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هنر و  فرهنگ 

مارتين لوتر: مردی که به قرون وسطی فرمان ايست داد
دنيای مدرن یا آنچه امروز به نام تمدن غرب می شناسيم، ۵٠٠ سال پيش با اقدام تهورآميز یک مصلح دینی شروع شد
که به رفورماسيون انجاميد. لوتر که انسان را به خدا نزدیک تر می خواست، زمينه طرد دین را از ساحت عمومی جامعه

فراهم کرد.

سال ٢٠١٧ سال مارتين لوتر خوانده شده است. از ٣١ اکتبر امسال برنامه های گسترده ای برای یادبود و بزرگداشت این مصلح بزرگ
دینی شروع می شود.

مارتين لوتر، پيشوای جنبشی است که به رفرم یا نوسازی آیين مسيح منتهی شد و پيدایش کيش پروتستان را به دنبال داشت. او
تنها اصالح کليسا و زندگی معنوی پيروان مسيح را می خواست، اما در دورانی که یکسره بر بنياد دین بنا شده بود، اقدام او به مثابه

دگرگونی تمامی دوران بود.

مارتين لوتر از نقش بزرگی که در تاریخ تمدن بشر ایفا کرد بی خبر بود؛ روحانی ساده ای بود که تنها قصد داشت به وظيفه دینی خود
عمل کند و ساحت دین را از قيدوبندهای دنيوی بپاالید.

لوتر در ١٠ نوامبر ١۴٨٣ در خانواده ای ساده و پرجمعيت در آیسلبن، شرق آلمان امروز، به دنيا آمد. در شهرهای ماگدبورگ و آیزناخ به
مدرسه رفت و در سال ١۵٠١ در دانشگاه ارفورت به تحصيل حقوق قضایی پرداخت.

در رویدادی که از افسانه و اغراق خالی نيست، در راه یک مسافرت گرفتار طوفانی مرگبار شد و در حالتی که از زندگی دست شسته
بود، از "عالم غيب" الهام گرفت که باید راهب شود و دو هفته بعد در صومعه شهر ارفورت دیرنشين شد.

دويچه وله فارسی / فرهنگ و هنر

中文
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کليسای ویتنبرگ، محل وعظ و خطابه مارتين لوتر

لوتر در سال ١۵٠٧ به طور رسمی کشيش شد و در همان سال در ارفورت به تحصيل الهيات پرداخت و همواره طلبه ای کوشا و پی گير
بود.

در سال ١۵١٢ که در رشته الهيات مدرک دکتری گرفته بود، در دانشگاه ویتنبرگ به تدریس پرداخت و دو سال بعد به عنوان واعظ
کليسای اصلی همان شهر شروع به وعظ و ارشاد پيروان مسيح کرد.

چندی نگذشت که لوتر در کسوت روحانی با وضعيت پرفساد و نابسامانی آشنا شد که ارباب کليسا بدان آلوده بودند و از همه بدتر
"تجارت آمرزش" بود. بسياری از کشيشان برای سرکيسه کردن مردم عادی، که از اعتقادات دینی بی خبر بودند، در ازای گرفتن پول به

آنها سندی می فروختند که تمام گناهانشان را می بخشيد و رفتن آنها را به بهشت تضمين می کرد.

لوتر در اعتراض به این وضعيت، نوشته ای در ٩۵ ماده یا تز تنظيم کرد و آن را برای آگاهی همگان به در کليسای بزرگ شهر آویخت. این
نوشته در واقع ادعانامه ای عليه کليسا بود که به اعتقاد لوتر وظيفه اصلی خود را فراموش کرده، به حقه بازی و زراندوزی روی آورده بود.

کليسای کاتوليک که مرکز آن در رم بود و بر سراسر اروپای آن روز سلطه داشت، بی درنگ در برابر اقدام تهورآميز لوتر واکنش نشان داد
و پاپ، پيشوای جهان کاتوليک، او را با حربه ای مخوف تهدید کرد: تکفير.

