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Abstract

Religious exclusivism is one of the essential properties and historical 
characteristics of the Christian tradition. This approach has some significant 
theological and historical elements which include: 1. Bein referenceable to the 
New Testament, 2. Relying on historical facts of Jesus Christ’s life, 3. The 
necessity of direct Divine interference, 4. Centrality of some theological 
teachings, 5. The central and prominent place of Jesus, 6. The significant place 
of the Church and the Pope, 7. The secondary role of legal laws and the 
centrality of faith and grace, 8) Ignorance of other religions realities and values. 
Christian exclusivism has resulted in some important consequences during its 
history some of which are as follows: negligence of other religions’ values and 
the needlessness of learning from them; extreme belief in the sacred and 
avoiding rationality; a positive approach to one’s own identity and a negative to 
others’; ideological thought, threatening peace and extending war. The solution 
is to put aside exclusivism, and to be open to truths that other religions introduce 
which is attainable through dialogue and listening to other’s voices. 
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Introduction 

Religious exclusivism is based on some Christian theological teachings that 

are derived from the Bible which were introduced through some early 

Christian theologians’ viewpoints; like Saint Paul. This theological approach 

emphasizes on exclusive religious truthfulness and salvation, and denies and 

deprives other religious traditions of participating in divine truthfulness and 

salvation. In this paper, we try to show some essential roots and elements of 

Christian exclusivism and some outcomes that it can introduce for the 

Christian world and Christians’ dialogue with other religions. 

Summary 

Christian exclusivism is rooted in some Christian teachings, which are as 

follows: 1. Some verses of the Bible refer to it, 2. It is based on historical 

facts regarding the life of Jesus Christ, 3. It indicates direct interference of God 

to save his children, 4. It relies on some religious beliefs such as Trinity, 

Atonement, Resurrection of Jesus and Incarnation, 5. It depends on the 

centrality of Jesus Christ’s role, 6. It shows the high place of the Church and 

the Pope, 7. It pays more attention to faith and divine grace than legal duties. 

When we refer to the Bible, we see that there are some verses that confirm 

religious exclusivism; for example, in the book of John, it is said that there is 

no way to salvation except through Jesus. The Bible also says Jesus was 

born, suffered and crucified and died to save Christians and to remove their 

original sin. In fact, God has decided to send his son, namely Jesus, for 

removing and clearing the original and inheritable sins of his children; since 

without sending Jesus and his death, it was not possible to save his children. 

Therefore, Divine interference was necessary for saving his believers. Based 

on the aforementioned teachings, Christian theologians argue that there are 

some teachings that pertain to religious exclusivism. Teachings like the 

Trinity, Incarnation, Atonement, Grace, Faith and the Resurrection of Jesus 

can be considered in this case. The teaching of Trinity teaches us that God, 

the Holy Spirit, and Jesus are the same and have an equal divinity. Based on 

this teaching, Jesus has acquired a divinity equal to God. The teaching of 

Incarnation says that God has been embodied and shaped in the body of 

Jesus and accepted some corporeal virtues in order to save his children. The 

teaching of Atonement indicates that through crucifixion and the death of 

Jesus, all the sins of the children of God were forgiven and then they are 

considered as innocent servants of God. It is important to know that the later 

Christian theologians and communities have tried to find many religious 

justifications regarding such teachings.  
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They have discussed and confirmed these teachings in many Christian 

councils during the last 20 centuries. The next element is Jesus Christ’s 

central role regarding God’s project for saving his children. It means saving 

people was possible through Jesus alone; he is the only one who was worthy 

and suitable for actualizing such a divine program. So, he is the only way for 

the salvation of God’s children. Then, if we believe in such historical facts 

regarding Jesus’ birth, suffering, crucifixion, and final resurrection, we can 

be considered as his believers and all of our sins will be forgiven. Hence, 

Christians pay more attention to loving Jesus, Divine grace, and faith more 

than following religious rules. They believe that Jesus Christ has released 

them from legal laws through his crucifixion and suffering. The last element 

is the significant role and place of the Church and the Pope regarding the 

classic interpretation of the Bible and introducing the unique path of 

salvation. In this case, Catholic Christians believe that salvation is possible 

only through the Catholic Church and the Pope; whereas, Protestant 

Christians emphasize believing in Jesus alone as the only way for salvation. 

The combination and reciprocal cooperation of the aforementioned elements 

hase established and strengthened Christian Exclusivism from the early 

periods of Christianity up to recent centuries. 

The historical growth of Christian exclusivism has gradually led to some 

irrational and unpleasant outcomes. Some of them are: ignoring the realities 

and values of other religions, the disinclination of the Christians to listen and 

learn about other religions’ teachings and values, believing in extreme 

holiness regarding Christian teachings and avoiding thinking about their 

rationality, introducing a Christian’s identity to be based on negating other 

religions’ identity, welcoming ideological missionaries to invite others to 

Christianity and considering others as disbelievers who should accept the 

Christian invitation and evangelism.  

The way to exit Christian Exclusivism is to rethink the Christian teachings 

that led to exclusivism; especially teachings like the Trinity, Incarnation, 

Crucifixion, Atonement, the Church and so on. Christians also should try to 

study about other religions’ realities and facts through their eyes; not 

Christian eyes. They should emphasize on spreading dialogue between 

Christianity and other religions in order to recognize each others’ virtues, 

and to reform their own irrational teachings.  

Finally, all Christians and adherents of other religions, in particular, 

Muslims and Jews should note that God has willed to guide all of them and 

bestowed the grace of truthfulness and salvation to them based on their 

capacities. So most, or all the people of the world, have benefited from 

divine grace concerning truthfulness and salvation gradually; not 

exclusively. 
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مسیحی در سّنت  ییانحصارگرا یهامؤّلفه

ه قربان
ّ
 یقدرت الل

۱۸/۱2/۳۳۱۱تاریخ پذیرش:            |          ۳۳/۳2/۳۳۱۸تاریخ دریافت:  

 یحید  سّنت مس ییانحصا گتا یهامؤّلهه

 چکیده

و ویژگکی های تا یخی سکّنت مسکیحی اسکت. د  ایکن دیکدگاه بکت دانحصا گتایی دینی از صهات ذاتی و مشخصه
های مهکم تکا یخی و شود. این نگتش، مؤلههبخشی انحصا ی دین مسیحیت، تیرید اساسی میحّقانیت و نجات

؛ های تا یخی زندگی عیسٰی مسیح( ابتنا بت واقعیت۲؛ ( قابلیت استناد به رتا  مقّدس۵الهیاتی دا د ره عبا تند از: 
( ۶؛ مسکیح ( محو یت شکخص عیسکٰی ۱ ؛های الهیاتی خاصه( محو یت آموز۴؛ ( لزوم دخالت مستقیم الهی۷

 د سکت یهکاآموزهتوجهی به ( بی۸؛ ( نقش فتعی شتیعت و محو یت فیض و ایمان۳ ؛جایگاه مهم رلیسا و پاپ
بتخکی از رکه  ادیان دیگت. انحصا گتایی مسیحی، به بتوز پیامدهای مهمی د  طول تا یخ این دین منجت شده است

گتایی افتاطکی و دو ی از ( تقکدس۲ ؛های ادیان دیگت و استغنا از آموختن از آنهاغهلت از ا زش (۵ عبا تند از: آنها
، تهدیکد صکلح و گسکتتش (  سکالت ایکدئولوژی ۴ ؛اثبات هویت خودی و نهکی هویکت دیگکتی (۷ ؛عقالنیت

مسیحی و گشودگی نسبت به حقایقی است رکه ادیکان  ، عدول از انحصا گتایی فت از این بحتانها.  اه بتونجنو
 اند.گو و احساس نیاز به شنیدن صدای دیگتی قابل حصولودیگت حاوی و حامل آن هستند؛ حقایقی ره با گهت
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مقدمه
های اساسی سّنت مسیححی اسیت ش ییایت انیگات گفیت ایه انیتازخ   یاری  انحصارگرایی دینی از مؤلفه

اخشی انحصیاری دیین مسیحححت ش نجات مسحححت قتمت دارد. در این دیتگاخ ار دش شیژگی حّقانحت
، الکیه را ار کلحت دیین مسیحححت منحصیر سیا نه  نها حّقانحت ش نجاتیگد. این دیتگاخ نه أکحت می

( )حّقانحییت ش نجییات های دینییی را نحیید اًییت ام محییرش  از اییین دش مگه ییت الهیییدیگییر سییّنت
شاقع، مسئله  اصلی  حقحق آت است کیه حّقانحیت ش نجیات در  . در(Gellman, 2000, p. 401) انگاردمی

کیه آییا ایین اسیت  یگنت؟ پرسش دش ه منجلی میهای انحصارگرایی سّنت مسححی، چگگنپر گ مؤلفه
، لدشمام اه  فسحر انحصیاری از مسیئله حّقانحیت ش نجیات های الهحات مسححیشیژگی انحصاری مؤلفه

، مطالعیه  های دیگری هم قاال  صگر هسننت؟ ایرای پاسی  ایه ایین پرسیشکه یکلاین  انجامت یامی
گرایی ش کثیرت د در پیحش  رش دارد کیه ا ار نیت از ییًگ اداحات سّنت مسححی دش رشیکرد دیگیر را نحی

،  نها سّنت مسححْی حامل حقحقت  مطلق ش غایی اسیت ش دیگیر گرایی مسححیاساس یًگ  گرایی. ار
های فرای ش ارضی از هًات حقحقت نهایی را مینعک  ها ش رهحافتها، جن ههای دینی  نها جلگخسّنت

، شلیی دیگیر  رین راخ رسنگاری منعلق اه آت دیین  یاا اسیتن ش مطًئن، مؤثر ریرشاین کننت. ازمی
. (441۔444، ا4831، )ریچیاردز گاننت مگجب نجیات ش رسینگاری ییگنت نگای ش  احتی میادیات نحد اه

، نحد ا ارت است از ق گ  ش پذیرش این دیتگاخ که  حگیل ش   تیل شجیگد انسیانی گرایی مسححیکثرت
های دینیی ایدرع ایالم محگری اه طرق گگنیاگگت در درشت هًیه  سیّنت محگری اه  تااز حالت  گد

هیای ،  نها یک راخ ش یحگخ  نجات ش رسنگاری شجیگد نیتارد، الکیه راخگحرد. اه ا ارت دیگرصگرت می
.(14، ا4831، )هحکمنعتد ش منکّثری در این زمحنه شجگد دارنت 

در  یاری  ش سیّنت  -ار غل ه  نس نام گسنردخ  انحصارگرایی مسیححی  مالحظه   اریخی این رشیکردها دا 
 الهحات مسححی ی است. 

