جاى خود را به افسردگى مى دهد .محتضر با اندوه و ضعف فزاینده ،احساس
خسران مى کند ،خسرانى بزرگ .باالخره پنجمین مرحله ،مرحله قبول است .کوبلر راس نتیجه مى
گیرد که اگر محتضر وقت کافى داشته باشد تا انکار ،خشم ،چانه زنى و افسردگى را سپرى نماید،
آنگاه با میزانى مشخص از انتظارى آرام ،به تأمل در پایان کار خود مى پردازد .کوبلر راس ،در
ضمن این پنج مرحله که از انکار تا پذیرش را شامل مى شود ،هنر جدیدى از مردن را شرح مى کند
که به طور قابل مالحظه اى بر موضع آمریکایى ها ،در برابر مرگ تأثیر نهاده است .تغییراتى هم که
در مؤسسات آمریکایى مربوط به مرگ روى داده ،از این نگرش هاى تازه حمایت مى کند .اینک بیش
تر آمریکایى ها ،محبوس در یک مؤسسه پزشکى جان مى سپارند ،اما راه هاى دیگرى هم در
دسترس آنان قرار گرفته است .در بسیارى از شهرها ،آسایشگاه هاى امراض العالج ،به افراد در
حال مرگ خدمات حمایتى ارائه مى کنند .آسایشگاه به عنوان جایگزینى براى بیمارستان یا نقاهتگاه،
کوشیده است محیطى صمیمى فراهم سازد که فرد بتواند در آن ،با وقار و آرامش جان سپارد .انواع
مختلف نهادها ،کارگاه ها و مراکز مربوط به مرگ و مردن سر برآورده که افراد را تشویق مى کند با
آگاهى و بصیرت با مرگ خود روبه رو شوند یا براى برخورد با غم و اندوه ناشى از مرگ بستگان
و دوستان آماده شوند .کوبلر راس یک مرکز مبارزه با مرگ در اسکوندیدوى بنیان گذاشت .استفن
لوین که پیش از این پژوهشگر » «LSDو مرشد دینى بود (مشهور به بابا رام داس) ،در سان
فرانسیسکو برنامه اى اجرا کرد تا براى بیماران مبتالى به ایدز کسب حمایت کند .حتى انجمنى که
» «exitنام داشت و حق ارتکاب خودکشى را ترویج مى نمود ،تا حدى از حمایت عمومى برخوردار
شد .این نهادها ،نمایانگر توجه فزاینده عمومى به مسأله مرگ و مردن در جامعه نوین آمریکاست.
روش ها و خدمات نوین براى کفن و دفن در آمریکا
در آمریکا ،در آیین هاى فوت ،روش ها و خدمات نوینى براى کفن و دفن و نیز راه هاى متنوع ترى
براى خالص شدن از جسد در اختیار افراد قرار گرفته است .گرایش عمومى به سمت مراسم ساده تر
و کم هزینه تر بوده است .فى المثل در سال  1982حدود  11درصد از اجساد سوزانده شده اند ،این
مقدار دو برابر مقدار سال  1970و سه برابر مرده سوزى هایى است که در  1960صورت گرفته
است .در خالل  1982در کالیفرنیابیش از  30درصد اجساد سوزانده شده اند .درصد بیش ترى از
آمریکایى ها سوخته شدن جسد را بر دفن در زمین ترجیح مى دهند ،چرا که این کار هم ساده تر و هم

کم هزینه تر است .گروه هایى مثل انجمن نپتون که به سال  1972در کالیفرنیا تأسیس شد از رواج
فزاینده مرده سوزى حمایت مى کند .انجمن نپتون در آگهى اش از خدمات فوت ساده و کم هزینه اى
خبر مى دهد که در طى آن بدن را سوزانده و خاکستر آن را به دریا مى سپارند .برخى از دانش
پژوهان ،چرخش به سمت مراسم فوت ساده تر را نتیجه توان فزاینده آمریکایى ها در برخورد با
مسأله مرگ مى بینند .رابرت فولتن در مصاحبه با مجله لوس آنجلس تایمز ،همین نکته را مورد اشاره
قرار مى دهد .کاهش اهمیت اجتماعى مرگ و افزایش توان آمریکایى ها دربرخورد با مسأله مرگ،
به این مفهوم است که آداب و رسومى که زمانى تا حد زیادى دینى بودند ،امروزه از اهمیتى بسیار
کمتر برخوردار گشته اند ( 23سپتامبر  .)1982شاید بسیارى از آمریکایى ها ،آیین هاى دینى سنتى
تر در باب مرگ را که اغلب مستلزم وقت ،تالش و هزینه اى قابل مالحظه است ،پشت سر گذاشته
اند .اما مى توان از میل به سمت مراسم فوت ساده تر و با صرفه تر نتیجه اى دیگر گرفت :بسیارى
از آمریکاییان ،نسبت به آیین هاى دینى حمایتگر و پرورشگر که زمانى مرگ را معنادار مى ساخت،
احساس بیگانگى مى کنند .این گرایش ممکن است به جاى آن که اثبات کند آمریکایى ها خیلى خوب با
مسأله مرگ برخورد مى کنند ،نشانگر آن باشد که بسیارى از آنان اصال نمى دانند چگونه با مرگ
برخورد نمایند .از آن جا که در قرن نوزدهم رتق و فتق مسائل مربوط به مرگ را مؤسسات پزشکى
و مؤسسات تدفین عهده دار شده اند ،آمریکایى ها به طورى فزاینده از مسؤولیت مستقیم برخورد با
مرگ و کفن و دفن اموات برکنار شده اند .نگاهى به تاریخ نگرش آمریکایى ها در برابر مرگ نشان
مى دهد که پیش از رتق و فتق تخصصى مرگ توسط مؤسسات پزشکى و صنعت تدفین که در قرن
بیستم شایع شده ،گونه هاى مختلفى از برخورد با مرگ و مردن وجود داشته است.
راه هاى مختلف برخورد آمریکایى ها با مرگ
در تاریخ آمریکا مى توان در طول یک خط سیر ،که از اولین مهاجر نشین هاى اروپایى شروع مى
شود تا آخرین فنون علمى که براى تدبیر و تمشیت مرگ اختراع شده ،رویکردهاى مختلفى را دنبال
کرد .مى توان راه هاى مختلف برخورد آمریکایى ها با مرگ را به ترتیب تاریخى تنظیم کرد ،اما
نباید از این ترتیب چنان برداشت نمود که اینها متعاقب بوده اند و هر شیوه جدید ،جایگزین شیوه قبلى
شده است .ممکن است گذر زمان و تغییر شرایط ،مراحل پیشین را تغییر داده باشد ،اما ناپدید نکرده
است .شیوه هاى جدیدتر برخورد با مرگ در بستر شالوده اى که پیوریتن هاى انگلستان جدید در قرن
هفدهم ،در آگاهى آمریکایى ها به جاى گذاشتند ،جریان یافته است .بسیارى از دل بستگى هاى دینى
آنان در قیاس با دیگر شیوه هاى نماد پردازى از مرگ ،که در تاریخ آمریکا سر برکشیده ،هنوز
گزینه هایى نو و باطراوتند.
طریقه پیوریتنى مرگ (1630ـ)1760
پیوریتن ها بر دو آموزه تأکید مى گذاردند :حاکمیت مطلقه الهى و اثرات فاسد انسان بودن ،بشر به
خاطر گناه اولیه مستحق مرگ و محکومیت از ناحیه خداوند است .اما خداوند با معدود برگزیدگان
خود عهدى خاص بسته است و آنان طعم لطف و رحمت الهى را خواهند چشید .انسان داراى آن
ارزش و استحقاقى نیست که او را مستحق این رستگارى نماید ،بلکه لطف ،موهبتى است رایگان و
بدون استحقاق از ناحیه خداوند .او برگزیدگانى چند را از توده هبوط کرده و عظیم بشر که به عذاب
ابدى در جهنم محکوم اند نجات خواهد بخشید .احساس پیوریتن ها این بود که آنان نمى توانند به
ا طمینان دریابند که آیا جزو برگزیدگان نجات یافته خواهند بود یانه .اما عالیمى چند وجود دارد که مى
تواند نشان دهد چه کسى مشمول لطف خواهد شد .این عالیم عبارتند از :تجربه باطنى تحول ،شهادت
دیگر مسیحیان به حقانیت و صحت این تجربه ،و در پیش گرفتن زندگى درستکارانه اى که مطابق با

قانون خداوند باشد .هر چند نمى توان گفت این عالیم تضمین کننده نجاتند ،اما فقدان آن قویا مشعر بر
آن است که شخص در میان آن برگزیدگان نخواهد بود .به هر حال ،این عالیم هر چه که باشند
پیوریتن ها نجات را صرفا ناشى از اراده مرموز خداوند مى دانستند .مرگ را نیز به طور کامل
منوط به اراده الهى مى دانستند .مشیت خدا و اراده او بود که لحظه مرگ شخص را تعیین مى کرد و
سرنوشت نهایى روح را پس از مرگ رقم مى زد .پیوریتن ها قبول این مشیت الهى را سرلوحه کار
خود قرار دادند .با تسلیم به خواست خداوند آنان مى توانستند تا حدى ناگزیر بودن مرگ را بپذیرند،
گرچه لحظه مرگ مشخص نیست ،اما به یقین این خواست خداوند است که علت مرگ است .مرگ
تغییرى است که به امرخدا صورت مى گیرد .ساموئل سوال ،کشیش پیوریتن مى گوید« :تحوالتى که
براى انسان رخ مى دهد درست درلحظه مقرر و ساعت مشخص که خداوند پیشاپیش آن را تعیین
کرده واقع مى شود نه پیش از آن و نه پس از آن».
بیم و امید نزد پیوریتن ها
بارى ،اعتماد به مشیت الهى با میزانى مشخص از نگرانى نسبت به سرنوشت روح پس از مرگ ،به
هم آمیخته بود .پیوریتن ها در میان بیم و امید قرار داشتند؛ امید به بهشت و ترس از جهنم .بسیارى از
پیوریتن ها زندگى را یک مسافرت به سوى خانه بهشتى و یا زیارت آن مى دانستند .پیوریتن ها در
عین حال که مى کوشیدند بهشتى را در روى زمین و در موطن و مأواى خود در نیوانگلند برقرار
سازند ،امید به اقامت در ملکوتمسیح را پس از مرگ در دل مى پروراندند .آنان به بهشت امیدوار
بودند و در مرگ بسان دوستى نظر مى کردند که نجات یافتگان را از این جهان رهایى خواهد بخشید
و به آنان اجازه خواهد داد به سراى دیگر عازم شوند.
جهنم از دیدگاه پیوریتن ها
در عین حال جهنم نیز یک طرف احتمال و واقعى بود .توماس شپرد کشیش نیوانگلند تخمین مى زند
که از هر هزار نفر تنها یک نفر از جهنم رهایى خواهد یافت .پیوریتن ها که مطمئن بودند همه انسان
ها مستحق عذابند ،تنها وقتى مى توانستند امید به نجات داشته باشند که در میان معدود کسانى باشند که
خداوند براى نجات برگزیده است .در غیر این صورت آنها نیز باید انتظار آن را داشته باشند که در
زمره اکثریت انبوه ارواح ،در آتش جهنم قرار گیرند .در مخیله پیوریتن ها عذاب جهنم با تصویرى
گویا و روشن ظاهر مى شد .آنان فکر مى کردند که اهریمن ها ،جادوگران و شیاطین در خالل
زندگى ،آنان را زیر حمله خود دارند .پس خیلى راحت مى توانستند جهنمى را تصور کنند که در آن،
نیروهاى شرور براى عذاب دادن روح اختیار تام داشته باشند .جاناتان ادواردز کشیش و واعظ
نیوانگلند مرگ را با جهنم مقایسه مى کند که این نگرشى است مشخصا پیوریتنى .از نظر ادواردز مى
توان با نظر به مرگ ،وضعیت روح در جهنم را احساس کرد« :جان کندن ،رنج ،ناله و فغان و نفس
نفس زدن در دم مرگ ،سیماى رنگ پریده ،ترسیده و وحشت زده جسد و قرار گرفتن آن در قبرى
تیره و ساکت و پوسیدن و گندیدن آن در قبر ،بى نهایت نفرت انگیز شدن آن و خورده شدن آن توسط
کرم ها تصویرى است از جهنم» .به هر حال مرگ جسمانى تنها مقدمه اى براى درد و رنج جهنم
است ،همان گونه که جسم براى همیشه در قبر قرار مى گیرد روح نیز الى االبد به مصیبت جهنم
مبتال خواهد شد.
(ادامه دارد...).
منـابـع
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تحوالت الهیات مسیحیت پس از جنبش روشنگری (الهیات سیاهان)
الهیات سیاهان
«الهیات سیاهان» جنبشى است که در دهه هاى  1960و 1970در ایاالت متحده آمریکا داراى اهمیت
بسیارى بود و توجه خود را به اثبات این نکته معطوف کرده بود که واقعیات تجربه سیاهان ،در
سطحى الهیاتى مطرح شده است .اولین شواهد عمده از این حرکت به سوى رهایى الهیاتى در جامعه
سیاهان آمریکا ،مربوط به سال  1964و همزمان با انتشار کتاب جوزف واشینگتن به نام آیین
سیاهان است .این کتاب بر متمایز بودن دین سیاهان در آمریکای شمالی تاکید تام و تمامی داشت.
واشنگتون بر ضرورت ترکیب و جذب بینش های الهیاتی سیاهان در جریان غالب پروتستانی تاکید
داشت .با این حال ،این رویکرد با مطرح شدن کتاب آلبرت کلیج به نام مسیحای سیاهان تا حد زیادی
وانهاده شد.
کلیج ،کشیش معبد مریم سیاهان در دیترویت ،سیاه پوستان را وا مى داشت که خود را از ستم الهیات
سفیدپوشان رها سازند .او با این استدالل که کتاب مقدس به دست یهودیان سیاه پوست نوشته شد،
مدعى شد بشارت به مسیح سیاهان توسط پولس هنگامى که مى کوشید تا آن را براى اروپاییان به گونه
اى پذیرفتنى درآورد ،تحریف شد .کتاب مسیحاى سیاهان به رغم گزافه گویى هاى بسیارش نماد
همگرایى مسیحیان سیاه پوست شد و تقدیر بر این بود که هویت متمایز آنان را کشف و ارزیابى کند.
ریشه هاى نهضت الهیات سیاهان
در سال  ،1969این جنبش چندین اظهار نظر بسیار مهم درباره تمایزات الهیاتى خود به عمل آورد.
«اعالمیه سیاهان» که در دیترویت میشیگاندر اجالس بنیاد بین االدیانی برای سازمان دهی اجتماعی
منتشر شد ،موضوع تجربه سیاهان را قاطعانه در دستور کار الهیاتی خود قرار داد .بیانیه کمیته ملی
کشیشان سیاه پوست بر موضوع رهایى بخشى به مثابه درون مایه اصلى الهیات سیاهان تأکید کرد.
«الهیات سیاهان ،الهیات رهایى سیاهان است .این الهیات در پى آن است که وضعیت سیاهان را در
پرتو مکاشفه خدا در عیسى مسیح کشف کند ،به گونه اى که جامعه سیاهان بتواند مالحظه کند که
بشارت متناسب با دستاورد انسان هاى سیاه است .الهیات سیاهان ،الهیات «سیاه بودن» است ،و
تأکیدى است بر انسان بودن سیاهان که مردمان سیاه را از نژادپرستى سفیدپوستان نجات مى دهد و در
نتیجه ،هم براى سیاهان و هم براى سفیدپوستان آزادى واقعى را به ارمغان مى آورد».
گرچه میان این بیانیه و اهداف و تأکیدهاى الهیات رهایى بخش در آمریکاى التین شباهت هاى روشنى
وجود دارد ،باید بر این نکته پاى فشرد که تا این مرحله ،میان این دو جنبش هیچ تعامل رسمى وجود
نداشت .اصوال الهیات رهایى بخش در کلیساى کاتولیک روم در آمریکاى جنوبى ظهور کرد ،اما
الهیات سیاهان در جوامع پروتستانى سیاه پوست در آمریکاى شمالى .ریشه هاى این نهضت را مى
توان در رشد آگاهى سیاهان دانست که یکى از ویژگى هاى بسیار بارز تاریخ آمریکا در دهه 1960
است.

