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 چکیده

ها، تنگنایي دشوار براي مردم اروپا و  افروزي آنقدرت رسیدن و جنگ حزب نازي، بهظهور 
کارنامۀ . رو شدند کلیساهاي آلمان در این دوره با آزموني دشوار روبه. وجود آورد آلمان به

ها و کمبودهاي الهیاتي ظرفیت. کلیساهاي پروتستان آلمان در این دوره جالب توجه است
هاي مسیحیان ژرمن و  در کلیساي پروتستان جنبش. یساها در این بحبوحه آشکار شدکل

. ترتیب به حمایت و مخالفت با رژیم نازي پرداختند کلیساي معترف ظهور کردند، که به
اي در الهیات لوتر داشت که در این دوره زمینهتبعیت از حکومت و مخالفت با یهودیان پیش

های الهیاتی را و شبانان کوشیدند ضعف متألهان بعضی از. ادهاي خود را نشان دآسیب
برطرف کنند؛ الهیات کارل بارت و دیتریش بونهوفر و بیانیۀ بارمِن از این جهت حایز اهمیت 

ها از های الهیاتی در پی اصالح برخی موانع الهیاتی یا سوءبرداشتاین تالش. هستند
کوتاهي در قبال کشتار یهودیان، ضعفي . ودندمسیحیت در راه مبارزه با حاکمان ستمگر ب

اي را هاي آموختهظهور رژیم نازي در آلمان پیامدها و درس. آشکار در کارنامۀ کلیسا بود
. نزاع ایمان و هراس در سطوح جمعي و فردي آشکار بود. براي کلیساي آلمان برجاي نهاد

ها بعد مورد   که تا مدت در این دوران خود سنتي را برجاي نهادمقدس کتابتکیه بر 
 .استفادۀ کلیسا قرار گرفت

 
الهیات پروتستان، بیانیۀ بارمن، دیتریش بونهوفر، کارل بارت، کلیساهاي پروتستان آلمان، : ها کلید واژه

 .کلیساي معترف، مسیحیت و حزب نازي و یهودستیزي در آلمان نازي
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 بیان مسأله
قدرت رسیدن،  گیري، بهدي شاهد شکل میال١٩٤٠ تا ١٩٢٠هاي کشور آلمان در دهه

حزب . ریز در اروپا بود خواهي و افول قدرتی فریبکار، پوپولیست و خونتمامیت
اي آشفته  آلمان معروف به حزب نازي به سرکردگي هیتلر در زمانه١سوسیالیست ملي

سربرآورد و با ایدئولوژي خود دست بر نقاط حساس رواني و اعتقادي یک ملت گذاشت و 
این رژیم بخش عظیمي از ملت و نهادهاي آلمان . هاي بسیار قدرت را قبضه کردا شرارتب

این رخداد . هاي تاریخ بشر را برافروختترین جنگ را با خود همراه کرد و یکي از بزرگ
تردید عملکرد مسیحیان و کلیساهاي بي. های مختلف بررسي کرد توان با روشعظیم را مي

طور  های مهم این رویداد است که به رابر رژیم نازي یکي از بخشپروتستان آلمان در ب
 .خاص برای پژوهشگران حوزۀ الهیات و کلیسای مسیحی اهمیت و جذابیت دارد

هدف از نگارش این مقاله بررسی عملکرد کلیساهاي پروتستان آلمان در برابر رژیم 
ها کاتولیک. ه شده استنازي است و کلیساي کاتولیک از میدان این مطالعه بیرون نهاد

دادند که با توجه به مرجعیت مرکزي و بیش از سي درصد جمعیت آلمان را تشکیل مي
شان و نیز بافت کاتولیک کشورهاي تحت اشغال و متحد با آلمان ساختار متشکل

ظرفیت زیادي در مقابله با رژیم نازي داشتند، لیکن در عمل چنین انتظاري برآورده 
قدرت رسیدن حزب نازي، واتیکان اولین نهاد رسمي خارجي بود که  پس از به. نشد

این توافق که از همان آغاز بارها توسط هیتلر زیر پا . اي با این رژیم تنظیم کردمعاهده
 بدین ترتیب کلیساي ؛[p11 ,20] از سوي او لغو شد ١٩٣٧ در سال نهاده شد، رسماً

در . دکرتقرار رژیم نازي سخت محدود هاي اس عملکرد خود را در سالدرعملکاتولیک 
ن ادار های شجاعانۀ کشیشان و دیناین دوره و پس از آن نیز هرچند شاهد واکنش

هاي الؤکاتولیک بودیم، اقدامات دستگاه پاپ و نهادهایي رسمي مانند یسوعیان س
 های کلیسای کاتولیک سیری نسبتاً بنابراین جریان مقاومت؛فراواني را برانگیخت

 .اوت از مقاومت کلیساهای پروتستان طی کرد که به تحقیقی مجزا نیازمند استمتف
سؤال مطرح این است که مسیحیان و تشکیالت کلیسایي پروتستان آلمان در زمانۀ 

ها چه  هاي آنها و واکنشها در آلمان و اروپا چه کردند؟ کنشقدرت رسیدن و تفوق نازي به
شان هاي تاریخيها تحت تأثیر ریشه ود؟ آیا عملکرد آنهایشان کدام ب ها و قوت بود؟ ضعف

بود یا بر اثر ضعف اراده و ایمان؟ در این مقاله اقدامات کلیساهاي پروتستان و تحوالت 
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کنیم؛ معروف پروتستان را در مواجهه با سوسیالیسم ملي مرور مي ها و چند متأله الهیاتي آن
 .خداد براي کلیساي آلمان خواهیم پرداختشماري از پیامدهاي این ر در پایان نیز به

 
 اهمیت موضوع

 تا ١٩٣٣هاي قدرت رسیدن و افول حزب نازي به سرکردگي هیتلر در خالل سال به
هاي جنجالي این سیاست. ثیر بسیار زیادي بر همۀ جهانیان گذاشتأ در آلمان ت١٩٤٥

و جنگ شد و به کشي حزب در داخل و خارج از آلمان، سبب وقوع آزار، شکنجه، نسل
سیطرۀ شوروي بر بخش : ها هستیم نازيشاهد پیامدهاي سیاستکنون باور برخي، تا

شرقي اروپا، استعمارزدایي از کشورهاي آسیایي و آفریقایي ایجاد کشور اسرائیل از این 
 ].٩، ص٣[اند جمله

تواند براي بررسي عملکرد کلیساي مسیحي و نقش آن در وقایع این دوره مي
دهد   زیرا این بررسی نشان می؛شگر حوزۀ مسیحیت موضوعي درخور توجه باشدپژوه

کلیساهای پروتستان در برابر یک رژیم سیاسی هولناک، تا چه حد منطبق بر مدعیات و 
 این دین، دیني با خصوص بهباورهای اخالقی، اجتماعی و انسانی مسیحیت عمل کردند؛ 

 .ب پروتستان یعني آلمان استترین مهد مذهمدعیات اخالقي غني در مهم
 

 نگاهي به وضعیت آلمان در آستانۀ ظهور سوسیالیسم ملي
هر نگاهي به جنگ جهاني دوم و آلمان نازي بدون در نظر گرفتن شرایط پیشین کشور 

هاي   آلمان در خالل سال1.تردید نگاهي صائب نخواهد بودو مردم آلمان بي
امپراتوري .  در این نبرد شکست خوردعمالً درگیر جنگ جهاني اول بود و ١٩١٨ـ١٩١٤

در سال .  روي کار آمد2اعالم برکناري کرد و دولت جمهوري، معروف به جمهوري وایمار
این .  مجلس جمهوري وایمار زیر تهدید حمله به آلمان، پیمان ورساي را پذیرفت١٩١٩

