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  جهت بازسازي ایمان مسیحی در پرتو دانش مدرندر الشی ؛ تاالهیات لیبرال
  *سیدعلی حسنی

  يدهكچ
ـتان    کاتب االهیاتی است کمترین ی از مهمکاالهیات لیبرال ی ـیحیت پروتس ـیالدي در مس ه در قرن نوزده م

ـتاوردهاي  ها تب االهیاتی به علت ویژگیکرده است. این مکظهور  ـ خـاص خـود  و دس ـیار   ثیراتأ، ت بس
هاي اوي ریشهکوا ،زمین در قرون اخیر داشته است. بر این اساساي در االهیات مسیحی در مغربگسترده

  .کندمی کمکتحوالت دینی و االهیات مسیحی تر ما را در فهم بهتر و عمیق ،تبکگیري این ملکش
 ، یعنـی دانـش مـدرن   تـب کگیري این ملکعامل شترین به مهمـ تحلیلی، پژوهش، به روش توصیفیاین 
ـیحی  ثیرات روشنگري بر االهیاتأو ت هاویژگیآن، گیري لکشهاي پردازد و با بیان عوامل و زمینهمی  ،مس

پاسـخی بـه   ، االهیات لیبـرال یافته پژوهش حکایت از این دارد که  پردازد.می االهیات لیبرالهاي به ریشه
  .بود لیساي پروتستانکاز جانب ها هی از آموزبرخهمراه با دست برداشتن از  ،دانش مدرن

ـنگري، خرد  االهیات مسیحی، ا لیساي پروتستان،ک: هاکلیدواژه ، دانـش  گرایـی الهیات لیبرال، عصـر روش
  مدرن.
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  مقدمه

اي در االهیات مسیحی غرب گشوده شـد. الگوهـاي االهیـات    بزرگ و تازه ةدر قرن شانزدهم، دور
تحـول  تـرین  اي داد. مهـم تازههاي جاي خود را به نمونهه به قرون وسطی منسوب بود، ک ،مسیحی

اي در گیـري فرقـه  لکمنجـر بـه شـ   ت اصالح دینـی. ایـن نهضـت در نهایـت،     نهضعبارت بود از: 
خـود بـه دو   کلیسـاي پروتسـتان،   معـروف اسـت.    »لیساي پروتستانک«ه امروزه به کمسیحیت شده 

لیسـاي پروتسـتان بـه علـت ماهیـت      ک ،تقسـیم شـد. در ادامـه    الونیسـم کشاخه اصلی لوتریسـم و  
و به علت تغییر و تحوالت گسترده در عرصه علوم و اندیشه بشري و پیـدایی دانـش    1اشوجودي

شد و موجبات حـذف  شدت تهدید میمسیحیت به ،ه در آنکمدرن، با شرایط جدیدي مواجهه شد 
فراهم گردید. دانش مـدرن،  زندگی بشري هاي عرصههمۀ ثر و حتی کنار گذاشتن مسیحیت از اکو 
نظر و اي جـز اظهـار  لیساي پروتستان چارهکه کرد کرا مطرح میهایی و چالشها االت، خواستهؤس

اي در طـول قـرون نـوزدهم و    گسـترده هـاي  تالش ،گیري در قبال آنها نداشت. در این راستاموضع
اتب االهیاتی مهم کگیري ملکه در نهایت منجر به شکاند اندیشمندان پروتستان صورت دادهبیستم، 

ه از نظـر زمـانی نیـز تقـدم بـر دیگـر       کاتب، کاین مترین ی از مهمکخاص گردید. یهاي با ویژگی
  است.  )Liberal Theology(تب االهیات لیبرالکاتب دارد، مکم

خصـوص در  کشـور، ب پـذیري مباحـث دینـی و االهیـاتی مطـرح در فضـاي علمـی        أثیربا توجه به ت
افی کـ  هايپژوهش(مسیحیت)، و با توجه به عدم وجود  از مباحث دینی و فرهنگی غرب اخیرهاي دهه

و عوامـل  ها ، این پژوهش درصدد بررسی زمینهاین مسئلهویژه در به، اتب االهیاتی مسیحیتکدر زمینه م
  گیري دانش مدرن و به تبعه آن االهیات لیبرال است. لکش

  االهيات ليبرال
ر مـدرن مسـیحی   که تا به حال در تفکاست هایی جنبشترین ی از مهمکلیبرال، یتب االهیات کمشک بی

  )202، ص 1384کراث، (مک پدید آمده است.
اي گونـه بـه  تب ذاتـاً کاین م ،سویکزیرا از ؛ استمشکل تب از جهات مختلف دچار کتعریف این م

ه کـ  یمدر تاریخ شـاهد که، این عالوه بر. ه در آن مواضع مختلفی و گاه مخالف دیگري وجود داردکاست 
 »لیبـرال «ه به عنـوان  کاي ن خود را از هر گروه و فرقهااند، مخالفتب مخالف بودهکه با این مک ،دانانیالهی

اگرچـه  اسـت،   نکممکتب سخت و حتی غیرامل و شامل از این مکتعریف رو، از اینردند. کمی خطاب
ایـن عنـوان در اسـتعمال    به عنـوان مثـال،    )63ص  ،1368، هوردرن(تعاریفی از آن صورت گرفته است.



   ۶۷ االهيات ليبرال؛ تالشي در جهت بازسازي ايمان مسيحي در پرتو دانش مدرن

ه باورهـاي سـنتی چـون    کـ گـردد  مـی  اتب االهیاتی اطـالق کجمعی، اغلب به آن مهاي عامه و در رسانه
بـه  » لیبرالیسـم «ننـد. از نظـر تـاریخی نیـز     کمی ارکره را انکیا تولد مسیح از باس، تاب مقدکالهامی بودن 

بـر  دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بیسـتم،  ه در نیمه کشود می طالقجنبشی خاص در االهیات پروتستان ا
  )Granz, 1992, p. 51(.کم بودهاي االهیات حادانشگاهعلمی فضاي 

لهـان مسـیحی بـا    أه متکـ است هایی لیبرال برآیند تالشتب االهیات کم، شاید بتوان گفت: همهبا این
ه علـم و باورهـاي متجددانـه عصـر     هایی کچالشالت و کرفت از مشاء بر عقل و تجربه، براي برونکات

  اند.کردهرده بود، ارائه کبراي االهیات مسیحی ایجاد ، از آنپیش روشنگري و 
ه ایمان و االهیـات مسـیحی، بـه    کریشه در این دارد این جنبش، ابتدا در آلمان، در نیمه قرن نوزدهم، 

 از آغاز خود را متعهـد کتب االهیات لیبرال، سان نیازمند بازسازي در پرتو دانش مدرن بشري است. مکی
  )203ص 1384کراث، مک(اف میان ایمان مسیحی و دانش مدرن را پر سازد.که شکدید می

ري جـدي  کـ ف ۀگزین که مسیحیت یکبراي ایناالهیات لیبرال معتقد بودند: ۀ جستنویسندگان بر
سـو،  کآنها از یـ رو، از اینامري ضروري است. آنان  در جهان مدرن باقی بماند، بازسازي اعتقادات

سـنتی  هاي آزادي در مورد شیوه ،خواهان آزادي در مورد میراث اعتقادي مسیحیت و از سوي دیگر
رد، در کچنین دگرگونی در رویهاي پیامد )69-61، ص 1368(هوردرن، تاب مقدس بودند.کتفسیر 

علت ناسازگاري بـا معیارهـاي جدیـد،     بهمسیحی، اي از اعتقادات زمینه االهیات چشمگیر بود. پاره
کـراث،  (مکاي دیگر، دگربار تفسیر شدند تا با روح زمـان هماهنـگ گردنـد.   پارهکنار گذاشته شد. 