مراحل اساسى جنبش الهیات سیاهان
تحوالت مربوط به این جنبش داراى سه مرحله اساسى به شرح ذیل است:
 1ــ سال  1966تا 1970
الهیات سیاهان در این مرحله از شکل گیرى خود ،به مثابه یکى از جنبه هاى مهم مبارزه براى به
دست آوردن حقوق اجتماعى به طور کلی و واکنشی در برابر سلطه سفیدپوستان در مدارس علمیه و
کلیساها ظاهر شد .الهیات سیاهان در این دوره در کلیساهاى تحت سلطه سیاهان رشد یافت و فاقد
دورنماى علمى خاصى بود .از موضوعات داراى اهمیت اساسى ،توسل به خشونت براى نیل به
عدالت و ماهیت محبت مسیحى بود.
 2ــ سال  1970تا 1977
این جنبش در این دوره ،که دوره تثبیت بود ،ظاهرا از کلیساها روى گرداند و به مدارس علمى دینى
روى آورد; زیرا جنبش مذکور در محافل الهیاتى روز به روز با اقبال بیشترى مواجه مى شد .اهتمام
این جنبش از موضوعات عملى به موضوعاتى معطوف شد که بیشتر جنبه الهیاتى داشت ،مانند ماهیت
آزادى و معناى رنج.
 3ــ سال  1977به بعد.
آگاهى هاى تازه از تحوالت مربوط به جنبش هاى رهایى بخش در سایر بخش هاى جهان ،به ویژه در
آمریکاى التین ،در الهیات سیاهان اهمیت یافت .به همراه این درک تازه از چشم اندازها ،تعهد تازه
اى براى خدمت به کلیساهاى تحت رهبرى سیاهان پدید آمد و دوستى و همکارى میان کلیساهاى
یادشده تقویت شد.
دیدگاه جیمز اچ .کن
امروزه ،به طور کلى ،برجسته ترین نویسنده این جنبش را جیمز اچ .کن می دانند .وی در
کتاب الهیات رهایی بخش سیاهان ) (1970مفهوم اساسی خدایی را مطرح کرد که به تالش های
سیاهان برای رهایی توجه دارد .کن با خاطر نشان کردن اینکه عیسی ستمدیدگان را بسیار ترجیح می
داد ،چنین استدالل می کرد که «خدا سیاه است» ،به این معنا که همانند ستم دیدگان است .با این حال،
استفاده کن از مقوالت بارتى هدف انتقاد قرار گرفت .این پرسش مطرح شد که چرا الهیدانى سیاه
پوست براى تبیین تجربه سیاهان ،از مقوالت الهیات سفیدپوستان استفاده کرده است؟ چرا از تاریخ و
فرهنگ سیاهان به شکل کاملترى استفاده نکرده است؟ کن در آثار بعدى خود ،با توجه بیشترى به
«تجربه سیاهان» به عنوان منبعى اساسى در الهیات سیاهان ،به این اعتراضات واکنش نشان داد .با
این حال ،کن به تأکید بارت بر محوربودن مسیح به عنوان انکشاف ذاتى خدا (که او را همان «مسیح
سیاهان» مى دانست) و نیز مرجعیت کتاب مقدس در تفسیر تجربه بشرى به طور کلى وفادار ماند.
پست لیبرالیسم
یکى از مهمترین تحوالت در الهیات از حدود سال  ،1980تردید روز افزون درباره امکان یک جهان
بینی لیبرال است .نزد بسیاری ،ظهور پستلیبرالیسم یکی از مهمترین ابعاد الهیات غرب از سال 1980
است .ریشه های این جنبش در ایاالت متحده قرار داشت و در ابتدا به مکتب الهیاتییل و به ویژه
الهیدانانی مانند هانس فری ،پل هالمر ،دیوید کلسی و جورج لیندبک نسبت داده مى شد« .شباهت هاى

خانوادگى» روشنى میان شمارى از رویکردها به الهیات وجود دارد که در اواخر دهه  1970و اوایل
دهه  1980از ییل ظهور یافت .از آن زمان ،جریان هاى پست لیبرال به خوبى در الهیات
دانشگاهى بریتانیا و آمریکاى شمالى تثبیت شده اند .مبانى اساسى این جنبش ،همان رویکردهاى
روایى به الهیات است ،مانند آنهایى که به دست هانس فرى و مکتب هاى تفسیر اجتماعى ،که بر
اهمیت فرهنگ و زبان در تولید و تفسیر تجربه و تفکر تأکید داشت ،بسط و توسعه یافت.
بازگشت به سنن دینی
پست لیبرالیسم با اساس قرار دادن آثار فیلسوفانى چون السدر مکینتایر هم به نفی رویکرد جنبش
روشنگری سنتی به «عقالنیت مطلق» و هم پیش فرض های لیبرالی در تجربه مستقیم دینی و
مشترک برای همه بشریت پرداخت .پست لیبرالیسم با این استدالل که همه تفکر و تجربه از تاریخ و
اجتماع اثر می پذیرد ،برنامه الهیاتی خود را بر بازگشت به سنن دینی استوار ساخت که ارزش های
آن ذاتا از آن خود است .از این رو ،پست لیبرالیسم شالوده ستبز است (یعنی مفهوم مبنایی کلی برای
شناخت را انکار می کند) ،اجتماعی است (زیرا به ارزش ها ،تجربه ها و زبان جامعه توسل می
جوید و الویت را به افراد نمی دهد) و تاریخ باوراست (زیرا بر اهمیت سنت ها و جوامع تاریخى
مرتبط با آنها در شکل دادن به تجربه و تفکر تأکید دارد).
ریشه هاى فلسفى پست لیبرالیسم
ریشه هاى فلسفى این جنبش پیچیده است .در این جنبش ،قدردانى خاصى از سبک رویکرد منسوب به
فیلسوف السدر مکینتایر را مى توان تشخیص داد .این رویکرد بر پیوند میان روایت ،جامعه و زندگى
اخالقى تأکید دارد .در این زمینه ،پست لیبرالیسم تأکید بسیارى بر ویژه بودن ایمان مسیحى دارد که
در واکنش بر علیه جریانات شدیدا یکپارچه لیبرالیسم ،در تالش نافرجامش براى نظریه سازى (اینکه
همه ادیان از یک چیز سخن به میان مى آورند) و مشاهده (اینکه ادیان متفاوتند) بر یکدیگر انطباق
دارند.
استدالل منتقدان لیبرال پست لیبرالیسم
منتقدان لیبرال پست لیبرالیسم چنین استدالل مى کنند که این جنبش نشان دهنده گرفتار شدن در
«اخالق گتو» یا شکلی از «ایمان گرایی» یا «قبیله گرایی» است ،زیرا زا معیارهای جهانی در باب
ارزش و عقالنیت عقب نشینی کرده است .پست لیبرال ها در پاسخ به منتقدان لیبرال خود چنین
استدالل می کنند که اینان ظاهرا ناتوان از پذیرش این اند که جنبش روشنگری به نقطه پایانش رسیده
و اینکه هرگونه تصوری از «زبان جهانی» یا «تجربه بشری مشترک» پنداری بیش نیست .مانند
جزیره خیالی رابینسون کرزوئه ،تشبیه معروف هانس گئورگ گادامر.
جورج لیندبک و برنامه پست لیبرال
مهمترین بیانیه در تبیین برنامه پست لیبرال همان کتاب ماهیت آموزه ) (1984اثر جورج
لیندبک است .لیندبک با نفی رویکردهای (معرفتی -گزاره ای) به آموزه ها به دلیل پیش مدرن
بودنشان و با نفی تئوری های لیبرال «تجربی -بیانی» به سبب ناتوانیشان از به حساب آوردن تتنوع
تجربی بشر و نقش میانجی فرهنگ در تفکر و تجربه بشری ،رویکردی را به نام رویکرد «فرهنگی-
زبان شناختی» مطرح مى سازد که ویژگى هاى اساسى پست لیبرالیسم در آن تجسم یافته است.
رویکرد فرهنگى -زبان شناختى منکر هرگونه تجربه بشرى خالص و کلى است که وجودى جدا از
زبان و فرهنگ بشرى دارد و تأکید مى کند که قلب دین در زیستن در درون یک سنت خاص دینى و

تاریخى ،و درونى کردن اندیشه ها و ارزش هاى آن قرار دارد .این سنت بر مجموعه اى از اندیشه
ها که در تاریخ اثر پذیرفته اند استوار است ،که روایت براى آن یک ابزار انتقال کامال مناسب است.
دیدگاه هولمر
چنین اندیشه هایى را مى توان در اثر قبلى و مهم در ظهور پست لیبرالیسم به نام گرامر
ایمان ) (1978اثر پل هلمر مشاهده کرد .از دیدگاه هولمر ،مسیحیت دیدگاهی اساسی دارد که ساختار
و شکل «بازی های زبانی» مسیحیت را تنظیم می کند .این زبان نه ابداع الهیات است ،نه تحمیل شده
از سوی آن ،بلکه هم اکنون درون الگوهای کتاب مقدس که الهیات در نهایت بر آنها متکی است،
وجود دارد .از این رو ،رسالت الهیات کشف این قواعد درونی کتاب مقدس (مانند چگونگی پرستش
خدا و سخن گفتن درباره او) است نه تحمیل قوانین بیرون از کتاب مقدس .از دیدگاه هلمر ،یکی از
نقصیه های اساسی لیبرالیسم ،عبارت است از کوشش های آن برای «تفسیر مجدد» یا «تبیین دوباره»
مفاهیم کتاب مقدس که به شکل اجتناب ناپذیری به هماهنگ سازی کتاب مقدس با روح زمانه تنزل
یافته است.
«پرداختن دوباره و مستمر به کتاب مقدس به قصد انطباق آن با زمان ،تنها شکلی پیچیده و شاید
نامشهود از برده زمان شدن است نه تمایل به پیروزی بر زمان به خاطر خدا ».الهیات بر الگوی
درونی کتاب مقدس استوار است و ملزم به توصیف و اعمال آن به بهترین شکل ممکن است .تایید
اینکه الهیات اقتداری منتظم کننده دارد ،بدان معنا نیست که مى تواند کتاب مقدس را تنظیم کند ،بلکه
تصدیق این است که در مطالب کتاب مقدس الگوى خاصى از نظم هم اکنون وجود دارد و رسالت
الهیات آن است که آن را فاش ساخته و تبیین کند.
پیوند پست لیبرالیسم با دو حوزه از الهیات مسیحى
پست لیبرالیسم در پیوند با دو حوزه از الهیات مسیحى داراى اهمیت ویژه اى است:
 1ــ الهیات نظام مند
امروزه الهیات اصوال رشته اى توصیفی شناخته مى شود که توجه آن به بررسى مبانى هنجارین سنت
مسیحى است که از طریق روایت کتاب مقدس از عیسى مسیح منتقل شده است .حقیقت را مى توان
دست کم تا حدى ،با پایبندى به سنت هاى اعتقادى متمایز از ایمان مسیحى برابر دانست .این موضوع
منتقدان پست لیبرالیسم را واداشته که آن را متهم کنند که از حوزه عمومى به سمت نوعى گتوى
مسیحى عقب نشینى کرده است .اگر الهیات مسیحى ،به قول پست لیبرالیسم ،از درون نظام مند است،
(به این معنا که توجه خود را به بررسى مناسبات درونى سنت مسیحى معطوف کرده) ،اعتبار آن باید
با مراجعه به معیارهاى درونى خودش داورى شود نه با معیارهایى مقبول همگان یا جهانى .این
موضوع بار دیگر انتقادات کسانى را برانگیخت که معتقد بودند که الهیات باید معیارهاى بیرونى
داشته باشد که قابل موشکافى همگانى باشد و به وسیله آن بتوان اعتبار آن را آزمود.
 2ــ اخالق مسیحى
استنلى هاوئرواس یکى از نویسندگان است که رویکردهاى پست لیبرال به اخالق را بررسى کرده
است .او با نفى اندیشه جنبش روشنگرى درباره مجموعه اى کلى از اندیشه ها یا ارزش هاى اخالقى،
معتقد است که توجه اخالق مسیحى ،به شناسایى بینش اخالقى یک جامعه تاریخى (کلیسا) و به فعلیت
رساندن آن بینش در زندگى پیروان خود است .از این رو ،اخالق داراى نظامى درونى است; به این
معنا که توجه آن به مطالعه ارزش هاى اخالقى درونى یک جامعه است .اخالقى بودن عبارت است از