به . کردیل ميپیمان غرامتی سنگین و شرایطي بسیار تحقیرآمیز را بر مردم آلمان تحم
 . ننگ این پیمان بر دامن احزاب باقي ماند،این ترتیب

طور  بهها که نقش پررنگي در جمهوري وایمار داشتند، ها و دموکراتسوسیالیست
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گرا از جمله حزب سوسیالیست ملي به سرکردگي هیتلر، متهم هاي مليدائم از سوي گروه
اي مهار کند،  را تا اندازه٢٠ تورم آغاز دهۀ گرچه دولت توانست. شدندبه خیانت به میهن مي

 آمریکا بر اقتصاد شکنندۀ جامعۀ آلمان تأثیر نهاد و باعث ورشکستگي ١٩٢٩رکود اقتصادي 
]. ٩٨، ص٢[داران، بدهکاري کشاورزان و بیکاري گسترده در آن کشور شد سرمایه
کومت از کارگران، آمیز حها تبعیض زعم آن کاران کاسۀ صبرشان از حمایتِ به محافظه

میلیون نفری که بیکار شدند، به  بسیاري از شش. ها و یهودیان لبریز شده بودفمینیست
 دولت در ١٩٣٠از سال . دانستند، پشت کردندهاي خود ميرژیمي که آن را مسئول بدبختي

ارتش هم پیوسته در سیاست دخالت . برابر شرایط دشوار، روشی استبدادي در پیش گرفت
 ].٩ـ٩٨، صص٢[قدرت رسیدن هیتلر متزلزل شده بود  ها پیش از به دموکراسي مدت. دکرمي

هاي خیاباني بین راست و چپ و پایان درگیري، آلمان صحنۀ بی١٩٣٠با آغاز دهۀ 
 . هاي انتخاباتي همراه با زدوبند شدید بین احزاب مختلف مخالف دولت بودرقابت
 کودتایي نافرجام ١٩٢٣ پیش از این در سال ها قدرت گرفتند و هیتلر کهراستيدست

اینک ـ  را نوشته بود نبرد منسالۀ زندان پس از آن،   و در دورۀ کمتر از یکـکرده بود 
، ٨[جمهور هیندنبورگ به صدارت اعظمي رسید   در دولت رئیس١٩٣٣در ژانویۀ 

های دهوع. این، شروع تقالهاي هیتلر و حزب نازي براي قبضۀ قدرت بود]. ١٤ـ١٣صص
 اشتغال و رونق تازه، احیاي عظمت آلمان، گرفتن انتقام :انتخاباتی هیتلر عبارت بودند از

ها و ها، سوسیالیستها، کمونیستعهدنامۀ ورساي، جنگ تا سرحد مرگ با لیبرال
 مجدد یک ییهودیان، قانون و نظم، انضباط شدید، اخالق اجتماعي منضبط و البته احیا

 با توجه به شرایط وخیمي که بیش از یک دهه گریبانگیر آلمان .[18]آلمان مسیحي 
 .شده بود، این شعارها برای هر آلماني جذابیت فراوانی داشت

. خصوص بیسمارك بود تر از حاکمان سابق آلمان و بهبرخورد هیتلر با مسیحیت پیچیده
ت؛ با این حال  نبردي فرهنگي را با کلیساي کاتولیک به راه انداخ١٨٧٠بیسمارك در دهۀ 

ها کار را عالوه، عقاید دیني نازي به. خواستگونه که خود مي ها میدان داد، اما آن هیتلر به آن
ها کلیساروهایی معتقد بسیاري از نازی. کردداران مسیحي دشوار مي براي کشیشان و دین

 . نبودلی دار ساده ها کار هر کشیش یا دین داری آن بودند و فهم کژی موجود در دین
 بدون محدود 1مثبت مسیحیت خود اعالم کرد که از یک ١٩٢٠رژیم نازي در برنامۀ 

 مسیحیتمنظور از . [p117 ,10]کردن آن به یک کلیساي خاص حمایت خواهد کرد 
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هاي یهودي بود که  مسیحیت بدون ریشهـپرداز نازي  نظریه1 ایدۀ آلفرد رزنبرگ ـمثبت
های مردم آلمان در تحقق فعل رساندن توانمندی همسیحش مقتدر و مغرور و غایتش ب

 . ها و سیطره بر دیگران بودظرفیت
 

 کلیساهاي پروتستان و رژیم نازي
قدرت رسیدنشان بر حیات و الهیات مسیحي در آلمان وارد  ها و بهثیري که ظهور نازيأت

ني  مختلفي است؛ ظهور این رژیم در سطوح عملي و نظري، یعهای بخشکرد، داراي 
 .ي نهاد که هرکدام شایستۀ بررسي استبرجاثیراتي أالهیاتي، ت

 ترین مخالفت و مقاومت و البته کلیساي پروتستان آلمان در برابر رژیم نازي متشکل
دو جنبشي که حمایت و مقاومت . ترین حمایت را رقم زدترین و متشکلزمان بزرگهم

 کلیساي و 2ژرمن مسیحیان جنبش :ترتیب عبارت بودند از  سر زد بهها آنمذکور از 
 شان با رژیم نازي و البته با یکدیگر، گیري این دو جریان و مواجههشکل. 3معترف

 .ترین قسمت از مواجهۀ کلیساي پروتستان با رژیم هیتلر استمهم
 

 مسیحیان ژرمن
تر  در این دوره که پیش. گردد برمي١٩٢٠گیري جنبش مسیحیان ژرمن به دهۀ ریشۀ شکل

هایي خاصِ دینداران گرایي و نیاز به وحدت، آن هم براساس آموزهوصف شد، روحیۀ ملي
هاي با ظهور هیتلر و طرح وعده. آلماني، در بعضی از روحانیون پروتستان رشد کرده بود

 . پرشورش، بسیاري از مردم آلمان از جمله مسیحیان در او سیماي یک ناجي را دیدند
.  اعالم موجودیت کردطور رسمی به ١٩٣٢ مه اهجنبش مسیحیان ژرمن در م

خوبي  سسان اولیۀ این جنبش که از اعضاي حزب نازي بودند، از سازوکار این حزب بهؤم
هدف . [p21 ,20]د ناي سازماني براي حزب تدارك ببینخواستند سایهمطلع بودند و مي
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٣ .Confessing Church . ترجمۀ منصور معتمدي، ویراستۀ مصطفي بونهوفر). ١٣٨٨( .  ه.رابرتسن، اي«در کتاب ،
که تنها اثر مربوط به کلیساي معترف در زبان فارسي است، در برابر این اصطالح » ملکیان، تهران، حقیقت

خوریم ـ برمي Confessional و Confessingاما در برخي متون به تمایزي بین . آمده است» کلیساي اعترافي«
که البته مترجم اثر مذکور در آن اثر با آن مواجه نبوده است ـ و بنابراین ضمن احترام به مترجم و ویراستار 

 Confessional براي» اعترافي«ترجمه شود و » معترف«شود مفهوم مورد بحث به گرانقدر اثر مذکور، پیشنهاد مي
 .وانهاده شود
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. در آن باشد تشکیل کلیسایي ملي، همسو با حزب نازي بود که یک نفر در صها آن
 به یپرداز حزب نازي بود، احیاثر از فلسفۀ رُزنبرگ نظریهأاهداف عالی این جریان که مت

روحیۀ لوتريِ آلماني در کلیسا، مبارزه با مارکسیسم، تأکید بر نژاد آریایي و تصفیۀ اصطالح 
 بودند » یک خدا، یک ملت و یک کلیسا«آن، پیوند نازیسم و مسیحیت و درنهایت 

[10, p118] . ،با گذشت . بود» مسیحي بودن«تر از  مهم» ژرمن بودن«در بین مسیحیان ژرمن
یک سال، هیتلر لودویگ مولر را به ریاست این جنبش منسوب کرد و امیدوار بود او اسقف 

