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  بررسی و نقد رهیافت عرفی شالیرماخر به دین
  *رحیم دهقان سیمکانی

  چكيده
از دین، بیانگر این است که تجربۀ دینی راه به جایی نبرده و بـه  شالیرماخر  شدن در قرائتهاي عرفیرگه

ـتن    تنهانهجهات گوناگون  شرافتی به دین نبخشیده، بلکه آن را در مسیري عرفی قرار داده اسـت. فروکاس
ـتورات الهـی، و   حقیقت دین به تجربۀ دینی شخصی، کنار نهادن کتاب مقدس به عنوان مجموعه اي از دس

هی بـه  تـوج هی به نقش عقـل، شـریعت، مناسـک دینـی، بـی     توجبه کتاب ثبت تجربۀ دینی، بی تقلیل آن
شـدن در  هاي عرفیتوان از جمله رگهبیعه و نیز اومانیستی بودن رهیافت معناگرایانه به دین را میمابعدالط

دانست. وي دیـن را از حـوزة علـم و عمـل، بـه عـالَم خصوصـی احساسـات         شالیرماخر  تفکر دینی
صر عرفـی  پارسامنشانه تأویل برده است. این مقال بر آن است تا ضمن تبیین رهیافت دینی شالیرماخر، عنا

ـ    را در رویکرد دینی وي نشان دهد. روش مقاله در مراجعه به آراء، استنادي و در تبیین محتوا، تحلیلـی 
  انتقادي است.

  دینی، احساس. ۀشدن، تجربدین، عرفی ها: شالیرماخر،کلیدواژه
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  مقدمه
ن غربـی  انسـا  زنـدگی گونـاگون   ونئبـر شـ   یسـم تحوالت فکري و فرهنگی پس از رنسانس، سکوالربا 

 و اخـالق،  دیانـت ، در واقـع بـا حـذف الوهیـت     شد. محوريخدا مداري جایگزینسیطره یافت و انسان
قدسـی و الـوهی در یـک فراینـد      گرفـت و نـوعی دیـن انسـانی بـه جـاي دیـن       بـه خـود    رنگ بشري
و  تفـوق عقـل بـر ایمـان     محـوري، را تشکیل داد. آموزة انسان غربدینی  ۀاندیششده، کانون سکوالریزه

، از جملـه عناصـر   طبیعت بر فیض تقدم فلسفه بر الهیات، و برتري اخالق طبیعـی بـر اخـالق مسـیحی    
شــالیرماخر  فردریــکباشــند. در ایــن میــان، مســیحیت مــیشــدن عرفــی مهمــی اســت کــه موجــب

هاي مسیحی و رهـا  که داراي دغدغۀ دین در جهت بازسازي آموزه از جملۀ افرادي بود .م)1834ـ1768(
اي پروتستان متولد شـد. پـدر او کشـیش و    وي در خانواده شده تالش کرد.ن از فرایند سکوالریزهشدن آ

بـود؛ تفکـري کـه بـه طهـارت بـاطن و تهـذیب درون بـیش از          پیرو پائتیسمبود؛ یعنی  کالویناز پیروان 
هـاي  تهـاي گونـاگون سـن   وان در مرکـز نحلـه  تـ داد. این طرز تفکر را میهاي عقالنی اهمیت میبحث
نیـز متـأثر از افکـار    شـالیرماخر   مشاهده کرد. خـود  کانت، کالوینی و کلیساي انگلیسی در دوران لوتري

پائتیستی بود. زندگی وي مقارن با حوادث بزرگی چون انقالب فرانسه، جنگ اسـتقالل آمریکـا و ظهـور    
روحانی کلیساي کـالونی و کشـیش   ، که خود فرزندي از دو خانوادة شالیرماخرالبته در اروپا بود.  ناپلئون

اي الهیـاتی، قرائتـی از   ه به دین و برخوردار از دغدغـه رغم توجعلی )203 - 201، ص 1390کونگ، (بود،
زمینه را براي بیرون رفتن دین از فرایند سکوالریزه شـده، فـراهم نسـاخت، بلکـه      تنهانهدین ارائه داد که 
  ساخت. یع بیشتر این فرایند هموارراه را براي تسر

 ، خواسته یا ناخواسته، قرائتی عرفـی از دیـن ارائـه داد   شالیرماخراین مقاله تالش دارد نشان دهد که 
  که موجب شد دین جایگاه حقیقی خود را از دست دهد.