شناختن بینش بصیرت اخالقى یک جامعه تاریخى خاص ،تصاحب ارزش هاى اخالقى آن و اعمال
آنها در آن جامعه.
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مساله ایی اساسی در جامعه شناسی دین و تاریخ معاصر
مساله اساسی مورد توجه در این تحقیق ،بحث موضع گیری سیاسی ،اجتماعی و طبقاتی است که ادیان
یا به عبارت درست نمایندگان اجتماعی و نهادهای رسمی آنها در دوران جدید (یعنی بعد از
انقالب فرانسه تاکنون) اتخاذ کرده اند .البته باید گفت که توجه بیشتر بر دین مسیحیت و
گرایش کاتولیک آن متمرکز است .آیا ماهیت گزاره ها و نهادهای دینی لزوما موضع گیری سیاسی و
اجتماعی خاصی را ایجاد می کند؟ این را نیز باید گفت که در میان دوگانه ها و شکاف های سیاسی و
اجتماعی مختلف که مواضع سیاسی و اجتماعی مختلفی را سبب می شوند تمرکز ما بر آن شکاف
اجتماعی است که بر مبنای ساز و کار توزیع منابع و درآمدها شکل می گیرد و معموال به آن شکاف
چپ و راست می گویند یا در مواردی هم به عنوان شکاف میان محافظه کاران و تحول خواهان
بنیادی مطرح می شود که البته این نامگذاری گرچه در موارد زیادی با دو قطبی شدن و شکاف مورد
نظر ما تطابق می کند اما خالی از مشکل نیست ،اوال محتوای اجتماعی و سیاسی مشخص تضاد را
باز نمی نماید و دوم اینکه در شرایطی همانگونه که در اواخر قرن بیستم پیش آمد ممکن است
هواداران نظام های اجتماعی و اقتصادی نابرابری ساز همچون نئولیبرال ها و محافظه کاران در
موضع اپوزیسیون و خواهان تغییر قرار گیرند مانند شیلی در دوران آلنده و شوروی در اواخر
دوره گورباچف.
کلیسای کاتولیک پس از انقالب فرانسه
تاریخ اروپا پس از انقالب فرانسه جهت گیری یک دست و راست گرایی را برای کلیسای کاتولیک
نشان می دهد .کلیسای کاتولیک که خود از بزرگ ترین زمین داران فرانسه و بخش هایی دیگر از
اروپا بود ،انقالب فرانسه را به عنوان سرپیچی از قواعد دینی و سنت های اصیل اجتماعی مورد

قبول کلیسا محکوم کرد و در اتحاد با نیروهای سلطنت و اشراف در مقابل آن ایستاد .در سال های بعد
نیز کلیسای کاتولیک همواره در جبهه طبقات باالی اقتصادی در مقابل تحوالت دموکراتیک یا
سوسیالیستی ایستادگی کرد .در جنگ داخلی اسپانیا کلیسا به طور مستقیم در جنگ راست گرایان
افراطی و فاشیست ها علیه جمهوری خواهان اسپانیا شرکت کرد و سربازان ژنرال فرانکو همگی
نشان صلیب بر سینه داشتند و پرچم آنان منقش به صلیب بود .در دوران جنگ جهانی دوم کلیسا نظم
نازی ها در اروپا را با توجیه جلوگیری از به قدرت رسیدنکمونیست ها تایید کرد و پاپ همواره
احکام تندی علیه بلشویک های خدانشناس و بعضی اوقات خونخوار صادر می کرد .در اروپای پس
از جنگ جهانی دوم نیز که فضا برای حیات نیروهای اولترا راست دشوار شده بود ،مشخص بود
احزابی که در نام آنها پسوند مسیحی وجود دارد جناح راست را تشکیل می دهند .در قرن نوزدهم
البته در مواردی کلیسا از زیاده روی های سرمایه داری انتقاد می کرد و خواهان برخی تمهیدات
برای کاهش فقر می شد که انگیزه آن در نهایت حفظ انسجام اجتماعی و نگرانی از انقالب بود .این
اقدامات هم هیچ گاه از برخی امور خیریه و صدقه گونه تجاوز نکرد .اهمیت ویژه جنبش الهیات
رهایی بخش که اوال توانست در یک موقعیت و موضع اجتماعی سیاسی چپگرا قرار بگیرد و ثانیا بر
خصومت سنتی دیدگاه های مذهبی با مارکسیسم و کمونیست ها غلبه کرد و در مواردی با آنان در
اتحاد و ائتالف وارد شد آن هم ائتالف هایی که سرانجام تلخی نداشت (برخالف خاورمیانه) ،مشخص
است .در این میان شاید اساسی ترین سوال این باشد که چرا در آمریکای التین و مذهب کاتولیک
چنین جنبشی با این ماهیت شکل گرفت اما در اروپای قرن نوزده و اوایل قرن بیستم و نیز در
خاورمیانه مذهب نقش سیاسی و اجتماعی متضاد و متفاوتی بازی کرد؟
شرایط اجتماعی و اقتصادی آمریکای التین در نیمه قرن بیستم و ریشه های آن
در آمریکای التین در دهه های  50و  60میالدی می شد اوج تضاد طبقاتی و مظالم سیستم های
سرمایه داری و فئودالیسم را مشاهده کرد .برای نمونه به کشور پرو نگاه کنیم .در این کشور که به
طور رسمی درآمد سرانه اش در دهه  60معادل  253دالر بود بیش از نیمی از کل جمعیت خارج از
حوزه اقتصاد پولی به سر می بردند و از نیم دیگر هشتاد درصد درآمد سرانه یی حدود  53دالر در
سال داشتند .در حالی که یک صد خانواده نود درصد ثروت ملی را در اختیار دارند هشتاد درصد این
ثروت تنها به  30خانواده تعلق داشت .در عین حال  65درصد جمعیت به کلی بی سوادند و 45
درصد آنان هرگز پزشک به عمر خود ندیده اند .لیما پایتخت این کشور محل رخ نمایی قصرهای
باشکوه ثروتمندان است که به شیوه مستعمراتی ساخته شده اند و یکی از زیباترین مناظر شهری جهان
را شکل داده اند .اما بیش از نیمی از جمعیت  1/3میلیون نفری این شهر در کلبه هایی زندگی می
کنند که محل تاخت و تاز موش ها است .یکی از محله های این شهر به نام «ال ،مونتون» در
نزدیکی محلی ساخته شده است که زباله های شهر را در آن می ریزند .جان گراسی روزنامه نگار
آمریکایی روزی از آنجا دیدن کرده و کودکان عریانی را دیده که بعضی کوچک تر از آن بوده اند که
بتوانند راه بروند .با این همه برای به دست آوردن اندک غذایی که به تصادف در زباله ها پیدا می شد
با خوک ها کشمکش می کردند .به گفته گراسی این مناظر به کرات و در همه کشورهای آمریکای
التین به چشم می خورد مانند محله «کولوکولو» درسانتیاگو پایتخت شیلی که در آن صدها کودک نوپا
با شکم های برآمده (به علت خوردن غذاهای نشاسته یی که تنها غذای آنان است) و پاهایی به نازکی
نی (به علت کمبود کلسیم و دیگر مواد معدنی) دیده می شوند .درصد جمعیت کودکان از تمام نقاط
جهان باالتر است و درصد مرگ و میر نوزادان  20تا  35درصد است .در نتیجه درصد افراد وابسته
که کار نمی کنند و به خوراک و مراقبت احتیاج دارند در این قاره از تمام جهان باالتر است .اولین
عامل اقتصادی در این کشورها کشاورزی و منابع طبیعی است 55 .درصد از جمعیت آمریکای التین

در بخش کشاورزی مشغول است .البته در دهه  60از این عده  80درصد مزد نمی گیرند و مزد آنان
به صورت مواد غذایی یا کوپن هایی است که در فروشگاه های ارباب قابل وصول است .از آنجا که
سیستم کشاورزی به وسیله کارگران نیمه برده به پول بسیار کمی نیاز دارد و به سرمایه گذاری نیز
نیازی ندارد ( 80درصد کارگران بدون دستمزد نقدی از تراکتور با صرفه ترند ).زمینداران بزرگ
آمریکای التین نیز قصد ندارند این سیستم را تغییر دهند .کمتر از یک درصد از اهالی آمریکای التین
صاحب  71/6درصد از زمین های زراعتی هستند .یکی از نتایج چنین توزیع ناعادالنه یی این است
که تعداد کمی از دهقانان بی چیز می توانند کودکان خود را به مدرسه بفرستند .درصد متوسط بی
سوادی در آمریکای التین  50درصد است که در برخی از کشورها به  80درصد نیز می رسد .بی
سوادی به طور طبیعی منجر می شود به نداشتن معلم ،مدیر ،تکنسین و طبیب .در نتیجه انواع بیماری
ها در آمریکای التین وجود دارد یا شایع است مانند دیفتری ،تیفویید ،جذام
در برزیل ،دومینیکن و پاراگوئه و طاعون در پرو و ...بسیاری از اهالی آمریکای التین صرفا به این
خاطر که آب تصفیه شده برای خوردن ندارند به این بیماری ها دچار شده و می میرند .از سوی دیگر
سه چهارم مردم آمریکای التین همیشه گرسنه اند .مقدار متوسط کالری مصرفی روزانه آنها 1200
است در حالی که مقدار مورد نیاز به طور معمول  2400است .بسیاری از مردم از گرسنگی می
میرند .در هائیتی روستاییان فقیر ناچارند کبوتران الغر و کوچک را برای سد جوع به دام اندازند .در
پرو و شیلی بسیاری از مردم یک روز در میان غذا می خورند و بسیاری اوقات متوسط کالری
مصرفی روزانه آنها به  500می رسد .با این حال در این قاره کم نیستند ثروتمندانی که دارای کاخ
های متعدد و هواپیما و کشتی تفریحی شخصی هستند و اما چه شد که آمریکای التین به این روز
افتاد؟ «این حقیقت که آمریکای التین برخالف سایر مستعمرات اولیه مانند آمریکای شمالی ،از طرف
پیشتازان و مهاجران اولیه مورد سکونت قرار نگرفت بلکه به تملک درآمد در توضیح علت عقب
ماندگی این قاره اهمیت زیادی دارد.».
دلبستگی زیادی به سرزمین جدید و ساکنان جدید آن
خوشبختی ایاالت متحده در آن بود که نخستین ساکنان این قاره با همه وابستگی شان به قدرت های
خارجی ،دلبستگی زیادی به سرزمین جدید و ساکنان جدید آن داشتند .آنان برای تهیه ارز به صادرات
خود متکی بودند و تا مدتی به انگلستان مالیات می دادند و خود را صمیمانه بخشی از انگلستان می
دانستند .ولی آنان دنیای جدید را به منزله وطن جدید خود می دیدند .آنان مقرراتی محلی برای تامین
منافع و ایمنی خود وضع کردند و اقتصاد جامعه تازه را چنان بنا نهادند که از خارج بی نیاز باشند اما
فاتحان و پیشتازان اسپانیایی و پرتغالی که نخست در آمریکای التین نفوذ کردند چنین قصدی نداشتند.
آنان به منظور مکیدن ثروت این قاره برای سالطین خویش آمده بودند و هیات های مذهبی کلیسای
کاتولیک نیز برای مسیحی کردن بی دینان همراه آنان آمدند .برای انجام هر یک از این دو خواسته
اسپانیا بایستی نیرو می فرستاد .این سپاهیان به آذوقه و خطوط ارتباطی و نوعی از زندگی خانوادگی
نیاز داشتند .سپس اسپانیا مهاجرت غیر نظامیان را به آمریکای التین تشویق کرد و اینان
مهاجرنشینانی را تشکیل دادند .ایجاد مستعمره هایی از این قبیل خصوصیت اولیه قاره جدید را تغییر
نداد .تا آنجا که به اسپانیا مربوط بود سپاهیان این کشور در دنیای جدید تنها یک وظیفه اصلی داشتند؛
ازدیاد ثروت اسپانیا در خاک اصلی این کشور از آنجا که فرهنگ و تمدن بومیان آمریکای التین فوق
العاده پیچیده بود و بر خالف بومیان آمریکای شمالی که بیشتر به شکار سرگرم بودند تا کشاورزی و
استخراج معادن ،اسپانیا به زودی دریافت که ادامه عملیات کشاورزی و استخراج معادن بهترین راه
بهره برداری از ثروت این قاره است .به موازات آموزش دامداری به بومیان برای تغذیه مهاجمان،
سنگ معادن استخراج و به اسپانیا حمل می شد .این نیز به نوبه خود به دو گونه استفاده از زمین

منجر شد؛ قطعات کوچک ،که به وسیله مهاجران و ساکنان تحت حمایت سپاهیان و قطعات فوق العاده
بزرگ که به وسیله کارگران برده برای دولت اسپانیا کشت می شد .نظام مستقر از یک سو طبقه یی
اشرافی و فوق العاده متنفذ و از سوی دیگر توده های ناتوانی را به وجود آورد که اضافه محصول
ناچیزشان را با کاالهای مورد نیاز مبادله می کردند .طبقه اشراف ترجیح می داد که کاالی لوکس و
حتی مایحتاج معمولی را از خارج وارد کند .در حقیقت پایه اقتصاد بر صادرات و واردات بنا شده
بود ،نه بر تولید داخلی و توسعه و حمایت از صنایع داخلی .اسپانیا خیلی دور بود .همچنان که جمعیت
دنیای جدید رشد می کرد .نظارت بر جنبه های گوناگون اقتصاد مستعمره جدید بیش از پیش برای
اسپانیا مشکل می شد .بدین گونه اسپانیا ناچار شد اجازه دهد هر چه بیشتر از دارایی اش به دست
محلی ها بیفتد .قطعات عظیمی از زمین فقط به یک خانواده داده یا فروخته شد و این از نظر اقتصادی
به صرفه آن خانواده بود که نظام بردگی را همیشه برقرار نگه دارد .اما فرآورده های کشاورزی و
معدنی بایستی از بنادری می گذشت که متعلق به افراد معینی بود .اسپانیا که سرگرم جنگ ها و
انقالب های اروپا بود دیگر نمی توانست نظارت دقیقی بر گمرکات این بنادر داشته باشد .بدین گونه
طبقه جدیدی از واسطه ها سوداگرانی که بعدها به روشنفکران تجارت پیشه تبدیل شدند به وجود آمد.
این برگزیدگان بنادر را به مراکز ثروت تبدیل کردند و خود به طبقه حاکمه جدیدی تبدیل شدند.
سوداگران بر خالف میل اسپانیا شروع به عرضه کاالی خود به کلیه خریداران کردند .بریتانیا همیشه
مایل به خرید و فروش بود .اسپانیا کوشید این گونه تجارت آزاد را متوقف کند .اما انگلستان و
سرانجام ایاالت متحده که از این گونه تجارت آزاد سود بیشتری می بردند تصمیم گرفتند با برانگیختن
این شهر ها به شورش علنی از آنها حمایت کنند (جنگجویان مزدور انگلیسی حتی به سپاهیان بولیوار
در ونزوئال پیوستند .انگلستان مرتبا به بولیوار کمک مالی می کرد ).استقالل آفریده تجارت بود .بدین
گونه کلیسا و طبقه اشرافی مبارزه با استقالل طلبان را آغاز کردند .استقالل برای آنان معنی استقالل
کلی اقتصادی را داشت و این نیز به معنی برانداختن نظام بردگی بود .اما زمین داران بزرگ
سرنوشت شان در دست سوداگران بنادر بود .تنها از این مسیر بود که کاالی آنان می توانست بگذرد.
از آنجا که سوداگران بنادر نیز به اندازه زمین داران تمایلی به واژگونی تمامی نظام موجود نداشتند
بر سر راه حلی به سود هر دو طرف توافق کردند؛ آزادی از زیر یوغ اسپانیا و آزادی تجارت اما نه
سایر آزادی ها ،بدین گونه نظام برده داری برقرار ماند .زمین داران به عنوان محافظه کار و
سوداگران به نام لیبرال دو نیروی سیاسی مهم آینده امریکای التین شدند که در عین رقابت بر سر
ساختار کلی اجتماعی و اقتصادی این قاره توافق داشتند.
ساختار اقتصادی آمریکای التین
ساختار اقتصادی آمریکای التین بر پایه صادرات شکل گرفته بود و مواد خام  90درصد درآمد
صادراتی کشورهای آمریکای التین را تشکیل می داد اما به سبب رقابت روزافزون کشورهای آسیایی
و خاصه آفریقایی و به این سبب که قیمت مواد مصرفی خام متغیر است و غالبا تنزل می کند این
کشورها از صادرات شان به اندازه کافی ارز به دست نمی آوردند که بتوانند قیمت محصوالت ساخته
شده مورد نیاز خود را (که اکثرا از ایاالت متحده وارد می شود) و مدام افزایش پیدا می کند ،بپردازند
و به این شکل این کشورها مدام دچار کسر بودجه شدید بودند و به دنبال کسر بودجه بحران بدهی ها
و بحران های سیاسی و اجتماعی ناشی از آن .در این میان یکی دیگر از عوامل بحران که به چشم
می آید ،سودهای کالن شرکت های عظیم خارجی است که از ثروت های شبه قاره بهره برداری می
کنند و سود به دست آمده را به کشورهای خود برمی گردانند .در سال  1965از مبلغ  1160میلیون
دالر سود حاصله ،شرکت های آمریکایی  306میلیون آن را سرمایه گذاری کردند و  869میلیون
دالر آن را به آمریکا بازگرداندند .طبق آمارهای سازمان ملل سود به دست آمده توسط تراست های