 .ملي شود و به این وسیله تسلط حزب نازي بر مسیحیان انجیلي را تأمین کند
  با صدور ١٩٣٤یاتي حزب نازی، در مارس م تردیدها دربارۀ مدعیات الهغر به
شد، اي براي ظهور هیتلر دانسته ميمسیح مقدمه. هاي جدید این تردیدها رفع شدبیانیه

حکومت بازوي . القدس براي ورود مردم آلمان به کلیساي مسیح بود و هیتلر راه روح
شدند  تلقي ميبیروني خداوند و کلیسا بازوي دروني خداوند براي برخاستن مردم آلمان

[20, p25-6] .هاي یهودستیزانه در امور الهیاتي نتایج دیگري در کنار این مدعیات، دخالت
، عتیق عهد، کنار نهادن »ربي پولس«حذف عناصر یهودي از مسیحیت، طرد : نیز داشت

االصل و سیاهان از کلیسا  از عناصر یهودي، حذف مسیحیان یهوديمقدس کتابتصفیۀ 
کید بر اینکه مسیحیان ژرمن دیگر أهمچنین ت. مرات مسیحیت مثبت بودکه همه از ث

زده نیستند، بلکه هواداران پرغرور مسیح ظفرمند پیروان مهربان و فروتن مسیح مصیبت
 . [18]و پیشوا هستند 

 

 کلیساي معترف
 گیري کلیساي معترفشکل
. ه اعتراض زدنداي از اعضاي کلیساي پروتستان در برابر مسیحیان ژرمن دست بعده

 غافل ها آنهاي نژادپرستانۀ جذبۀ نداي پرشور حزب نازي، بسیاري را از تباهي دیدگاه
 به منجر درنهایتاین اعتراضات . اما آرام آرام صداهایي مخالف نیز به گوش رسید. کرد

نظر  مخالفان در آغاز با مسیحیان ژرمن اختالف. شدگیري جنبش کلیساي معترف شکل
اما کار به مخالفت . اشتند و جز معدودي با رژیم نازي دارای مشکل نبودندالهیاتي د

 . اي با رژیم نازي کشیدسرسختانۀ عده
گیری ها در برابر مسیحیان ژرمن، شکلیافتۀ پروتستاناولین مخالفت سازمان

 مواضع خود را اعالم کرد و در اولین ١٩٣٣ بود که در ماه مه 1»جنبش اصالحات نوپا«
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بات اسقف ملي آلمان، در برابر لودویگ مولر نامزد مسیحیان ژرمن، نامزد خود را انتخا
: شد نام کلیساي معترف براي اولین بار در این انتخابات بر زبان آورده. معرفي کرد

 . [p29 ,20]» کلیسایي که باید از نو بیاموزد چگونه در برابر سرور مصلوبمان اعتراف کند«
 نفع مولر برگشت   در انتخابات دست برد و نتیجه به حزب نازي،با این حال

[20, p29] .ها نزاع در این سطح سیاسي نیست و باید از  روحانیون معترض دریافتند کار آن
 با تالش مارتین 1»انجمن اضطراري شبانان«جایي دیگر آغاز کنند؛ بنابراین دو ماه بعد از آن 

 ستم به اقلیت، و تفوق قهرآمیز بر کلیسا بود، ها متوجه عمدۀ اعتراض آن. نیمولر تشکیل شد
مادۀ آریایي بخشي از بیانیۀ حکومت بود و در . خوردچشم مي به» آریایي مادۀ «که اوجش در 

 ].٤٢٦، ص٦[تبارها از کلیسا الزامي شمرده شد آن اخراج تمامی یهودي
راي اعضاي اصلي انجمن اضطراري حول نیمولر گرد آمدند و سنگ بناي حرکتي ب

این جمع کوچک برخاسته از انجمن اضطراري، نام خود را .  کلیسا را نهادندیاحیا
 سال از گزندها محفوظ ماند و چراغ مقاومت دوازدهنهادند، که به مدت » شوراي برادران«

 . این شورا در این راه جان باختندیبسیاري از اعضا. [p32 ,20]را روشن نگه داشت 
کشیشان پروتستان را در خود جاي سوم  یکراري بیش از  انجمن اضط١٩٣٣تا پایان 

هاي معطوف بر پیوند کلیسا و دولت ادامه داد و شاخۀ جوانان مولر بر فعالیت. داده بود
 بنابراین بر شدت مقاومت ؛کلیساهاي انجیلي را با شاخۀ جوانان حکومت یکي کرد

 در بارمِن تشکیل شد ١٩٣٤  در حالي در اوایل2افزوده شد و اولین شوراي کلیسایي آزاد
طور  بهدر این شورا کلیساي معترف . [p119 ,10]س آن قرار داشت أکه کارل بارت در ر

کلیساي معترف در ماه مه همان سال دوباره در بارمن شورایي .  اعالم حضور کردرسمی
 .[p42 ,20] حاصل آن است 3تشکیل داد که بیانیۀ معروف بارمن

اي از جنگ جهاني تا جنگ او در دوره. دانندندیشۀ کارل بارت ميبیانیۀ بارمن را حاصل ا
معروف است که در یک . هاي چپ براي عدالت، زیستهاي جنبشویتنام و در زمانۀ تالش

اي بارت بر الهیات مکاشفه. [p123 ,22] بود و در دست دیگرش روزنامه مقدس کتابدستش 
رسد این مخالفت به نظر مي.  محکمي گفت4»!نه«تأکید بسیاري داشت و به الهیات طبیعي 

ها در حوزۀ الهیات و کلیسا نیز بر دالیل الهیاتي از مشاهداتش از تحرکات نازي قاطع عالوه
ها نه از مکاشفۀ خداوند، بلکه بنا بود در چرا که الهیات جدید نازي]. ٤٢٢، ص٦[متأثر بود 

 .ندآغاز ک» خون و خاك«مقام الهیاتي طبیعي کارش را از 
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٤. Nein! اي که بارت در پاسخ به طرفداري برونر از الهیات طبیعي نوشتمقاله. 
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بیانیۀ بارمن متشکل از شش بند بود؛ نخست، وجود هرگونه مکاشفۀ خداوند غیر از 
مکاشفۀ او در عیسي مسیح مردود است؛ دوم، قلمرو و ساحتي از زندگي وجود ندارد که 

تواند شکل پیام و تشکیالت خود را مطابق تحت سیطرۀ مسیح نباشد؛ سوم، کلیسا نمي
یاسي غالب تغییر دهد؛ چهارم، کلیسا در تعیین مناصب برخي اعتقادات ایدئولوژیک و س

هاي مختلف، از نظام حکومتي تبعیت نخواهد کرد؛ پنجم، حکومت نباید خود خود در رده
را یگانه نظم حاکم بر کل حیات بشري بداند و وظایف کلیسا را در دست بگیرد؛ ششم، 

 ها آن]. pp48-52 ,20 ؛٨ـ٤٢٧صص ،٦ [تواند مطیع اهداف دنیوي شودرسالت کلیسا نمي
هاي مسیحیان ژرمن در الهیات و کلیساي این بیانیه را براي جلوگیري از تحریف

 .مسیحي تنظیم کردند
 

 سرنوشت کلیساي معترف
 فشارهاي پلیسي بر ١٩٣٥سال .  فشارها بر کلیساي معترف آغاز شد،پس از این بیانیه

سومین جلسۀ شورا . زداشت شدند نفر باهفتصداعضاي این گروه افزایش یافت و حدود 
در . آورد تنگناهاي مالي بر اعضا فشار مي. [p120 ,10]در دفاع از همین افراد برگزار شد 