اهًحت انحصارگرایی مسححی، اه جهت نقش مهم ش مؤثری است که در  عححن نحگخ  مگاجهه ش رفنیار 
ادییات شاقع، این دیتگاخ مگجب نگرش  قری یام سیل ی مسیحححات ایه  مسحححات اا پحرشات ادیات دیگر دارد. در

دیگر ش ینا ت آنها از احنک  اا مسححی یتخ اسیت.  یالش م ّلنیات مسیححی قیرشت گذیینه ایرای 
شییژخ اسیال  در  های ادیات دیگیر ش ایهداگت دیگرات اه مسحححت ش مقااله  نظری ش اًلی اا گسنرش آمگزخ

های گنتانتی اه چنحن نگاخ ش نگریی اسیت. هًچنیحن شقیگش  شیجهات مسحححت، از ننایج اًلی پای
هیای صیلح ی الحیه ها ش هًچنیحن جن ها ش پرش سنات، اًت ام محات کا گلحکای درشت سّنت مسححیفرقه

، نظیامی ش ، مقاصت سحاسییانتی اه انحصارگرایی مسححی است که ال نهمسلًانات نحد از لگاز  اًلی پای
شیژخ جنی  ، ایهگالت قیرشت ا حیرچه  ح . اگرکردیاه آت کًک م دحن تحححمسگاخ اقنصادی سرات جهات 

، آفریقایی ش آمریکای ال حن اه ارشپا ش ضرشرت هًدیسینی جهانی اش  ش دش  ش مهاجرت مرد  ملل آسحایی
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گکاه موجکب ، اما هیو، سبب راهش تد یجی شدت این نگتش شده استآمیز و مدا ا با دیگتانمسالمت
به رنا  نهادن آن توس  بتخی متهکتان و ا بابان رلیساهای مسیحی نشده است.

ش انحصا گتایی د  سکّنت مسکیحی و غلبکٔه تقتیبکی و د  اینجا با نظت به حدود بیست قتن تا یخ نگت
( بکا ایکن پتسکش مهکم مواجکه هسکتیم رکه گتایکیگتایی و رثتت)شکمول تا یخی آن بت دیگت  ویکتدهکا

و چگونکه توانسکته اسکت  های تا یخی و الهیاتی داشته و دا دها و ویژگیانحصا گتایی مسیحی چه مؤلهه
سیحی حارم باشد و نحکؤه بتخکو د مسکیحیان  ا بکا ملکل و پیکتوان فکت و فتهنو م مدت زمان زیادی بت

د  جهان مسیحی و غیت مسکیحی شکود؟   ادیان دیگت تعیین رند و همچنین موجب ظهو  تحوالت مهمی
لحکا   بکه -انحصکا گتایی مسکیحی  گیکتد رکه، این فتضیه مکو د آزمکون قکتا  مید  پاسخ به این پتسش

، متککی اسکت رکه از آنهکا )ع( بکا  حضکتت عیسکٰی مسکیح  خاصکی دبت وقوع  ویدادهای  -تا یخی 
 شکوند رکه د ،  ستاخیز و فکیض منکتج مکیرّها ه، فداء و ، تثلیثتجّسدفتدی مانند  های منحصت بهآموزه

رکه متجکع و منشکی اصکلی  ایکن صتاحت، اشکا ه شکده اسکت. ضکمن تقتیبًا به همٔه آنها بهکتاب مقّد  
است ره د  آن هم جنبٔه تا یخی و هم جنبکٔه الهیکاتی ایکن  کتاب مقّد ، خود متن یحیانحصا گتایی مس

های مهکم عنکوان مؤلهکه تکوان مکوا د زیکت  ا بکهنگتش ذرت شده و بت آن تیرید شکده اسکت. بنکابتاین، می
؛ مقوّد کتواب ( قابلیت استناد به ۵د  نظت گتفت:  - اعم از راتولی  و پتوتستان -انحصا گتایی مسیحی 

( محو یکت ۴؛ ( لکزوم دخالکت مسکتقیم الهکی۷( ابتنای بت واقعیات تا یخی زنکدگی عیسکٰی مسکیح؛ ۲
. نقکش ۳( جایگاه مهم رلیسکا و پکاپ؛ ۶؛ ( محو یت شخص عیسٰی مسیح۱ های الهیاتی خاص؛آموزه

 های ادیان دیگت.. ( غهلت از ا زش۸فتعی شتیعت و اهمیت فیض و ایمان؛ 
، ها د  تکّون انحصا گتایی مسیحی یکسان نبکوده و نیسکتاست ره نقش همٔه این مؤلهه نکته مهم آن

، پتوتسکتان و ، ماننکد راتولیک ای مسکیحیهکای مهکم فتقکه، گتایشاسکاس تحکوالت تکا یخی بلکه بت
ت های مکذرو  د  طکول تکا یخ بیسکا تدورس و متغّیتهای دیگت، میزان و نحؤه تیرید مسیحیان بت مؤلهکه

 - با صتف نظت از بتخکی اسکتثناها - حال و د  مجموع این قتنی مسیحیت فتاز و فتودهایی داشته است.با
های ظهو  و بس  تا یخی انحصکا گتایی د  سکّنت مسکیحی ها و مؤلههتتین زمینهگهته از مهمموا د پیش

 اند ره د  ادامه، ابعاد آن بت سی خواهد شد.بوده

ساستناد به کتاب مقّد 
مسکیحیان اسکت؛ رکه  کتواب مقوّد تتین مؤلهه مو د توجه انحصا گتایی مسیحی استناد آن به متن مهم

اند. هایی است ره بتخی قّدیسان مسیحی همچکون پکولس نوشکتهو مجموعه نامه اناجی  چهارگانهشامل 
نسکبت بکه دیکن ره مجموعه این مدا ک دا ای اعتبا  تقتیبًا تام بتای عموم مسیحیانی اسکت رکه این ضمن
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تعابیت مختلهکی از حّقانیکت  کتاب مقّد ره د  فقتات مختل   این تتخود نگتش انحصا ی دا ند. مهم
ویژه موضوع نجکات انحصکا ی مسکیحان طکتح شکده اسکت رکه موجکب تقویکت مبکانی مسیحیت و به

از او  رکس غیکت یوو د  هک»آمده است:  اعما  رسوالن، د   سالٔه مثال بتای 1شود.انحصا گتایی مسیحی می
. (۱: ۵۲، اعمال رسوالن)« نجات نیست؛ زیتا اسمی دیگت زیت آسمان به مکتدم عطکا نشکده رکه بکدان نجکات یابنکد

« تواند به خکدا بتسکد مگکت بوسکیله مکن اه منم و زندگی منم. هیچکس نمی»، بیان شده: انجی  یوحنا د 
.  (۵۲: ۵، یوحنا)« د تا نجات یابندفق  رافی بود به او ایمان آو ن» ؛(۶: ۵۴، یوحنا)

فتاوان است ره عمدتًا بت دو نکتکه مهکم تیریکد دا نکد:  کتاب مقّد های ذرت شده از موا د شبیه نمونه
رکه  ایکن ، بتای نجات بشتیت بکه صکلیب آویختکه شکد و دوم،ره تنها شخص عیسٰی مسیحنخست، این 

رکس بکه ایکن واقعکه و  ، ممکن است و هتعتفی رتده استنجات نیز تنها از طتیق عیسٰی و  وشی ره او م
، بتای او امکان نجات وجود ندا د. بخشی اعتقاد نداشته باشداین بتنامٔه نجات

ابتنای بر تاریخ عیسٰی مسیح
مؤلهه دوم و مهم نگکتش انحصکا گتایی مسکیحی، اعتقکاد بکه وقکوع  ویکدادی اسکت رکه طبکق گکزا ش 

یح  خ داده است. به همین دلیل اگت رسی به این  ویدادها با تتتیکب خکاص بتای عیسٰی مس مقّد  کتاب
تواند از موهبت نجات انحصا ی عیسکٰی مسکیح ، مسیحی نیست و نمی، د  واقعخود عقیده نداشته باشد

 هایی به دا  آویخته شد رکه د  اثکت گنکاهرند ره عیسٰی بتای نجات انسانمند شود. این  ویداد بیان میبهته
عنکوان پسکت خکدا وجکود  شدن عیسٰی بکه ، آن  ا به ا   بتده بودند و هیو  اه دیگتی جز قتبانیآدم و حّوا

، امکا مسکیح شکدند آدم سبب شد ره عدٔه زیکادی گناهککا »آمده است:  نامٔه پولس به رومیاننداشت. د  
ناموه بوه )« بت صلیب رشته شکدگناه به حسا  آو د؛ زیتا از خدا اطاعت رتد و سبب شد خدا بسیا ی  ا بی

پیام ما این است ره مسیح بتای نجات انسان مصکلو  شکد »خوانیم: مینامه به قرنتیان . د  (۵۷: ۱، رومیان
پسکت خکود  ا فتسکتاد تکا رهکا ٔه … »آمده است رکه  رساله او  یوحنا. د  (۲۷: ۵، نامه پولس به قرنتیان)« و ُمتد

مسکیح بخکاطت گناهکان  عیسٰی »آمده است ره نامه به رومیان . باز د  (۵۵: ۴، رساله او  یوحنا)« گناهان باشد
؛ (۲۱: ۴، ناموه بوه رومیوان)« حسکا  آیکیمگناه بهما تسلیم متگ شد و دوبا ه زنده شد تا ما د  پیشگاه خدا بی

فدا رکتد تکا مکا  ، جان خود  ااینها همه از بترت وجود خداوند ما عیسٰی مسیح است ره د   اه گناهکا ان»

بوده است رکه  ،  وش استناد منابع الهیات مسیحی خود متهکتان مسیحی مدنظتکتاب مقد الزم به ذرت است د  ا جاع به آیات . 1
، جکو ج آئوین کاتولیو ( 8، هنکتی تیسکن؛ الهیات مسویحی( 2گتا ؛ ( د سنامٔه الهیات مسیحی، م 1توان به از جمله آنها می

شکناختی ایکن ، تونی لین اشا ه رتد. اطالعکات رتا تاریخ تفكر مسیحی( ۱، ویلیام هو دن و راهنمای الهیات پروتستان( ۴بتانتل؛ 
ن مقاله ذرت شده است.منابع، د  پایان ای
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ی  گناه آدم موجکب شکد عکده بسکیا ی محککوم بکه مکتگ »؛ (۵۵: ۱، نامه به رومیوان)«  ا دوستان خدا سازد
.(۵۶: ۱، نامه به رومیان)« رندره مسیح گناهان بسیا ی  ا به  ایگان پاک میشوند، د حالی

ت رکه موجکب فهکم و تهسکیت ، ویژگِی ذاتی مسکیحیت اسکدهند ره تا یخی بودناین موا د نشان می
، قیکام و مکتگ مسکیح ؛ زیتا د  صو ت صدق  وایتی ره مسکیحیان از زنکدگیشودانحصا ی از آن نیز می