آمریکای شمالی در آمریکای التین بسیار بیشتر از سودی است که آن تراست ها در خود ایاالت متحده
آمریکا کسب کرده اند .به عنوان مثال کمپانی «استاندارد اویل نیوجرسی» عواید به دست آمده اش در
خود آمریکا  11درصد و در آمریکای التین  33درصد است و در سال  1948کمپانی جنرال موتورز
درآمدش در خود آمریکا  25درصد و در شعبه هایش در آمریکای التین تقریبا  80درصد بوده است.
کمپانی «آناکونداکوپر» در شیلی  200برابر بیش از خود ایاالت متحده سود به دست آورده است و
باالخره به موجب نوشته مجله اداره بازرگانی آمریکا تحت عنوان نظارت بر تجارت جاری ،بر سود
شرکت های عمده آمریکایی در ده سال اخیر (دهه  50و اوایل دهه  90 )60درصد در شیلی30 ،
درصد در آرژانتین و نزدیک به  90درصد در ونزوئال افزوده شده است .شدت و خشونت تضادهای
اجتماعی بالفعل در آمریکای التین آتش شورش و جنگ های چریکی چپگرایانه را در سراسر این
قاره برافروخت .انقالب کوبا الهام بخش بیشتر این جنبش ها بود؛ انقالبی که انحصار خشونت بار
ثروتمندان را ملغی کرد.
محتوای نگاه ویژه الهیات رهایی بخش به تعالیم دینی
الهیات رهایی بخش نقطه عزیمت خود را بر توجه به روح تعالیم دینی به جای اولویت دادن به برخی
اصول و مناسک قرار داد و نیز توجه به بهبود زندگی در این دنیا را الزمه سعادت ابدی دانست و به
این نتیجه رسید کسانی که در درجه اول شایسته توجه و کمک کلیسا هستند فقرایند و مالک صحت
حرکت کلیسا در راستای طرح خداوند برای حیات ،اولویت بخشی به تالش برای بهبود ریشه یی
وضع فقرا و ستمدیدگان است .منشور کلیسای نوین آمریکای التین در سال  1968در
مدلین کلمبیا تصویب شد .در آنجا اسقف ها آشکارا از امپریالیسم بین المللی پول سخن گفتند و اینکه
کلیسا باید یک شق ترجیحی برای فقرا داشته باشد و بسیاری از کشیش هایی که با این جریان همراه
بودند محل کار و خانه خود را از حومه شهرها به محله های فقیرنشین منتقل کردند و برنامه هایی را
برای آموزش در شهرک های فقیرنشین به اجرا گذاردند .پس از تشخیص کلی هدف برای پیدا کردن
راه و ابزار به این نتیجه رسیدند که وساطت الهیات سنتی و حتی فلسفه برای درک علل سیاسی و
اجتماعی اوضاع نابسامان و مظالم موجود الزم است به علوم اجتماعی متوسل شد و از میان مکاتب
اجتماعی آنان مارکسیسم را مناسب تشخیص دادند .آنان به این نتیجه رسیدند که مارکسیسم می تواند
ریشه های شرایط اجتماعی ناگوار آمریکای التین را تحلیل کند و راهی برای برون رفت عرضه کند.
آنان به خود جرات دادند برای اولین بار در چند قرن عملکرد تاریخی راستگرا و فرادست محور
مسیحیت این عبارت جسورانه را بر زبان برانند که ترس از مارکسیسم مانند ترس از ریاضیات است.
امروز هیچ کس نمی تواند صادقانه از تضادهای اجتماعی سخن گوید و به مفاهیم جمع بندی شده از
سوی مارکس توجه نکند .الهیات رهایی بخش معتقد بود که الهیات سنتی در واقع در آمریکای التین
حالت وارداتی و تا حدی تحمیلی داشت و بر این اساس هویت یابی الهیات رهایی بخش به معنای ایجاد
یک قطب جدید دینی در مقابل کلیسای رم را هم داشت.
نقدهایی اساسی از برخی مفاهیم مورد پذیرش
جنبش الهیات رهایی بخش اما روایت جدید خود را بر پایه نقدهایی اساسی از برخی مفاهیم مورد
پذیرش الهیات سنتی قرار داد .به عنوان مثال جدایی جسم و روح در الهیات سنتی که هواداران الهیات
رهایی بخش معتقد بودند در قرن چهارم از فلسفه یونانی به الهیات مسیحی رسوخ کرده و آنان تالش
می کردند تا این تفکیک را از میان بردارند چرا که معتقد بودند سبب غفلت از زندگی و رنج های
دنیایی آدمیان می شود .همچنین در الهیات سنتی خداوند به صورت قاهر ،ناظر و قادر مطلق به
تصویر کشیده می شود اما در الهیات رهایی بخش ویژگی اصلی خدا محبت است .همین برداشت است

که به هواداران «ا-ر» اجازه می دهد که خدا را در همه کسانی که با وجود ایمان نداشتن می توانند
محبت بورزند کشف کنند .از دید «ا-ر» جریان اصلی زندگی سیر تعالی یک انسان به سوی خداوند
نیست بلکه سیر محبت خداوند به سوی انسان است و جهان از این دیدگاه بین پاک و ناپاک تقسیم نشده
بود بلکه بین هواداران زندگی و هواداران مرگ تقسیم شده بود .این فضای ذهنی بود که زمینه را
برای همکاری میان نیروهای چپگرای مارکسیست و هواداران رادیکال الهیات رهایی بخش فراهم
کرد.
روح دین به عنوان منشاء تحوالت اجتماعی
الهیات رهایی بخش با این فرضیه پیش می رود که کل مجموعه الهیات جهت دار است .یعنی
خداشناسان منافع آن طبقات اجتماعی و اقتصادی را منعکس می کند که مورد حمایت آن قرار دارند و
در نتیجه الهیات غالب در آمریکای شمالی و اروپا به منافع سرمایه داران سفیدپوست جنبه ابدی می
بخشد ،مبدعان «ا-ر» می خواهند به جای ارائه یک تصویر شخصی از دین مبتنی بر نجات روح دین
را به عنوان منشاء تحوالت اجتماعی به سود محرومان معرفی کنند .آنان معتقد نیستند که الهیات یک
مجموعه منظم از حقایق منفک از زمان و فرافرهنگی است و برای تمام نسل ها یکسان و ثابت باقی
می ماند بلکه الهیات همواره در حال تحول است .در اندیشه آنان همچنین نقطه شروع خداشناسی اتخاذ
یک راهکار عملی است .آنها حتی مفهومی چون گناه را فقط از منظر فردی و خصوصی مورد توجه
قرار نمی دهند بلکه آن را یک حقیقت اجتماعی و تاریخی تلقی می کنند که در فقدان حس برادری و
عشق در روابط میان انسان ها متجلی می شود .مفهوم نجات و رهایی نیز از دید آنان تنها از منظر
حیات فرد پس از مرگ نگریسته نمی شود بلکه متضمن برقراری حکومت خداوند در زمین است
یعنی نظم اجتماعی نوینی که عدالت در آن برای همه وجود دارد .این معنای نفی ذاتی حیات ابدی
نیست ،بلکه هدف ،تاکید بر تالقی میان حیات موقت و حیات ابدی انسان در الهیات رهایی بخش است.
پیرامون مفهوم خدا نیز آنها دیدگاه خاص خود را دارند؛ آنها مدعی هستند که تصور سنتی از خدا
ریشه در اندیشه های یونان باستان دارد که خداوند را یک وجود ساکن می دانستند که از تاریخ انسانی
فرسنگ ها فاصله دارد .این تصویر مخدوش از ذات الهی به اعتقاد آنها موجب پیدایش الهیاتی شده که
خداوند را «جایی در آن باال» و کامال به دور از زندگی روزمره انسان ها تصویر می کند .اما از
دیدگاه «ا-ر» خدا ساکن نیست بلکه به طرزی پویا در مسیر دفاع از تهیدستان و ستمدیدگان قرار
دارد .پیرامون عیسی مسیح نیز آنها تکیه چندانی بر ماهیت الهی او ندارند و اهمیت عیسی مسیح در
نظر آنان به مبارزه الگووار وی در راه حمایت از فقرا و ستمدیدگان است .آنها با ارائه تفسیر جدیدی
از حیات یافتن دوباره عیسی این موضوع را دلیلی بر اثبات دغدغه خداوند نسبت به تاریخ پرتنش و
پر از ستم انسان ها به حساب می آورند .آنها مرگ عیسی را بر روی صلیب فاقد ارزش روحانی می
دانند .در نظر آنها عیسی بدان علت به مرگ محکوم شد که نظم مذهبی سیاسی عصر خود را برهم
ریخت.پس از پایان جنگ سرد و شکست کمونیسم الهیات رهایی بخش هم با چالش مواجه شد .اما این
جنبش تجربه اجتماعی ارزشمندی را در اختیار تحلیل گران قرار داد .عالوه بر سوالی که در مقدمه
مطرح کردیم مسائل مهم دیگری را در ارتباط با این جنبش می توان مورد بررسی قرار داد از جمله
سیر روابط این جنبش با گروه های چپ آمریکای التین ،سنخ شناسی دیدگاه های مارکسیستی درباره
جنبش های مذهبی چپگرا و دیدگاه مذهبیون چپگرا درباره گروه های مارکسیستی و مارکسیسم.
منـابـع
جان گراسی -وحشت در آمریکای التین -ترجمه محمدعلی آقایی پور و محمدعلی صفریان -انتشارات
خوارزمی -چاپ اول 1357

مارسل نیدرگانگ -بیست کشور آمریکای التین -ترجمه محمد قاضی -جلد اول -انتشارات خوارزمی-
چاپ اول 1356
طوس طهماسبى -روزنامه اعتماد -مقاله الهیات رهایی بخش در آمریکای التین
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گفتگو با ریچارد رورتی
ماجرای غریبی است .خبر درگذشت ریچارد رورتی فیلسوف نامدار آمریکایی در روزنامه
های ایرانی همزمان و شاید زودتر از روزنامه های آمریکایی چاپ می شود و حتی در مواردی
روزنامه نگاران ایرانی صفحات بیشتری را به مرگ او اختصاص می دهند و از هموطنانش جلو می
زنند و این دیگر حتما از بازی های روزگار بوده که بخش مهمی از آخرین مصاحبه رورتی پیش از
مرگ به ایران اختصاص داشته است .به هر روی ،رورتی را در غرب به خاطر تالشش برای پل
زدن بر شکاف میان سنت های فلسفه اروپایی و آمریکایی می شناسند و کتاب اصلی او رافلسفه و آینه
طبیعت می دانند که در سال  1979منتشر شد .رورتی در دانشگاه استنفورد تدریس می کرد و هنگام
مرگ در کالیفرنیا  75سال داشت .این گفتگو توسط دنی پاستل انجام یافته ،پاستل سردبیر ارشد «سایت
اوپن دموکراسی» و نویسنده کتابی در مورد بحران مشروعیت در ایران است.
ایران و مرکزیت عصر روشنگری اسالمی
*پاستل :احساستان راجع به استقبال گرم ایرانیان از آثار شما چیست؟ شما را در سال  2004برای
سخنرانی به تهران دعوت کردند و آنجا با عالقه مردم روبه رو شدید .اخیرا هم در کالیفرنیا با اکبر
گنجی روزنامه نگار ایرانی دیدار کردید و او با شما گفتگویی بلند انجام داد .من در ماه مارس در
کتابفروشی های تهران با تعداد زیادی از کتابهای شما روبرو شدم و البته مقاالت فراوانی هم در
موردتان منتشر شده بود .نظرتان در این باره چیست؟
**رورتی :وقتی به تهران سفر کردم از اینکه شماری از آثارم به فارسی ترجمه شده و ایرانی ها
آثار من را خوانده اند ،شگفت زده شدم .تردید داشتم که مباحثاتی اینچنین جزئی میان فیلسوفان
آمریکایی و اروپایی -که من هم در آن درگیر بوده ام -این چنین برای دانشجویان ایرانی جذاب باشد.
اما بازخورد های سخنرانی ام درباره دموکراسی و فلسفه برایم روشن کرد که آنها واقعا به موضوع
عالقه دارند .وقتی به من گفتند دیگر فیلسوفی که در تهران در موردش زیاد بحث می شود یورگن
هابرماس است نتیجه گرفتم که بهترین توضیح برای عالقه مردم به آثار ما دیدگاه مشترکمان درباره
آرمان شهر سوسیال دموکراتیک است .در این آرمان شهر تعداد زیاد فعالیت ها لزوما با عضویت در
اجتماع مذهب ی معنا پیدا می کنند .در عصر جدید و طبق دیدگاه ما اگر کسی بخواهد با جدیت وارد
امور سیاسی شود باید گونه ای نو از میهن پرستی را جدی بگیرد که در اتحاد با دیگر شهروندان و
داشتن امیدهای مشترک برای آینده کشور تعریف می شود .حاال در یک سیستم حکومتی مذهبی مانند
ایرا ن ،از دیدگاه روحانیت ،هویت ملی توسط سنن مذهبی تعریف و تعیین می شود .شاید دانشجویان
ایرانی به این تفاوت ها عالقه پیدا کرده اند .به هر صورت به نظر من ما باید به جایی برسیم که در
هر جامعه ای -مذهبی و غیرمذهبی -نیروهای اجتماعی به نوع رابطه دیگران با خدا احترام بگذارند.