. هاي سیاسي یکي بودهاي کلیسایي در آلمان با بخشبندي بخشواقع تقسیم
هاي کلیسایي توسط حکومت از افرادي که طالب خدمات کلیسایي بودند دریافت  مالیات

 شد و در ازاي خدمات کلیسایي و خدمات اجتماعي به اصحاب کلیسا داده مي
 شریان اقتصادي کلیسا در دست دولت بود و رژیم نازي ،به این ترتیب. [p19 ,20] شدمي
 .کردراحتي از این ابزار استفاده مي به

یکي از موارد اختالف، . هایي در کلیساي معترف ایجاد شداز همین دوره انشقاق
که جایگزین اسقف مولر شد که جایگاهی ـ  یل وزارت امور کلیسایي در دولت نازيتشک

نظرها در این باره بود؛ گروهي موافق همکاري با رژیم نازي  و اختالف ـاجرایي نداشت
بودند و گروه دیگر مخالف آن، که این امر درنهایت سبب وارد آمدن فشارهایي بر گروه 

 .[p120 ,10]دوم شد 
 ١٩٣٧در فوریۀ .  دچار بحران شد١٩٣٦خلي کلیساي معترف از آغاز سال وضعیت دا

چهارمین شوراي کلیساي معترف تشکیل شد که موافقان رایش تصمیم به جدایي از این 
هنجار  ههاي نابدرواقع شروع کار جنبش، اعتراض به دخالت. [p120 ,10]کلیسا گرفتند 

د، درحالي که در آن دوره اقدامات و مسیحیان ژرمن در امور کلیسایي و الهیاتي بو
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اما به مرور ریشۀ این . طور کلي از محبوبیتي عام برخوردار بود هاي رژیم نازي بهدیدگاه
هاي رژیم نازي بر همگان روشن خواهيبر آن ماهیت زیاده هاي الهیاتي و عالوهتحریف

 .را جدا کردنداي راه خود ها رنگ و بوي سیاسي یافت و عده بنابراین فعالیت؛شد
 رهبران .[p107 ,16]از این پس کلیساي معترف متحمل فشارهاي شدیدي شد 

از آلمان، » زدایيمسیحیت«اي به هیتلر نوشتند و در آن به کلیساي معترف نامه
هاي نژادپرستانه، اقدامات خودسرانۀ گشتاپو، فشار بر مدارس دیني اعتراض سیاست

 ١٩٣٧هیملر در ماه اوت . ر و فشارها بیشتر شدکردند اما نویسندگان نامه دستگی
 با جدي شدن ١٩٣٨از سال . هاي آزمون کلیسایي را منحل کردتأمدارس دیني و هی

تر شد و همکاري محدودی هم که بین کلیساي معترف و  خطر جنگ، فشارها سخت
 هاي کلیسا چاپخانه١٩٣٩تا پایان . واسطۀ آزارها از بین رفت رژیم وجود داشت به
.  جاي آن را گرفتنبرد من ممنوع شد و کتاب مقدس کتابتعطیل و حتي چاپ 

.  خواستار ترك مناصب دیني از سوي اعضاي کلیساي معترف شد١٩٤٠گشتاپو در سال 
مخالفان سیاسي شد،  پناهگاهرفته رفته کلیساي معترف بدل به جنبشي زیرزمیني و 

 افرادي مانند بونهوفر در طرح در این میان. هرچند در آغاز چنین ادعایي نداشت
 .سوءقصد به جان هیتلر و رسیدن به توافق با متفقین دست داشتند که به انجام نرسید

 
 بررسي عملکرد کلیساهاي پروتستان

ها بودیم که البته به مرور تا پایان جنگ از در کلیساي پروتستان شاهد طیفي از واکنش
سیحیان ژرمن حضور داشتند و در سوي  طیف م،در یک سو. حجم اعتراضات کاسته شد

ها و روحیات البته در میان مخالفانِ مسیحیان ژرمن هم اندیشه. دیگر، کلیساي معترف
ها هم همین.  ایرادهایي الهیاتي به مسیحیان ژرمن داشتندمتفاوت بود؛ برخي صرفاً

کلیساي وقتی فهمیدند مخالفت با این جریان مخالفت با رژیم نازي و هیتلر است، از 
 . یی که باقي ماندند هم یکسان نبودها آننحوۀ مخالفت . معترف جدا شدند

 
 حکومت از تبعیت روحیۀ و هاپروتستان

در کلیساي پروتستان نوعي وفاداري مطیعانه نسبت به دولت وجود داشت که بسیاري 
. اننددهاي برخي از اعضا ميرغم رشادتهاي ناکامي کلیساي معترف عليآن را از ریشه

که برخي  درواقع زمینۀ الهیاتي کلیساي پروتستان بیشتر مساعد تبعیت بود، تا جایي
رو  هروب» مقاومتي همراه با دودلي«اند حتي در پایان دورۀ نازي با چیزي بیش از گفته
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 ای الهیاتي بود، حال آنکه کلیسا برای مبارزه نیازمند زمینه. [p334 ,15]نبودیم 
 . های مبارزاتی بود موجودش مانع از فعالیتهای الهیاتیآموزه

لوتر دربرابر . توان در نگاه لوتر به حکومت یافتریشۀ این نگرش کلیسا را می
طلبي کلیساي کاتولیک زمانۀ خود، معتقد بود کلیسا باید دست از دخالت در امور  قدرت

 لوتر به دو .دنیوي بردارد و دامن حوزۀ معنوي را به مسائل مادي و دنیوي نیاالید
القدس و  حاکمیت معنوي و دنیوي قائل بود، اولي برآمده از کالم خدا و هدایت روح

 ،٧[دومي حاکمیت دنیوي خداوند بود که به پادشاهان و شاهزادگان محول شده بود 
. وانهاد امور مربوط به قیصر را باید به قیصر و امور مربوط به خدا را به خدا]. ٧ـ٤٢٦صص

 ارجاع )١٤ـ١٣: ٢( و اول پطرس، )٧ـ١: ١٣( مدعاي خود به رومیان، لوتر براي این
ها به دخالت  ن این نگرش لوتر این زمینۀ الهیاتي، هم دلیل اعتراض اولیۀ پروتستا. داد مي

 با کلیساي ها آنمسیحیان ژرمن در مسائل داخلي کلیسا و هم دلیل همکاري نکردن 
 .شدتواند بامي معترف در مقاومت علیه حکومت

من ؤلوتر به دو اخالق فردي و جمعي اعتقاد داشت که اولي مربوط به حوزۀ فردي م
مسیحي، بر مبناي موعظۀ فراز کوه و در پاسخ به فیض خداوند است؛ و دومي بر زور و 

نهد ف بدان گردن ميیاجبار ابتنا دارد و شهروند از ترس پیامدهاي قصور در انجام وظا
رمانروا حق دارد که از شمشیر استفاده کند چون بشر  بنابراین ف؛]٩ـ٤٢٨صص ،٧[

. لوتر با دخالت مسیحیان در کار دولت مخالف بود .کار استسر و گنه خیرهطبیعتاً
 ١٥٢٠دست اشراف آلمان در دهۀ  ها و سرکوبشان به گیري او دربارۀ شورش دهقانموضع

ر را اخالقي نومیدانه و گراث اخالق اجتماعي لوتمک. نقطۀ روشني در کارنامۀ او نیست
پذیرش یا الاقل مخالفت نکردن با  خواند که مسیحیان را بهاهل ترك و تفویض مي

 ]. ٤٣١ص ،٧[خواند ساختارهاي ناعادالنۀ اجتماعي مي
 

 بارمن، تالشي براي اصالح
کیدش أتوان تالشي در جهت اصالح این زمینۀ الهیاتي دانست، زیرا تبیانیۀ بارمن را مي