لوتر نه تنها در برابر حمله کليسا ادعانامه ی خود را انکار نکرد، بلکه طی مجادله ای در دانشگاه الیپزیگ، اصل خطاناپذیری پاپ را زیر
سؤال برد.

در ژوئن ١۵٢٠ لوتر حکمی تهدیدآميز از سوی پاپ دریافت کرد که با جسارتی
بی سابقه آن را به آتش افکند و سوزاند. چند ماه بعد او از کليسا طرد شد یا به

زبان امروزی کافر شناخته شد.

به دنبال طرد از کليسا دربار سلطنتی کارل پنجم، که خود پيرو پاپ بود، لوتر را از
حقوق شهروندی محروم ساخت. لوتر از والیت خود گریخت و مدتی زندگی

مخفيانه در پيش گرفت. در همين دوران بود که هم به افکار خود سروسامان داد و
هم انجيل را به زبان آلمانی ترجمه کرد.

لوتر در مارس ١۵٢٢ به ویتنبرگ برگشت و چند سال بعد، به عنوان نافرمانی
دیگری در برابر کليسای کاتوليک، با راهبه ای نامدار و نواندیش به نام کاتارینا فون

بورا ازدواج کرد و از او صاحب ۶ فرزند شد.

در طول چند سال گروه روزافزونی از مردم، و از جمله بسياری از شاهزادگان و اشراف بانفوذ، به درستی اندیشه های نوگرانه ی لوتر پی
بردند.

لوتر در ١٨ فوریه ١۵۴۶ در ۶٢ سالگی درگذشت و سه روز بعد در کليسای ویتنبرگ، همان پایگاهی که از آن سر به طغيان برداشته
بود، به خاک سپرده شد.

عصر پروحشت قرون وسطی

در سراسر قرون وسطی، که به درستی عصر تاریکی خوانده شده، اروپا گرفتار فقر و جهل و نکبت بود. نيمی از تمام نوزادان تا سه
سالگی از دنيا می رفتند. مردم در برابر اپيدمی های مخوفی مانند وبا و طاعون و تيفوس یا مصيبت هایی مانند سيل و زلزله جز توسل به

دعا و خرافه و جادو چاره ای نمی شناختند. کليسا نيز هربار عده ای از مخالفان خود را به عنوان جادوگران و کافرانی که با ارتکاب گناه
"غضب الهی" را برانگيخته اند، به هيمه آتش می سپرد.

مرگ و به ویژه هراس از "عذاب الهی" در "عالم آخرت" مؤمنان را در وحشتی هميشگی حبس کرده بود. مردم ساده برای رهایی از این
وحشت به کليسا پناه می بردند و می کوشيدند با اطاعت از دستورهای آن، بار گناهان خود را سبک کنند و از "مجازات الهی" در امان

بمانند.

ترس و جهل عوام، سرمایه ای بی کران برای اوليای دین بود که بيش از پيش به قدرت طلبی و ثروت اندوزی روی آورده بودند. آنها به برکت
جهل عمومی، به مردم تلقين می کردند که برای به دست آوردن "فيض الهی" و رحمت فرزندش عيسی مسيح باید همه چيز خود را به

کليسا واگذار کنند.

دین که شالوده زندگی معنوی انسان شناخته می شد، در واقع بر تمام هستی مادی و اجتماعی او نيز مسلط بود. کليسا برای حفظ
اقتدار خود سلسله مراتبی به پا کرده بود که انسان عادی در آن هيچ جایی نداشت. پاپ نماینده خداوند در روی زمين بود و پيام او از

طریق کاردینال ها و اسقف ها و کشيش ها سرانجام به توده عوام می رسيد. مسيحی عادی تنها از طریق کليسا می توانست پيام
خداوند را دریابد و به شرط جلب رضایت روحانيان، به قلمرو رحمت او راه یابد.