طو  باشکد، خکوْد ، نکتٔه مهم آن است ره هیو نظیتی بتای آن د  ادیان دیگت یافتنی نیست ره اگت ایندا ند
ای از اعتقکادات ، نه صتف مجموعه، مسیحیتاقعو گواه خوبی بت  ویکتد انحصا ی مسیحیان است. د 

، بت وقوع سلسکله  ویکدادهای تکا یخی مبتنکی اسکت رکه نحکوه وقکوع آن ، بلکه مقدم بت آنرالمی و الهیاتی
، با فتض صحت ادعکای های الهیاتی مسیحی شده است. به همین دلیلگیتی آموزه، موجب شکل ویدادها

ه اولیه و مو وثی حضتت آدم )ع( و نقش تا یخی عیسکٰی مسکیح )ع( د  زدودن تا یخی مسیحیان د با ۀ گنا
فتد از مسکیحیت ایهکا بکه نقش مهمی د  تهسیت منحصکت ،توانندمی - نه به تمامه اگت -، چنین وقایعی این گناه

ی مسکیحیان ا زش رنند. به همین دلیل است ره استناد به تا یخ زندگی عیسٰی و نتایج الهیاتی ناشی از آن بکتا
 ای چندان آسان نیست.، اما مشکل آن است ره اثبات صدق چنین ادعای تا یخیحیاتی دا د

دخالت مستقیم الهی
، تیرید بت دخالت مستقیم خدا از طتیق مسکیح از موا د مهم و جالب توجه نگتش انحصا گتایی مسیحی

، د  هکیو دینکی یش از مسکیح و نکه پکس از او، نه پکره چنین دخالتی، د حالیبتای نجات بشتیت است
دهنکد: گونکه توضکیح می، دخالت مسکتقیم الهکی  ا اینمقّد  کتابمسبوق به سابقه نیست. بتخی عبا ات 

نجات تنها از طتیق خداوند و به واسطٔه متگ فدارا انه پستش عیسٰی مسیح بتای  هایی انسکاِن محککوم بکه »
؛ «(۵۲: ۴، اعموا  رسووالن) از دخالت مستقیم خدا بتای آن وجود ندا د غیت متگ تحّقق یافته است و  اه دیگتی

؛ (۲۷: ۵، یوحنوا) «ای است ره خدا فتستاده تا بتای آمتزش گناهان تمام متدم دنیکا قتبکانی شکوداین همان بّته»
 اه مکا فکدا  ، مسیح  ا فتستاد تکا د ببینید خدا چقد  ما  ا دوست داشت ره به  غم این ره گناهکا  بودیم»

، حاالرکه ، مسیح با  یختن خون خود این فدارا ی  ا د  حق ما رکتدشود. اگت آن زمان ره گناهکا  بودیم
تکتی بکتای مکا انجکام خواهکد داد و مکا  ا از خشکم و ، چه را های بز گگناه به حسا  آو دهخدا ما  ا بی

«.(۷: ۱، س به رومیاننامه او  پول)غضب خداوند د  آینده،  هایی خواهد بخشید 
رکتدن گنکاه  ای است ره گویا بدون چنین دخالتی، پکاکاهمیت مسئلٔه دخالت مستقیم الهی به اندازه

، تنهکا مو وثی نسل بشت و نجات حقیقی او ممکن نبوده اسکت. د  ایکن زمینکه بتخکی متهککتان مسکیحی
، ۵۷۳۶، )میشکلداننکد وحکی الهکی میتجّلی الهی و مصداق خود   ا -مقّد   کتابو نه  -شخص عیسٰی 

متعلکِق وحکی و انکشکاف الهکی اسکت: نیز تیرید شده ره عیسکٰی  مقّد  کتابطو  ره د  . همان(۷۵ص
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. بتخی متهکتان انحصا گتای مسیحی بکتای توجیکه (۷: ۵۴، یوحنا)«، پد   ا دیده استهتره متا دیده است»
، به دو متحله از تجّلی الهی معتقدند ره عبا تند از: تجّلکی هیتا یخی و الهیاتی مسئلٔه دخالت مستقیم ال

فکتض تجّلکی خکاص و انکدازه پیشعکام  ا همکان ، تجّلکی ، د  این زمینکهعام و تجّلی خاص. امیل بتونو
ره هت دوی آنهکا  این ، ضمناست عهد جدیدفتض وحی د  پیش عهد قدیمداند ره وحی د  تا یخی می

اثکت  بکت بتین، معنای اولیه تجّلی د  خلقت ایکن اسکت رکهیت خاص خود  ا دا ند. بناضتو ت و محدود
آو د ، مسئول و متتب  با خداست و د  پیشگاه او ست تعظیم فکتود مکیهو انساْن شخص ، انسان بماتجلی

مکین دلیکل شود. بکه هقابل بخشش شناخته می و نیز به واسطٔه این تجّلی، مسئول گناه خود و د  نتیجه غیت
نهسکه  چنکد فکی ؛ هکتبخش د  عیسکٰی مسکیح اسکتفتض و مقدمٔه تجّلی  هایی، پیشتجّلی د  خلقت

تواند عکّزت و رند ره د  تجّلی د  خلقت هیو موضوعی نمیبخشی ندا د. بتونو تیرید میاهمیت نجات
خکدایی رکه خکود  ا از شکوه مسیح  ا راهش دهد یا او  ا از آموزٔه لط  انحصا ی خدا دو  رنکد. همکان 

گویکد. از دیکد بتونکو اگتچکه دو تجّسد بکا مکا سکخن میم ، از طتیق رلمهٔ سازدطتیق خلقت متجلی می
، امکا انکشکاف عکام ، تجّلی عام خدا د  طبیعت و تجّلکی خکاص او د  عیسکٰی مسکیح وجکود دا دطتیق

انحصکا ی مسکیحیت نسکبت بکه تجّلکی بخشی داشته باشد. به نظت بتونو، ادعای تواند ویژگی نجاتنمی
؛ زیکتا حتکی ادیکان اولیکه نیکز بخاطت این نیست ره د  دیگت ادیاْن اثت و نشانی از اندیشه تجّلی وجود ندا د

تواننکد نمی -د  قیاس بکا ادعکای مسکیحیت  - ، بلکه به این سبب است ره آنهاچنین نشان و اثتی  ا دا ند
 .(۴۳ ، ص۵۷۸۴، ا دز)ن :  یچتجّلی معتبت و اصیل باشند 

، نیز معتقد است ره تجّلی  استین تنها د  حضکتت حکق -الهیدان انحصا گتای معاصت  - را ل با  
یعنی د  عیسٰی مسیح ظهو  یافته است و بنا بت این، حّقانیت و نجاْت تنها د  مسیح و از طتیکق او ممککن 

تجّسکد  ،ا   و دیگکت متکلمکان مسکیحِی همهککت او، از نظکت بک. د  واقکع(۴۵ ، ص۵۷۸۴، ) یچا دزاست 
، تجّلی خاص و منحصت بهتد خداوند د  حضتت عیسٰی مسیح است ره تنها یکبا  و بکتای همکٔه خداوند

 ها تحّقق و تجّلی یافته است.انسان
)دخالت مستقیم الهی( از منظت  ویکتد انحصا گتای مسیحی آن اسکت رکه  حال، اهمیت این مؤلهه

هی جز مسیح بتای تحّقق بتنامٔه الهی نجات وجود ندا د و بکه همکین دلیکل، خداونکد بکا ا ادٔه خکود د   ا
، به دا  آویخته شده و پذیتای متگ شده است تکا زمینکٔه ، د  قالب جسم او ظهو  رتدهتجّسد شدهم مسیح

رنکد رکه عشکق مهکتط گو میختید گناهان متدم و نجات آنها فتاهم شود. چنین دیدگاهی همچنین بکاز باز
طو  مسکتقیم جتیمکٔه گناهکان آنهکا  ا پتداختکه و هزینکٔه  به الهی به نجات بندگان موجب شد تا خدا خود

ره حتی با فتض تحّقق یافتن چنکین  ویکداد  این شود و آن، اما سؤالی طتح میعهده گیتد نجات آنها  ا بت
تتی تت و سکاده، حکیمانکهتکترتد ره او  اه منطقیا  نمی، حکمت و عدالت الهی ایج، آیا قد تتا یخی

شکود رکه ؛ زیتا امکان پذیتش منطقی این دیدگاه موقعی رمتت میبتای تحّقق نجات بندگانش انتخا  رند
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 بکا حلکول و - ، بتای نجاِت بنکدگان خکودشود ره خداوند، استدالل میهای مسیحیمطابق بتخی نگتش
، ۵۷۷۲، گکتا )مک ، همچون او  نج رشید و پذیتای مکتگ شکد جسمانیت یافت - سیحجّسد شدن د  ممت
بککت تعککالی خککدا از ماسککوی الّلککه و  مقووّد  کتووابرککه الهیککات مسککیحی و مککتن ، د حککالی(۴۵۲ : ص۲ج

: ۲ ، ج۵۷۷۲، )مکک  گککتا بککودن و تغییتناپککذیتی ذات الهککی تیریککد دا د  ، غیتجسککمانیتیثتناپککذیتی
 .(۷۱، صتا، بی؛ تیسن۴۵۸۔۴۵۳ ص

های الهیاتی خاصمحوریت آموزه
شکود، های بتجستٔه الهیات مسیحی ره د  نگتش انحصا گتایی بت آن تیرید و اصکتا  فکتاوان میاز ویژگی

، ایمکان و ، فکیضرّهکا ه، تجّسکد، های خاص الهیاتی است ره عمکدتًا عبا تنکد از تثلیکثمحو یت آموزه
ها یکی  یشٔه تکا یخی داشکتن و دوم امککان اسکتناد نهایی مسیح. از نکات مهم د با  این آموزه بازگشت

اساس تکا یخ زنکدگی  هایی بتآن است ره چنین آموزه است. منظو  از  یشٔه تا یخی مقّد  کتابآنها به 
 ایکن اند. ضکمنشکده تجّسد خدا د  مسیح تولیکد واقع، بت مبنای انگا ٔه تجّلی خاص و عیسٰی مسیح و د 

، ناموه بوه عبرانیوانو  انجی  یوحنا، د  مثال نیز به آنها اشا ه دا ند. بتای مقّد  کتابره فقتات متعددی از 
تکا بکه قتبکانی »؛ (۵۵: ۴، یوحنا)« و پست خود  ا فتستاد تا رّها ٔه گناهان باشد»آموزٔه رّها ه مو د تیرید است: 

پکس بتویکد و » گیتد:. د  متٰی آموزٔه تثلیث مو د تیرید قتا  می(۲۶: ۷، بتانیان)ع« خود گناهان  ا محو سازد
. د  (۲۸: ۵۷، )متکٰی  «و  وح القدس تعمیکد دهیکد ها  ا شاگتد سازید و ایشان  ا به اسم    و ابنهمٔه امت