همچنین این بیانیه با ]. p5 ,20ك . ، ر٢بند [حکومت بود  ري مسیح بر کلیسا وبر سرو
خواهي حکومت در بدل شدن به یگانه قدرت دخیل در زندگي انسان مخالفت  زیاده
تالش صورت گرفته در این بیانیه براي اعالم تفوق مسیح ]. p51 ,20ك . ر،٥بند [کرد  مي

ان تالشي براي مقابله با جدا کردن خلقت و توهاي حیات آدمي را ميبر همۀ عرصه
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، مثبت مسیحیتهای درواقع این امکان وجود داشت که با تکیه بر آموزه. نجات دانست
بخش آن دانست، که براي بخش و تحققفیض را نه ویرانگر طبیعت آریایي بلکه کمال

الشي براي پیوند  اما در اعالمیۀ بارمن شاهد ت1.یید این دیدگاه دشوار نبودأها تلوتري
ها در کلیساي معترف برخي انشقاق. شناختي هستیمنحوي مسیح بین خلقت و نجات به
 . [p125 ,10]دلیل نو بودن همین دیدگاه بود  گران بهبین مخالفان و مصالحه

او اساساً بر این باور بود که اشتغال جدي به الهیات، . آوردن این دیدگاهِ نو، کارِ بارت بود
در مبارزات کلیسایي . [p124 ,22] گرچه غیرمستقیم با حوزۀ سیاست خواهد داشت ارتباطی

در برابر حزب نازي برخي طرفدار اعتقادات قرن شانزدهمي کلیسا بودند، اما بارت طرفدار 
بند کلیسایي بود که از نو زنده شود و به اصول ایمان از نو اعتراف کند، نه آن که پاي

بارت در . [p125 ,22] 3 اعتقاد داشت نه اعترافي2ه کلیسایي معترفجزئیاتي کهن باشد؛ او ب
دلیل   از این مسأله شکایت دارد که بهاصول اعتقادي کلیسامقدمۀ مجموعۀ سیزده جلدي 

هاي داران و مبلغان به آغوش ایدئولوژي های الهیاتی مناسب، بسیاري از دینفقدان آموزه
 .[p125 ,22] ندافتمبتني بر نژاد و پیشواي سیاسي مي

توانست از زیر فشار گرفت، ميبارت معتقد بود اگر کلیسا اعالمیۀ بارمن را جدي مي
او از . [p247 ,14]ها خالص شود  يایدئولوژي ناز هرگونه الهیات طبیعي از جمله

ها بیانیه با نازي یید اینأهمکارانش در کلیساي معترف ناراضي بود، چرا که درعین ت
دید، در جایي گفته است  تناقض ميها آنبارت که در این رفتار . [p253 ,14]موافق بودند 

البته او برخي ایرادها . حکم همان بیانیۀ بارمنِ خود محکوم است که کلیساي معترف به
ایرادها را روا ؛ وی آن دسته از [p156 ,17]داند را به کلیساي معترف روا و برخي را ناروا مي

هاي کوچک باقي ها یک کلیساي مسیحي قوي نباید صرفاً در جبهه آندانست که بنا بر می
هاي دیگری هم بر عملکرد این کلیسا سرزنش. ماند و ضروري بود از موضع تدافعي بیرون آید مي

او معتقد بود ممکن است کلیسا . دانستها را روا نمي هاي کوچک وارد شد که بارت آندر جبهه
ه و از این جهت شرمسار باشد، اما در مقایسه با سایر مؤسسات و کاري کردنسبت به رسالتش کم

ها و اهل هنر، ارتش و تجار دلیلي براي دانان، تئاتري ها، اصناف، حقوقها مانند دانشگاهگروه
 .[p156 ,17] اش نیستشرمندگي

هاي الهیاتي را پر کند، اما توانست برخي از خأل بارمن ميۀخالصه آنکه اعالمی
                                                                                                                                                                             

کند، فیض طبیعت را الغا نمي«کردند که ، چرا که به این دیدگاه توماس تکیه مي هم دشوار نبودهابراي کاتولیک. ١
 .[p129 ,10]» بخشد کمال ميبلکه آن را

2. confessing 
3. confessional 
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ترین  که بدان پایبند ماندند، شجاعانهها آنبا این حال، . چنانکه باید از آن استقبال نشد
نکتۀ مهم دیگر آن است که جایگزینی دیدگاهي . بخش از مقاومت کلیسا را رقم زدند

بدیل در کلیساي یک منطقه، امري است نیازمند زمان و نباید انتظار داشت که با 
اند، بتوانند به یي که با نگرش الهیاتي خاصی خو کردههاگذشت یکي دو سال، شبان

 .باره آن را کنار نهند یا اصالح کنند یک
 

 کلیساي پروتستان و یهودستیزي
بنا بر مطالعات کلیساي جهاني پس از جنگ، کلیساي معترف هرچند کوشید در برابر 

هودي مقاومت و از سازي کلیسا از افراد و عناصر ی مادۀ آریایي و فشار حزب نازي در پاك
ها لۀ دفاع از یهودیانِ تحت آزارِ نازيأ در مسامااالصل خود حمایت کند،  اعضاي یهودي

 و در بحبوحۀ کشتار یهودیان در شرق اروپا شاخۀ ١٩٤٣در سال . [p127 ,10]وارد نشد 
اي عمومي در اعتراض به آزار یهودیان صادر کرد، اما پروسي کلیساي معترف بیانیه

 یهاي فردي برخي از اعضاالبته واکنش. [p80 ,16] معترف حمایتي از آن نکرد کلیساي
در این میان مارتین نیمولر، رهبر . زدني بود این کلیسا از جمله بارت و بونهوفر مثال

هاي کار اجباري رژیم نازي  تا پایان جنگ در اردوگاه١٩٣٧شجاع کلیساي معترف که از 
یهودي داشت، گرچه  خواندند، روحیاتي ضدصوص هیتلر ميسر برد و او را زنداني مخ به

 .با تصفیۀ کلیسا از عناصر غیرآریایي سخت مخالفت کرد
مسیحیان در قرون . ریشۀ تاریخي باورهاي ضدیهودي مسیحیان امري پوشیده نیست

اولیه تحت آزار یهودیان بودند و بر این باورند که روحانیون یهود عیسي مسیح را 
 را 1بندگي یهودیاناي با عنوان پاپ یوستین در قرن شش آموزه.  دار کردندمحاکمه و بر

لوتر در ابتدا چنین نگرشی را نسبت به . وضع کرد، که متضمن نفرت از یهودیان بود
ها دفاع  از یهوديدنیا آمد عیسي مسیح، یهودي بهاو در ابتدا در رسالۀ . یهودیان رد کرد

با گذر زمان و حصول این .  را به مسیحیت درآوردها نآکرد و طرفدار آن بود که باید 
هاي لوتر در دوره. کلي عوض شد  به مسیحیت نخواهند گروید، نظر او بهها آننتیجه که 

داران  هایي خشن دربارۀ یهودیان به دینهایي نوشت و توصیهبعدي حیاتش رساله
 را ها آنتواند جلوي کند که اگر نمياو درنهایت به خواننده گوشزد مي. مسیحي کرد

 بخواهد که به سرزمین خود اورشلیم روند و در آنجا به شرارت، ها آنبگیرد، الاقل از 
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بدیهي بود که مسیحیان ژرمن ]. ٥١٨ـ٥٠٧صص ،١[ دروغ، رباخواري و غیره ادامه دهند
 . دهندۀ راه لوتر بدانندخود را ادامه

غالب اعضاي کلیساي معترف به بر این سنت سفت و سخت لوتري، وارد نشدن  عالوه
له أ خود را متها آن. لۀ یهودیان بودأ به مسها آنتوجهي مسائل سیاسي نیز از دالیل بي