رنسانس: چرخش تاریخی



31.10.2016 DW.COM | 30.10.2016 | مارتين لوتر: مردی که به قرون وسطی فرمان ايست داد | فرهنگ و هنر

http://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A… 3/5

انجيل به ترجمه مارتين لوتر

در سده های چهاردهم و پانزدهم به تدریج بر بدنه ی دنيای کهن خراش افتاد. در ذهن برخی انسان های جسور این فکر جرقه زد که به
جای اطاعت کورکورانه از متون عتيق و مفسران نادان آنها، بایستی به عقل و خرد تکيه کرد. افرادی متهور در گوشه و کنار چاره

دردهای خود را در مرزهایی فراتر از تعصبات و خرافه های کليسا جستند و...

برخی از دانشمندان که از تمدن درخشان یونان باستان را می شناختند، بر ضروت نوزایی جامعه (رنسانس) پی بردند و آن را در گرو
شناختی تازه از هستی و موقعيت انسان در جهان دانستند. انسان بایستی به این درک می رسيد که بنده سرنوشت و نيروهای

طبيعی و مقدرات ماورای طبيعی نيست، بلکه می تواند با اندیشه و آگاهی بر ناشناخته ها چيره شود و زندگی خود را بر پایه دانش
سروسامان دهد.

برای انسانی که خود را یکسره اسير "مشيت الهی" می دید، تنها یک راه وجود داشت: پيروی از دین را به اعتالی روحی یا رستگاری
اخروی محدود کند و زندگی خود را به دست تجربه و شناخت عقلی بسپارد. بنا به این رویکرد تازه، انسان برای سعادت اخروی به دین

نياز دارد، اما برای بهروزی در این دنيا باید از عقل و علم پيروی کند.

جا انداختن این ایده ی ساده در روزگاری که کليسا زندگی مادی و معنوی مردم را رهبری می کرد، کار آسانی نبود. در راه این هدف
روشنفکران و اندیشوران فداکاری ها کردند و انسان های بيشماری از جان خود مایه گذاشتند. یکی از نامی ترین آنها یان هوس (١۴١۵ –

١٣٧١) است. این روحانی اهل بوهم به گناه ایستادگی در برابر کليسا به عنوان "جادوگر" به هيمه آتش سپرده شد. "گناه بزرگ"
هوس این بود که گفت آگاهی از آموزه های دین در انحصار کليسا نيست؛ تمام بندگان خداوند می توانند با خواندن "کتاب مقدس" از پيام

او آگاه شوند.

لوتر، پرچمدار دنيای نو

روایتی آميخته به افسانه می گوید مارتين لوتر که از انحرافات ارباب دین به خشم آمده بود، در بامداد یکشنبه ٣١ اکتبر ادعانامه ای را با
چند ميخ به در کليسای ویتنبرگ کوبيد. بعدها تاریخ نگاران گفتند که ضربه های چکش این کشيش همان ناقوسی بود که در مرگ قرون

وسطی به صدا در آمد.

لوتر یک روحانی کنجکاو و ژرف بين بود که رسالت تاریخ ساز خود را با اصلی ساده
شروع کرد: پيام خدا را باید از کالم او دریافت که در اختيار همگان است. او با نگاهی

تازه به مطالعه مستقيم کتاب مقدس (تورات و انجيل) روی آورد و تفسيرهای
خرافه آميزی که ارباب کليسا به هم بافته بودند را باطل دانست.

او به زودی دریافت که روحانيان برای حفظ امتيازات خود، کالم خدا را در انحصار خود
در آورده و پيام او را تحریف کرده  اند. در تزهای ٩۵گانه ای که لوتر تدوین کرد، چند ایده

بنيادی نهفته است:

ایمان به خداوند امری وجدانی است و از درون شخص برمی جوشد؛ ایمانی که از
روی جهل یا فشار باشد بی ارزش است. مردم باید آزادانه و با قلب و وجدان خود راه

خدا را برگزینند، با این آگاهی که ایمان به خداوند راه نجات و سعادت آنهاست.