عقاید من درباره این مسائل وامدار تفکرات هابرماس و جان دیویی است .دیویی در اولین دهه های
قرن بیستم به آمریکایی ها کمک کرد فرهنگی را به وجود آوردند که در آن عقیده پرشور به نهادهای
دموکراتیک جایگزین دینداری مسیحی شده است .به اعتقاد پاپ بندیکت شانزدهم تنها جایگزین برای
مذهب ،نسبی گرایی و بی ریشگی است ،اما هابرماس می گوید نوعی تازه از همبستگی میان مردم که
در عصر روشنگری در اروپا به وجود آمده جایگزین آن نقش به خصوص مذهب در جامعه شده
است .پاپ اخیرا گفته فرهنگی در اروپا توسعه یافته که دارای تناقضی بنیادی نه فقط با مسیحیت که با
تمام مذاهب و سنت های اخالقی انسانیت است .اما دیویی و هابرماس به او جواب می دهند فرهنگی
که در عصر روشنگری شکل گرفت تمام قسمت های ارزشمند مسیحیت را حفظ کرده است.
غرب در طول  200سال گذشته از هم نپاشیده چون به توافق آزاد شهروندان در اجتماعی دموکراتیک
بیش از هر منبع معنوی دیگری احترام گذاشته است .من فکر می کنم این تغییر در چشم انداز
بزرگترین پیشرفتی بوده که در سراسر تاریخ غرب صورت گرفته است .من در تهران با دانشجویان
صحبت کردم که شمار زیادی از آنها تحت تاثیر نوشته های هابرماس بودند .به اعتقاد من آنها به
همراه متفکرانی چون گنجی و جهانبگلو می توانند روزی ایران را در مرکزیت جریانی قرار دهند که
عصر روشنگری اسالمی را به وجود آورد.
پسادموکراسی
*پاستل :شما به امید و تالش مردم آمریکا برای اصالحات در نهادهای دموکراتیک اشاره کردید.
فکر می کنید نهادهای دموکراتیک ما در حال حاضر به چه اصالحاتی نیاز دارند؟ سه سال پیش شما
گفتید ما در حال حرکت به سمت چیزی به نام پسادموکراسی هستیم.
**رورتی :اگر قبل از یازدهم سپتامبر  2001این سوال را از من می پرسیدید پاسخم همان چیزی
بود که سال ها گفته بودم :این نهادها باید به متوازن کردن فرصت های زندگی برای کودکان فقیر و
کودکان غنی کمک می کردند .ما می توانستیم بعد از پایان جنگ سرد این رویکرد سنتی سوسیال
دموکراسی را تبلیغ کنیم .با این حال بعد از یازدهم سپتامبر روشن شد که راست سیاسی تالش خواهد
کرد که تروریسم جهانی را جایگزین کمونیسم کند ،تا هم از امنیت ملی محافظت شود و هم بتواند
نهادهای سیاسی دموکراسی های قدیم را تضعیف کند .عنوان مقاله من که توسط سردبیران
نشریه بررسی کتاب لندن به پسادموکراسی تغییر یافت در اصل ضدتروریسم و وضعیت امنیت ملی
نام داشت.
در زمان چاپ آن مقاله (آوریل سال  )2004من از این می ترسیدم که دولت بوش که حمایت مردم را
پشت سر خود داشت در محدود کردن آزادی های مدنی موفق شود .من می ترسیدم که یازدهم سپتامبر
آمریکا را به مجموعه نظامی-صنعتی تبدیل کند و دولت آمریکا قدرت را -از هر راهی -در مشت
خود بگیرد .من پیش بینی کرده بودم اگر تروریست ها تنها یک سالح هسته ای به اندازه چمدان را در
شهری غربی منفجر کنند ،نهادهای دموکراتیک نابود خواهند شد .اگر چنین ماجرایی رخ بدهد،
سازمان های امنیتی در دموکراسی های غربی می توانند به راحتی قدرت را تصاحب کنند و شبیه
گشتاپوی زمان هیتلر یا کا.گ.ب در دوران اتحاد جماهیر شوروی شوند .البته حاال دولت بوش توسط
افکار عمومی آمریکا طرد شده است و افتضاح عراق می تواند دولت های آینده اروپایی را در دنباله
روی از رهبری آمریکا مردد کند .با این حال من هنوز فکر می کنم پیامد تروریسم اتمی پایان
دموکراسی است و نمی دانم چگونه باید علیه این خطر اقدام کرد .دیر یا زود یک گروه تروریستی

یازدهم سپتامبر را در مقیاسی بسیار بزرگتر تکرار خواهد کرد .من تردید دارم که نهادهای
دموکراتیک در برابر فشار بعد از این فاجعه بتوانند مقاومت کنند.
تمایل چپ
* پاستل :عادالنه است که بگوییم در طول چند سال گذشته شما کمی بیشتر به چپ متمایل شده اید؟
**رورتی :من از این روند آگاه نبوده ام و کنجکاوم بدانم چرا اینگونه به نظر رسیده است .وقتی
اخبار مربوط به حمله به برج های دوقلو را شنیدم ،اولین فکرم این بود :وای ..خدایا ...این واقعه
برای بوش مانند آتش سوزی پارلمان آلمان در  1933برای هیتلر است .من هیچ وقت فکر نمی کردم
که جمهوری خواهان بعد از دوران انتخاب ریگان این چنین حریص ،بی پروا و خودسر شوند .دیدگاه
من درباره جنگ علیه تروریسم همانند دیگر چپ ها بود؛ حمایت از جنگ علیه طالبان در افغانستان و
مخالفت با اشغال عراق .در امور سیاست داخلی من هنوز مدافع گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان و
تقسیم پول میان کارگران هستم و با ملی سازی ابزار تولید مخالفم .در امور فرهنگی ،در مورد حقوق
اقلیت های جنسی قبال دیدگاه های کهنه پرستانه ای داشتم و حاال اینها تغییر کرده است .بقیه بخش های
تفکرم هم مانند گذشته است!
منـابـع
باشگاه اندیشه
روزنامه اعتماد ملی
............................................................................................................

غلبه فلسفه مادیگرانه بر آمریکاییان
آنچه در این مقاله می آید گوشه ای از پیامدهای نگاه صرفا پراگماتیستی به ابعاد مختلف زندگی
اجتماعی و فردی حیات روزمرۀ آمریکا است .به نظر استیس که این مطلب از کتاب او انتخاب شده
است ،مقایسه بعضی از گرایش های فرهنگ امریکایی که امروزه وجود دارند با چیزهایی که در
زندگی آنها ارزشمند است یا کم و بیش ارزشمند است ،مشخص می نماید ،که آیا تمدن آمریکایی بر
نردبان ارزشهایی که به اصطالح مردم این فرهنگ را از بدتر باال می برد و به بهتر می رساند ،کجا
قرار می گیرد .به عبارت دیگر ،عاقبت این نحوه نگرش به حیات به کجا ختم می شود ،آیا طرح های
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی موجود در این جامعه به نتیجۀ واقعی و حقیقی خود نائل آمده و یا راه به
بیراهه می برد.
الفیدن آمریکایی
معتقدیم که راست است که امریکا اکنون بزرگترین قهرمان آزادی انسان در جهان است .معتقدیم که
راست است که امریکاییان چه شخصا و چه به عنوان ملت ،شجاع و بخشنده اند .اما فراوانند کسانی
که راه می افتند و در گفتگوها ،سخنرانیها و کتابهایشان به مردم دنیا می گویند که ما امریکاییان چقدر
بزرگ و خوب و شریفیم .آمریکا بزرگترین کشوری است که جهان تا کنون به خود دیده ،و اینکه ما
چگونه جهان را به عصری درخشانتر رهبری می کنیم ،و ما امریکاییان چقدر آرمان گراییم .اگر شما

چنین کاری کنید ،همیشه می توانید محبوب باشید و عده زیادی را پشت سرتان جمع کنید .اما خیال می
کنم درست تر آنکه به جای الفیدن و در شیپورمان دمیدن ،به چند جای تیره در زندگی هایمان نگاه
کنیم و ببینیم در کجاها به بیراه می رویم و البته احتمال نمی رود که چنین کاری ،طرز عمل محبوبی
باشد .مطالبی را که می خواهیم بگوییم برای سهولت ذیل عنوان مالحظات سیاسی خواهد آمد.
دور شدن از آرمان دموکراسی
حکومت بر اساس عقل ،جوهر آرمان دموکراسی است ،و این بدان معناست که فرمانروایان ما در
ترغیب ما به اینکه آنها را انتخاب کنیم و موازین مورد نظرشان را تأیید کنیم ،باید از براهین عقلی
استفاده کنند و ما به سهم خود نباید به چیزی جز عقل گوش دهیم .اما در واقع چون فرمانروایان ما چه
در دوره های انتخابات و چه در مواقع دیگر درصدد برمی آیند به جای توسل به مالحظات عقالنی و
برا هین عقلی ،با تشبثات پست و بی ارزش به عواطف نازل ،به تعصبها و به منافع شخصی ،ما را به
تعقیب سیاستهایشان وادارند ،پیداست که از این آرمان دموکراسی دور می شویم .و ما به خودمان
اجازه می دهیم ترغیب و وادار شویم .و این ،ما را آماج انتقادهایی قرار می دهد که فرمانروایان و
متفکران سلطه گر ،کامال بحق ،بر ما وارد کنند .آنها می گویند که دموکراسی الفید ما بسی بهتر از
حکومت عوام نیست ،یعنی صحنه سابقه ای بیشرمانه برای مناصب عالی و موقعیتهای سیاسی است
که به هر وسیله ای ،شرافتمندانه یا ناشرافتمندانه ،به دست آید .پیداست که فرمانروای آگاه نباید
سیاستها و موازین را جز به دلیل عقل ،بر هر دلیل دیگری که برای جامعه سیاسی خوب می داند ،به
میان آورد؛ و اگر این بدان معنا باشد که او غالبا ناگزیر می شود به اعمالی دست بزند که محبوب
نیست ،نباید پروا کند.
باید آماده باشد سمتش را از دست بدهد ،نه اینکه دست به عملی بزند که می داند به حال کشور بد
است .عده این گونه مردان اصولی در حکومت ما چقدر است؟ به عقیده ما عده ای هستند ،اما
شمارشان بسیار کم است .اما مسلم می دانید که حتی بهترین سیاستمداران ما گامهایی برمی دارند و
کارهایی می کنند که فی نفسه خوب یاآگاهانه نیست ،تنها به این دلیل که آراء این گروه یا آن گروه را
به دست آورند ،مثال آراء کشاورزان ،صاحبان صنایع ،یهودیان ،سیاهان ،کارگران ،تا به این ترتیب
سر کار بیایند و بر سر کار بمانند.
حاکم بودن حرص و نه عقل بر دموکراسی آمریکایی
گمان نمی کنیم مبالغه باشد اگر بگوییم که بسیاری از زمامداران ما برای اینکه بر سر کار بمانند ،در
نابود کردن افراد بیگناه تردید به خود راه نمی دهند ،ما اینها را اعمالی کامال طبیعی و بخشی از بازی
می پنداریم .به جای آنکه آن را محکوم کنیم ،به آن لبخند می زنیم .و این بدان سبب است که
معیارهای سیاسی ما به طرز نکوهش پذیری پست است .همه اینها از این واقعیت سرچشمه می گیرد
که بر دموکراسی ما ،همان گونه که دشمنانمان می گویند ،به جای آنکه عقل حکومت کند ،تا اندازه
زیادی حرص و منفعت شخصی حاکم است؛ از این واقعیت سرچشمه می گیرد که به خودمان اجازه
می دهیم به جای مالحظات عقلی ،با توسل به عاطفه و تعصب ،ترغیب و وادار شویم .جدا از معیار
واالی اخالقی ،تنها راه درمانی که برای آن می شناسم ،سطح بسیار باالتری از تعلیم و تربیت عمومی
است .به طور کلی هدف آموزش ،آموختن این است که مردم عقلشان را به کار بگیرند ،از عقل در
امور زندگی استفاده کنند ،و بر اساس آن دست به عمل بزنند .بیش از این در این باره صحبت نمی
کنیم ،زیرا اصرار بر سطح باالتری از آموزش ،اصرار در امری واضح و عادی است .و ما پیش از
این تأکید کردیم تا آنجا که می توانیم حداکثر سعیمان را در این راه بکنیم.

رفتار ناپسند با دیگر اقلیت ها
راه دومی که در آن نسبت به آرمانهای دموکراتیک قصور می کنیم ،در رفتار ما یا یهودیان ،سیاهان
و دیگر اقلیتهای ناپسند مردم است .پیداست که وقتی از روسها به سبب گناهانشان انتقاد می کنیم،
نخست باید به تیری فکر کنیم که در چشم خود ماست .پیداست وقتی که به سبب رفتار غیر
دموکراتیکمان با سیاهان به ما حمله می کنند حق با آنهاست ،هرچند که بیشتر تبعیضهای علیه سیاهان
آشکار نیست ،بلکه در پس نقابی از تزویر پنهان است .برای مثال ،نهادها و سازمانهای بسیاری هستند
که در مقرراتشان مطلبی بر ضد سیاهان ندارند ،اما هر کسی می داند که سیاه به آنها راه ندارد و به
بهانه ای رد می شود .این تبعیض غیر دموکراتیک علیه یهودیان ،سیاهان ،سرخپوستان و دیگران
نیازی به توضیح مفصل از جانب ما ندارد .هر کسی این را می داند ،هرچند که وقتی درباره
دموکراسی بزرگ امریکاییمان الف می زنیم و آن گاه که روسها را به غیر دموکرات بودن متهم می
کنیم ،این مطلب را به سهولت از یاد می بریم .فقط می خواهیم بگوییم خودمان را جدا در طرف
کسانی قرار می دهیم که می پندارند راه رفتار ما با این برادران و هم میهنانمان فضیحت بار ،شرم
آور و گناهی ملی است.
مشکل توازن میان فردگرایی و نظم
سومین چیزی که می خواهم بگویم این است که گمان نمی کنم دموکراسی ما مشکل توازن مناسب
میان فردگرایی و نظم را حل کرده باشد .همان کلمه نظم در گوش خیلیها صدای ناهنجاری دارد .منظم
بودن را غیر دموکراتیک می دانند .این خطایی است بسیار فاحش .هر جامعه ای اگر جدا بخواهد به
هدف هایش برسد ،چه این هدف ها مقاصد جنگ طلبانه دولتی فاشیست باشد و چه هدفهایی صلح آمیز
دول تی دموکراتیک ،باید نظم داشته باشد .شاید اگر عبارت دیگری را که از نظر مردم کمتر ناپسند
باشد جایگزین واژه نظم کنیم ،هرچند که دقیقا همان معنا را بدهد ،بتوانیم مقصود را بهتر ادا کنیم .پس
خوب است به جای نظم بگوییم «احترام به قانون و مقررات» .از نظر ما ،این برای دموکراسی
ضروری است ،اما در جامعه امریکایی ما کامال قوام نیافته است ،و این نکته ای است که گمان می
کنیم هر کسی قبول دارد.
به نظر بتوانید نداشتن حس خاص نظم را که از همان آغاز حیات ما تأثیر می گذارد ببینید .با مراقبت
از کودک شروع می شود و در مدرسه ادامه می یابد .در مدرسه های ابتدایی و در خانه های ما نظم
کافی نیست .این وضع در دانشگاهایمان برقرار است .دانشجویان در دانشگاهها به این اندیشه تشویق
می شوند ،و می اندیشند که بهتر از استادانشان می دانند چه دوره هایی و چه کتابهایی برای آنها خوب
است .ما همیشه از این بابت شکوه داشته ایم که نمی توانیم در درس کتابی را معرفی کنیم که برای
موضوع درس ،کتاب پایه و برای هر کسی که می خواهد موضوع را بشناسد اساسی باشد ،زیرا
دانشجویانی که هدف آنها بیشتر سرگرمی باشد تا آموزش ،این نکته را گران خواهند یافت.
نبودن همین حس بنیادی نظم در مردم ما ،خود را در پایان جنگ جهانی دوم در خدمات نظامی نشان
داد .درست پس از پایان عملی جنگ ،نظم شکسته شد .همه خواستند وظایفشان را رها کنند و به خانه
برگردند .یک افسر نیروی دریایی در جریان جنگ اطمینان داد (گفت بین خودمان باشد ،اما گمان می
کنم بیشتر مردم حاال این را بدانند) که در دنیا ارتشی به غارتگری ارتش امریکا نیست .همچنین زنان
خارجی ،در کشورهایی که واحدهای بزرگی از ارتش امریکا هست ،از سربازان هیچ ملتی به اندازه
سربازان امریکایی نمی ترسند .چند سال پیش سه ناوی مست امریکایی را در کوبا به جرم اهانت
القیدانه به یکی از قهرمانان ملی کوبا تقریبا تکه تکه کردند .جنایت ،زنا و چپاول ،ثمره وحشتناک
درخت بی نظمی است که در سالهای کودکی کاشته شده است.