 به ها آنهاي بارت و نیمولر براي ورود رغم تالش بنابراین به؛ مداردانستند نه سیاستمي
 بارمن هم نامي از حتي در بیانیۀ مهم. مقاومت علیه رژیم نازي، از این کار سر باز زدند

 برخي معتقدند با توجه به اهمیت مسیح در این اعالمیه ،با این حال. یهودیان برده نشد
 در شخص او، بیانیۀ بارمن  ـ اعم از مسیحي و غیر آنـها و اشتراك همگي انسان

 .[p126 ,10] تحقق نرسید هایي داشت که بهظرفیت
ان چندان مورد توجه خود او نبود و از لۀ یهودیأ خود اعتراف کرد که مسبارت بعداً

  دوست، شاگرد و اِبِرهارت بِتکِهاي به او در نامه. کنداین جهت احساس تقصیر مي
من خود دیرزماني است که از محوریت ندادن «: نویسدنویس دیتریش بونهوفر مينامهزندگي

 تقصیر به مسألۀ یهودیان، الاقل در دو بیانیۀ بارمن که خود نوشتم احساس 
تردید اگر وضعیت ذهني معترفان به ایمان در آن دوره را بررسي کنید، بي. کنممي

باره وجود داشت، تأییدي عام از دو  اي در ایندرخواهید یافت که هر متني که در آن کلمه
 اینکه جریان امور مرا به سویي دیگر کشاند، . گرفتشوراي کلیسایي بارمن نمي

در . [p65-6 ,11]» .اي چنانکه باید، نکردمباره مبارزه بر اینکه در اینتواند عذري باشد نمي
 .باره دوراندیشي داشت کند که بونهوفر تنها کسي بود که در اینجا او اعتراف مي همان

هاي مختلف کلیساي پروتستان آلمان، بالفاصله پس از جنگ ها و گروهمقام
 و پشیماني از کوتاهي در مبارزه علیه هاي مختلفي حاکي از اعتراف به تقصیر بیانیه

در بیانیۀ اشتوتگارت که در 1.ها، اعم از آزار یهودیان، صادر کردندهاي نازيعدالتي بي
گوییم که از طریق ما رنجي ثر بسیار ميأبا ت«:  صادر شد، آمده است١٩٤٥اکتبر 

 مسیح علیه نام عیسي ها به سال. ..ها وارد شدمنتهي به بسیاري از مردم و ملت بي
 خود ،با این حال. شرارتي مبارزه کردیم که بیان دهشتناك خود را در حزب نازي یافت

دانیم که با شجاعتي بیش از این اعتراف نکردیم، با ایماني بیش از این دعا را متهم مي
. تر محبت نداشتیم نکردیم، با شوقي بیشتر اعتقاد نورزیدیم و با شور و حرارتي فزون

 .[p263 ,21]» . شروعي تازه در کلیساهایمان داشته باشیماینک باید
                                                                                                                                                                             

 .[p223-230 ,16]: توان در این جا یافتميه به مسألۀ یهودیان مرتبط است، کرا ها برخي از این بیانیه. ١
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. لۀ یهودیان فراتر از سایر اعضاي کلیساي معترف بودأمواجهۀ دیتریش بونهوفر با مس
هاي الهیاتي و ثیر محیط، ریشهأرسد او یکي از معدود افرادي است که تحت تنظر مي به

 برآمده از اهمیت فراوان مسیح در هاي اخالقيسایر عوامل بیروني قرار نگرفت و دغدغه
 به ١٩٣٣از بونهوفر . هاي رژیم نازي در هر شکلي بردعدالتيالهیاتش، راه به نبرد با بي

تنها باید نسبت به تبعیض علیه یهودیان  نه ها آنکلیساي انجیلي آلمان اصرار کرد که 
 که این ینيبلکه نسبت به تبعیض علیه همۀ یهودیان و سایر، مسیحي کلیساي آلمان

 . [p25-27 ,16] دناقدام کن، شدآزارشان ميباعث قانون 
هایي در سطوح ها سخت درگیر فعالیتهاي حاکمیت نازيبونهوفر در خالل سال

اش دربارۀ یهودستیزي  نگراني، بود، با این حالها آنالهیاتي و غیرالهیاتي در مخالفت با 
 اعالم کرد که کلیسا ١٩٣٣ سال در 1ايله او در مقا.یافتها گاه مجال ظهور مينازي

 ؛ باید مرجعیت و [p54 ,16]شیند بکار  نباید در برابر یهودستیزي حکومت نازي بي
هاي خود را به حکومت یادآوري کند، به قربانیان یاري رساند، و در این کار از مسئولیت

 اجهه با این درواقع همان کاري بود که بونهوفر خود در مو. خود مایه بگذارد
 .هاي حکومت پیشه کرد و در راه آن جان باختعدالتيبي

دوستانۀ بونهوفر که خود وی هم در مقالۀ مذکور نکتۀ بسیار مهم در مبارزات انسان
 شود، آن است که ورود او به این ساحت، از مدخلي الهیاتي است، نه بدان متذکر مي

 آغاز شود که سؤالر کنش ما باید با این کند که هکید ميأاو ت. گرایانه و لیبرالانسان
مسیح بابي گشوده در این عالم است، که براي همگان . [p130 ,10]» مسیح چه کسي بود؟«

شان است؛ ها گشوده و اینک دعوتي پیش روي نجات به ارمغان آورده، راه رستگاري را بر آن
. بیندتحت تأثیر این نگرش ميها را بنابراین بونهوفر مناسبات موجود بین خود و سایر انسان

اي از مسیح برده و مورد خطاب وی کسي است که همچون من بهره» دیگري«از نظر او 
کند که همۀ اقدامات ما در حمایت از یهودیان باید بونهوفر در مقالۀ مذکور یادآوري مي. است

 .[p54 ,16] دوستي لیبرالذیل محبت مسیحي انجام شود و نه با انسان
 

 دوگانه اي و بونهوفر و وظیفهبارت
یکي ساخت و : دیدنداي دوگانه بر دوش خود ميلهاني مانند بارت و بونهوفر وظیفهأمت

پرداخت الهیاتي مبتني بر مسیح که پروردگار خلقت و نجات، هر دو باشد و دیگري 
کلیسا  رابطۀ زمینۀسیر اندیشۀ بونهوفر در . ایجاد و بسط الهیاتي ناظر بر مقاومت سیاسي
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، روایتی لوتری و ١٩٣٢ سال درمنتشرشده 1ايو حکومت آموزنده است؛ وی در مقاله
 که در آن سخني از مقاومت سیاسي در میان دهدمیسنتي از رابطۀ دولت و کلیسا ارائه 

ها را کنار با وخیم شدن رابطۀ کلیسا و دولت، او تفکیک ساحت. [p126 ,10]نیست 
. [pp33-91 ,13]آورد ق به مسیح در جامعۀ مسیحي مينهد و روي به تسلیم مطل مي

اي دربارۀ سروري قطعی مسیح بر عالم نهد و آموزه گامي فراتر مياخالقسپس در کتاب 
بونهوفر اساساً تفسیر موجود از آموزۀ دو قلمرو . [pp38-42, pp161-184 ,12]دهد  ميارائه

 .داند و نه خود آموزه رالوتر را اشتباه می
همین دلیل بر یک  ۀ محوریت مسیح بعداً در مرکز افکار بونهوفر قرار گرفت؛ بهآموز

او به این باور . کید فراوان کردأمحور و شاگردي او در این عالم ت کلیساشناسي مسیح
 مرجعیتي در کنار کلیسا نیست، بلکه صورتي از مرجعیت ،رسید که مرجعیت حکومت

 ها آنت بر مسیح، سرور مشترك هر دوی کلیسا باید در برابر حاکمی. مسیح است
کید لوتر بر آموزۀ دو قلمرو و قدرت یافتن حکومت از جانب أت. [p311 ,12]شهادت دهد 