  . عرفي شدن۱
دنیـاگرایی، روح  «به معناي در لغت  »سکوالریسم«شدن) متفاوتند؛ و سکوالریزاسیون (عرفی سکوالریسم

یـا سیاسـی اسـت کـه      اجتمـاعی  ۀاز فلسـف  نظامیبه معناي ، در اصطالح و است» دنیوي داشتن و تمایل
سکوالریسم حرکتـی  کند. می رددر حوزة فردي و نه جمعی هاي مذهبی را ایمان مذهبی و نیز شخصیت

 اسـت زندگی، رفتار و سلوك انسـان بـدون توجـه بـه خداونـد و آخـرت       که هدف آن ساماندهی است 
)Azzam tamimi, 2000, p. 14( بــا افـول دیــن همـراه بــوده اســت   آنرشـد  اي کــه همــواره ؛ پدیـده 



   ۹۹ بررسي و نقد رهيافت عرفي شاليرماخر به دين

)secularization, 1993, p. 593( .     سکوالریسم یک ایدئولوژي است و مبلغـان ایـن ایـدئولوژي، آگاهانـه
. ننـد کهمه اشکال اعتقاد به امور و مفاهیم ماوراءالطبیعی و کارکردهاي مختص به آن را طرد و تخطئه می

ضددینی به عنوان مبناي اخـالق شخصـی و سـازمان اجتمـاعی حمایـت      در مقابل، از اصول غیردینی و 
فراینـدي   اسـت؛  سازيدنیوي کردن و عرفی. اما سکوالریزاسیون، نوعی )Eliade, 1995, p.159( کنندمی

ر غیرمقـدس و  ند به محـدوده امـو  رو مقدس، جاي دا آن، واقعیاتی که در قلمرو دینیاساس که بر  است
آمیز برخی از مظـاهر جهـان   زدودن بعد تقدس سازي وغیردینی . این فرایند در پیشوندطبیعی منتقل می

ی، جـایگزین مظـاهر دینـی و    هاي عقالنی، علمی و فنـ یند، جنبهدر این فرا. و مقام انسان در جهان است
  .)334، ص 1370بیرو، ( شوندتبیین جهان از طریق امور مقدس و الهی می

شدن در یک بیان عام، فرایندي است که طی آن، موقعیـت و اهمیـت دیـن نـزد فـرد و یـا در       عرفی
 گـردد هایی صـرفاً دنیـوي از تعـالیم و غایـات دینـی غالـب مـی       یابد و برداشتعرصۀ اجتماع تنازل می

مناسـبات   فرایندي است که از طریـق آن، شدن عرفی ،. به عبارت دیگر)302ـ297 ، ص1377همیلتون، (
شـدن  عرفی یابد.و فردي سوق میدر حیات اجتماعی آن بیشتر نقش و نفوذ  هرچه کاهشسمت دین به 

کـه  » شدن جامعـه عرفی«و » عرفی شدن فرد«، »شدن دینعرفی«تواند واقع شود: در بسترهاي مختلف می
هـا و  سـت کـه آمـوزه   گونـه ا بـدین » عرفی شـدن دیـن  «البته نوعی تعامل و تالزم بین آنها برقرار است. 