  )203، ص 1384

  تاريخي االهيات ليبرالهاي ريشه
بازسـازي راسـت دینـی    درصـدد   کتـب، اي اسـت. طرفـداران ایـن م   پیچیدههاي تب داراي ریشهکاین م

عبـارت  به  )7هوردن، ویلیام، پیشین، ص(2نند.کیحی بودند تا از نابودي آن در دنیاي مدرن جلوگیري مس
بـراي  معاصر توسط االهیات مسـیحی اسـت.    ر دنیايکپذیرش شرایط و نحوه تف ۀتب نتیجکاین مدیگر، 

آن، یعنـی   از ظهورپیش می به کرد، الزم است که در قرن نوزدهم میالدي ظهور ک، تبکبهتر این م كدر
وردهاي آن و وضـعیت دیـن مسـیحی در آن    أثیرات و دسـتا و تها به عصر روشنگري برگردیم و ویژگی

االهیـات لیبـرال را   هـاي  گیري و دیـدگاه لکدرستی بسترها و عوامل شه تا بمورد توجه قرار داد. دوره را 
خصـوص انتقـاد از   ب رات روشـنگري کـ االهیات لیبـرال ریشـه در اصـول تف    ،دیگر ترانیم. به عبک كدر

  )Chapan, 2002, p. 3(و سنت مسیحی دارد.تاب مقدس، دگماها کمرجعیت 
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  (خرد) روشنگري عصر
لی کننــد، بـه شــ کمـی  ه در آن زنـدگی کــر مســیحیان نسـبت بـه خــدا، خویشـتن و جهـانی     کـ طـرز تف 
 شـناخته عنـوان دوره روشـنگري یـا عصـر خـرد      ه بـه کر غرب، کاي در تاریخ تفناپذیر در دورهبازگشت

بـراي   پایان گذار از قرون وسطی به عصر جدیـد اسـت.  شود، دگرگون شده است. این دوران، بیانگر می
ه روشـنگري  کـ ایـن اسـت   ایـن تعـاریف،   همه  كحد مشتر. روشنگري تعاریف مختفی ارائه شده است

 ;Donald Hatch, 1971, V.8, p. 599(آیـد. می ه ایمان به عقل، محور اصلی آن به حسابکجنبشی است 

Alien W, 1987, V.5 & 6, p. 109(  
عصر روشـنگري وجـود   ه در بین مورخان در مورد تاریخ دقیق آغاز و افول کنظري به رغم اختالف

 ،اجتمـاعی ــ  رد. از نظر سیاسیکرا در اوایل قرن هفدهم مشاهده پیدایش آن هاي جوانهتوان دارد، اما می
 نکفرانسـیس بـی  ري آثـار  کـ سی ساله خاتمه داد، و از نظر فهاي جنگه به کم)، 1648( 3معاهده صلح وستفالی

  )Granz, & Olson, 1992, p. 16(.پدیدآورنده روشنگري دانستهاي توان جوانهم) را می1626ـ1561(
به عصر روشـنگري را  توان انتقال از عصر رنسانس، می در آثار اودر آغاز عصر خرد قرار دارد.  نکبی

روش تجربـه و  بـه  ه کشود می عصر جدید محسوباندیشمندن ه او از اولین کرد؛ بدین معنی کمشاهده 
ه طریقـی بـراي   کـ جهـان، بل  كرد. وي روش نوپاي علمی را نه فقـط طریقـی بـراي در   کید کأآزمایش ت

  بنا کرد.ی مدرن را کنولوژیکجامعه تهاي وي بنیانکه ار گرفت. بدین معنا کسیطره بر آن به 
 ۀتردیـد هسـت  بـی یافـت، ولـی    نکبیتوان در آثار می روشنگري راهاي جوانهشد، ه بیان کطور همان

 ,Kramer, 1972, V.10, p. 468 & Wood(اصلی دوران روشنگري در قرن هیجـدهم واقـع شـده اسـت.    

Alien W, Enlightenment, Ibid, Vol , 5&6, p. 110( پایانی قـرن هجـدهم را پایـان    هاي مورخان، سال
. داننـد می م1776در سال ا، کی پایان آن را همزمان با اعالمیه استقالل امریرخدانند. بمی روشنگري دوران

سـت فرانسـه پـس از    کش. برخی نیز شمرندم را پایان آن برمی1789انقالب فرانسه در سال برخی دیگر، 
ی در پایـان قـرن   کنتیرومـا هـاي  اي ظهور گـرایش عدهدانند. در نهایت، می را پایان آن م1815انقالب در 

  )1405 ، ص2ج، 1385واینر، (دانند.می هیجدهم را پایان عصر خرد
ویژه در انگلستان، فرانسـه و آلمـان ظهـور و بـروز داشـته و افـرادي       بهنهضت در اروپاي غربی،  این
ژان ، مـاري ولتـر  ، یوکمونتسـ ، ارتکـ رنه د، كجان ال، اسحاق نیوتن، توماس هابز، نکفرانسیس بیچون 

و امثال آنهـا در شـمار    ریستیان ولفک، الیب نیتسدیدرو و داالمبر) ( المعارفةدایر، اصحاب سوور كژا
  )Wood, Alien W, Ibid, Vol , 5&6, p.p. 110-111(.شوندمحسوب مینام این نهضت بهاندیشمندان 



   ۶۹ االهيات ليبرال؛ تالشي در جهت بازسازي ايمان مسيحي در پرتو دانش مدرن

  گيري جنبش روشنگريلكشهاي عوامل و زمينه
روي نـداد،  بینی انسان غربی به وقوع پیوست، در خـأل  جهانه طی دوران روشنگري در هایی کدگرگونی

پدیـد آمـدن ایـن عصـر     موجـب  ه کـ ري بـود  کـ اجتمـاعی، سیاسـی و ف  گونـاگون  ه پیامـد عوامـل   کبل
  رد:کبندي توان دستهمی لیکنشدنی در تاریخ مغرب زمین شد. این عوامل را در دو عنوان فراموش

  منازعات مذهبي. الف
مسـیحیت  در  یافی بزرگـ کاختالفاتی مهم و در نهایت شـ غاز نهضت اصالح دینی، شانزدهم با آاز قرن 

عـالوه  بندي جدیـد،  این دسته گیري مذهب پروتستان بود.لکآن ش ۀنتیجدر مغرب زمین به وجود آمد. 
رد، همـراه بـا   کـ می لیسایی مرسوم را سستکاالهیاتی و هاي ه بنیان اندیشهکخاص، هاي بر طرح دیدگاه

ن در طول قـرون  یخونهاي ه منجر به منازعات و درگیريکاختالفات جدي دینی و در ادامه سیاسی بود 
هـاي  ه روي هـم جنـگ  کـ اي از منازعات نظـامی،  مجموعههفده گردید. در اوایل قرن هفدهم،  شانزده و
مختلـف  هـاي  متعلق به شاخه ،ريدرگیه طرفین کرد. از آنجاییکشوند، اروپا را ویران می نامیده ۀسی سال

هـاي تعلیمـی و اعتقـادي    ه در مورد اعتبار و اهمیت تفاوتکشدند موجب ها این جنگ ،مسیحیت بودند
ند و راه را براي ظهـور و بـروز روح نقادانـه زمانـه بـاز      کمسیحیت تردیدهاي جدي بروز هاي بین شاخه

بـا صـلح وسـتفالی پایـان     ویرانگر در نهایـت،   این جنگ )Granz, & Olson, Roger E, Ibid, p. 18(رد.ک
زیرا از اولین تـا  ؛ آیدمی شورهاي عصر نوین به حسابکاما صلح وستفالی نخستین پیمان در میان ، یافت

شـورهاي  کم و نـه بـر مـذهب رسـمی     کشور، و نه بر سلسله حاکمیت کآخرین بند آن به روشنی بر حا
میت دنیوي سرزمینی و جمعیت بـه عنـوان   کمسائل مربوط به حا ،رد. از سوي دیگرکمی یدکأننده تکامضا

 )413، ج ا، ص 1387آدلـر،  (رقیب، جاي یگپارچگی مـذهبی و دینـی را گرفـت.   هاي هدف برتر قدرت
از . دیدنـد مـی  را از چشم دینها شتارکو ها این جنگ اعم از ویرانیهاي خسارتها غربی، عالوه بر این

راه را  ،امـور . ایـن  ردنـد کمـان دینـی پیـدا    کمیت دین و حاکبت به دین و حاجدي نسهاي تردیدرو، این
  رد.کرات انتقادي نسبت به دین در عصر روشنگري باز کبراي ظهور تف

  ري كتحوالت ف .ب

بـر اثـر دو   رد. ایـن امـر،   کري قرون شانزدهم و هفدهم نیز راه را براي ظهور روح نقادانه باز کتحوالت ف
ه، دوران روشـنگري  کـ نخسـت این : ثیر متقابل بر هم داشتند، میسر شدأه تکانقالب مهم در فلسفه و علم، 

) تحقـق  1650 - 1596( ارتکـ رنـه د ر فرانسـوي،  کـ محصول انقالب فلسفی بود. این انقالب توسط متف

۷۰     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

دن روشـی بـراي   پدیـد آور  ارتکـ دخواننـد. هـدف   می ه اغلب او را پدر فلسفه جدیدکري کمتف ؛یافت
  امل داریم.که در مورد صحت آن اطمینان که انسان را به سوي حقایقی رهنمون سازد کپژوهش بود 