ح ایمان بیاو  رکه تکو به خداوند عیسٰی مسی»، آموزٔه ایمان و فیض مو د تیرید فتاوان است: موا د بعدی نیز
فق  رافی بود به او ایمان آو نکد تکا نجکات »؛ (۷۵: ۵۶، اعما  رسوالن)« ات نجات خواهید یافتو اهل خانه

، یعنکی بکه شکود رکه خکدا آنکان  ا انتخکا  رکتده اسکتفیض بکه رسکانی داده می»؛ (۵۲: ۵، یوحنا)« یابند
. د  (۵۶: ۷، نامه بوه رومیوان)« رننده، بلکه از خدای  حمه استرننده و نه از شتابند، نه از خواهشبتگزیدگان

، یوحنوا)« رنکدره  ا بخواهد زنده می د  خود حیات دا د و هت»شود: تجّسد اشا ه می به آموزهٔ  انجی  یوحنا
 خوانیم: می مقّد  کتاب. د  فقتٔه دیگتی از (۵، یوحنا)« و رلمه خدا بود»؛ (۲۱، ۲۵: ۱

، اگت انسان با زبان خود نزد دیگتان اقتا  رند ره عیسکٰی مسکیح خداونکد اسکت و د  قعوا د 
، نجکات خواهکد قلب خود نیز ایمان داشکته باشکد رکه خکدا او  ا پکس از مکتگ زنکده رکتد

 .  (۵۵: ۵۵، نامه به رومیان) یافت
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اعموا  )واهکد رکتد طو  علنکی و ناگهکانی  جعکت خهمچنین تیرید شده ره مسیح شخصًا و جسمًا و بکه
آیم و شکما  ا بتداشکته بکا بکازمی»گهته شده:  -از زبان عیسٰی  - رساله مكاشفه یوحنا. باز د  (۵۷: ۷، رسوالن

.  (۷: ۵۲، مكاشفه یوحنا)« باشم و شما نیز باشیدخود خواهم بتد تا جایی ره من می
عمدتًا بت جتیکان خکاص  - دهندطو  ره نشان میهمان -های الهیاتی خاص مسیحی محو یت آموزه

هکایی ویژگکی ذاتکی واقکع، چنکین آموزه بتنامه الهی از طتیق عیسٰی مسکیح بکتای نجکات، تیریکد دا نکد. د 
ای رکه تکا یخ قکتون بعکدی مسیحیتی شده است ره د  طی قتون گذشته تکّون و بس  یافته اسکت. بکه گونکه

هکایی ، هموا ه بکت محو یکت چنکین آموزهاندصاد  رتده های  سمی ره آباء و  هبتان رلیسامسیحی و اعالمیه
 ۷۲۱د  « شکو ای نیقیکه»، نخسکتین شکو ای  سکمی رلیسکای مسکیحیان بکه نکام مثال اند. بتایتمترز داشته

و تقتیبکًا همکٔه شکو اهای مسکیحی تکا قکتن بیسکتم بکت  ۷۸۵میالدی و متعاقب آن شو ای قسطنطنیه د  سکال 
 ، آمده است: اند. د  متن شو ای قسطنطنیه ره شکل نهایی شو ای نیقیه استهمحو یت این آموزه صاد  شد

، آفتیننکدٔه همکٔه چیزهکای دیکدنی و ، به خکدای قکاد  مطلکقما به خدایی یگانه ایمان دا یم
، خکدا ، به وجود آمده از ذات پکد . او، پست خدا، عیسٰی مسیحنادیدنی و به ی  خداوندگا 

، وجکود آمکده و نکه آفتیکده شکده، بکه، خدای حقیقی از خکدای حقیقکیو  از نو ، ناز خدا
، همکٔه موجکوداتی رکه  وی شکدند ذات با پد  است. به واسطٔه او همٔه موجودات آفتیدههم

ها و بتای نجکات و  سکتگا ی مکا از آسکمان فکتود زمین و د  آسمانند. او به خاطت ما انسان
گتدید. او  نج رشید و  وز سوم بتخاست و به آسمانها صکعود رکتد.  ، جسم شد و انسانآمد

.  (۴۸ ، ص۵۷۸۵، )لین او بتای داو ی زندگان و متدگان مجددا بازخواهد گشت

هکای اصکلی دهکد رکه همکٔه آموزهوضوح نشکان می، بهاعتقادنامه شورای قسطنطنیهطو  ره عبا ات همان
ه موجب نگتش انحصا ی مسیحیان به این دین شده اسکت. مسیحیت تهسیت خاص و انحصا ی دا ند ر

، فکیض و بازگشکت نهکایی مسکیح رّها ه، فداء و ، تثلیثتجّسدهای بت آموزه اعتقادنامه، د  این بتای نمونه
های  سکمی شکو اهای جهکان مسکیحیت د  ها و بیانیهره د  تمام اعالمیه این تتتیرید شده است. جالب

شود. بکتای های خاص مسیحی با عبا ات مختل  دیده میا قتن بیستم همین تیرید بت آموزهقتون بعدی ت
، شکو ای ۴۱۵، شو ای رالسدون د  سکال ۴۷۵های شو ای افسس د  سال توان به مهاد اعالمیه، مینمونه

، شکو ای ۱۲۷ل ، شو ای او انکژ د  سکا۳۸۳، شو ای نیقیه دوم د  سال ۶۸۸۵هایقسطنطنیه دوم د  سال
، شکو ای فلکو انس د  ۵۷۵۷، شو ای پاپی مشهو  به بانیهیس سکوم د  سکال ۵۲۵۱چها م التتان د  سال 

نامووه اعتووراف، ۵۱۴۱۶۷، شککو ای تتنککت د  سککال ۵۱۳۳د  سککال  اعتقوواد نامووه وفوواق، ۵۴۴۱سککال 
و حتکی تاحکدودی  ۶۵۸۸۳۵های ، شکو ای اول واتیککان د  سکال۵۶۴۷ - ۵۶۴۷د  سال  مینستر وست

، ۵۷۱، ۵۱۳، ۵۲۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۷۱ ، ص۵۷۸۵، )لکینشکود دیده می ۵۷۶۷۶۱های شو ای دوم واتیکان د  سال
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هکای الهیکاتی خکاص رکه د  اصکل،  یشکٔه واقع، تداوم تا یخی تهسیت نسبتًا ثابت از آموزه . د (۲۳۲، ۲۷۴
فتد از دین مسیحیت انجامیکده اسکت رکه هنکوز  به ایانه و تلقی منحصت، به تهسیت انحصا گتتا یخی دا ند

 های مختل  ادامه دا د.نیز به شیوه

محوریت عیسٰی مسیح
از موا د بتجستٔه انحصا گتایی د  سّنت مسیحی، تیریکد خکاص مسکیحیان بکت نقکِش محکو ی شکخص 

ه ا ادٔه الهکی و تنهکا بکت ، امکتی اسکت رکه بکعیسٰی مسیح د  فتایند نجات است؛ یعنکی موهبکت نجکات
، هیو رکس دیگکتی . پس(Gellman, 2000, p 405)شدنی است محو یت و توس  حضتت مسیح محّقق

رسوالٔه ، شایسکته و مناسکب نیسکت. د  همکین  اسکتا، د  جز مسکیح بکتای تحّقکق بتنامکٔه الهکی نجکات
ا اسمی دیگکت زیکت آسکمان بکه از او نجات نیست؛ زیت و د  هیو رس غیت»شود: تیرید می رسوالن اعما 

نجکاتی »خکوانیم: نیکز می نامه به عبرانیوان. د  (۱: ۵۲، اعما  رسوالن)« متدم عطا نشده ره بدان نجات یابند
، اساسًا نجات از گناه و متگ است ره این فتاینکد بکا آمکدن دوبکا ٔه مسکیح بکه اوج گیتدره با او صو ت می
من،  اه و  اسکتی و حیکات هسکتم. »آمده است ره  انجی  یوحناو د   (۲۸: ۷، عبرانیوان) «خود خواهد  سید

، زندگی جاویکد آن رسی ره به من ایمان دا د»؛ (۶: ۵۴، یوحنا)« آیدرس نزد پد  جز به وسیله من نمی هیو
 .  (۲۶: ۵۵، یوحنا)« یافته و هتگز هالک نخواهد شد

ی ره خکا ِج از و نیاگذ د و ، تنها از عیسٰی مسیح میدهند ره مسیت نجاتاین موا د به  وشنی نشان می
، نجاتی محّقق نخواهد شد. د  همکین زمینکه اسکت رکه د  سکّنت مسکیحی یسیو بدون حضو  فدارا انٔه ع

رکه او معکّتف و نماینکدٔه شککل این ، از جملهشودهای مهم دیگتی نیز به عیسٰی مسیح نسبت داده میویژگی
 - ، تجّلی وحی و انکشاف الهی دانسته شده است. مسکیحیان، معبود، خوِد خداپست خدا ،یافتهزندگی نجات

گونه تیرید دا ند ره فتایند نجاْت رکاماًل مسکیح -یافته است ره عیسٰی معّتف شکل زندگی نجات این با  د 
گی آن  ا هکم تعیکین ، بلککه شککل و چگکونسکازدیافته  ا ممککن میتنها زندگی نجاتاست؛ یعنی عیسٰی نه

 ،؛ زیتا مؤمنکان بکه سکبب  سکتاخیز عیسکی و بکه واسکطٔه ایمکان بکه آنهم نامیده شده« خدا پست»رند. او می
تت از عیسکٰی بکه مقکام ، یعنی د  متتبٔه پایینای  ا با خدا داشته باشند ره عیسٰی با پد  دا دتوانند همان  ابطهمی

واقکع،  تجّسکد و تجّلکی الهکی د  او و د  به شدِن عیسٰی نیز دقیقاً  خوانده فتزندخواندگی خدا نائل شوند. خدا
این مهم مو د تیرید قتا  گتفته اسکت:  نامه به رومیانیگانگی او و خدا د  سطح بسیا  باالیی اشا ه دا د ره د  

طبکق  -ی است ره . همچنین د جٔه الوهیت عیسٰی به قد (۷: ۵۵، نامه به  ومیان) «عیسی مسیح خداوند است»
شکود رکه گیتد؛ یعنکی عیسکٰی رسکی دانسکته میاو همچون خدا مو د پتستش قتا  می -سّنت  ایج مسیحی 

، ، عیسکٰی ره از منظت سّنت مسکیحیاین ،نهایت . د (۱۷۷ ، ص۲ ، ج۵۷۷۲، گتا )م را رتدی چون خدا دا د 
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ره وحکی دیگکتی  این ٰی منکش  ساخته است نهخوِد وحی و انکشاف الهی است و خدا خودش  ا د  عیس
، ایکن اسکاس . بکت(۷: ۵۴، یوحنوا) «، پد   ا دیده اسکتهتره متا دیده است»ا سال رتده باشد. طبق بیان یوحنا، 