برداشت نادرست از فردگرایی؛ اساس بی نظمی موجود
چرا این طور است؟ البته این قضیه علتهای تاریخی دارد .می توانیم از مرزهای میان این حاالت
صحبت و بقیه را رها کنیم .اما به اصطالح دلیل فلسفی نیز وجود دارد .همه اینها به این دلیل اتفاق
می افتد که از همان آغاز زندگیمان ،از دوره طفولیت ،تا اندازه زیادی با فلسفه ای غلط ،که هرگونه
مراقبتی را به عنوان رفتار دموکراتیک مردود می داند ،بار آمده ایم .در میان ما از آرمان
دموکراتیک فردگرایی برداشت نادرستی حاکم است .همان طور که گفتیم ،فردگرایی واقعی به این
معنا نیست که هر کسی هر کاری دلش می خواهد بدون محدودیت انجام دهد .فردگرایی به معنای
فردگرایی بی حساب و کتاب نیست .به این معنا نیست که هرکسی هر کاری می تواند بکند و به میل
دل خودش عمل کند .این برداشت نادرست از فردگرایی همان است که به بی نظمی و بی قانونی می
انجامد .فردگرایی واقعی به این معناست که حقوق هر فردی را باید محترم دانست ،زیرا هر فردی
موجودی است عقالنی و شایسته چنین احترامی .آرمان دموکراتیک این است .و در دموکراسی واقعی
این آرمان به نظم حقیقی می انجامد ،یعنی به نظم درونی ،و بنابراین به احترامی عمیق به قانون و
مقررات.
منـابـع
و .ت :استیس -گزیده ای از مقاالت -ترجمه عبدالحسین آذرنگ -انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی
باشگاه اندیشه
....................................................................................................................

کلیسا و عقاید مورمون ها (سرزمین موعود)
o

مورمون ها و تعدد زوجات

o

قاره آمریکا ،سرزمین موعود

o

کالم حکمت در باب تغذیه

o

سازمان هاى حاکم بر کلیسا

o

مناجاتى از کتاب مورمون

مورمون ها و تعدد زوجات
به عقیده مورمون ها جوزف اسمیت در سال  1831پس از پرسش از خدا درباره انبیایى که بیش از
یک همسر داشته اند ،اجازه تعدد زوجات یافت .او همسران بسیارى داشته است .گروه هایى مورمون
ها را به سبب تعدد زوجات آزار دادند و سرانجام ویلفورد وودراف ،یکى از رؤساى بعدى کلیساى
مورمون ،طى «بیانیه اکتبر »1890اعالم کرد که به دستور خداوند تعدد زوجات ممنوع شده است.
ولى پس از این تاریخ باز هم تعدد زوجات (گرچه کمتر از قبل) ادامه یافت تا این که جوزف اف.
اسمیت ،یکى دیگر از رؤساى کلیساى مورمون ،در سال « 1904بیانیه دوم» را داد .طبق این بیانیه
هر کس بیش از یک زن بگیرد یا آشکارا از تعدد زوجات دفاع کند ،از سوى کلیسا تأدیب و حتى
تکفیر خواهد شد.

اهمیت خانواده در کلیساى مورمون
مورمون ها به خانواده اهمیت زیادى مى دهند و معتقدند ازدواج بخشى از طرح خداست .در تاریخ
کلیساى مورمون خانواده اسمیت پیوسته همراه او بوده اند و کتاب تعالیم و پیمان ها به آنان اشاره مى
کند .همچنین در این کتاب عقیده شیکرها که ازدواج را مردود مى دانند ،تقبیح شده است .زن و شوهر
باید به یکدیگر و به فرزندان خویش عشق بورزند و فرزندانشان را با ایمان و درستکارى تربیت کنند.
انسان ها براى شرایط تولد خویش اختیارى ندارند ،اما هر روز مى توانند خانواده خود را استوارتر و
شادتر کنند .مورمون ها براى بیان اهمیت و لزوم ازدواج به عبارات زیر از کتاب مقدس استناد مى
کنند:
1.نخستین فرمان خداوند به آدم و حوا ازدواج و تکثیرشدن است« :و خدا بدیشان گفت :بارور و کثیر
شوید و زمین را پر سازید( ».پیدایش)1:28
2.خواست خدا این بوده است که زن و مرد با هم باشند« :و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها
باشد پس برایش معاونى موافق وى بسازم( ».پیدایش )2:18
3.فرزندان «میراثى از جانب خداوند» و موهبتى از او هستند( .مزامیر)127:3
4.مرد و زن در طول زندگى نقشى برابر دارند چنان که در عهد جدید آمده است« :زن از مرد جدا
نیست و مرد هم جدا از زن نیست در خداوند( ».رساله اول پولس به قرنتیان)11:11
5.زندگى زن و مرد با مرگ پایان نمى یابد ،بلکه آنان در آخرت نیز با هم خواهند بود« :و کلیدهاى
ملکوت آسمان را به تو مى سپارم و آنچه را بر زمین ببندى در آسمان بسته گردد و آنچه را در زمین
گشایى در آسمان گشاده شود( ».متى)16:19
قاره آمریکا ،سرزمین موعود
مورمون ها بر اساس کتاب مورمون ،آمریکا را سرزمین موعود مى دانند و همان طور که در مواد
ایمان دیده شد ،معتقدند که صهیون( اورشلیمجدید) در آن جا بنا خواهد شد .کتاب مورمون به کشف
قاره آمریکا توسط کریستف کلمب ،مهاجرت مردم از همه نقاط جهان به این قاره ،پیروزى
سفیدپوستان بر سرخ پوستان و جمهورى بودن نظام ایاالت متحده آمریکا اشاره کرده است« .و
نگریستم و مردى را از میان امت ها دیدم که آب هاى فراوان او را از ذریه برادرانم جدا کرده است.
و دیدم که روح خدا پایین مى آید و آن مرد را برمى انگیزد و او از میان آب ها به سوى ذریه
برادرانم که در سرزمین موعود بودند ،مى رود .و واقع شد که روح خدا را دیدم که افراد دیگرى از
امت ها را برمى انگیزد و آنها از روى آب هاى فراوان گذشتند و از اسارت بیرون آمدند .و واقع شد
که گروه هاى بسیارى از امت ها را در سرزمین موعود مشاهده کردم و دیدم که خشم خدا بر ذریه
برادرانم فرود آمد؛ و آنها جلو امت ها پراکنده و زده شدند .و روح خداوند را دیدم که بر امت ها قرار
گفت و آنها کامیاب شدند و آن سرزمین را به ارث گرفتند .و دیدم که آنان سفید هستند».
(اول نافى 13:12ـ« )15و این سرزمین سرزمین آزادى براى امت ها خواهد بود و هیچ پادشاهى بر
آن سرزمین نخواهد بود که بر امت ها فرمانروایى کند( ».دوم نافى  )10:10در سال  1844اسمیت
اعالم کرد که به منظور سازماندهى ملکوت خدا بر روى زمین نامزد انتخابات ریاست جمهورى
آمریکا خواهد شد.
اعتقاد به دستکارى در عهد عتیق
مورمون ها معتقدند که عهد عتیق به طور دقیق به نسل هاى بعدى نرسیده است و براى این موضوع
شواهدى مى آورند« :اینک ،موسى به این امر شهادت داد ،اما به سبب شرارت بنى آدم آن را در

دست ندارند .و در روزى که بنى آدم سخنانم را هیچ بشمارند و بسیارى از آنها را از کتابى که
خواهى نوشت ،بردارند ،اینک من کسى دیگر را مانند تو [موسى] برخواهم انگیخت و بنى آدم ،همه
کسانى که ایمان داشته باشند ،آن را در دست خواهند داشت .واى بر شما ،اى فقها ،زیرا کلید معرفت
را برداشته اید که خود داخل نمى شوید و داخل شوندگان را هم مانع مى شوید( ».لوقا)11:52
کالم حکمت در باب تغذیه
دستور غذایى مورمون ها در سال 1883م .اعالم شد و مورمون ها معتقدند که نادیده گرفتن این
دستورها تندرستى انسان را به خطر مى اندازد« :اینک ،حقیقتا خداوند به شما چنین مى گوید :با توجه
به شرارت ها و طرح هایى که در روزهاى پایانى در دل انسان هاى توطئه گر وجود دارد و خواهد
داشت ،با رساندن این کالم حکمت به وسیله وحى به شما هشدار داده ام و از پیش اخطار مى کنم .تا
زمانى که هر کس از میان شما شراب یا نوشیدنى قوى بیاشامد ،اینک چنین چیزى در نظر پدرتان
خوب و مناسب نیست ،جز در اجتماعات خودتان که عشاى ربانى را در پیشگاه او تقدیم کنید .و
اینک ،این باید شراب باشد ،آرى ،شراب ناب از انگور تاک که ساخت خودتان است .و باز نوشیدنى
هاى قوى نه براى شکم ،بلکه براى شستن بدن هایتان هستند .و باز تنباکو براى بدن یا شکم نیست و
براى انسان خوب نیست ،بلکه گیاهى براى کوفتگى ها و هر گوسفند بیمارى است که با داورى و
مهارت مصرف شود .و باز نوشیدنى هاى داغ براى بدن یا شکم نیستند .و باز حقیقتا به شما مى گویم
خدا همه گیاهان سودمند را براى مزاج ،طبیعت و استفاده انسان قرار داده است .هر گیاهى در فصل
خودش و هر میوه اى در فصل خودش ،همه اینها با تدبیر و شکرگزارى به مصرف برسند .آرى،
من ،خداوند ،گوشت جانوران و پرندگان هوا را نیز براى استفاده انسان ها با شکرگزارى قرار داده
ام ،با این حال ،از آنها در حد ضرورت استفاده شود .اما خوشایند من است که آنها به مصرف نرسند
مگر در زمستان و زمان سرما و قحطى».
همه غالت براى استفاده انسان و هر جانورى مقرر شده است تا قوت زندگى باشد ،نه فقط براى انسان
بلکه براى جانوران صحراها و پرندگان آسمان و همه حیوانات وحشى که روى زمین مى دوند یا مى
خزند .و خدا این چیزها را براى استفاده انسان فقط در زمان هاى قحطى و شدت گرسنگى درست
کرده است .همه غالت براى غذاى انسان خوب هستند و همچنین میوه تاک؛ هرچه که میوه مى دهد،
خواه درون زمین یا روى آن .با این حال ،گندم براى انسان ،ذرت براى گاو نر ،جو دو سر براى
اسب ،گندم سیاه براى پرندگان و خوک و همه جانوران صحرا و جو براى همه حیوانات سودمند و
براى تهیه نوشیدنى هاى مالیم است و همین طور غالت دیگر .و همه قدیسانى که عمل به این سخنان
و اجراى آنها را به خاطر داشته باشند و در اطاعت از فرمان ها گام بردارند ،در ناف و تا مغز
استخوان خود سالمت خواهند داشت .و حکمت و گنج بزرگ معرفت یعنى گنج هاى پنهانى را خواهند
یافت.
«و خواهند دوید و خسته نخواهند شد و گام برخواهند داشت و بى حال نخواهند شد .و من ،خداوند ،به
آنان وعده مى دهم که فرشته فانى کننده همان طور که از بنى اسرائیل گذشت ،از آنان بگذرد و ایشان
را نکشد .آمین».
سازمان هاى حاکم بر کلیسا
ریاست عالیه:
این هیئت سه نفره که قدرت ،وظایف و مسئولیت هاى آن از سایر افراد در کلیسا باالتر است ،از یک
رئیس و دو مشاور که او تعیین مى کند ،تشکیل مى شود .این مقام کلیسایى در سال  1832توسط
اسمیت تأسیس شد و خود وى ریاست آن را به عهده گرفت .مورمون ها معتقدند