رد تـا  کمی زیرا او نیز همانند فیلسوفان بزرگ عصر خود سعی؛ معرف ظهور عصر خرد است ارتکد
اي ریاضـیات قائـل   ه وي برکشناخت سازد. اما ارج و منزلتی هاي دقت روش ریاضی را وارد همه زمینه

، و در شـود مـی  ه ریاضـیات از ذات تعقـل ناشـی   کرد کمی زیرا چنین استدالل؛ از سر تصادف نبود ،بود
ان خطا در آن هسـت، از قطعیـت بیشـتري برخـوردار     که امکنتیجه، در مقایسه با روش مشاهده تجربی، 

  )168، ص 1384، ارتکد(.است
گرایـان  اندیشیدن دانست. امـا بـراي او، بـرخالف تجربـه    را اصل نخستین » کش«فیلسوف فرانسوي 

س، این فراینـد حصـول قطعیـت را    که بر عکشد، بلگرایی نمیکردن منجر به شک کقرن بعد، فرایند ش
 شناسـنده تردیـدگر  ند، قطعیت هستیکمی ه عقل در مورد همه چیز تردیدکزیرا هنگامی  ؛به همراه داشت

 cogito ergo sum: گیـرد مـی  لکارتی شـ کـ ارت مشـهور فلسـفه د  ایـن عبـ   ،سـان شـود. بـدین  می محقق
  )41، ص 1364، ارتکد( 4»م.اندیشم، پس هستمی«

ه کـ بلاشـفه الهـی،   کثیر نهاد. از این منظر، دیگر نـه م أت ر پس از وي عمیقاًکبر تف ارتکدروش 
سـوي  ت بـه  کـ حر ارتکـ دشد. این نظـر  ه نقطه آغاز فلسفه محسوب میکگر بود اندیشه ةشناسند

هـاي االهیـاتی خـود بـر بنیـان      ندن دیدگاهکلهان را به ضرورت پی افأمت ،گرایی بود و در ادامهعقل
یعنـی  ؛ پذیرفتنـد رد. بنابراین، آنها یا باید تفوق و اولویـت عقـل را مـی   کگرایی رهنمون عقل ۀفلسف

بـه شـناخت   تنهـایی قـادر   ه عقـل بـه  کـ فشردند یا بر این موضع پا میو  ران روشنگريکموضع متف
 )Granz & Olson, Roger E, Ibid, p. 19(ابدي نیست.هاي واقعیت

گـر  ه بیـان کـ انقالبـی  ؛ عالوه بر انقالب در فلسفه، روشنگري همچنین پیامد انقالب در علم نیز بـود 
تغییـر در  ر نـوین،  کـ لیـدي تف کات کـ ی از نکـ گسستی اساسـی از جهـان نگـري قـرون وسـطی بـود. ی      

دانسـت.  ائنـات نمـی  کز که زمین را مرکحاصل شد  کوپرنیکشف ک ۀه در نتیجکشناسی سنتی بود یهانک
ل از سـه  که جهـان را متشـ  کنظریه قرون وسطایی در مورد جهان بود  معناي ردبهشناسی، یهانکتغییر در 

 زمین در نظـر گرفتـه  مـین قـرار داشـت و دوزخ نیـز در زیـر     آسمان بر فراز ز ،ه در آنکدانست می طبقه
  )Granz, & Olson, Ibid, p.19؛ 39، ص 1362ربور، با(شد.می

ار کـ هـاي علمـی بـه    ه این انقـالب کروش نوینی بود  ،بودتر ه از این دو انقالب مهمکاما شاید آنچه 
تن دربـاره آن بـود.   رد جدیـد در سـخن گفـ   کجهان مادي و روی كادرا ةیعنی تغییر در نحو؛ گرفته بودند
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توجـه داشـت   » اصول طبیعـی «ل گرفته بود، به کش ارسطوبر اساس نظریات  ه عمدتاًکعلم قرون وسطا، 
 ،و جسم به سوي غایت ذاتی آن بود. اما نگرش عصـر روشـنگري   ءهر شی» طبیعی«معناي گرایش ه بهک

ــه عنــوان بخشــی از   کــرا، » غایــت درونــی« مبحــث ــود، ب ــه دوران قــرون وســطا ب ــوط ب ه بحثــی مرب
  )37، ص 1362، باربور(رد.کمی ردالطبیعی هاي مابعدپردازينظریه

و مشـاهده  نگـر  میتکیدات در مورد علل غایی، جاي خود را به نگرش ریاضی و کأتدر عصر خرد، 
گیـري و  هـاي دقیـق انـدازه   روش )31- 27قبلی،(.از پیشروان آن بود )م1642ـ1564( گالیلهه کتجربی داد 

ردي بـراي مطالعـه   کـ ه رویکـ ر، ابـزاري فـراهم آورد   کـ ل تفکشـ تـرین  به عنوان نابپذیرش ریاضیات، 
ردنـد  کمـی  گران پدیدارها، آنها را در قالب قوانینی طبیعی توصیفساخت. مشاهدهمی نکرا ممها فرایند

می مشخص قابل ارائه بود. پیروي دوران روشنگري از این روش، به این معنـا بـود   که به صورت نتایج ک
  گیري باشد.ه قابل اندازهکدانست ائنات را واقعی میکز جهان اهایی این نگرش تنها جنبهه ک

ار گرفتنـد.  کـ دانش بشري به هاي ران عصر روشنگري این روش نوین را در مورد تمامی شاخهکمتف
سیاست، اخالقیات، مابعدالطبیعه و االهیات در چارچوب اصول علمی مورد بررسـی  ، علوم طبیعی تنهانه

هـاي  فعالیـت هـاي  تمـامی شـاخه  ثیر پذیرفت. در واقـع،  أنیز از چنین نگرشی تقرار گرفت. حتی فلسفه 
  )Granz, & Olson, Ibid, p. p. 19-20(علوم طبیعی تبدیل شد.هاي شري، در عمل، به شاخهب

  لي روشنگريكهاي ويژگي
ـ  مـی  اصـولی را هاست. با ایـن حـال،   و نگرشها اي از اندیشهمجموعهشامل دوران روشنگري  ر تـوان ب

  باشد.می لی این دورانکهاي ویژگیگر ه بیانکشمرد 

  گراييخرد عقالنيت و. الف

؛ 29، ص 1368، هــوردرن(.ورزي داشــتبــر توانــایی انســان در تعقــل و خــرد یــد زیــادکأایــن عصــر ت
عصـر  «بـه  بـر همـین اسـاس،     )Wood, Alien W, Ibid, Vol , 5&6, p.112 ؛ 178، ص 1384کراث، مک
ه خـرد آدمـی قـادر    کران عصر روشنگري بر این باور بودند کمتفمعروف است.  )Age of Reason(»خرد

هرگونـه  شـود.  می . معرفت تنها از طریق علم حاصلکندتمام مسائل اساسی انسان را حل و فصل است، 
 كمـال انسـان خطرنـا   کبـراي بلـوغ    انـت کآمیز بوده و به تعبیـر  شف و شهود، فریبکمعرفت مبتنی بر 

  )33، ص 1375گلدمن، (است.
بـا   كراه سـلو  ،بشري بـود. عقـل روشـنگري    از موهبتی صرفاًبیش روشنگري از عقل، چیزي  كدر

بسـیار روشـن بـه     كجـان ال و فلسفه  نیوتندر پرتو علم ه در این عصر، کاست  »طبیعت«واقعیتی به نام 

۷۲     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

تواننـد درون  مـی  به راحتیردند، کمی اندیشان گمانه روشنکاي بود رسید. این روشنایی به اندازهمی نظر
ران و کـ متفعبـارت دیگـر،   بـه   )16، ص 1372کاسـیرر،  (زندگی انسان را هـم ببیننـد.   کدهلیزهاي تاری

ه عقل بشري ابزار خاص و یگانه حل مسائل مربوط بـه انسـان   کنویسندگان بارز این دوره اعتقاد داشتند 
مورد تفسیر قرار داده بود و طرحی بـراي   اربست عقل، طبیعت راکبا  نیوتنه کطور همان .و جامعه است

معقول و فارغ از تعصب عالم طبیعت فراهم آورده بود، انسـان نیـز بایـد عقـل خـویش را      وهش آزاد، پژ
امـوري چـون وحـی، آداب و سـنن     ار گیـرد؛  کبراي تفسیر حیات سیاسی، اجتماعی، دینی و اخالقی به 

توقـع ایـن چنـین    ) 50- 49، ص 4ج تا، بیکاپلستون، (تثبیت شده، نباید مانعی براي عقل به حساب آیند.
از جدا شـدن  عقل بشر، پس هاي ه نسبت به ویژگی و تواناییکاي است از توجه و مطالعهناشی از عقل، 
  5اش در این عصر صورت گرفته است.شناختی و الهیاتیهستیهاي از بنیان
در قـرن   خصـوص پیش از آن، ببرد عقل ارکگرایی با ه تفاوت این عقلکنایشود میمطرح که الی ؤس