و زیکدنی هماننکد عشکق واسطه دیدن خدا و عشکقمانند نیتویی است بتای بی - هاد  نظت راتولی  - مسیح
شود و د  ایکن شکتای ، انسان د  و ای بندگی به دوستی خدا فتاخوانده میاز طتیق مسیح ،و زیدن خدا. پس

 .(۳۵، ص۵۷۸۵، )بتانتلشود ، نیازمندی به خدا به نیازمندی به مسیح، تبدیل میتا یخی
رکه  نایک پایٔه واقعیت رلمه خدا د  عیسٰی مسیح بنکا شکود و ، تمامی الهیات باید بتاز دید را ل با  

، از طتیق ا اده و رنتتل عیسکٰی مسکیح اسکت رکه دانیمهمٔه آن چیزی ره ما و همٔه بشتیت د با ۀ خدا می
، انسکان گنهککا   اهکی بکه . از دیکد او( ۷۵، ص۵۷۳۷، )تکو انسهم خدای واقعی و هم انسان واقعی اسکت 

مکدد گتفکت.  مقوّد  کتوابیکد از شناخت خدا ندا د و خدا باید خود  ا به او نشکان دهکد. پکس تنهکا با
آید و هم آمتزش انسان توس  خدا و عکادل دست می ره هم شناخت خدا تنها از طتیق عیسٰی به د حالی

فهمیم؛ زیکتا او تنهکا موجکودی شدن او و بلکه معنای واقعی خلقت  ا نیز د  پتتو عیسٰی مسیح می شمتده
 .(Eliade, 1987, Vol. 2, p 71) ه استاست ره همٔه عالم بتای او و از طتیق او آفتیده شد

ای دا د. نکه اخالقیکات مسکیحیت پتسکند مسکیحیت چکه چیکز تکازه، مکتدم اغلکب میبه گهتٔه با  
فکتد  بهتد است و نه الهیات آن. از نظت با  ، جوا  این است ره آنچه د  مسیحیت منحصکت بکه منحصت

بکودن  ، از طتیکق پکی بکتدن بکه حقیقکیبکودن ایکن اسکت رکه انسکان ، خود عیسٰی است. مسیحیاست
هکای تبشکیتی و ، شخص جدیدی شود. پایه و اساس تمام فعالیتدهنده مصلو  شده و زنده شدهنجات

.(۵۲۵، ص۵۷۶۸، )هو دن، همانا عیسٰی مسیح است انجی موعظٔه 
محکو ی آن بکه مسکیحتکوان از راماًل انحصا گتایانه از آن بود ره می اهمیت محو ی این آموزه تهسیت

هکایش تنهکا بکت شخصکیت و د با  نجاْت تعبیت رتد؛ یعنی اصل نجات و نحؤه تحّقکق آن و همکٔه ویژگی
 ، عامل و الگکوی نجکات اسکت و، معیا ، اساس، مبنا؛ زیتا مسیْح مبداعملکتد عیسٰی مسیح مبتنی است

یتی از او و بدون ایمان به او ممککن نیسکت. ره هیو طتیق نجاتی بیتون از شخصیت او و بدون الگوگ این
مسکیحی بکتای پیکتوان خکود معتفکی  پیامد طبیعی چنین نگتشی طتد همٔه طتق نجاتی بود ره ادیان غیکت

؛ زیتا د  آنها شخصی مانند عیسٰی وجکود نداشکت رکه نقشکی هماننکد او ایهکا رنکد. د  نتیجکه، رتدندمی
رکه  حکالی زی است ره او بتای مؤمنان به ا مغان آو ده است؛ د نجاْت تنها د  عیسٰی و د  ایمان به آن چی

های بسیا ی هستند ره نه از جایگاه محو ی عیسٰی د   ویکداد نجکات آگکاهی دا نکد و نکه الگکوی انسان
 شناسند.ای ره او معتفی رتده  ا می ستگا ی

 نقش فرعی شریعت و محوریت ایمان و فیض
مسیحی، تیرید بکت نقکش اصکلی ایمکان و فکیض و غهلکت از نقکش  از موا د مهم انحصا گتایی د  سّنت
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 مقوّد  کتوابرکه چنکین دیکدگاهی د   ایکن تتشتیعت و احکام دینی د  مسکئلٔه نجکات اسکت. جالکب
« فق  رافی بود به او ایمان آو نکد تکا نجکات یابنکد»آمده است:  انجی  یوحنامسیحیان هم  یشه دا د. د  

، زنکدگی جاویکد یغام من گوش دهد و به خدا ره متا فتستاده است ایمکان بیکاو دهتره به پ»؛ (۵۲: ۵، یوحنا)
، بکه ، بلکه از همان لحظه از نابودی نجات پیدا رکتدهدا د و هتگز بخاطت گناهانش بازخواست نخواهد شد

   .(۲۴: ۱، یوحنا)« زندگی جاوید خواهد پیوست
 ، مانند:هم گویای این امت است مقّد  کتابموا د دیگت 

ناموه او  پوولس بوه )« تواند  ضایت خکدا  ا حاصکل رنکدبا اجتای شتیعت رسی هتگز نمی»
، یعنکی بکه شود ره خدا آنان  ا انتخا  رکتده اسکت؛ فیض به رسانی داده می(۲۵: ۷، رومیان

ناموه او  )رننکده ، بلککه از خکدای  حمرننده و نه از شتابنده اسکت، نه از خواهشبتگزیدگان
گنکاه بکه رکاماًل بی ، خکدا مکا  ااما ارنون اگت به عیسٰی ایمان آو یکم»؛ (۵۶: ۷، پولس به رومیان

 ایگکان گناهکان مکا  ا بتداشکته طکو   بکه ، چون عیسٰی مسیح به لط  خودآو دحسا  می
 ارنون دیگت د  قید شتیعت نیسکتید تکا گنکاْه شکما  ا»؛ (۲۴: ۷ نامه او  پولس به رومیان)« است

، نامه او  پوولس بوه رومیوان)« اید، بلکه به فیض و لط  خدا از قید آن آزاد شدهاسیت خود سازد
، بلکه از را هایی ره عیسکٰی نجاْت نه از را های نی  ما و انجام تشتیهات مذهبی»؛ (۵۴: ۶

سکیله آیکد. پکس مکا بکه ودست می ، بهمسیح بتای ما انجام داد و از ایمانی ره ما به او دا یم
، نکه آییمگناه به حسکا  مکیرنیم و د  حضو  خدا بیایمان به عیسٰی مسیح نجات پیدا می

.(۴، نامه او  پولس به رومیان)« به سبب را های خو  خود یا انجام تشتیهات مذهبی

دهند ره آنچه د  سّنت مسیحی بتای نجاْت مهم است، ایمکان بکه مسکیح و فکیض الهکی این موا د نشان می
شکود رکه همکین مسکئله محکل شدن نقش آنها می است ره موجب رنا  گذاشتن شتیعت و عمل یا رم  نو

اختالف مسیحیان راتولی  و پتوتستان است. رلیسای راتولی ، معتقد است عمل نیْ  تجّلِی ایمکان اسکت 
 سکتگا ی دو شکتط هکا، تحّقکق ، از منظت راتولی واقع یابد. د و ایمان به مسیح بدون عمل نی  تحّقق نمی

( اعمال نی . د مقابکل، رلیسکای پتوتسکتان ۲( فیض خداوند ره د  ایمان متبلو است و ۵دا د ره عبا تند از: 
تتین تیثیتات نهضت اصالح دینکی آن بکود ، یکی از مهمبت نقش صتف ایمان و فیض الهی دا د. د  این زمینه

ت نجات و آمتزیدگی از طتیکق ایمکان داد رکه مکا تین ، جای خود  ا به عبا ره عبا ت نجات از طتیق فیض
طکو  شود ره د  آنهکا پکولس بکهمتوجه می مقّد  کتابرنندٔه این نظتیه بود. ما تین لوتت به آیاتی از لوتت طتح

اساسی د  مو د آمتزیدگی از طتیق ایمان سخن گهته بود. به گهتٔه لوتت، عدالت خدا همان چیکزی اسکت رکه 
رند. این جمله ره عکدالت خکدا آشککا  ، با ایمان زندگی میص عادل از طتیق موهبت خدابه واسطٔه آن شخ

آمکتزد و شود؛ اشا ه به عدالتی انهعکالی دا د رکه بکه واسکطٔه آن خکدای مهتبکان مکا  ا محکض ایمکان میمی
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حی رند. بینش لوتت این اسکت رکه خکدای انجیکل مسکیطو  ره مکتو  است عادل به ایمان زندگی میهمان
، بلکه خکدای مهتبکان و پاداش دهد -هایشان اساس شایستگی بت - حمی نیست ره به افتاد داو  خشن و بی

نظکت لکوتت  ، سکه نکتکٔه مهکم مکو درند. پسمحّبتی است ره عدالت  ا چون موهبت به گناهکا ان اعطا می با
( ایمکان بکه مسکئلٔه اعتمکاد بکه ۲ی؛ تنها تکا یخ( ایمان، امتی شخصکی اسکت و نکه۵د با ۀ ایمان عبا تند از: 

سککازد. از دیککد لککوتت، ایمککاِن ( ایمککان، مککؤمن  ا بککا مسککیح متحککد می۷دهککد؛ های خککدا اهمیککت میوعککده
، بکه خکاطت شکخص ، مستلزم اعتقاد و اعتماد به این مسئله است ره مسیح به خاطت ما متولد شددهندهنجات

 .(۶۷۷۸ ، ص۲، ج۵۷۷۲، گتا )م ما به اتمام  ساند ما به صلیب آویخته شد و عمل نجات  ا بتای 
اهمیت این دیدگاه د با  نجات وابستگی آن تنها به ایمان به شخص مسکیح و آمکوزٔه فکیض و عکادل

ها بکه  ویکداد و  سکتاخیز مسکیح موجکب رند ره صتف ایمان انسکانشمتدگی است. این آموزه بیان می 
تقّید بکه اجکتای احککام شکتیعت  ت الهی است. پس، نیاز خاصی بهشدن آنها د  محض شدن و عادل پاک

بکا ایمکان  -ره انسان ، بلکه احکام شتیعْت تالش بیهودٔه شخص بتای تقّت  به خداست؛ د  حالینیست
ای شود رکه چنکین ویژگکییابد. د مقام مقایسه، مشاهده می احتی به چنین موهبتی دست میبه - و فیض

، فکیض و عکادلدا د و نه د  اسالم، بلکه تنها سّنت مسیحی است ره بت نقش ایمکان نه د  یهودیت وجود
رنکد و ایکن ویژگکی  ا صکهت پوشکی میشمتدگی تیرید افتاطی داشکته و از نقکش عمکل و شکتایع چشکم