خداوند متفاوت از این اندیشه بود، زیرا پیامدش این بود که کلیسا نباید دخالتي در کار 
یل مرجعیت حال آن که دیدگاه بونهوفر حاکي از آن بود که حکومت ذ. حکومت کند

بنابراین کلیسا و فرد مسیحي باید در برابر . ر است و باید پاسخگو باشدیمسیح دا
تواند به معناي مقاومت در برابر خطاها و حکومت به مسیح شهادت دهند که این می

 .هاي حکومت باشدشرارت
قولي هرچه  به. محور اوستمشارکت بونهوفر در مقاومت، پیامد منطقي الهیات مسیح

تري از امور این عالم تحت  کید بر ربوبیت عیسي مسیح بیشتر شود، گسترۀ وسیعأت
 .]p126 ,10 به نقل از p28 ,19[شود استیالي او دانسته مي

شناختي بین کلیسا و بارت نیز بر ایدۀ دو قلمرو خط بطالن کشید و ارتباطي مسیح
د در برابر اعمال شرورانۀ درنتیجه به این باور رسید که کلیسا نبای. حکومت ایجاد کرد

 او اعالم کرد حکومت از اساس متعلق به عیسي مسیح است . حکومت سکوت کند
[9, pp101-148] .ها هم مقاومت در برابر حکومت را رد بارت که در زمان تفوق نازي

 و حکومت و کلیسا را دو دایرۀ [pp149-189 ,9]اي نوشت نکرده بود، پس از جنگ مقاله
 الم کرد و نه دو دایرۀ مجاور و این بدان معناست که کلیسا هرگز نباید درمرکز اعهم

 . تفاوت باشدمسائل سیاسي بي
 

                                                                                                                                                                             
1. Bonhoeffer,Dietrich (1965).Gesammelte Schriften, Munich: Chr.Kaiser Verlag, vol. V, pp. 227-75. 



 ١٣٩٤تان ، شمارۀ یکم، بهار و تابسهشتم، سال چهل و         ادیان و عرفان       ١١٦

  پروتستان آلمانکلیساهاي براي مواجهه ین اضمنی پیامدهاي برخی
برآمدن رژیم نازي، تثبیت قدرت و تجاوزش به سایر کشورها توفانی سهمگین بود، 

ها انسان آمیز فراواني بر سرنوشت میلیونثیرات فاجعهأ و تبار آورد هاي بسیار بهخرابي
چشم آزموني دید که بسیاري از مدعیات را به  توان آن را بهاز وجهي دیگر مي. وارد کرد

داران و متولیان امور معنوي و اخالقي در   دین،کلیساي آلمان. میدان عمل آورد و آزمود
یکي از پیامدهاي برجستۀ این .  آزمون بودندکنندگان اینترین شرکتاین نهاد، از مهم

 منهاي نتیجۀ قبولي یا رد براي ،با این حال. بود شکنجه و آزار کلیسا تصفیۀ ،آزمون
 . ثیر این دوره در کلیسا و افراد مشاهده شدأداران و کلیسا، تحوالت بسیاري تحت ت دین

  از سکه افتاد و هاي پیشین در سراسر کلیسابا ظهور ایدئولوژي نازي برخي بحث
طرح این مباحث را حتي در میان مسیحیان ژرمن نیز . میان آمد بهتر هایي حیاتيبحث

نام رابرتسون  یکی از مورخان کلیسای پروتستان آلمان در مقطع رایش سوم به. شاهدیم
 ونه بیستهاي ظریف بین هاي الهیاتي فراوان دربارۀ تفاوتمعتقد است موشکافي

 با تعصب و غرض همراه بود، در قیاس با بازسازي یک آلمان  که غالباًکلیساي ایالتي
در این برهه الهیات با مباحثي مثل . [p22 ,20]رسید نظر مي مقتدر و معنوي نامربوط به

حکومت، ملت، وحدت، مردم، اجتماع، همدلي، مبارزه والحاد جدید پیوند خورد، هرچند 
 . شتندگروهي رویکردي فاسد به این مباحث دا

سیاسي، از بنیان الهیاتي  الزم بود کلیسا براي مواجهه با این مسائل اجتماعي و
اما شرایط دشوار زمانه، . مناسبي برخوردار باشد که چنین نبود و کمبودهایي داشت

، بنیاني براي مقابله با مقدس کتابخوذ از أکلیسا را بر آن داشت که با تکیه بر مفاهیم م
رغم  طلبی و دنیاطلبی ایجاد کند و بیانیۀ بارمن بهاز قدرتهای برخاسته بدعت
اي، هراس از آزارها منجر به فراموشي گرچه براي عده. هایش چنین واکنشي بود نقص

. اي سخت برداین بیانیه شد، اما براي برخي دیگر پایبندی به بیانیۀ بارمن راه به مبارزه
چرا . تواند براي کلیسا داراي اهمیت باشدميبارمن نشان داد که یک بیانیه تا چه اندازه 

داران قرار  اي از مفاد ایمان در اختیار دینهم نزدیک کرد و چکیده که اعضاي آن را به
 . ها بایستنداعتقاديها و بيداد تا در آن زمانه بتوانند در برابر بدعت

آموزۀ دو . رخ دادبه این ترتیب، در برخي از مباحث بنیادین الهیات پروتستان تحوالتي 
تفوق حقیقت و مسیح بر همۀ . قلمرو و تبعیت از حکومت نزد متألهان تضعیف شد

داران امکان و رسالتي الهیاتي داد که  هاي حیات آدمي جاي آن را گرفت و به دین عرصه
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داده در  تحوالت رخ. خاطر تعهدي که به مسیح دارند، از خطاهاي حکومت انتقاد کنند به
. بارت و بونهوفر که پیش از این مورد اشاره قرار گرفتند، از این دست هستندهاي دیدگاه

هاي ناسنجیدۀ یهودستیزانه در کلیسا، ولو با اندکي تأخیر مورد سنجش قرار همچنین نگرش
به این ترتیب، دیدگاهي غیرانساني در کلیساي مسیحي مورد بازنگري قرار گرفت و . گرفت

 .کار گرفته شود  قضاوت ناسنجیدۀ دیگري، البته اگر بهاین امر الگویي شد براي هر
هاي  عدالتي را در برههکلیساي معترف آلمان تجربۀ گرانبهاي دوازده سال مبارزه با بي

ها مهمترین وظیفۀ خود را پس از جنگ بازسازي اعالم کردند،  گرچه آن. بعدي استفاده کرد
دانستند به ه بودند، اینک حق خود ميها که در مقابل هیتلر سکوت نکرد با این حال آن

همچنین پایان جنگ جهاني . [p124 ,20]رویۀ متفقین لب به اعتراض بگشایند هاي بياعدام
هاي بسیار ها درسيهایی که در دوران حکومت نازها و کشیشدوم براي بسیاري از شبان
 . قي بوداي در برابر نظام کمونیستي آلمان شرآموخته بودند، آغاز مبارزه

 در آلمان و الگوبرداري از آن در برخي مقدس کتابرابرتسون توجه دوباره به 
در اواخر سال . [pp13-15 ,20]داند کشورهاي دیگر را از پیامدهاي وقایع این دوره مي

ها به این باور رسیدند که تبلیغات رژیم نازي فشار زیادي بر جامعه  برخي شبان١٩٣٣
شده آن بود که جمعي کثیر  یکي از کارهاي انجام. کاري زد ست بهکند و باید دوارد مي

گرفتند و موعظۀ هفتگي  را برميمقدس کتاباز شبانان، قسمتي از قبل تعیین شده از 
صورت محلي دور هم  هایي از کشیشان بهگروه. کردندخود را براساس آن تنظیم مي