خداوند همه مردم را یکسان آفریده و همه نزد او برابر هستند، پس روحانيان نمی توانند مدعی شوند که به خداوند نزدیک تر هستند تا
برای دیگران بخشش و آمرزش بطلبند.

خداوند با همه بندگان خود در ارتباط است و نوای قلب آنها را می شنود. بندگان نيز می توانند با خواندن کالم خداوند که در کتاب مقدس
بيان شده، با او در ارتباط باشند. این رابطه به ميانجی یا واسطه نياز ندارد، پس روحانيان نباید خود را واسطه ارتباط با خدا بدانند و آن را

امتيازی برای خود بشمارند. بدین سان، انسان نه در برابر کليسا و ارباب آن، بلکه در برابر وجدان خود، که عطيه ای الهی و همگانی
است، مسئول شناخته می شود.

خداوند انسان را با مهر و محبت آفریده و نياز نيست که بندگانش از او در هراس باشند. خواست خدا آنست که آفریدگان او در آسایش
و بهروزی زندگی کنند. هرکس که با کار و تالش خود به دیگران خدمت می کند، در واقع به خواست خدا عمل کرده است.

این آموزه ها که شالوده ی دینی داشتند، در پی ریزی جهان بينی تازه ای به کار رفتند که بر عملکرد فرد انسانی استوار است. برای
نخستين بار "سوژه" یا عامل تاریخ دیگر جمع یا نهادی انتزاعی نبود، بلکه انسانی خودآگاه بود که با اراده آزاد وارد ميدان عمل می شد.

انسانی که پيش از این در یک نهاد یا مرجع ذوب شده و هویت او در "جمع مؤمنان" گم شده بود، فردیت یافت.

احراز فردیت نتایج فلسفی مهمی به بار آورد: به انسان شهامت اندیشيدن آموخت، خردگرایی را شکوفا کرد و سرانجام به تکوین
حقوق و وظایف مدنی منتهی شد. با پيدایش و شکوفایی جنبش روشنگری در دهه ها و سده های بعد فلسفه عقل را یگانه مرجع

داوری و یگانه معيار شناخت حقيقت معرفی کرد.
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محاکمه یان هوس توسط کليسای کاتوليک

30.10.2016 

 آلمان, رفرم کليسا, اصالح طلبی, کليسای کاتوليک, پروتستانتيسم

بيشتر  Google+  Twitter  Facebook  

: نظر خود را با ما در ميان بگذاريد!

چاپ مطلب  

http://dw.com/p/2RsB6 

لوتر که بی گمان از دامنه ی تأثير افکار خود بی خبر بود، عمال با تأکيد بر وجدان فردی، برای آزادی اندیشه و بيان، که تکيه گاه مدرنيته
شناخته می شوند، شالوده ای قوی تدارک دید.

انقالب در ارتباطات

کمابيش همانند دوران ما که با پيشرفت تکنولوژی سایبری شاهد انقالبی شگرف در عالم ارتباطات هستيم، جنبش اصالحات یا
رفرماسيون دینی نيز با تحولی بزرگ همزمان شد که به شکوفایی و پيشرفت آن یاری رساند و آن اختراع ماشين چاپ بود توسط

یوهانس گوتنبرگ.

در قرون وسطی تنها ارباب کليسا به دستخط های اندک و گران "کتاب مقدس"
دسترس داشتند. آنها خواندن لغت رسمی تورات و انجيل یعنی زبان التين را نيز
مقدس خوانده، به انحصار خود در آورده و از آن امتيازی برای خود ساخته بودند.
ارباب کليسا چنين تبليغ می کردند که کالم خدا سرشار از رمز و راز است، برای

مؤمنان ساده قابلفهم نيست و به تأویل و توضيح افراد متخصص (روحانيان) نيازمند
است.