داند. بخش خود میانحصا ی نجات

محوریت کلیسا و پاپ
ایی است ره د  طول تکا یخ تککّون سکّنت مسکیحی همحو یت رلیسا و پاپ د  مسئلٔه نجات نیز از مؤلهه

، ابتدا تنها بت نجاِت مبتنی بت ایمکاِن مسکیحی یکا بکت محو یکت عیسکٰی مسکیح واقع شکل گتفته است. د 
عنوان جامعٔه مؤمنان و جدایی رلیساهای شکتق و غکت  و نیکز  ، اما ظهو  تد یجی رلیسا بهشدتیرید می

های مسیحی انجامید و هت فتقکه و تستان، به طتد و تکهیتها دیگت فتقهاختالفات رلیساهای راتولی  و پتو
رلیسایی، نجات  ا د  فتقه و رلیسای خکود محصکو  و منحصکت رکتد. همچنکین تهسکیتی رکه رلیسکای 

داد و پکاپ  ا تنهکا مهّسکت ا ائه می -د  تقابل با رلیسای ا تدورس شتق  - راتولی  از متجعیت دینی پاپ
، بکه تکد یج، بکه انحصکا  نجکات نیکز د  دسکتان او انجامیکد. رکتدقلمکداد می قوّد م کتابخطاناپذیت 

 گونه بیان شده است:، ایناعتقادنامه آتاناسیو و د  همین  استا، د   نمونه بتای
خواهد باید پیش از هت چیز، ایمان رلیسای جامعی )راتولیکی( داشکته رسی ره نجات می هت

شک ، بکتای ابکد هکالک ، بکینخو ده نگاه ندا دا رامل و دست، این ایمان  باشد. اگت شخص
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ما عیسکٰی  اما بتای نجات جاودانی همچنین ضتو ت دا د ره به تجّسم خداوندِ … خواهد شد
ای گونکه بکه -این است ایمان رلیسای جامع. اگت رسی به این مطالکب …. مسیح ایمان داشت

.  (۵۴۱۵ ، ص۵۷۸۵، )لین ند نجات یابدتوا، نمیایمان نداشته باشد -رامل و عمیق 

 شود:گونه اظها  مینیز این بانیفیسهمچنین د  اعالمیٔه پاپی مشهو  به 

، ، رکاتولیکی و پکاپیبه مقتضای ایمان، باید باو  داشته باشیم ره تنها ی  رلیسکای مقکّدس
رنیم. طی به آن ِاقکتا  مکیوجود دا د. ما به این معنا اعتقاد  اسخ دا یم و بدون هیو قید و شت

بکه عکالوه، اظهکا  … د  خا ج از این رلیسا نه نجکات وجکود دا د و نکه بخشکایش گناهکان
انسکانی  ، بکتای هکتدا یم ره پاپ  ومکیرنیم و اعالم می، تصتیح میگوییم، میدا یممی

 .  (۷۲۵، ص۵۷۸۱ ،)اصالنضتو ت تمام و رماِل نجات است 

، چنین بیان شده است: ، تدوین شده۵۴۴۱تا  ۵۴۷۸های فلو انس ره د  سالد  تیییدیه شو ای 

، بلککه همچنکین تنها رهکا  و مشکترین، نکهرس از قلمتو رلیسای راتولی  بیکتون مانکد هت
توانند د  زمکته مشکا رت رننکدگان د  ، نمییهودیان و  افضیان یا اختالف رنندگان د  رلیسا

رکه بکتای شکیطان و اعکوان و  - بلکه همٔه آنهکا بکه د ون آتکش ابکدی حیات جاودان باشند و
ره ایشان پیش از پایان حیکات خکویش این  ، مگتخواهند  فت -انصا ش فتاهم شده است 
.  (۷۳، ص۵۷۸۶ ،)هی به رلیسا ملحق شده باشند 

گکوییم و ، میدا یمیبنابتاین اظهکا  مک»سندی منتشت رتد و د  آن گهت:  -میالدی ۵۷۵۲د  سال  - پاپ
رتدنکد رکه ها ادعا می پاپ«. رنیم ره  ستگا ی هت انسانی د  گتو اطاعت از اسق  ُ م استتصدیق می

رتدنکد رکه ، یا این ادعا  ا مطکتح میعنوان جانشین عیسٰی مسیح بت رل جهاْن سلطله و حارمیت دا ند به
.(۷۲۵، ص۵۷۸۱ ،)اصالن ، دخالت رنندتتوانند د  هت امتی ره گناه د  آن انجام گتفته اسمی

دهد می ، این  وِح منجی ماست ره جامعٔه مسیحیان  ا فتاتت از رل نظام طبیعی قتا بنا بت نگتش راتولیکی
های رلیسا نهوذ دا د و تکا آختالزمکان د  آن آسایی، بت همٔه بخشعنوان منبع هت فیض و هت قد ت معجزه به و

، بلکه بدن مسیح است ره حیات فوق طبیعی بکه آن عطکا ای نیست، رلیسا امت متدهن دیدگاهفّعال است. د  ای
، معتبت و ثابت  ا د  رلیسا بنیان نهاد ره با قد ت خودش آن  ا مسیْح ی  متجعیت تعلیمی، زنده… شده است

ها تتین جتیمکههمتاه بکا سکنگین تقویت رتد و با  وِح حقیقْت آن  ا تعلیم داد و با معجزات آن  ا تییید رتد؛ او
.(۵۲۸، ص۵۷۸۵، )بتانتل شوند افتیخاِص خود او د  میتعال ۀبه مثاب دیآن با میو فتمان داد ره تعالا اده رتد 
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ادیان دیگر درست یهاآموزهتوجهی به بی
انحصکا گتایی د   ، مؤلهٔه تکا یخیرم تا آغاز قتن بیستم، دستادیان دیگتد ست  یهاآموزهتوجهی به بی

، های مثبت ادیکان دیگکتسّنت مسیحی بوده است ره دا ای دو ویژگی عمده بوده است؛ یکی تییید حداقل
یافتکٔه دیکن ولی نارافی دانستن  اه نجات معتفی شده د  آنها؛ دوم، این تلقی ره ادیاِن دیگت شکِل تحتیک 

، د  طکول ایکن اسکاس انکد. بکت، محتومحقیقی هستند و از موهبت خاصی ره مسیحیت معّتف آن است
، شاهد عزم جّدی جهان مسکیحیت بکتای شکناخت حقکایق ادیکان ، بجز موا د اندکتا یخ سّنت مسیحی

، بلکه تنها د  یکی دو قتن اخیت است ره به تد یج، چتخشی د  نگتش مسیحی ایجاد شکده دیگت نیستیم
های ویتانگت صلیبی  ا بکتای نجکات قکدس از جنواین اساس است ره مسیحیان قتون وسطٰی  است. بت

روئیناس، د  قتون وسطٰی و بکا نوشکتن رتکا  )به زعم آنها، مسلمانان( آغاز میدست رّها  رنند. توماس آ
، تالش دا د تکا از عقالنیکت الهیکات مسکیحی و تبیکین مجموعه رّها  ره منظو  از رها  مسلمانان هستند

.  (۲۵۸ ، ص۵۷۸۵، )لینسازد جات  ا به دین مسیحیت منحصت می، دفاع رند و نآموزٔه فیض
  گوید:هم ره خود اصالحگت بز گی است، از حقایق خا ج از مسیحیت غافل است و می لوتت رینو

ها )یعنکی مسکلمانان خواه رّها  باشند و خواه ُتتک - رسانی ره خا ج از مسیحیت قتا  دا ند
هتچنکد  - هکای  ومکی(خواه مسیحیان د وغکین )یعنکی راتولی ، خواه یهودیان و عثمانی(

، با ایکن همکه د  آتکش و عکذا  ابکدی ممکن است تنها به ی  خدای  استین معتقد باشند
 .  (۷۲۵، ص۵۷۸۱، )اصالنمانند باقی می

یگکت ادیکان ، حّقانیت دین مسیحی  بطی به این واقعیت ندا د ره این دین بتتکتی ذاتکی بکت داز منظت با  
، بلکه بت این امت استوا  است ره نتیجٔه لط  وحیانی است. مسیحیت، از این جهت بکا ادیکان دیگکت دا د

گونه نیسکت رکه دینکی د  رنکا  سازی است و اینمکشوف تهاوت دا د ره د بتدا ندٔه لط  الهی د  خود
تنها دینی است ره انکشاف الهکی و لطک  ، بلکه تنها دین حقیقی است و، اما بتتت از آنها باشددیگت ادیان

 .  (۴۵، ص۵۷۸۴، ) یچا دزگونه است با ادیان دیگت تهاوت ماهوی دا د ، تا جایی ره ایناو  ا د بتدا د و البته
هککای اخالقککی و حقککایق و ا زش ، هتچنککد ممکککن اسککت د  ادیککان دیگککت نیککز بتخککیاز دیککد بککا  

حّقانیکت  -بکدیل عیسکٰی مسکیح به دلیکل وجکود بی -، ولی تنها مسیحیت شناسانه وجود داشته باشد زیبایی
؛ زیتا د  ادیان دیگت هیو نوع معتفکت و شکناخت واقعکی و صکحیح انحصا ی دا د و تنها  اه  ستگا ی است

. امیکل (۴۷۵، ص۵۷۳۶، )پتتسکونفتد اسکت  به آید و از این نظت، مسیحیت منحصتدست نمی نسبت به خدا به
هکای عتفکانی د  وجود تجّلی الهی  ا د  ادیکان چندخکدایی و گتایش -متهکت انحصا گتای مسیحی  -  بتونو
بتانگیز  ا صوم  تحسین ، ز تشت و یهودپذیتد و دیگت ادیان الهی همچون اسالمهای بسیا  ناقص آن میشکل
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حال، آنها  ا اشککالی از  این با ، اماا دپیوند نسبی وجود د مقّد  کتابدین دانسته ره میان آنها و دین مبتنی بت 
 دانکد. از دیکد بتونکو، اسکالمبخش میها  هاییخداپتستی معقول با لحن اخالقی و د  عین حال فاقد ویژگی

گوید او می رنند.، بخشندگی و ِست  حمت خدا  ا ا ائه نمیای از قداستدیگت ادیان غیت مسیحی، هیو جلوه
. جیمکز (۴۷، ص۵۷۸۴، ) یچکا دز مدعی نبود ره خدا د  شخص او تجّلی رکتده اسکتوجه  هیو ره محمد به

د  صکدد تطبیکق و مقایسکٔه  -بتای اثبات انحصا گتایی مسیحی  - بو لند، یکی از متکلمان مسیحی است ره
لنکد، دیگت ادیان با مسیحیت بتآمده تا بدین شیوه، عدم اصکالت اعتقکادات ادیکان دیگکت  ا اسکتنتاج رنکد. بو 