چرا ایـن عصـر بـه دوران خـرد مشـهور      ؛ شده استمی هم از عقل استفادهگذشته باشد. در می هفده چه
  شده است؟  

از آن، پـیش  ه کـ متفـاوت از آن چیـزي اسـت    رد عقـل در ایـن دوران،   کارکـ بیان شد، ه کطور همان
» نظـام «ردن کـ بنـا  ، ار واقعـی فلسـفه  کخصوص، در قرن هفدهم در جریان بوده است. در قرن هفدهم، ب

نـور ایقـان   ادامه، ند و در کمی یعنی اندیشه از برترین هستی و از برترین ایقان شهودي آغازفلسفی بوده؛ 
 نطقـی صـورت  ار بـا روش برهـان و اسـتنتاج م   کـ تاباند. ایـن  می دانشهمه هستی و روي همۀ را روي 

ن را کـ دانـش مم  ةزنجیـر ، همۀ ترتیببدینند. کمی اي به آن ایقان اصلی اضافهگرفت و قضایاي تازهمی
گـذارد و در  مـی  نـار کگونـه برهـان و اسـتنتاج را    بافـد. عصـر روشـنگري ایـن    مـی  هـم حلقه حلقـه بـه  

ـ را از روي طـرح و   جوي مفهوم دیگري از حقیقت و فلسـفه اسـت و آرمـان خـود    وجست علـم   ۀنمون
ـ قواعد تفاب تکرده است. این روش فلسفی در کطبیعی معاصر برداشت  یافتـه  جلـوه   نیـوتن  ر فلسـفی ک

بحث خود را با قائل شدن بـه   نیوتنه روش تحلیل است. ک، استنتاج صرف نیست، بلنیوتناست. روش 
هـاي  او دادههـاي  ه راهبرد او خالف این جهت است. پدیـده کبلند، کچند اصل معین و بدیهی آغاز نمی

عبـارت اسـت از نظـم و قـانون      نیـوتن فرض پژوهش اند و اصول او هدف تحقیقات اویند. پیشتجربی
را هـا  ه امـور واقعـی مـاده صـرف نیسـتند، این     کست مندي به این معنالی در جهان مادي. این نوع قانونک

شـود.  مـی  سان مالحظـه کی س در سراسر امور واقعی صورتیکعهب، توان مشتی عناصر مجزا دانستنمی
شـود. امـا ایـن    مـی  ریاضی و در ترتیب امور بر حسب اندازه و عـدد ظـاهر  هاي این صورت در قطعیت
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ر واقعـی بـه اثبـات    باید در خود اموها ه وجود آنکرد، بلکبینی توان در مفهوم صرف پیشترتیبات را نمی
نـیم،  کت کـ حرهـا  بدیهی به سـوي پدیـده  ه از مفاهیم و اصول کروش تحقیق این نیست برسد. بنابراین، 

اعـده و قـانون هـدف    دهـد، ق مـی  ا، علم را به دستهس آن است. مشاهده دادهکت، عکجهت حربلکه 
  تحقیق است.

و داد  برد، گسترشمی ارکبه  کدر فیزی نیوتنه کشناختی جدید را این روشۀ قرن هیجدهم، فلسف
لی کر به طور کابزار ضروري تف» تحلیل« هکبود ه معتقد ک، بلنداشتو ریاضی  کرا محدود به فیزی آن

مقدم بر هر » فطريهاي انگاره«یابد، عقل دیگر حاصل جمع می عقل مفهوم دیگريترتیب، ست. بدینا
تسابی است، نه میراث مسلم، عقل کنون عقل امري اکننده ذات مطلق امور نیست. اکارکنوع تجربه و آش

ري که انبارشده باشد. عقل آن نیروي فکه در آن حقیقت مانند سک دیگر خزانه ذهن انسانی نیست
فرض الزم هر ند. این تعیین حقیقت، پیشکمی شف و تعیین حقیقت راهبريکه ما را به کاصیلی است 

رد آن هم عبارت کارکترین رد آن، قابل شناخت است. مهمکارک ۀواسطه نوع ایقان واقعی است. عقل ب
کاسیرر، (حقیقت دیگر. کیب دوباره آنها و ایجاد یکردن و ترکو سر پا ها دهتجزیه همه دااست از: 

  )54 - 46، ص 1372

  گراييطبيعت. ب

، کبخصوص در علم هیئـت، فیزیـ  ه بر مشاهده مستقیم طبیعت و دستاوردهاي آن، کیدي کأبا توجه به ت
  یافت. فزونیصورت گرفت، توجه به طبیعت  نیوتنو  کوپرنیکریاضی توسط افرادي چون 

ثابـت نـه   ، لـی و ثـابتی اسـت   که واقعیت تابع قوانین عینی کدر عصر روشنگري بر این اعتقاد بودند 
ه تحوالت واقعیت همیشـه از  ک ابه این معنبلکه دهد، ه تحولی در آن روي نمیکمعناي جامد یا چیزي به

، 1362، بـاربور (.بینـی اسـت  ه با پژوهش علمی قابل شناسایی و قابل پیشک، ندکمی قوانین معینی پیروي
در انسـان هـم نـوعی    قعیـت اسـت. در نتیجـه،    ایـی از همـین وا  طبیعت انسانی هم گوشه ).73- 71ص 

چـون واقعیـت انسـانی    دیگر، ار علم شناختن همین قوانین است. از سوي کواقعیت ثابت وجود دارد و 
 به نظر ما صادق یا برحق یـا زیبـا   آنچهتواند گوناگون باشد. بنابراین، ی است، پس طبیعت انسانی نمیکی

و چنین خواهد بود. به این ترتیـب،   چنین بوده استها جا و همه زماندر همهها آید، براي همه انسانمی
ی دیگـر از  کـ ، یشـود مـی  ه شامل واقعیـت عینـی و زنـدگی ذهنـی انسـان     کلمه، کمعناي عام طبیعت به

  )24- 23و 17، ص 1372 کاسیرر،(روشنگري است. ۀبنیادین فلسفهاي مقوله
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  ستيزيدين. ج

ران ایـن عصـر   کـ ي از متفبسـیار لیسا ویژگی کمخالفت با دنبال آن، هاي و باشفهکمخالفت با دینِ م
لیسا یادگار ایام تـوحش بـود. پیشـگامان روشـنگري دیـن را بـه       کران، کفروشننگاه برخی بود. از 

آمـد، پیشـه خـود    پیشرفت به شمار میهاي نشانهه کاعتنایی به مسائل مذهب را، ناري نهادند و بیک
ـ       . اروپا رواج یافت ۀستیزي در همدین ساختند. ه ایـن جریـان در فرانسـه بـه اوج خـود رسـید و ب

احترامـی  ه در آن بـه مقدسـات بـی   ک، »ساده دل«تاب کصورت انقالب تجلی یافت. انتشار و رواج 
 آوردالم الحاد را به نگـارش در کعلم ، متريالدهد. م بر این عصر را نشان میکشده بود، نگرش حا

  فر و الحاد مبادرت ورزید.کبه نوشتن اخالق  )Claude Adrien Helvétius(هلوسیوسو 
دنـی  سـته بودنـد،   رخالیسا بـه مخالفـت ب  که با کیشمندان و نویسندگان عصر روشنگري، در میان اند

دم هرگـز  مـر «وي،  ةایشان دانست. به عقیـد  ۀدستسرتوان می م) را1784ـDenis Diderot( )1713(دیدرو
زمین وقتی حق خـود   ...شیشان هر دو به دار آویخته شوندکه سالطین و کگاه آزاد نخواهند شد، مگر آن

اي در بـاب  رسـاله او در  )320- 318، ص 1357دورانت، (»ه آسمان نابود شود.کدست خواهد آورد ه را ب
رد و بـه  کـ خـود را بـدنام   ه خداشناسی طبیعی انگلستان، کرد کمی استدالل )Treaty on Tolerancy(مدار

 )186، ص 1384کــراث، مـک (.شــدمـی  ســره نـابود کبایسـت ی مــی، هکـ در حـالی دیـن اجـازه بقــا داد.   
 کمسـل « تابکو برخی از آراء او را در  بود وردیدثیر أته سخت تحتک )Halbwachs, Maurice(،هولباخ
ه جهـل  کـ برگردیم، خواهیم دیـد   أاگر به مبد«گوید: می خدا ة، درباربودبه رشته تحریر درآورده » طبیعت

  )319- 318، ص 1357دورانت، (»وجود آورده است.ه و ترس، خدایان را ب
المعـارف  ةدایـر ه از طریـق  کـ  )Jean le Rond d'Alembert(داالمبـر و  دیـدرو با نشر این آراء توسـط  

مختلـف زنـدگی   هاي شد و بر آن شدند تا جنبهفکران روشن نظر ۀصورت گرفت، مخالفت با دین وجه
  همچون سیاست، اقتصاد، علوم اجتماعی و تعلیم و تربیت را از دین تهی سازند.