مصلحان دینی ترجمه "کتاب مقدس" به زبان های زنده را برای درهم شکستن
"انحصار علمی" روحانيان وظيفه ای بزرگ می دانستند تا همه بتوانند آن را بخوانند

و از پيام واقعی خداوند آگاه شوند. یان هوس نخستين کسی بود که در پایان شب
بلند و تاریک قرون وسطی "کتاب مقدس" را از التين به زبان چک ترجمه کرد و به

خاطر این "جسارت" در آتش سوزانده شد. 

لوتر نيز در آغاز شورش تاریخی خود در اقدامی نمادین به ترجمه کتاب مقدس دست زد تا مردم عادی هم کالم خدا را بخوانند و به
درستی سخنان او پی ببرند؛ این اقدام بدون استفاده از فن چاپ ناممکن بود.

مارتين لوتر با چاپ و پخش نوشته های خود هم پيام خود را در سراسر قلمرو آلمانی زبان منتشر کرد و هم نقش مهمی در یگانه  سازی
زبان آلمانی ایفا کرد.

با خواندن کتاب مقدس به زبان آلمانی، اهالی قلمروهایی که به گویش های گوناگون آلمانی سخن می گفتند، نه تنها بی واسطه با
پروردگار رابطه برقرار کردند، بلکه بيش از آن به زبانی مشترک رسيدند و با یکدیگر نيز در ارتباطی زنده قرار گرفتند.

بدین سان مردم فرودستی که از آموزش و سواد باالیی برخوردار نبودند، به افزار ارتباطی مهمی مجهز شدند و از طریق زبانی یگانه با
هم رابطه برقرار کردند. مردم آموختند که برای فهميدن پيام خدا باید سواد بياموزند، از اینجا بود که سوادآموزی نيز به وظيفه ای شرعی

بدل شد.

بيشتر بخوانيد: اندیشمند نامی عرب: اسالم تا امروز مارتين لوتر نداشته است

تجربه رفرماسيون اروپایی نشان داد که بدون بازنگری در بنيادهای دینی راه پيشرفت جوامع سنت زده، اگر کامال بسته نباشد بس
ناهموار است.

ه: ن ي همين زم در 

انديشمند نامی عرب: اسالم تا امروز مارتين لوتر نداشته است
صادق العظم معتقد است مشکل اصلی جوامع اسالمی آن است که نتوانسته اند اعتقادات دینی خود را با دنيای مدرن همساز کنند. به گفته او

بيشتر مردم مسلمان رشد و رفاه دنيای مدرن را توأم با افکار و عقاید قرون وسطایی می خواهند. (20.09.2015)  
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باب ديلن برای دريافت جايزه نوبل
به استکهلم می رود 29.10.2016

باب دیلن پس از هفته ها
بی اعتنایی به خبر دریافت جایزه ی

ادبی نوبل، سرانجام سکوت را
شکست و در مصاحبه ای با

روزنامه ی "تلگرام" لندن گفت که
تصميم فرهنگستان سوئد برای او

"افتخار بسيار به ارمغان آورده
است."

ماريو وارگاس يوسا: فرهنگ
پوپوليستی جهان را فراگرفته

27.10.2016

نویسنده نامدار پرویی و برنده
جایزه نوبل ادبی معتقد است که

اهدا جایزه نوبل ادبی به باب دیلن
نتيجه رشد فرهنگ پوپوليستی و
مبتذل است. او محبوبيت دونالد

ترامپ در آمریکا و حزب راستگرای
آلمانی را هم در همين رابطه

می بيند.

انتقاد خشمگينانه نتانياهو از
قطعنامه يونسکو درباره قدس

27.10.2016

بنيامين نتانياهو نخست وزیر
اسرائيل یونسکو را به دليل تاکيد

بر تعلق قدس به مسلمانان به
تندی مورد انتقاد قرار داد. او

قطعنامه یونسکو در این رابطه را
"شرم آور" و "سرپوشی بر حقایق

تاریخی" دانسته است.

ستون همين  ز  ا