کهپطرس ،یعقوب و یوحنا نیز چنین هیئتى را به ریاست پطرس تشکیل داده بودند .اعضاى کلیسا در
انتخاب این افراد نقشى ندارند و معتقدند که آنان اقتدار خود را از خداوند دریافت کرده اند ،ولى با
رأى خود ایشان را تأیید مى کنند .هم اکنون رئیس کلیساى مورمون آقاى گوردون بى .هینکلى است.
شوراى دوازده رسول:
این شورا دومین مقام حاکم بر کلیساست و اعضاى آن را ریاست عالیه برمى گزیند .وظیفه این شورا
گسترش و تقویت کلیساى مورمون است .هنگامى که ریاست عالیه به سبب درگذشت رئیس منحل مى
شود ،شوراى دوازده رسول تا زمان تشکیل ریاست عالیه جدید کلیسا را اداره مى کند.
شوراى هفتاد نفره :
فعالیت هاى این شورا زیر نظر شوراى دوازده رسول است .همه اعضاى گروه هاى فوق و کشیش
هاى کلیساى مورمون مرد هستند .زنان اجازه کشیشى ندارند ،ولى مى توانند با عضویت در نهادهاى
زیر ،در خدمت به کلیسا مشارکت داشته باشند.
انجمن اعانه :براى کمک رسانى در سطح جهانى با بیش از سه میلیون عضو در دنیا.
سازمان زنان جوان :اعضاى این سازمان دختران دوازده تا هجده ساله هستند.
سازمان ابتدایى :براى آموزش کودکانى که هجده ماه به دوازده سالگى آنان مانده است.
انشعاب در کلیساى مورمون
امروزه کلیساى مورمون در سراسر جهان حدود یازده میلیون پیرو دارد که اکثر آنان عضو
کلیساى عیسى مسیح قدیسان آخرالزمان با مرکزیتسالت لیک سیتى در ایالت یوتا هستند .گروه هاى مهم
دیگر عبارتند از :کلیساى تجدیدسازمان یافته عیسى مسیح با مرکزیت شهر ایندیپندنسدر
ایالت میسورى با تنها دویست و پنجاه هزار عضو (نخستین فرزند جوزف اسمیت به نام جوزف
اسمیت سوم این شاخه را تأسیس کرده است) و کلیساى عیسى مسیح قدیسان آخرالزمان با
مرکزیت برلینگتون در ایالت ویسکنسین با اعضایى کمتر.
مناجاتى از کتاب مورمون
مناجاتی شورانگیز به عنوان نمونه اى از ادبیات روحانى مورمون ها عبارت است از« :اینک جانم
در امور خداوند به وجد مى آید و دلم پیوسته به چیزهایى که دیده ام و شنیده ام ،مى اندیشد .با این
حال ،با وجود احسان فراوان خداوند در نشان دادن کارهاى بزرگ و شگفت آورش به من ،دلم فریاد
بر مى آورد که چه انسان بیچاره اى هستم! آرى ،دلم به سبب جسمم اندوهگین است و جانم از گناهانم
متأثر .وسوسه ها و گناهانى که به آسانى مرا فرا مى گیرند ،بر من گرد آمده اند .هنگامى که مى
خواهم به وجد آیم ،دلم به سبب گناهانم مى نالد .با این حال ،مى دانم به چه کسى توکل کرده ام .خداى
من پشتیبانم بوده است .او مرا از میان مصیبت هایم در صحرا بیرون آورده و بر دریاى بسیار ژرف
حفظ کرده است.
او با محبت خویش مرا تا حد کاهیدن جسمم پر کرده است .او دشمنانم را گرفتار کرده و آنان را جلو
من به لرزه انداخته است .اینک فریادم را در روز شنیده و در شب با رؤیا مرا آگاه کرده است .و در
روز در دعاى نیرومند به درگاه او دلیر شدم .آرى ،صدایم را به باال فرستادم و فرشتگانى پایین آمدند
و به من خدمت کردند .و بدنم بر بال هاى روح به کوه هاى بسیار بلندى برده شده است و چشمانم
چیزهایى بزرگ ،چیزهایى بسیار بزرگ براى بشر را دیده اند .از این رو ،از نوشتن آنها منع شده ام.
پس اگر چیزهایى به این بزرگى را دیده ام ،اگر خداوند در مدارا با بنى آدم ،به انسان ها رحمت

فراوان رسانده است ،چرا باید دلم بگرید و جانم در دره اندوه درنگ کند و جسمم تحلیل رود و قوتم به
سبب مصیبت هایم سست شود؟چرا باید به سبب جسمم تسلیم گناه شوم؟ و چرا باید به وسوسه هایى که
شریر در دلم جاى داده تا آرامشم را بگیرد و دلم را مبتال کند ،راه دهم؟ چرا دشمنم مرا خشمگین کند؟
اى جان من ،بیدار شو و دیگر در گناه سقوط مکن .اى دل من ،به وجد آى و دیگر به دشمن جانم جاى
مده .دیگر به سبب دشمنانم خشمگین مشو .قوتم را به سبب مصیبت هایم سست مکن .اى دل من ،به
وجد آى و به سوى خداوند فریاد برآور و بگو :خداوندا ،تا ابد تو را ستایش خواهم کرد .آرى ،جانم در
تو به وجد خواهد آمد ،اى خداى من و اى صخره نجات من .خداوندا ،آیا جانم را بازخرید خواهى
کرد؟ آیا مرا از دست دشمنانم خواهى رهانید؟ آیا مرا به گونه اى خواهى ساخت که از منظره گناه به
لرزه درآیم؟ آیا مى شود درهاى دوزخ پیوسته به رویم بسته باشد! چون دلم شکسته و روحم پشیمان
است .خداوندا ،درهاى عدالتت را به رویم نبند تا در شیب دره گام بردارم و راه روشن را دنبال کنم.
خداوندا ،رداى عدالتت را بر من بپوشان .خداوندا ،راهى را براى گریز از دشمنانم آماده کن .آیا راه
راست را پیش پایم مى گذارى؟ آیا سنگ لغزشى در راهم قرار نمى دهى و راهم را در پیش رویم
روشن مى کنى و مانع را نه در راه من ،بلکه در راه دشمنم قرار مى دهى؟
خداوندا ،بر تو توکل کرده ام و تا ابد بر تو توکل خواهم کرد .بر بازوهاى جسمانى توکل نخواهم
داشت؛ زیرا مى دانم کسى که بر بازوهاى جسمانى توکل کند ،ملعون است .آرى ،هر کس بر بشر
توکل کند یا جسم را بازوى خویش قرار دهد ،ملعون است .آرى ،من مى دانم خدا با اراده خویش به
هر کس که سؤال کند ،خواهد داد .آرى ،اگر خواسته بى مورد نداشته باشم ،خدایم به من خواهد داد.
پس صدایم را به سوى تو برمى آورم .آرى ،به سوى تو ،خدایم ،صخره عدالتم ،فریاد برمى آورم.
اینک صدایم تا ابد به سوى تو ،اى صخره و خداى جاویدم ،باال مى رود .آمین( ».کتاب دوم نافى
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مقدمه

فضای آمریکا در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم فضای پرشور و شوق و گشاده ای
بود .مسیحیت آمریکایی منعکس کننده این فضا بود .در قرن نوزدهم تکثر دینی فوق العاده ای به وجود
آمد که تا قرن بیستم ادامه داشت.
تکثر دینی در آمریکا در قرن نوزدهم
قرن نوزدهم ،مانند قرن هجدهم ،با افول عمومی دین در آمریکا آغاز شد .شور و شوق «بیداری
عظیم» فروکش کرده بود؛ دین موضوعی صرفا دلخواهی شده بود ،و مردم از شهرها بیرون می
رفتند و در سرحدات جدید سکنا می گزیدند .جمعیت ایاالت متحده ،که در سال  1776دو و نیم میلیون
نفر بود ،تا سال  1845به بیست میلیون نفر رسید .افزایش جمعیت چنان جان تازه ای به دین بخشید
که در «قرن نوزدهم مسیحیت آمریکا تبدیل به امر مهمی شد ».در قرن نوزدهم موج تازه ای از
احیاگرایی ،که گاهی اوقات «دومین بیداری عظیم» نامیده می شد ،آغاز شد و نهضت انجیل گرایی
آمریکا را قوت تازه ای بخشید .فلسفه روشنگری استمرار پیدا کرد و در آیین معروف به
«پروتستان لیبرال »احساس شد.
در حال و هوای آزادی دینی در آغاز قرن جدید ،چند گروه اشتراکی و بعضی از کلیساهای نوین شکل
گرفتند که در انتظار «رجعت مسیح »بودند .در قرن نوزدهم ،دو آیین جدید در آمریکا تأسیس شد:
آیین مورمون و علم مسیحی .کلیساهای مستقر در آمریکا هنوز با مسائلی مواجه بودند :آنهایی که از
کشورهای غیر انگلیسی زبان بودند گاهی درباره پذیرش آداب و زبان این کشور جدید اختالف نظر
داشتند و کسانی که سنت های عقلی محافظه کارانه تری داشتند مجبور بودند که به شور و شوق
احیاگرایی در کلیساها پاسخ دهند .جنگ داخلی تقریبا همه کلیساها را بر سر مسئله برده داری منشعب
کرد و به ویژه باعث به وجود آمدن کلیساهای سیاه پوستان در داخل فرقه های رسمی شد .تعجب آور
نبود که انشعابات در داخل کلیساها بر سر مسائل داخلی ادامه یابد؛ بعضی از گروه های جدید به دلیل
عدم موافقت با آداب و عقاید کلیسا شکل گرفتند .بسیاری از کلیساهایی که بر سر موضوع هایی در
قرن نوزدهم منشعب شده بودند از آن زمان به بعد تالش کردند که دوباره متحد شوند یا با سایر
کلیساها پیوند برقرار کنند و فرقه جدیدی به وجود آورند.
آیین انجیل گرایی آمریکا
قرن نوزدهم با موج جدیدی از احیاگرایی آغاز شد که تفاوت نسبتا زیادی با نخستین بیداری عظیم
داشت .شخصیت شاخص این موج جدیدچارلز گراندیسون فینی ) (1792-1875بود؛ وی حقوقدانی بود
که به سبب تجربه دینیش واعظ شد .او که از روش های سیاستمداران الهام گرفته بود احیا را بهره
برداری حساب شده از پدیده دینی می دانست .در طول نخستین بیداری عظیم ،وعاظ سعی کردند که
پاسخی به آن بدهند؛ آنان گرویدن های عاطفی را تمجید می کردند ،اما ادعا نداشتند که خود عمل
گرویدن را ،که کاری باطنی و اسرارآمیز است ،درک کنند ،یعنی عمل گرویدن کار خدا بود .جنبش
احیاگرایی در قرن نوزدهم که در همایش های صحرایی و مرزها برگزار می شد ،از این عقیده نشأت
گرفت که تقدس امری اختیاری و گرویدن امری مربوط به انتخاب شخصی است نه مربوط به عمل
الهی.
ناتان هاچ و جنبش احیاگرایی
از نظر ناتان هاچ ،جنبش احیاگرایی با روحیه انقالبی جمهوری آمریکا عجین شد و به پدیده دینی
جدیدی انجامید :مردم عادی از عوامل عمده موضوع های دینی شدند و دین به نحو شگفت انگیزی
دمکراتیک تر شد .آن گاه که تمایز بین یک روحانی تحصیل کرده و یک شخص عامی جاهل فرو

ریخت ،فضیلت با دینداری عامیانه پیوند خورد و موعظه ناآموخته (موعظه قلبی نه مغزی) بر
موعظه عالمانه ترجیح داده شد به عالوه ،نهضت های جدید دینی ،از جمله آیین انجیل گرایی ،برای
انگیزه های معنوی مردم عادی که تشویق می شدند تا ایمان را برای خود تعریف کنند و نسبت به آن
شور و شوق داشته باشند ،بهای زیادی قائل بودند.
اقدامات دوایت ال .مودی برای جنبش احیای دینی
بعد از جنگ داخلی ،دوایت ال .مودی ) (1837-1899از فنون تجاری و تبلیغی در جنبش احیای دینی
استفاده کرد و اجتماعات وسیع درون فرقه ای شهری شبیه انجمن های گسترده صحرایی نیمه اول این
قرن به وجود آورد .او کالج مودی بیبل را برای تربیت کشیشان انجیلی تأسیس کرد .پیام احیاگرایی
ساده و غالبا ضد عقلی بود ،یعنی بر عشق رهایی بخش خدا که در عیسی مسیح تحقق داشت تأکید می
کرد و دعوتی جدی به توبه بود .جنبش احیاگرایی در جهت نوعی تجربه عاطفی برنامه ریزی شده
بود که گناهکاران را به تولدی دوباره و به تجره شفابخش محبت خدا رهنمون می شد .بسیاری از
انجیل گرایان انتظار داشتند که گرویدن همراه با نوعی ظهور و بروز باشد که آنان آن را «تمرین»
می نامیدند که شامل گریه کردن ،دویدن یا نوعی لرزش و رعشه در بدن بود.
تشکیل اتحادیه انجیلی برای خدمت به مسیحیت مبتنی بر متون مقدس
آیین انجیل گرایی آمریکا غالبا نوید بهبود و پیشرفت اجتماعی و اخالقی می داد و در جهت آن اقدام
می کرد و مردم را برای نوعی زندگی فعال آماده می کرد .اتحادیه انجیلی در سال  1846شکل گرفت
تا نیرو و توان انجیلی را در جهت خدمت به مسیحیت مبتنی بر متون مقدس ،در مقابل ادیانی که غیر
مبتنی بر متون تلقی می شدند (مانند آیین کاتولیک رومی) ،قرار دهد .در سراسر قرن نوزدهم،
جوامعی نظیر «جامعه کتاب مقدس آمریکا» و «جامعه تراکت آمریکا» در جهت گسترش پیام انجیلی
و برای الهام دادن به پیشرفت های اخالقی به وجود آمدند( .اتحاد اعتدالی آمریکا)
رویکرد عاطفی به دین
پیروان آیین انجیل گرایی بیشتر عادت داشتند که رویکردی عاطفی به دین ارائه کنند؛ مثال احیاگران
متدیست در انگلستان که به دلیل عاطفی بودن زیاد از حد مورد تمسخر بعضی افراد بودند ،معروف
به انجیلی بودند .اما تا حد زیادی ،این آیین توصیف کننده کسانی است که بر تجربه دینی و اهمیت
نوعی تصمیم گیری واضح و مشخص درباره عیسی مسیح تأکید دارند .انجیل گرایان بر مرجعیت
کتاب مقدس و گناهکار بودن انسان تأکید و بر نیاز انسان به تولدی تازه و نوعی زندگی مقدس و
شهادت فردی اصرار دارند.
گروه های انجیلی در فرقه های اصلی پروتستان
عالوه بر فرقه های خاص انجیلی،گروه های انجیلی در فرقه های اصلی پروتستان نیز وجود دارند،
یعنی می توان منونایت های انجیلی،پرسبیترن های انجیلی ،متدیست های انجیلی ،لوتری های انجیلی و
امثال آنها را یافت .نمی توان این را مسلم گرفت که این کلیساها همیشه با اعمال و عقاید انجیلی
آمریکا مشخص می شوند .لغت «انجیلی» (مخصوصا در اروپا )گاهی برای تمایز پروتستان ها از
کاتولیک های رومی به کار می رود و گاهی به مسیحیانی که تحت تأثیر جنبش احیاگرای متدیست
بودند اشاره دارد ،و در تاریخ آمریکا غالبا به معنای تجربه دینی شخصی و تولدی تازه در مسیح است
که غالبا با بنیادگرایی مسیحی عجین بوده است.