  تاسيس دين طبيعي. د

اندیشـمندان ایـن   ر محض است. بر همـین اسـاس،   کاصالت تف ةدور ،ه بیان شدکچنان ،عصر روشنگري
یعنـی اعتقـاد   نند. دئیسـم،  کسیس أت(دئیسم)  دین در محدوده عقل محض که یککردند میعصر تالش 

هـدف   )76ــ 75، ص 1362بـاربور،  ؛ 52، ص 4، جتـا بـی کاپلسـتون،  (به خدا بدون اعتقاد به دین منـزَل. 
را در پرتو نـور دانـش    ند و دینکو رمزها و اعجازها را از فضاي دین اخراج ه رازها، کدئیسم این است 

ه با عقل و دانش بشـري قابـل اثبـات    کتنها معارفی از دین قابل پذیرش است مین اساس، بر ه. قرار دهد



   ۷۵ االهيات ليبرال؛ تالشي در جهت بازسازي ايمان مسيحي در پرتو دانش مدرن

مسـیحیت بـه   ) و John Toland( )1670 -1722(جان توالنداثر  مسیحیت بدون رازهایی نظیر تابکباشد. 
کاسـیرر،  (باشـد. مـی  این دیـدگاه گر )، بیانMatthew Tindal( )1655 -1733(ماتیو تیندالاثر  قدمت خلقت

  )75 - 70،  ص 1375براون، ؛ 231- 228، ص 1372ارنست، 

  مختاريآزادي و خود . ه

ی داوري در مـورد حقیقـت   نهای كه مالکمختار، هر مرجع اقتداري را انسان مستقل و خودعصر، در این 
ص ، 2، ج1385واینـر،  (از سـریر فرمـانروایی بـه زیـر آورد.    و عمل بود، و خارج از انسان قـرار داشـت،   

نظرهـا در بـاب   ه به اخـتالف کتاب مقدس یا اصول ایمانی مسیحیت نبود کدیگر استناد به سنت،  )1411
مرجـع اقتـداري خـارج از     هکـ توانست ادعاهـایی را  می نون هر انسانیکبخشید. امی عقیده و رفتار پایان

ایمانوئــل  ).Allen W. Wood, 1995, V. 5 & 6, p. 112-113(.شــدکببــه بوتــه نقــد انســان بــود، 
  ند:کمی مختاري در دوران روشنگرایی را بیانل گویایی اصل خودکبه ش )Immanuel Kant(انتک

ار گرفتن فهـم  کروشنگري، خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خویشتن خود. و نابالغی، ناتوانی در به 
مبـود فهـم،   که آن نـه  کبدون هدایت دیگري. این نابالغی به تقصیر خویشتن است، وقتی خویشتن است، 

ـ ار گرفتن آن باشد، بدون هدایت دیگري. دلیر باش در بـه  کمبود اراده و دلیري در به که کبل ار گـرفتن  ک
  .)18، ص 1376کانت، ( فهم خویش. این است شعار روشنگري

  پيشرفتو. 

، 1384کـراث،  ؛ مک51، ص 4تا، جکاپلستون، بی(د.بینانه به پیشرفت بوروشنگري عصر باور خوش
و  )René Descartes(ارتکـ دران ایـن عصـر براسـاس آراء    کـ متف )78، ص 1362؛ باربور، 179ص 

م است و این جهان قابل شناخت است، پـس  که چون بر جهان نظم حاکبر این باور بودند دیگران، 
تسـاب آگـاهی و   کتواند منجر به حصول شناخت صحیح گـردد. امـا ا  ارگیري روش صحیح میکه ب

آید. بر اساس نگرش عصر روشنگري، آگاهی از قـوانین طبیعـت از   هدف به شمار نمی دانش صرفاً
ه منجـر بـه   کآورد طریقی را به وجود میارگیري این قوانین، کنظر عملی نیز مهم بود. شناخت و به

ه کـ امل تـا بـدانجا پـیش رفـت     کاعتقاد به پیشرفت و تشد. میها سعادت، عقالنیت و آزادي انسان
فهرست تاریخ پیشـرفت روح و  تاب کم در زندان 1793در سال  )marquis de Condorcet(ندروسهک
  )250، ص 1357(دورانت،  را  نگاشت. ر بشرکف

دیدند، در مورد آینده خوش بین بودنـد.  می ه در عصر خردکران روشنگري با مشاهده پیشرفتی کمتف

۷۶     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

ودي و پیشـرونده  لی تاریخ، سـیر صـع  که سیر کتاریخی، اطمینان داشتند هاي رغم فراز و نشیبآنان علی
ه اگـر  کـ نگریسـتند و معتقـد بودنـد    مـی  »سرزمین موعـود «است. بنابراین، با امیدواري به آینده به عنوان 

 یـاي آرمانشـهر تحقـق   ؤر ننـد، حقیقتـاً  که در پرتـو قـوانین طبیعـت زنـدگی     کـ آموختنـد  مـی هـا  انسان
  )79- 78، ص 1362 ،باربور؛ 1409، ص 2، ج1385، واینر(یافت.می

بایـد  ه دیـن و االهیـات،   کروشن است عصر خرد و روشنگري، هاي با توجه به این اصول و ویژگی
از تردیـد و  سرشـار  اي خوش تغییر و تحوالت گسترده شوند. جنـبش روشـنگري، سـرآغاز دوره   دست

 اي شمالی بود.کتزلزل براي مسیحت در غرب اروپا و آمری
صحت ایـن اصـول مطـرح     ردیم، احتمالکمی در عصر روشنگري زندگیه اگر ما کشایان ذکر است 

آنهـا نمایـان شـد.     نو بطـال نقد گردیده ها این اصول و اندیشهگوناگون اما امروزه از جهات دادیم، را می
امـا  کنـد،  مسـائل انسـان را حـل    همـه  ه خرد آدمی قادر است کشد می شاید در عصر روشنگري تصور

ان کـ خـاص خـود اسـت و ام   هاي ه عقل داراي محدودیتکاند نشان داده انتکران بعدي از جمله کمتف
گرایـی و نادیـده   چنینی، تحویلگرایی اینعقل ۀالزمه، کمسائل به وسیله آن نیست. عالوه بر اینهمۀ حل 

باشـد. بـر همـین    مـی  ات فطـري کـ خاصی از وجود انسان همچون احساسـات و ادرا هاي انگاشتن جنبه
  ظهور جریان رومانتیسم به عنوان مخالف خردگرایی، در اندیشه مغرب زمین هستیم .ما شاهد اساس، 

ال اسـت. انسـان   کدچـار اشـ  گونـاگون  انگاري انسان بـا طبیعـت از جهـات    سانکیاز سوي دیگر، 
ی کانیکـ ان تصور رفتار مکبه هیچ وجه امرو، همراه با انگیزه و اهدافی متغیر است. از این ،موجودي زنده

 عقل در شناخت آن دچـار اشـتباه و خطـا بسـیار    ان ندارد. بر این اساس، کمشخص شده از آن ام از قبل
ی کانیکـ ماشـین م  کاین اندیشه مجبور دانستن انسـان و تبـدیل او بـه یـ     ۀالزمه، کگردد. عالوه بر اینمی

تـوان  نمـی ودي مختار است. بر همین اساس، ه انسان موجکدر جاي خود ثابت است ه، کاست. در حالی
  .ردکبینی طبیعت، به صورت صد در صد پیشهاي را برخالف رفتارها رفتار انسان

د. ولـی ایـن امـر،    ه هستی انسان در طبیعت خالصـه گـرد  کگرایی این است دیگر طبیعت ۀالزم
هستی انسان محدود بیانگر این است که ه کمخالف با ادله گوناگون عقلی و شواهدي تجربی است 

اندیشمندان روشنگري به علت  (روح) نیز است. ماديه انسان داراي بعد غیرکبل در مادیات نیست،
. متعالی برآمدنـد  يو خداالهی  نفی دیندرصدد  ردند،که در دین مسیحیت مشاهده میکالتی کمش

و خداي متعـالی  الهی  توان نفی تمام ادیاناز نفی مسیحیت و نفی خداي مسیحیت، نمیه، کدرحالی
  را نتیجه گرفت.