، بکودا و رند و به مقایسٔه آن با دیدگاه اسکالمبینی معتفتی و رالمی مسیحیت  ا اصیل تلقی می، جهانواقع د 
فتد دین مسیحیت و عدم اعتبا  ادیان دیگکت حککم رنکد.  به پتدازد تا از این طتیق به اصالت منحصتهندو می

، نقکش و شناسکی مسکیحی، انسانسکیحی از آننظت بو لند شامل مههوم خدا و تلقکی م محو های مهم مو د
 (.Borland, 1996, p. 4900)  سالت عیسٰی مسیح و نجات و  ستگا ی هستند

، بلککه آن دانکدتنها انحصا گتایی مسیحی  ا غیتموّجه و غیتعقالنی و غیتاخالقی نمیآلوین پالنتینگا، نه
ت د  میکان همکٔه ادیکان حکْق اسکت و تنهکا مسکیحیان اعتقاد او، تنها مسیحی شما د. به ا ضتو ی و الزم می

گویکد بکتای یابند و پیتوان ادیان دیگت  اهی به نجات و  ستگا ی ندا نکد. او میشوند و نجات می ستگا  می
ره فتْد آگاهی نسبتًا جامعی از ادیکان دیگکت داشکته باشکد و  این را بتد واژٔه انحصا گتا، شتطی قائل است و آن

گتایکی حدی د با ۀ مسکئله رثتت خوبی به خود جلب رتده باشد و تا عیات آنها توجه او  ا بهموجودیت و مد
هایی از این قبیل  ا بتای خود مطتح رتده باشد ره آیا ایکن اعتقکاد بکه واقکع، صکادق تیمل نموده باشد و پتسش

بت ما مسیحیان به نحکوی ویکژه،  تواند واقعًا صادق باشد ره پتو دگاْ  خود و طتح و بتنامٔه خود  ااست و یا می
.(۲۷۴۵، ص۵۷۸۵، )پالنتینگا اندبهتهسازی بیآشکا آشکا  رتده است و پیتوان دیگت ادیان از این خود

پوشی تقتیبًا آگاهانٔه متهکتان انحصا گتای مسیحی از حقکایق ادیکان دهندٔه چشم این موا د همگی نشان
های رلیسایی و دولتمتان غتبی جهان مسیحیت نیز نمود  وشکنی   پاپدیگت است ره د  مقام عمل و د   فتا

بینانکه ،  هبتان مسیحی  ا از نگتش واقعهای انحصا گتایانٔه مسیحیشدن د  آموزه واقع، غتق داشته است. د 
بکه  . به همین دلیل، ا سال مبلغان مذهبی پتوتستان و راتولیک و منصهانه نسبت به ادیان دیگت بازداشته است

، آفتیقا و هند نیز ا تباط تنگاتنگی با انگا ٔه بتتتی مسکیحیت بکت ادیکان دیگکت و  سکالت آنهکا بکتای شتق آسیا
ره این ویژگی با ا وپکای غتبکی نیکز پیونکدی ذاتکی  این بخش عیسٰی دا د. ضمندعوت دیگتان به پیام نجات

ود ره غلبکٔه نگکتش انحصکا ی مسکیحی و بودن ب ، مسیحیداشت و هنوز هم دا د؛ یعنی خصلت ذاتی ا وپا
هم پیوند متقکابلی ایجکاد رکتده بودنکد  ، با، سیاسی و علمی ا وپا طی قتون گذشته، تکنولوژیکیبتتتی نژادی

، علمی و فتهنگی ملل مستع  نقاط دیگت جهان، انجامید.، دینی، اقتصادیره به استعما  سیاسی
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پیامدهای انحصارگرایی مسیحی
قکتن گذشکته بکوده  های تا یخی و تقتیبًا ذاتی سّنت مسیحی د  طول بیسکتصا گتایی دینی از ویژگیانح

،  ویکتد انحصا گتایی دینکی های پیشیناست. به عبا ت دیگت، جتیان غالب بت جهان مسیحیت د  سده
گتایی ی به شکمولبوده است ره تنها طی یکی دو قتن اخیت شاهد اصالحاتی د  بتخی ابعاد آن و ِاقبال نسب

و منشی پیامدهایی بتای جهان مسکیحیت  هموا ه بتخی مشکالتی د  بتداشته مسیحی هستیم. این  ویکتد
مسیحی و ادیان دیگت شکد. د  اینجکا بکه بتخکی از  های جهان غیتویژه د  مواجهه مسیحیان با واقعیتو به

این پیامدها اشا ه خواهد شد.

ر و استغنای از آموختن از آنهاهای ادیان دیگ. غفلت از ارزش۱

ها و وجوه مثبکت ادیکان دیگکت غیتمسکیحی یکی از پیامدهای مهم انحصا گتایی مسیحی غهلت از ا زش
، یا نکاتوان از دیکدن واقعیکات ادیکان واقع، مسیحیان انحصا گتا به سبب چشم دوختن به دین خود بود. د 

پوشی حتی شامل نگکتش آنهکا بکه رتدند. این چشمل میبودند و یا نسبت به حقایق دیگت ادیان تغاف دیگت
ای مقدماتی بتای تجّلی خاص الهکی د  مسکیح ره آنها یهودیت  ا تنها متحله شد تا آنجادین یهود هم می

ویژه، اشکتتارات اعتقکادی و بکه های ادیان الهی چون اسکالمرتدند. همچنین آنها عمدتًا از ا زشتلقی می
های معنوی ادیان شتقی مانند هندوئیزم و بودیسم هم غهلت رتدند. چنین نگتشکی هآن با مسیحیت و جنب

هکای ادیکان دیگکت و ابعکاد طی قتون گذشته، مانع از آن شد ره گکتایش نیتومنکدی بکتای شکناخت ا زش
واقکع، از تبعکات مهکم انحصکا گتایی دینکی، اسکتغنا و  معنوی آنها د  عالمان مسکیحی، ایجکاد شکود. د 

؛ زیککتا الزمککٔه طبیعککی نگککتش مسککیحیان از آمککوختن از وجککوه ا زشککمند ادیککان دیگککت اسککتنیککازی بی
، نیازی به آمکوختن از دیگکتان اسکت. البتکهمیلی به شنیدن صدای دیگتی و احساس بیانحصا گتایی، بی
 شناسکی و از جملکه،رکاِ  شتق قکتن اسکت رکه بکه ۶یکا  ۱حکدود  - به مترزیت ا وپکا -جهان مسیحیت 

شناسی مشغول است و د  این زمینه توفیقکات خکوبی نیکز شناسی و ایتان، اسالمشناسی، چینسیهندشنا
، عمکدتًا نکه شکناخت شناسی مسکیحیان غتبکیفتض مهم شتق، اما باید توجه داشت ره پیشداشته است

 تبکی و، بلککه شکناخت شکتق از منظکت عینک  خکاص غ، آن گونه رکه هسکتندویژه ادیان شتقیشتق و به
، های جدید نهوذ د  شتق و شکتقیان اسکت. د  ایکن زمینکهتت، شناخت شتقیان بتای یافتن  اهدقیق طو  به

شناسی غتبیان، ی  پدیکدٔه علمکی و رند ره شتقتیرید می -متهکت معاصت پارستانی  - ضیاء الدین ستدا 
 ، بلککه آنمکت شکتق  ا د یابنکدویکژه، عظها نیست تا ماهیکت و بکهوجوگتی خالصانه بتای غتبیجست

ویژه اسکالم اسکت.  و به دا  غتبیان بتای شناخت و تسخیت و  ویا ویی با شتقنگتش و ایدئولوژی جهت
 و به گهتٔه او: سوی شتق بتای هضم خطتات احتمالی آن است شناسی، حترتی به، شتقبت این اساس
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رکه پتخاشکگتانه د  مقابکل همکٔه  ل شکدهشناسی، به سّنتی بسته و متکی به خکود مبکّد شتق
طلب مبکّدل شکده رکه انتقادات داخلی و خا جی مقاومت و زیده است. به نظکامی اقتکدا 

.(۵۵، ص۵۷۸۶، )ستدا امتوز هم مانند اعصا  استعما ی د  حال شکوفایی است 
د و تکا قکتن حاضکت د  همین  استا است ره عمده متهکتان مسیحی غتبی طی قتون وسطٰی و حتی دو ٔه جدی

های واالی اسالم و حتی ادیان دیگت یا غهلت رتدنکد و یکا نکاتوان بودنکد. د  ایکن از شناخت ماهیت و ا زش
قابل توجه اسکت. او د  مواجهکه  - ۵۷فیلسوف و متهکت فتانسوی قتن  -بتای مثال، دیدگاه ا نست  نان  ،زمینه

، اساسًا مخکال  علکم و تهککت ه منسو  به نژاد سامی استبه این دلیل ر با اسالم مدعی است ره دین اسالم
نظت از اند. به اعتقکاد او ، صکتفگاه  ابطٔه خوبی با فلسهه و فیلسوفان نداشتهآزاد است و حارمان مسلمان هیو

گتیزی و تهویض همٔه امکو  بکه خکدا و تقکدیت د  ،  وحیٔه  خوت و سستی و علمنژاد و به ِصتف اسالم آو دن
متهکتین غتبی با  باز د  همین زمینه است ره بتخی. (۷۷، ص ۲۵۵۱، ) نان و اسدآبادیگیتد انان شکل میمسلم

، رتکابی های مقّدس ادیکانتالش دا ند تا آن  ا همچون بتخی رتا  قرآن کریمنادیده گتفتن ا زش و عظمت 
 ، رتابی تحتی  شده معتفی رنند.و نه سخن مستقیم الهی و د  نتیجه )ص( ارتم آو ده شده توس  پیامبت

 گرایی افراطی و دوری از عقالنیت. تقّدس7

هکای الهیکات مسکیحی و بکا  آموزه گتایی افتاطکی د ، تقکّدسپیامد مهم دیگت انحصکا گتایی مسکیحی
طو  رنکد. همکانرتدن آنها از عقالنیت است ره امکان نگتش و ا زیابی عقالنی مشتتک  ا سلب می دو 

، رّهکا ه، ، تثلیکثتجّسکد، هکای مهمکی چکون انکشکاف الهکید انحصا گتایی مسیحی بت آموزهره بیان ش
های  یشکه ، فیض و ایمکاْن مبتنکی اسکت رکه عمکدتًا و از منظکت مسکیحی،،  ستاخیزاولیه و مو وثی گناه

جیکه عقالنکی چنکین ، مشککالت تبیکین و توتا یخی دا ند؛ نه صتفًا قابل تبیین عقالنی. به عبکا ت دیگکت
بخشکی و ای گتایی و تقّدسهایی منجت به رنا  گذاشتن  ویکتد عقالنی و پناه بتدن به  ویکتد ایمکانآموزه