آیین پروتستان لیبرال
گروه هایی از مسیحیان ،چون ملهم از فلسفه عقل گرایی عصر روشنگری و خداباوری طبیعی بودند،
غالبا در واکنش به عاطفه گرایی نهضت احیاگرایی ،بینش آزادتری درباره تفسیر کتاب مقدس داشتند.
مصداق بارز فرقه های جدید که این خصوصیات را دارا هستند ،فرقه توحیدباوری است .این فرقه
چون در آیین جماعت گرای آمریکا شکل گرفت و با آثار ویلیام الری چانینگ ) (1780-1842سر و
کار داشت ،آموزه اسرار آمیز تثلیت را انکار کرد و در عوض به واحد بودن خدا اعتقاد پیدا کرد.
توحیدباوران مواضع خود را بر کتاب مقدس مبتنی می کنند و بعضی از اعتقادات الهیاتی نهضت
اصالح دینی مخصوصا آموزه کالوینی درباره انحطاط کامل انسان را رد می کنند .گاهی لیبرالیسم به
معنای رهایی از تعصب و آمادگی پذیرش پیشرفت در دین و اندیشه های نوین است .با این معیارها
در همه کلیساها یعنی در کلیساهای کاتولیک ،پروتستان سنتی و پروتستان انجیلی می توان افراد
لیبرال را مشاهده کرد .آیین پروتستان لیبرال معموال به فهمی از مسیحیت اشاره دارد که بر انگیزه
های انسانی تأکید دارد ،نه بر گزاره های اعتقادی یا گرویدن عاطفی ،بر این اساس ،این اصطالح
غالبا بد فهمیده می شود و برای انتقاد از کسانی که به معنای سنتی دینی نیستند به کار می رود.
گروه های اشتراکی
بسیاری از تجربه های دینی در فضای آزادی دینی قرن نوزدهم آمریکا شکوفا شدند .انگیزه اشتراکی
از سنت اولیه مسیحی نشأت می گرفت که در آن ،اعضا در دارایی های خود شریک بودند و زندگی
مشترکی داشتند( .کتاب اعمال رسوالن: 32-37) 4 ،سنت رهبانی از میل به نوعی زندگی کامل و
زندگی کردن در یک جماعت سرچشمه می گرفت .در سراسر تاریخ ،گروه های اشتراکی به همین
دالیل کلی گردهم آمده اند :مثال در قرن دوازدهم والدن ها گروهی بودند که گرد پیتر والدو )( 1176
جمع شدند تا این که مطابق فقر رسولی زندگی کنند .قبال گروه هایی از یک فرقه مهم مسیحی جدا می
شدند تا هویت دینی مجزایی تشکیل دهند (مثال فرقه آمیش از منونایت ها منشعب شد) .گروه های
اشتراکی گاهی اوقات از یک گروه اصلی منشعب می شدند و گاهی هم کامال ابداعی بودند .در آمریکا
بسیاری از این گروه ها به واسطه اعتقادشان به «رجعت مسیح» گردهم آمدند.
هر اعتقادی که داشتند ،معموال یک رهبر قوی مؤسس آنها بود و در روستاهای مجزا یا در خانه های
اشتراکی با هم زندگی می کردند و غالبا اعمال یا عقاید خاصی داشتند .گروه هایی هم وجود داشتند که
از کمال گرایی الهام گرفته بودند و تقریبا به طور کامل از روشنفکران و انسان های ادیب تشکیل شده
بودند (مانند نهضت بروک فارم )و نیز گروه هایی بودند که از زهدگرایی آلمان الهام گرفته بودند و
ازدواج نمی کردند و منتظر بودند که نظم و آهنگ جهان باز گردد (نظیر راپیت ها که به «جامعه
هماهنگ» نیز معروف بودند) .بعضی از محصوالت که امروزه مسیحیان از آنها استفاده می کنند (یا
برچسب های آنها را می شناسند) اساسا مربوط به گروه های اشتراکی قرن نوزدهم بوده اند ،نظیر
ابزار و ماشین آالت آمانا منسوب به جامعه کلیسایی آمانا در یووا ،و نقره یونیدا منسوب به جماعت
یونیدا که جان هامفری نویز ) (1816-86آن را درنیویورک تأسیس کرد .دو گروه از اینها عبارتنداز:
جماعت هاپیدال :
این گروه را آدین بالو) ، (1803-1890واعظ عمومیت گرای آمریکا ،در سال 1842
در ماساچوست بنیان گذاشت .عمومیت گرایی عقیده ای است که نجات را شامل همه انسان ها می
داند ،یعنی محبت خدا به همه و میل او به نجات همه جان ها ،این عمل نجات بخش عمومی را تحقق
می بخشد .هاپیدال یک جماعت آرام و آرمانی بود که اعتقادهای مشترک را الزامی نمی دانست ،اما
اعضای خود را ملزم می کرد که از خشونت و سوگند یاد کردن و نوشیدن مشروبات مسکر پرهیز

کنند .این جماعت در سال  1857متالشی شد ،اما نهضت عمومیت گرایی که آدین و هوشع
بالو ) (1771-1852از مهمترین رهبران آن بودند ،استمرار یافت و تبدیل به کلیسای عمومیت گرای
آمریکا شد و در سال  1961با «انجمن توحیدی آمریکا» متحد شد و «انجمن توحیدی و عمومیت
گرای آمریکا» را تشکیل دادند.
شیکرها:
«جامعه متحد مؤمنان به رجعت مسیح» عنوان رسمی آنهاست؛ آنان گروهی از «کواکرهای لرزان»
بودند که در سال  1774مادر آن لی ) (1736-1784آنان را به نیویورک هدایت کرد .آنان معتقد بودند
که خدا به شکل مذکر در شخص عیسی مسیح و به شکل مؤنث در شخص مادر آن لی ظاهر شده
است .آنان جماعتی از افراد مجرد و صلح جو در نیویورک تأسیس کردند که به صورت جمعی
زندگی می کردند .عضویت در آن گروه مبتنی بر گرویدن بود و به نحو چشمگیری گرایش به تغییر و
تحول داشتند .هنوز اعضای مسن و نوکیشان ،جوامع شیکری در کانتبری،نیوهامپشایر و در
کنار دریاچه سبت دی ناحیه ماین زندگی می کنند ،گرچه بیشتر آنان از بین رفته اند .آنها بزرگ ترین
گروه های اشتراکی بودند که به سبب رقص آیینی پر شورشان و به دلیل معماری و وسایل خاص .و
ابداعات الهیاتیشان و مخصوصا به دلیل اعتقاد به ظهور خدا به شکل مؤنث ،به لحاظ تاریخی از آنان
یاد می شود .غالب این گروه های اشتراکی دیگر وجود ندارند؛ اما بسیاری از محل های اقامت آنها به
عنوان محل های تاریخی حفظ شده است و پیوسته به دلیل تجربه هایشان در زندگی جمعی از آنان یاد
می شود.
گروه های هزاره گرا
در عهد جدید مالحظه می شود که مسیحیان از همان آغاز به رجعت مسیح معتقد بوده اند .اگر به
بازگشت مسیح اندیشه شود پرسش های معینی مطرح می شود :چه زمانی خواهد آمد؟ وقتی که او
بازگشت چه کاری انجام خواهد داد؟ بعضی از مسیحیان با خواندن کتاب مکاشفه یوحنا،: 1-1020 ،
معتقدند که مسیح یک دوره سعادت هزارساله ایجاد خواهد کرد .بنابراین ،شادمانه منتظر آمدن هزاره
اند (هزاره به معنای یک دوره هزار ساله است) .بیشتر مسیحیان معتقدند که مسیح برای قضاوت
درباره زنده ها و مرده ها باز می گردد ،اما برای تعیین تاریخ و زمان رجعت خیلی تالش نمی کنند.
گروه های هزاره گرا در قرن نوزدهم با پرسش هایی درباره رجعت سرگرم بودند و چنان درگیر
تفسیر عالیم این زمان بودند که امیدواری فراوانی درباره قریب الوقوع بودن بازگشت مسیح ابراز می
داشتند .سه گروه عمده از مسیحیان هزاره گرا که در قرن نوزدهم به وجود آمدند ،عبارتند
از ادونتیست ها (ظهورگرایان) (که در این جا ادونتیست های روز هفتم معرفی شده اند ،گرچه گروه
های دیگری از آنان نیز وجود دارند) ،شاهدان یهود و دیسپنساشنالیست ها (مقطع باوران).
ادونتیست های روز هفتم:
نهضت ادونتیزم با پیشگویی های ویلیام میلر ) (1782-1849درباره پایان جهان آغاز شد .میلر که
واعظی غیر روحانی از کلیسای بپتیست بود ،در کتاب های دانیال و مکاشفه یوحنا تأمل کرد و راهی
برای بیان زمان پایان جهان ابداع کرد .وی در سال  1831موعظه ای درباره رجعت مسیح ایراد کرد
و بیان داشت که باید در سال  1843منتظر رجعت بود .موعظه او ظاهرا قانع کننده بود ،چون بیش
از هفتصد کشیش از فرقه های مختلف او را به منابر خود دعوت کردند و به او کمک کردند که این
سخن را تبلیغ کند .چون در سال  1843مسیح رجعت نکرد ،او درباره محاسبه ای انجام داد و دو

تاریخ دیگر در سال  1844پیش بینی کرد .در آن زمان ،بین پنجاه هزار نفر تا یک میلیون نفر از
مردم جماعت های خود را رها کردند و منتظر آمدن مسیح ماندند .وقتی دوباره در تاریخ های
مشخص شده رجعت تحقق نیافت ،بعضی از این مردم کلیساهای خود را به طور کلی ترک کردند،
بعضی ها به جماعت های خود بازگشتند و با این حال ،بعضی ها گروه های ادونتیست انشعابی تشکیل
دادند.
به طور کلی ،ادونتیزم اعتقاد به قریب الوقوع بودن رجعت مسیح ،مجازات بدکاران و پاداش
نیکوکاران است .وسیع ترین و معروف ترین فرقه ادونتیست ،فرقه ادونتیست روز هفتم است
که جوزف بیتس ،جیمز وایت و همسرش الن گولدوایت ) (1827-1915آن را تأسیس کردند؛ الن
پیشگوی کلیسای ادونتیست روز هفتم محسوب می شود .نخستین مجمع این کلیسای جدید در باتل
کریک در ایالت میشیگان در سال  1863برپا شد .مکاشفات فراوان الن در حل مسائل اولیه اعتقادی و
عملی بسیار مؤثر بود .ادونتیست های روز هفتم روز شنبه (نه یکشنبه) را روز مناسب برای عبادت
مسیحی می دانند .آنان کتاب مقدس را یگانه اصل معتبر ایمان می دانند و آن را تحت اللفظی تفسیر
می کنند .آنان پیشگویی های الن وایت را می پذیرند و معتقدند که روح پیشگویی در کلیسای ایشان
حضور دارد .آنان به طور جدی به روز شنبه اعتقاد دارند و از بسیاری از قوانین رژیم غذایی عهد
قدیم تبعیت می کنند .آنان منتظر رجعت مسیح هستند ،اما برای تعیین تاریخ دقیق آن تالش به عمل
نمی آورند .آنان معتقدند که مسیح داوری خود را در سال  1844آغاز کرده است (تاریخی که میلر
برای رجعت تعیین کرده بود) و در زمان آمدن خودش آن را به انجام می رساند.
شاهدان یهوه
فرقه شاهدان یهوه را چارلز راسل ) (1852-1916تأسیس کرد .او کتاب مقدس را مطالعه کرد و در
حدود سال  1872به این اعتقاد رسید که مسیح در سال  1874مخفیانه باز خواهد گشت و جهان در
سال  1924پایان می یابد .عقاید منتشر شده او پیروان زیادی یافت و از سال  1879خود را کشیشی
از کلیسای مستقل پیتسبورگ قملداد کرد ،و در همان جا بود که کتاب برج دیدبانی را منتشر کرد.
پیروان او با نام های مختلفی شناخته می شدند ،از جمله «قوم دیدبان» .رهبر دوم آنان ،جوزف
فرانکلین رادرفورد ) (1869- 1942آنان را «شاهدان یهوه» نامید .این فرقه در زمان حیات رادرفورد
از چند صد نفر به یکصد و شش هزار نفر گسترش یافت و امروزه ادعا می شود که بیش از یک
میلیون عضو در کشورهای مختلف دارد .شاهدان یهوه معتقدند که فقط انتخاب یهوه (صورتی از نام
عبری خدا) است که انسان را وارد حکومت خدا می کند .از نظر آنان،شیطان بر دنیای کنونی
حکمرانی می کند و هر حکومت ،حرفه و دین سازمان یافته ای هم پیمان با شیطان و در مقابله با
خواست و اراده یهوه است.
آنان خود را بخشی از حکومت الهی می دانند و بر این اساس ،در نیروهای ارتش وارد نمی شوند،
تحت هیچ پرچمی در نمی آیند و هیچ منصب سیاسی نمی پذیرند .آنان از طریقه های دنیوی و از
اعیاد دینی سنتی پرهیز می کنند و عید کریسمس و پاک را منکرند .آنان با اتکا بر کتاب دانیال و
مکاشفه یوحنا معتقدند که تنها مسیح و  144هزار برگزیده دارای نفوس جاودانه اند و دیگران همه
فانیند ،اما یک فرصت و اقبال دیگری در دوره هزاره به آنان داده خواهد شد .دنیای کنونی پایان
خواهد یافت و دنیای جدیدی جانشین آن خواهد شد .در این زمان فقط عادالن حکومت می کنند و
ظالمان از بین می روند و آن  144هزار نفر به آسمان خواهند رفت و بقیه برای همیشه در زمین
زندگی خواهند کرد.
دیسپنساشنالیست ها (مقطع باوران):

این آیین نظامی از تفسیر کتاب مقدس است که همه زمان ها را از زمان خلقت جهان به بعد ،به
مقاطعی تقسیم می کند و هر مقطع را بخش واحدی می نامد .در هر مقطع ،خدا به طریق جدید ظاهر
می شود و با مردم به طرق مختلفی رفتار می کند .پنج مقطع نخستین به دوره هایی در عهد قدیم باز
می گردند و مقطع ششم زمان کلیسای مسیحی است و مقطع هفتم زمان آمدن ملکوت است .اگر اکنون
مسیحیان در مقطع ششم به سر می برند به یک معنا آنان در لبه وکناره ملکوت زندگی می کنند و باید
منتظر بازگشت قریب الوقوع مسیح باشند .آنان کتاب مقدس را از این منظر مطالعه و پیشگویی های
آن را در تأیید عقاید خود تفسیر می کند .مقطع باوران قرن بیستم آمریکا از مرجع اسکوفیلد کتاب
مقدس ویراسته سایرس آی .اسکوفیلد ( )1841-1923استفاده می کنند که یک راهنمای مقطع باوری
برای تفسیر متون مقدس عرضه کرد .یادداشت های او بر نسخه کینگ جیمز کتاب مقدس برای مردم
طریقی شد که خودشان بتوانند کتاب مقدس را بفهمند و جواب هایی برای تعلقات خود در آن بیابند.
منـابـع
مری جو ویور -کتاب درآمدی به مسیحیت -مترجم :حسن قنبرى -قم -مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان
و مذاهب1381 -
مری جو ویور -مقاله مسیحیت نوین آمریکا -مترجم :حسن قنبرى -سایت باشگاه اندیشه
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