   ۷۷ االهيات ليبرال؛ تالشي در جهت بازسازي ايمان مسيحي در پرتو دانش مدرن

ه هایی کـ از اصول روشنگري بود، با فجایعی و سقوطدیگر ی که یکاندیشه پیشرفت و صعود انسان، 
هـاي  ویرانگر، تولیـد سـالح  هاي جنگ .در بوته تقد قرار گرفت امالًکبشر در قرن بیست بدان دچار شد، 

بـر  روشن آن، دالیلی گناه، سقوط اخالقی بشر و امثال بیهاي شتار انبوهی از انسانکاي، شیمایی و هسته
  ست.هاگونه خوشبینیبطالن این

  ثير روشنگري بر االهياتأت
 ،در همـین راسـتا   ارایی مطلق عقل بشري، شعار اصلی جنبش روشـنگري بـود.  که گذشت، اصل کآنچه 

 دین عقالنی برآمده از جنبش روشنگري خود را در تعارض با چند حوزه عمده در االهیات یافت:

  معجزات. ۱

 - 152، ص 1375بـراون،  (بـوده اسـت.  ، در زمینه معجزات روشنگري بر االهیات مسیحی ثیرات مهمأت از
سنتی مسیحیت در باب هویت و اهمیت عیسی مسـیح، ریشـه   هاي نویسیمبناي بسیاري از مدافعه )154

ه کـ یـداتی  کأباشد. تمی نقطه اوج آن رستاخیز عیسیعهد جدید بیان شده است، ه در کدر شواهدي دارد 
ان رویـدادهاي  کـ شـد، تردیـدهایی را دربـاره ام    ی و نظـام داشـتن جهـان   کانیکـ در روشنگري بر نظم م

از . ال بردنـد ؤمحتمل بودن معجزات را زیرسـ  )David Hume(هیوماي مثل عده. آسا به دنبال آوردمعجزه
اي.  جـی. اي دیگـر ماننـد   ننـد؛ عـده  که معجزات را بـه طـرق دیگـري تفسـیر     کبرآمدند درصدد  رو،این

گذشـته  هـاي  اي مربوط بـه زمـان  ه گواهی بشري در مورد حادثهکر آن بودند کمن )G.E Lessing(لسینگ
ه اگـر همـه مـردم    کـ رد کـ اعـالم   )Dederot(دیدروافرادي چون ند. در نهایت، کبتواند اعتبار آن را ثابت 

ایـن ادعـا را بـاور نخواهـد      لمه ازک کاي از میان مردگان برخاسته، او یه مردهکصدا بگویند  کپاریس ی
 )187- 186، ص 1384کراث، مک؛ 30، ص 1368، هوردرن(.ردک

دي. اف. اثـر    زنـدگی عیسـی  تـاب  که در ایـن زمینـه نگاشـته شـده،     کهایی تابکترین از مهم
طبیعی ب پایه تـاریخی تمـام حـوادث مـاوراء    تاکدر این  يآلمانی است. و )D.F. Strauss(اشتراس

ـ کـ هـا و اسـاطیري هسـتند    به نظر او این وقایع، داسـتان . ندکرد می ور در اناجیل راکمذ طـور  ه ه ب
وجــود ه بــین مــرگ عیســی و نوشــته شــدن اناجیــل در قــرن دوم مــیالدي بــ ةناخودآگــاه در دور

  )152، ص 1375(براون، آمدند.
 شـیدن کعهد جدید، زمینه را بـراي دسـت   » آسايشواهد معجزه«ة روزافزونی دربارهاي چنین تردید

الوهیت مسیح بـود. از  . از جمله این اعتقادات، ردکه مبتنی بر معجزات بود فراهم کمسیحیان از باورهایی 

۷۸     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

جنبش روشنگري مسیحیت سنتی را وا داشت تا از آموزه الوهیت مسیح به دالیل دیگري غیـر از  رو، این
 ند.کمعجزات دفاع 

  اشفه(وحي)كم. ۲

؛ زیـرا  ابتدا مسیحیت تا عصر روشنگري اهمیتی محوري داشـت از در االهیات مسیحی، » اشفهکم«مفهوم 
اشفه به عنـوان معیـار غـایی حقیقـت در     کدر عیسی بنا شده بود. مالهی  اشفهکاالهیات مسیحی بر پایه م

اشـفه  که توسط مکید آان، در پی حقیقتی برکه در حد امکشد و وظیفه عقل بشري این بود می نظر گرفته
م بـر  کشـود، تـا آن زمـان قـانون حـا     مـی  نسـبت داده  آنسـلم ه بـه  کـ شـعاري   به انسان داده شـده بـود.  

در انطبـاق بـا ایـن     )175ــ 174، ص 1380لـین،  (6»نم.کـ  كایمان دارم تا در«وجوي حقیقت بود: جست
شوف و سازش دادن تجربـه بشـري بـا    کهاي عقالنی انسان، اثبات صحت حقایق مرد تواناییکارکاصل، 

  داد.می ایمان مسیحی به دسته کشد می تصویري تلقی
نـون دیگـر عقـل    کامور قرار گرفت. اهمۀ م حقیقت، محور کاما در روشنگري، عقل بشر به عنوان ح

هرچه بـه  نتیجه، در . قابل پذیرش است و چه چیزي قابل پذیرش نیسترد چه چیزي کمی ه تعیینکبود 
دیگـر واژگونـه    آنسـلم مر متثنی نبود. شعار اشفه نیز از این اکآمد، قابل پذیرش نبود. منمی مند عقل درک

  لمات بیان گردید:کشد، و ذهنیت جدید در قالب این 
ـ ورانـه خرافـاتی،   کورکاین دیگر نه پذیرش بنابر نم.کش کتوانم درمی هکبه چیزي ایمان دارم  ه مراجـع  ک

ـ   که ه بکردند، بلکمی قدرت آن را اعالم ه بشـري در  ارگیري عقل در جهت نظام بخشیدن بـه آنچـه تجرب
تساب آگـاهی  که رهنمون شود به ابزار روشنگرانه اکجا کگذاشت و نیز متابعت از عقل به هرمی اختیار او

  ).Granz, & Olson, Ibid, p. 17(شد.تبدیل 
بـود. از آن زمـان بـه بعـد،      »دئیسـم «یا همـان   »دین طبیعی«نتیجه این نگرش در روشنگري، ظهور 

تمـایز قائـل   » شوف و وحیانیکدین م«و » دین طبیعی«اي بین فزایندهل کلهان به شأدانشمندان و مت
شـوف  کبه همـان نسـبت نیـز دیـن م    گذشت، بیشتر از آغاز عصر روشنگري میبه هر میزان بودند. 

یافـت. در  گرفت و دین طبیعی در مقام دین حقیقی منزلت بیشـتري مـی  بیشتر مورد حمله قرار می
ه در آن بر اصول ایمانی و کا دین عقالنی، جانشین دینی شد دین طبیعی عصر روشنگري ینهایت، 

ه ویژگی اصـلی دیانـت در   کیدي کأت، اشفه بیان شده بودکه توسط مکشد ید میکأدینی تهاي آموزه
 قرون وسطی و دوران اصالح دینی بود.
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 ه راه را بـراي تفـوق دیـن طبیعـی بـر دیـن      ک، شخصی بود كجان الگراي انگلیسی، فیلسوف تجربه
ه دور مسـیحیت تنیـده   که اگر پوسته جزمیات را کشوف گشود. وي این تز ویرانگر را مطرح ساخت کم

بـر اسـاس دیـدگاه     )183، ص 1384کـراث،  مک(.ن استکدین ممترین نیم، این دین عقالنیکشده، باز 
 »دئیسـم «ه کـ ران روشنگري بدیل االهیاتی دیگري را برابر راست دینی مسیحی مطرح ساختند ک، متفكال

 هکـ عناصر آن بودند ترین استن دین به بنیاديکدر پی فرواعتقاد داشتند،  ه به دئیسمکلهانی أنام گرفت. مت
  عقالنی داشته باشد.اي جهانی و در نتیجه، توانست جنبهمی

ه چون دین طبیعی عقالنی است، پس همه ادیان، از جمله مسـیحیت، بایـد   کها، معتقد بودند دئیست
اشفه(وحی) داده شـده اسـت،   کلیسا به عنوان آنچه توسط مکنند. بنابراین، اصول اعتقادي کق آن را تصدی
باید بر اساس مقایسـه بـا دیـن    ها خود این اصول و آموزهغایی محسوب شود.  كتوانست مالدیگر نمی