 کتابلعۀ جمعي آن قسمت از جمع شدند و تصمیم گرفتند یک روز را در هفته به مطا
اي سه قسمتي مرور به برنامه این برنامۀ مطالعۀ مشترك به.  اختصاص دهندمقدس

 درنهایتبدل شد، بحث دربارۀ مسائل مشترك شباني و  شامل مرور تفاسیر مختلف
 کتاب بنابراین در این قسمتِ آخر مباحث مربوط به ؛زیستنددربارۀ جهاني که در آن مي

 .آمیختحث مربوط به جهان معاصرشان در هم مي و مبامقدس
در پایان جنگ و .  و ابعاد مختلف زندگي بودمقدس کتابپیامد این برنامه، پیوند 

اي از آلمان باقي نمانده بود ای که جز ویرانههاي شدید متفقین، در زمانهپس از بمباران
در . کار گرفته شد کور بهکرد، تجربه و برنامۀ مذو وضعیت نابسامان اقتصادي بیداد مي

داران با راهنمایي   جمعي از دینها آنهر کجا که امکانش بود مجامعي تشکیل شد و در 
موضوعات .  جستندمقدس کتابیک کشیش دور هم گرد آمدند و پاسخ خود را در 

ثیر بازار سیاه بر کشاورزان وستفالیا، یا گرسنگي هزاران نفر در أآغازین این مطالعات ت
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نگاران آلمان هم با راهنمایي همچنین جمعي از روزنامه.  در هامبورگ بود١٩٤٧سال 
منظور یافتن   بهمقدس کتابشبان کلیساي معترف، هانس لیلیه، جلساتي با محوریت 

اینها از . [p127 ,20]اصول راهنمای نگارش گزارش در شرایط آزادِ جدید، برگزار کردند 
 .  درکوران وقایع سخت بودقدسم کتاب سال زیستن با دوازدهثمرات 

در درون . داران شد جنگ باعث تحوالت ایماني و اخالقي فردي در بسیاري از دین
داران گفتگو یا نزاعي بین اصول اخالقي و معنوي دروني و شرور هویدای  بسیاري از دین

 . شدها آناین شرور بیروني محکي بود که باعث ایجاد جهشي در . بیروني در جریان بود
هاي  به برخي از اعتراضات و مقاومتانسانیتجاناتان گالور در بخش انتهایي کتاب 

گوید در صورت زوال دین، زوال این کند و ميبرخاسته از اصول دیني اشاره مي
گاه این اندیشۀ  آن«های مبتنی بر پایبندي اخالقي، خسراني بزرگ خواهد بود؛ مقاومت

ایي نداشته باشي، قوانین اخالقي تو همان قوانین نگران کنندۀ یونگ چانگ که اگر خد
 ].٨ـ٦٦٧صص ،٥[» اخالقي جامعه هستند ممکن است تحقق یابد

شود از تردید در این مقاله مجال سخن گفتن از موارد فردي نیست و فقط ميبي
 نامۀ هلموت جیمز گراف ،با این حال. عنوان یک پیامد سخن گفت له بهأکلیت این مس

 به همسرش در آخرین مراحل دوران بازداشت و محاکمه که به اعدامش 1فُن مولتکه
دهد که خداوند چگونه او در این نامه توضیح مي. انجامید در این میان مثال زدني است

 او را به درنهایتدر پس رخدادهاي مختلف دستگیري و محاکمه منظور دیگري داشت و 
 ند به چه نحو شگفتي این موجود تنها به این فکر کن که خداو«سوي خود خواند؛ 

 .[p118 ,20]» اي قرار دادارزش را وسیلهبي
 آمیز قرن بیستم،  پس از بررسي رخدادهاي فاجعهانسانیتجاناتان گالور در کتاب 

هاي آموختۀ کلیساي آلمان گویدکه از قضا از درسگیري فردي مياي دربارۀ تصمیمنکته
] از شرارتي که با آن مواجهیم[وقتي رویمان را  «:هاستو همگان از دورۀ تفوق نازي

. کنیمگردانیم، دیگر شرّ عظیمي را که باید فوراً متوقف کنیم چندان احساس نميبرمي
 ].٦٦٩ص ،٥[» .نخستین گام این است که رویمان را برنگردانیم

 گیرينتیجه
 هم امیدهایی کلیساهاي آلمان در شرایطي ویژه و دشوار با رژیم نازي مواجه شدند که

در کلیساي پروتستان، مسیحیان ژرمن کوشیدند با .  ایجاد شدها آنهایي در هم نگراني
                                                                                                                                                                             

١ .Helmuth James Graf von Moltke نام کرایسو سرحلقۀ گروهي از مخالفان برجسته و تأثیرگذار نظام نازی به . 
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 با ها آن. عمل آورند ها بهمندي از حکومت نازيتکیه بر مسیحیت مثبت، حمایت نظام
 . هایي را برانگیختهایي در کلیساي پروتستان کردند که مقاومتاین هدف، دخالت

 . گیري کلیساي معترف بودها شکلقاومتترین این ممهم
هاي ریشه. کلیساي معترف سیري پر فراز و فرود را در مقابله با رژیم نازي پیمود

 نظر در مسایل الهیاتي، فشارهاي اقتصادي و امنیتي و  تاریخي الهیات پروتستان، اختالف
ثر بود و ؤا ممیلي ورود به مسائل سیاسي و خطرات این راه در مبارزات این کلیسبي

 کلیسا از مبارزات خود ،با این حال. ها را پایبند تبعیت از حکومت کرد بسیاري از شبان
این بیانیه داراي . هاي مهم آن استي نهاد که بیانیۀ بارمِن یکي از بخشبرجااي کارنامه
 کمبودهاي ،ها را پر کند، با این حالهایي بود و تاحدي توانست برخي خالءظرفیت

یکي از این . خوردچشم مي اني در مواجهۀ کلیساي پروتستان با رژیم نازي بهفراو
 . کمبودها، سکوت کلیساي معترف در برابر کشتار یهودیان بود

تالش و مبارزۀ اصحاب کلیسا در این دوره، پیامدهایي براي کلیسا و الهیات مسیحي با 
 هم در عرصۀ عمل و هم در عرصۀ ني مانند بونهوفر و بارت در این دوره متألها. خود داشت
دار و کلیسا را  ای الهیاتي را سامان دهند که فرد دینهایي کردند و کوشیدند آموزهنظر تالش

ها تالش. هاي حکومت خاموش ننشینندبر آن دارد تا با تکیه بر عیسي مسیح در برابر کژي
 آموزۀ مسیح در برای تعدیل تفسیرهای موجود از آموزۀ دو قلمرو و گشودن جا برای

 . های سیاسی و اجتماعی و تأکید بر تعهد اخالقی از این دست است عرصه
تر از قبل در کلیساها جریان یافت و تر و اساسي هایي عمیقدر این دوره بحث

های اخالقی و درنتیجه هم نزاع. مدعیات اخالقي و اعتقادي افراد محکي جدي خورد
ا شرور بیرونی آشکارتر شد و کلیسا هم به بعضی از ایمانیِ درونی افراد در مواجهه ب

همچنین . شدهای اشتباه خود در زمینۀ نظر و عمل واقف توجهیرویکردها و بی
داران درسي آموخت که   در حین مبارزه به بسیاري از دینمقدس کتابگیري از  بهره

اران و د هاي فردي و جمعي دینها و ترسرشادت.  بردندپس از جنگ از آن بهره
هایي که کلیسا از خود در این دوره نشان داد، این دوره را روحانیون و کمبودها و نقص

پیوند بین . کردداران آلماني  اي بزرگ و ارزشمند براي کلیساها و دینبدل به مدرسه
 .داران است  و ابعاد مختلف زندگی از پیامدهای مهم این دوره در بین دینمقدس کتاب
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