شکود رکه نما منجت میگیتی نظامی از اعتقادات ایمانی و تناقضعقل به آنهاست. چنین دیدگاهی به شکل
ن و چتای عقل بشتی دانستن است. به همین دلیکل ، یعنی و ای چوبخشیظاهتًا تنها  اه حهظ آنها تقّدس

رکه چنکین  ایکن های الهیات مسیحی، ایمان بت عقْل تقدم و غلبکه دا د و بکا بیکاناست ره د  عمده گتایش
شکود. ها به سنجش عقالنکی خکوددا ی می، به مثابه استا ی الهی هستند، از تن دادن آن آموزههاییآموزه
، سومین  ئیس جمهو  امتیککا ضمن نقل سخن توماس جهتسون -ان معاصت متهکت پتوتست - گتا  مو

داند ره مانع  شد مسیحیان و نشانٔه بازگشکت بکه شکتک ره آموزٔه تثلیث  ا نوعی حماقت مابعدالطبیعی می
توانکد حکق امکو  فکوق تجتبکی و گوید: مشکل اصلی این آموزه آن است ره زبکان بشکتی نمی، میاست

.  (۴۶۳ ، ص۲ ، ج۵۷۷۲، )م  گتا جا آو د  متعالی  ا به
توانکد آن  ا داند رکه ذهکن انسکاْن مطلقکًا نمیتجّسد  ا آموزه و از استا  بتتت الهی می جو ج بتانتل نیز
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های مسکیحی یترگو  اشا ه رتد ره وجه مهم آموزهتوان به ری. همچنین می(۸۷، ص۵۷۸۵، )بتانتلد ک رند 
دستیزی و داند. بنا به ادعای او، خدا و دین اساسًا موضوعاتی نیسکتند رکه بتکوان نمایی آنها میتناقض  ا ِختم

.  (۷۸ ، ص۵۷۶۸، )هو دنمو د مطالعه عقلی و علمی قتا  داد 
، نهکی امککان هکای مسکیحی وی آموزههایی بستن د وازه عقالنیکت بکهنتیجٔه حاصل از چنین دیدگاه

وه مشتتک بین آنها و ادیان دیگت و محصو  ماندن د  جزیکتٔه اعتقکادات جزمکی نگتش تطبیقی و یافتن وج
 سازد.های دیگتان محتوم میاست ره ما  ا از موهبت سنجش نقادانٔه نظام انتقادی خودی و دیدن زیبایی

. اثبات هویت خودی و نفی هویت دیگری۵

هویت خکودی اسکت. بکه عبکا ت اساس نوع  مشکل سوم انحصا گتایی مسیحی، تعتی  هویت دیگتی بت
، ما از آن دسته بندگان خداییم ره شایسته و واجکد همکٔه فضکایل هسکتیم و دیگکتان فاقکد ، د  این دیدگاهدیگت

رنده از  ذایل دینی و اخالقی است. د  واقع، غلبٔه نگکتش سکلبی نسکبت  چنین دینی هستند و بلکه دین آنها آ
شدن چشمان ما از دیکدن محاسکن  نحصا گتایی است ره موجب بستههای مهم نگتش ا، از ویژگیبه دیگتی
تتاشکی ، غیتیکتهای دیگتی است. د  اینجا تیرید بت اهمیت خود منجت به طتح نوعی تضاد و تقابلو خوبی

شکود رکه مکا آنهکا  ا نکدا یم و اسکاس آن چیزهکایی تعتیک  می شود، یعنی دیگتی بکتو ستیزش هویتی می
، ویژگکی تکا یخی . متیسهانه ایکن امکت(Moyaert, 2011, p 53; Baumann, 2004, p18)تیم خواهان آنها هم نیس

چنکین دیکدگاهی  منجت شده است. ضع  مهکم انحصا گتایی مسیحی بوده ره به نهی هویت ایجابی دیگتان
همکٔه ، دیگکتی فاقکد گو و ایجاد تقابل بز گ بین خودی و دیگتی دینکی اسکت رکه د  آنوبستن د های گهت

گونه وجوه اشتتاک قابل اتکایی هم میان خودی و دیگتی نیست.ره هیواین  های ماست. ضمنخوبی

ها، تهدید صلح و گسترش جنگ.رسالت ایدئولوژیک۴

گیتی تد یجی  سالت ایدئولوژی  دعوت دیگتان بکه دیکن از نتایج نامیمون انحصا گتایی مسیحی، شکل
شکود. تجتبکٔه عنکوان رّهکا  شکناخته می علیکه دیگتانکی اسکت رکه بکهسازی جنو و جهاد ، مشتوعخود

های صلیبی مسیحیان علیه مسکلمانان و دعکوت  هبکتان مسکیحی از عکوام مسکیحیان بکتای جهکاد جنو
، نمونکٔه تکا یخی بسکیا   وشکن از  سکالت انکدمقّدس علیه رّها ی رکه سکتزمین مقکّدس  ا اشکغال رتده

تایی است. به این موا د باید ا سال مبلغین مسیحی به ملل شکتقی و آفتیقکا ایدئولوژی  مبتنی بت انحصا گ
، اقتصادی و غیکته بکتای سکلطه بکت جهکان غیتمسکیحی  ا هکم ، نظامیو استهاده از همٔه ابزا های سیاسی

گوی جهان مسیحیت با ادیکان غیتمسکیحی و تلقکی نسکبتًا خصکمانٔه وبست گهتتت بنافزود. از همه مهم
، تهدیکد های مهم آن اسکت. خالصکه ایکن رکه هبتان رلیساهای مسیحی نسبت به اسالم هم نمونهبتخی 



۱۱|        یحیدر سّنت مس ییانحصارگرا  هامؤّلفه

، ویکژه علیکه مسکلمانان ، بهای د  جهان رنونیالمللی و فتقههای بینها و خشونتصلح و گستتش جنو
ا  نیست. جویانه و انحصا گتایانٔه جهان ا وپایی و امتیکایی مسیحی بت رنهای سلطهاز انگیزه

کار برون رفت از انحصارگرایی مسیحیراه
انحصا گتایی دینی ویژگی و مؤلهٔه ذاتی مسیحیت است ره د  خصلت تکا یخی آن  یشکه دوانکده اسکت. 

، ، مانند تثلیکثهای مهم الهیاتیگیتی بتخی آموزهاین نگتش، بت فتایندی تا یخی مبتنی است ره به شکل
، ایمان و  ستاخیز منجت شکده اسکت. انحصکا گتایی مسکیحی، ، فیضه اولیه و مو وثی، گنارّها ه، تجّسد

گوی واقعکی جهکان مسکیحیت بکا جهکان وهای ادیان دیگت و عدم تحّقکق گهکتسبب نادیده گتفتن ا زش
، نکه بکتای شکناخت و غیتمسیحی شده است. به همین دلیل، مواجهٔه مسیحیان غتبی با متدم ملکل دیگکت

رکه بخکش ایکن  های آنها بوده اسکت. ضکمنبتدا ی از ثتوتبا آنها ره عمدتًا بتای رنتتل و بهته گووگهت
هکای ویژه د  قتون وسکطٰی و پکس از آن و جنوبه - های مذهبی د ون جامعٔه مسیحیزیادی از خشونت

د  نگاه انحصا گتایانه آنها  یشه دا د.  -مسیحیان با مسلمانان و یهودیان 
های مسیحی است رکه مقکوم ایکن ، بازاندیشی د  آن دسته از آموزه فت از انحصا گتایی مسیحی اه بتون

تنها توجیکه و تبیکین هایی هسکتند رکه نکهتجّسد و رّها ه از جمله آموزه ،هایی چون تثلیثدیدگاه هستند. آموزه
ت فتاوانکی د  ایکن زمینکه شکده ، بلکه صهت ِختدستیزی آنها موجب مشککالعقالنی آنها تقتیبًا ممتنع است

هکا و گکاه رنکا  گذاشکتن آنهکا از منظومکٔه الهیکات مسکیحی، د  اصکالح بتاین، اصکالح ایکن آموزهاست. بنا
، همچون پیتوان دیگت ادیان شایسته است رکه انحصا گتایی مسیحی بسیا  را گشاست. همچنین بتمسیحیان

؛ زیتا پیکام اصکلی همکٔه محو ی  وی آو ندی و حقیقتمحو ، به خدامحو ی افتاطی دست رشیدهاز مسیح
ره خکود این ، بلکه انبیاء حامالن پیام توحید هستند نهادیان الهی دعوت به توحید است نه به ی  پیامبت خاص

، پیتوان ادیکان الهکی  ا محو ی دینی به خدامحو یواقع، گذ  از شخص مبنا و اساس دعوت دینی باشند. د 
آو د و ، آنها  ا حول محو  توحید الهکی ِگکتد مکیصا گتایانه به دین و سّنت دینی خود  ها ساختهاز نگتش انح

بکت ایکن، مسکیحیان بایکد  سازد. افزون،  فتا  و مناسبات آنها می، تعاملگوواشتتارات توحیدی  ا مبنای گهت
مسکیحیت غکت  یعنکی  خکاص نگاه زاویهٔ تالش رنند تا حقایق ادیان دیگت  ا از زبان خودشان بشناسند؛ نه از 

های ادیکان دیگکت و عبکو  از انحصکا گتایی شناختی موجب وقوف به بتخکی توانمنکدی شتق شناسی. چنین
، صکلح و گوی ادیان است ره مایٔه گستتش احتتام متقابکلوگتدد. گام بعدی، ِاقبال به منطق گهتمسیحی می

شکدن  گوی ادیان همچنکین موجکب فکتاهموشود. گهتدیگت میهمویژه د ک متقابل ادیان از همزیستی و به
، تنهکا آمکوزد رکه خداونکدشکود و بکه مکا میهای انحصا گتایانه مسکیحیت میزمینٔه بازسازی و اصالح آموزه

رند. رس  ا به طتیقی هدایت می هاست و هت، بلکه  حمت واسعٔه او شامل همه انسانخدای ما نیست
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 گیرینتیجه
تکا یخی ۔های خکاص الهیاتیا گتایی، وجه غالب سّنت مسیحی د  طول قتون گذشته بوده و بت مؤلهکهانحص

توجه به احتمکال بکتوز بتخکی تحتیهکات  با  ره توجیه عقالنی انحصا گتایی مسیحی این مبتنی است. ضمن
حقکایق د  متون مقّدس مسیحیان ، را  آسانی نیست. انحصا گتایی مسکیحی موجکب غهلکت مسکیحیان از 

، فتهنگکی و ، نظکامیادیان دیگت و عدم د ک متقابل مسیحیان از باو های دیگت ادیان شکده و نتکایج اجتمکاعی
گتایی یکا سیاسی ناگوا ی  ا د پی داشته است. الزمٔه گذ  از انحصا گتایی مسیحی استقبال از  ویکتد شمول

 نجات به ادیان دیگت نیز هست.گتایی و توجه به نقش خدا د  اعطای موهبت حّقانیت و رثتت
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