 رد دینـی، پـذیرش میـزان حـداقلی از اصـول جزمـی و ایمـانی       کشد. پیامد این رویمی عقالنی ارزشیابی
توانـد  ه جهـان نمـی  کـ توان به این دلیل می یعنی وجود خدا را )Granz, & Olson, Ibid, pp. 22-23(،بود

خدا وجود دارد، الزم است او را تمجید و اطاعـت نمـاییم و ایـن امـر     ؛ زیرا ردکبدون خالق باشد، اثبات 
توبـه نمـاییم. نظـر بـه      ورزیـم، بایـد  مستلزم پیروي از اصول اخالقی است. ولی اگر در این مورد قصور 

بایـد جهـان    امل نیست، پـس حتمـاً  کارهاي زشت در این جهان کو و مجازات کارهاي نیکه پاداش کاین
 )35، ص 1368، هـوردرن (طور صحیح تصـفیه شـود.  ه ها به در آنها حسابکدیگري وجود داشته باشد 

  گردد.می (وحی) ثابت اشفهکیه بر مکاصول جزمی و ایمانی بدون تبدین صورت، 

  نآموزه گناه نخستي. ۳

انـد،  ب شـده که آدم و حوا در بهشت مرتکبه علت گناهی ها انسانهمۀ بر اساس االهیات مسیحی، 
استی و انحطاط شده است. این اعتقاد کسرشت بشر دچار . براین اساس، آلودگی ذاتی هستند دچار

ایـن آمـوزه را    روسـو  كژاژان و  ولتـر و اندیشه با مخالفت شدید جنبش روشنگري مواجه شـد و  
بشر شده و مانع رشد اجتمـاعی و سیاسـی بشـر    هاي ه موجب بدبینی در مورد تواناییکبدان سبب 

 دمنـ جهان سـاحتی قانونمنـد و نظـام   روشنگري، هاي براساس اندیشه است، مورد انتقاد قرار دادند.
رو، نیسـت. از ایـن  نی مسـتث م است. انسان نیز از ایـن مجموعـه   که قوانین طبیعت بر آن حاکاست 

ائنات بود. در این نوع کروشنگري درصدد تناظر و تطابق مطلوب بین زندگی انسان و هماهنگی بر 
رد، ذهـن  کبیان می كجان اله کچنانه آنکجایی براي انحطاط انسان وجود نداشت، بلشناسی، انسان

ل کشـ ه خدا آفریده بـود،  کتوانست توسط طبیعتی ه میکبشر در بدو تولد همانند لوح سفیدي بود 
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براي انسان  انحطاطی اولیه معنـی  رو، ائنات قرار گیرد. از اینکبگیرد و در هماهنگی با نظم طبیعت 
  )Granz, & Olson, Ibid, p.p.18- 20(رد.کنمیپیدا 

 مهمـی چـون  هـاي  زیـرا اسـاس آمـوزه   ؛ گناه اولیه در مسیحیت از اهمیـت بسـیاري برخـوردار بـود    
بـر   ه بشـر  کـ در مسیحیت، بر این فرض استوار است  »عدالت«و » نجات« ،»فیض« )Atonement(»فدیه«

ه انسـانی  کـ ز این وضعیت خالصی یابد، مگر اینتواند ااثر گناه اولیه دچار انحطاط شده است و خود نمی
عـدالت و  انسـان بـه   . در ایـن صـورت،   در راه نجات انسان فدا شود ،ه از این گناه ذاتی مبراستک، دیگر

ه این وظیفه را بر عهده گرفته اسـت.  او  کگناهی است یابد. عیسی مسیح همان انسان بیمی نجات دست
را بـراي  ، عـدالت  رهایی و نجات و در نتیجهوسیله، . بدینه فداي بشر شودکبا به صلیب رفتن، پذیرفت 

مهـم و اساسـی   هـاي  مام ایـن آمـوزه  معناي از هم پاشیدن تگناه نخستین به بشر به ارمغان آورد. الزمه رد
  مسیحیت بود.  

  عيسي مسيح. ۴

شخص عیسـی مسـیح بـه وجـود     ساز براي ایمان مسیحی در زمینه جنبش روشنگري چالشی سرنوشت
نظر خـود را معطـوف بـه عیسـاي      روشنگري ،هکدر دو زمینه بوده است: نخست اینها، آورد. این چالش

 ردند.کمی یدکأمیت اخالقی عیساي ناصري تدر همین راستا نیز بر اهرد. کتاریخی 
ه کـ رد، طبیعـی بـود   کـ اشفه و معجزات در عصر روشنگري ظهور که پیرامون مکبا توجه به مباحثی 

 ه به او نسـبت داده کگونه رفتارهایی دیگر از نظر آنها اهمیت مافوق طبیعی عیسی و معجزات و امثال این
آلمان، به دنبـال عیسـاي    و جنبش روشنگري درها دئیستاز اهمیت ساقط شد. بر همین اساس،  شد،می

ه اختالفی جدي میـان عیسـاي تـاریخی واقعـی و تفسـیر عهـد       کتاریخی برآمدند و بر این عقیده بودند 
شـد.   ور در عهـد جدیـد رد  کطبیعی مـذ . پایه تاریخی تمام حوادث ماوراءجدید از اهمیت او وجود دارد

در تـاریخ و اسـناد تـاریخی،    وجو جست باتلقی شد. در مقابل،  اساطیر وها این وقایع به عنوان و داستان
هـاي  نوشـته تعارف ارائـه گردیـد. در ایـن راسـتا،     اي بشري و ساده و معلمی بزرگ با احساسات مچهره

آلبـرت  اثـر   عیسـاي تـاریخی  وجـوي  جسـت  درتـاب  کتـرین آنهـا   مهـم  ۀه از جملکزیادي به بازار آمد 
و   )Renan(ژ. اي. رنـان به قلم مستشرق فرانسـوي  زندگی عیسی تاب کو  )Albert Schweitzer(شوایتزر

  )154 - 153، ص 1375براون، (است. )Sir John Seelery(سر جان سیلیاثر آن انسان  کاینتاب ک
عهـد جدیـد از عیسـی مسـیح فراتـر رفـت و       هـاي  توان از گـزارش می هکاین اندیشه بدان معنا بود 



   ۸۱ االهيات ليبرال؛ تالشي در جهت بازسازي ايمان مسيحي در پرتو دانش مدرن

پذیرد. قدرت اخالقی عیسـی  می ه روح جدید زمان آن را بهترکرد کشف کرا تر و بشريتر عیسایی ساده
اي تجسد یافته اسـت.  ه او خدکذپرفتنی پیفیت تعالیم و شخصیت دینی او قرار دارد، نه در این نظر نکدر 

  عیساي تاریخی آغاز شد. براي یافتنوجو جست بر همین اساس،
ل مواجه شد، اهمیـت مـرگ   کعیسی با مشة راست دینی دربارهاي ه در آن، اندیشهکاي دومین حوزه

ت ه خداونـد در آن توانسـ  کـ اي بـود  عیسی بود.  از دیدگاه راست دینی، مرگ عیسی بر صـلیب حادثـه  
روشـنگري، اهمیـت مـرگ عیسـی بـر      ال رفتن گناه نخستین در عصـر  ؤسگناهان بشر را ببخشاید. با زیر

ایـن  رو، ه منجر به بخشایش گناهان انسان شـود. از ایـن  کشود اي تلقی توانست حادثهدیگر نمیصلیب، 
اري مشـابهی از  که هدف از آن، الهام دادن از خودگذشتگی و فـدا کرد کحادثه تعبیر و تفسیر دیگري پیدا 

  )191 - 190، ص 1384کراث، مک؛ 41- 38، ص1368، هوردرن(.سوي پیروان بود
اصـلی االهیـات   هـاي  نخسـتین، و عیسـی، پایـه   ، معجزات، گنـاه  اشفه (وحی)کمهاي آموزه کشبی

سـتوار اسـت.   اهـا  دیگر مسیحی بر ایـن اصـول و بنیـان   هاي اندیشه. در نتیجه، دهدمی لکمسیحی را ش
ان روشـنگري،  راي عرضـه نـدارد. دو  آید و چیزي دیگر برمی هیچ به حسابمسیحیت بدون این اصول، 

ی نیـز  رخـ رد، بعضی از این اصـول بـاز تعریـف گردیـد و ب    کتفاوت پیدا هاي به تمامی این آموزهها نگاه
رد. در کـ بحران شـدید مواجـه    که این وضعیت، االهیات مسیحی را با یکار شد. طبیعی است کلی انکبه

بایست بر دیدگاه سنتی مسـیحیت بـه گنـاه    می دانان یاپایان دوران روشنگري و آغاز دوران مدرن، االهی
 جـدي بـود، پافشـاري   هـاي  شله دچـار چـا  کـ هـی،  لشـفه ا اکمقـدس و م تاب کاولیه، عیسی، معجزات، 

بایسـت  مـی  یعنـی یـا  ؛ دادنـد مـی  شیدند و تن به جریـان جـاري جامعـه   کمی ردند، یا از آنها دستکمی
ییـد ادعاهـایش بـه    أرد و در تکمی یدکأتالهی  ه بر گناه انسان و رستگاريکگزیند میمسیحیت سنتی را بر

ه محصـول  کگزیند انه دوران مدرن را برمیکاکگرایی شیا باید عقل، شدمی متوسللیسا کتاب مقدس و ک
ه راهـی  کألهان با آگاهی از اینرات عصر روشنگري بود. با وجود این، در قرن نوزدهم برخی متکنهایی تف

راسـت دینـی   ؛ ی از این دو بـدیل کبراي بازگشت به قبل از عصر خرد وجود ندارد، خود را به پذیرش ی
ران، تنهـا  کـ محدود نساختند. بـراي ایـن گـروه از متف    گرایی روشنگرياز روشنگري و عقلپیش می جز

هـاي  یـافتن راه تـالش در  ري بنیادین آن و کطریق پیشرفت در عصر پس از روشنگري، پذیرش اصول ف
ان ه ایمـ کـ دیدند می این رسالت را بر دوش خودألهان، ایمان مسیحی بود. این دست مت كجدید براي در

ه االهیـات مسـیحی   کـ نند. آنان بر این باور بودند کو معرفت مسیحی را در پرتو معرفت مدرن بازسازي 
ه کـ ه از زمان روشنگري به وقوع پیوسـته اسـت، نادیـده گیـرد، بل    کتواند برخی تحوالت فرهنگی را نمی
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ه ه بـ هـایی کـ  شتـال  )61ص ، 1362، بـاربور (لی مثبت خود را با این تحوالت همگام سـازد. کباید به ش
در نهایـت،  ده آنهـا آلمـانی بودنـد، صـورت گرفـت،      ه عناصر اصلی و عمـ ک ،لهانأاین دسته از مت ۀوسیل

  شود.می ه به عنوان االهیات لیبرال پروتستان در قرن نوزدهم شناختهکچیزي را پدید آورد 

  االهيات ليبرالهاي ويژگي
ه االهیـات مسـیحی   کـ لهان لیبرال بر این بـاور بودنـد   أمت: بازسازي ایمان مسیحی در پرتو دانش مدرن. 1

خصوص روشنگري بـه وقـوع پیوسـته    به در مراحل قبل کرا تواند برخی تحوالت فرهنگی و علمی نمی
لی مثبت خود را با ایـن تحـوالت همگـام سـازد. بنـابراین، ویژگـی       کشه باید بهکبلنادیده گرفت، است 

 .»ر مـدرن اسـت  کـ تصدیق تام و تمـام ادعاهـاي تف  « )Claude Welch(لود ولشکاالهیات لیبرال به گفته 
)Granz, & Olson, Ibid, p.52( 

زسـازي آن آزاد  اندیشمند مسـیحی در انتقـاد از عقایـد مسـیحی سـنتی و با     : ید بر آزادي فرديکأت. 2
 باشـد. نمـی نترل االهیات قابـل پـذیرش   کلیسایی در کمراتب اقتدار سنت یا سلسلهاست. به همین دلیل، 

)Williams, 1958, p.208( 
پـردازي صـرف،   لهان لیبرال با دوري از نظریـه أمت :توجه خاص به ابعاد اخالقی و عملی مسیحیت. 3
 )Williams, Ibid, p. 208(به مباحث االهیاتی رنگ و بوي اخالقی دادند.» وت خداکمل«ز بر کبا تمر
ه کـ لهان لیبرال بر ایـن بـاور بودنـد    أمت :مقدس تابکبناي االهیات بر بنیانی غیر از مرجعیت مطلق . 4

گـذارد. عـالوه بـر    تاب مقدس صحه نمـی کطبیعی  ءنقد تاریخی بر اعتقاد سنتی الهام ماوراهاي پژوهش
ه دانه نـاب حقیقـت   کاي است پوسته تاب مقدس نیز صرفاًکلیسایی، بخش بزرگی از کاینکه، هایی سنت

یابی این جوهر و هسته اصلی مسـیحیت و  االهیات دست ۀت. وظیفرده اسکتغییرناپذیر را در خود پنهان 
انـد. از نظـر بسـیاري    بر گرفتهه آن را درکو بیانات فرهنگی است ها زاید اندیشه ۀردن آن از پوستک کمنف

رخـدادهاي  لهان، این پوسته شامل معجزات، موجودات فراطبیعی چون فرشتگان و ارواح شـریر و  أاز مت
 ).Granz, & Olson, Ibid, p.52(.شناسانه استآخرت
لهـان  أمت :آن )Transcendence(خـدا در مقابـل فرابـودگی    )Immanence(ید بر درون باشـندگی کأت. 5

ه مبتنـی بـر محبـت اسـت،     کـ و اخالقـی،   اي تـاریخی وت خداوند به عنوان جامعهکید بر ملکألیبرال با ت
آنان در نتیجه،  )Daniel G. Reid(ed), 1990, p. 805(ید قرار دادند.کأمورد ترا پیوستگی بین خدا و انسان 

ی بشر نهـاده  که از بیرون پا به قلمرو خاک ،دانستند و نه مسیح آسمانیمی عیسی را انسانی نمونه و آرمانی
 )Granz, & Olson, Ibid, p.p.52-53(ند.که بین خدا و انسان وجود دارد پر کرا اف و گسستی کتا شبود 
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  گيرينتيجه
زه اندیشه و علم به خود خصوص از عصر روشنگري تحوالتی گسترده در حوبغرب از رنسانس و 

تـی  مسیحیت از زمان نهضت اصالح دینی در قرن شانزده به بعـد تغییرا دیگر،  از سويدیده است. 
شرایط براي االهیات مسیحی در انتهاي عصر روشـنگري بسـیار   مهم به خود دید. بر همین اساس، 

وجـو  جسـت  دانان مسیحی راهی براي خروج از این بحـران الهی ن امر سبب شد،دید. ایبحرانی گر
 جسـتند و دانـش مـدرن   وردهاي ارفت از این بحران را در همراهی با دستراه برون ،نند. در نهایتک

ري پدیـد آمـده از ایـن    کـ ه براي فضاي فکنند کبرآمدند، االهیات مسیحی را به زبانی بیان درصدد 
االهیـات لیبـرال گردیـد. در نتیجـه،      تبـی بـه نـام   کمهـا،  باشد. نتیجه این تالش كقابل درتغییرات 

مقبـول عصـرش بـه مسـیحت     هـاي  رضفـ و پـیش هـاي  ه با اندیشـه کتبی است کاالهیات لیبرال، م
ها رده است. اگرچه این امر به از دست رفتن بسیاري از آموزهکنگریسته و نظراتی موافق با آن ارائه 

  جر شده است.ز خوانی برخی دیگر منو یا با
  
  
  
  
  

   __________________ ________________________________   نوشتپی

 باشد.می گرایی در حیات دینی و تاکید بر جنبه شخصی ایمان از ارکان اصلی کلیساي پروتستانبردن اقتدارزیر سوال .1

اصطالح راست دینی در مسیحیت عبارتست از آن نوع مسیحیتی که مورد قبول اکثریت قریب بـه اتفـاق مسـیحیان بـوده و در      .2
  گروه هاي مسیحی درج گردیده است. ها و بیانیه هاي رسمیاعتقادنامه 

3. Peace of Westphalia  ها و پروتستان معاهده صلحی که بر اساس آن به جنگهاي خونینی که به مدت سی سال بین کاتولیک
 در اروپا جریان داشت، پایان داده شد.

  رنه دکارت با توضیح بیشتر بیان شده است.  »در فلسفه اولیتامالت «نین این مطلب در تامل دوم کتاب همچ .4
5. Malherbe, In The Cambridge History …, Vol.I, p. 319.   

کرد و در نوشته هایش نیز همین امر را دنبال بود، پیروي می» ایمان در پی ادارك«له از روش آگوستین که همانا ئآنسلم دراین مس .6
... من در پی این نیستم که بفهمم و ایمان آورم، بلکه من ایمـان دارم تـا بتـوانم    «دارد: کرد. در کتاب پروسلوگیون آنسلم چنین می

  ه تا ایمان نداشته باشم نمی توانم درك کنم.بفهمم. ایمان من به این دلیل است ک

۸۴     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  
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