هاي دین به نفع مدرنیته کنار گذاشته شوند. مثالً، دعا و یا استخاره، کـه در ادیـان جایگـاه خاصـی     فهمول
یابنـد. هـر   هاي روانی و صرفاً براي آرامش روانی تقلیل مـی دارد، در اثر حاکمیت فرهنگ مدرن، به بازي

در سـطح  شـدن  عرفـی  بـه » زدایـی اسطوره«وان گرایی، بازتفسیري، مداخله در دین تحت عنگونه اصالح
هـاي دینـی در   ها و آمـوزه به این است که سهم ارزش» شدن در سطح اجتماععرفی«شود. دین منجر می

نظام ارزشی جامعه تقلیل یافته و پایگاه اجتماعی متولیان دین و دینداران به تدریج افـول یابـد. در نتیجـۀ    
اسبات اجتماعی کمرنگ شده، و جایگاه دین دچار افول تـدریجی در  این فرایند، نقش اخالق دینی در من

تفـاوتی  اعتنـایی و بـی  به این است که فرد دچار نوعی بی» عرفی شدن فرد«سطح جامعه خواهد شد. اما 
هاي مختلف به جاي اهتمام در جهـت کسـب رضـایت    عملی به اخالق و تکالیف دینی شده و در زمینه

 آنچـه در اینجـا مـورد بحـث اسـت،      .)69، ص 1381زنـد،  شجاعی( کتفا کندالهی، به خرسندي دنیوي ا
  در سطح دین است.شدن عرفی

  فكري شاليرماخر ۀ. پيش زمين۲

با نقـد   م)1564ـ1509( نیجان کالوو  م)1546ـ1483( مارتین لوترمصلحانِ دینی نظیر در قرن شانزدهم، 
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دینـی و اجتمـاعی    ةالگـوي جدیـدي در حـوز   وضعیت دینی موجود در کلیساي کاتولیک، کوشیدند تـا  
مـیالدي و در   1571 سـال ، ایجاد کنند. معموالً عقیده بر این است که مطلع دوره نهضـت اصـالح دینـی   

در نقـد  » نـود و پـنج تـز   «اعالمیـه معـروف خـود، یعنـی      مارتین لوترشهر ویتنبرگ آلمان بود. در اینجا 
هـاي کلیسـاي   فروشـی نامـه بیشتر بـه آمـرزش   لوترصلی وضعیت کلیساي کاتولیک را منتشر کرد. انتقاد ا

امر موجب پدید آمدن دومین شکاف بزرگ در مسیحیت شـد و آن را بـه کاتولیـک و    . این کاتولیک بود
خودبنیـادي انسـان و تفـوق عقـل بشـري و در      . )176، ص 1381(مري جو ویور،  کرد پروتستان تجزیه

هـاي مهـم ایـن    ویژگی، از جمله هاي نوه و پیدایش ارزشهاي گذشتنتیجه، نفی مرجعیت و اعتبارِ سنت
این اندیشه را مطرح کرد کـه انسـان بـا برخـورداري از عقـل کـافی و        دکارتان بود. در این دوران، دور

کاپلسـتون،  ( تواند زنـدگی خـویش را اداره کنـد   می)، یبدون نیاز به مراجع سنتی (کلیسایی یا غیرکلیسای
نگـر  اساساً تصور سنتی از عقل به عنوان عقل کلی، عقل کـل  دکارتبدین ترتیب، . )34، ص 4، ج 1385

، بـا ایـن   کونـگ هـانس  ی یا حسابگر تغییر داد. به اعتقاد یرا به عقل خودبنیاد، عقل جز ریا عقل خدامحو
ـ  ، هاي آنبرداشت از عقل و عقالنیت، مدرنیته آغاز شد که از ویژگی ر تفوق عقل بر ایمان، تقدم فلسـفه ب

-Hans, 1995, p. 670( ق طبیعت بر فیض و برتري اخالق طبیعـی بـر اخـالق مسـیحی بـود     الهیات، تفو

نهـاده شـد و عالمـان و    دکارت بناي مدرنیته، که خودبنیادي عقل بشري بود، توسط در واقع، سنگ. )672
تـه در فضـاي   کننـده مدرنی عمـارت خیـره  ، در نهایـت  .فیلسوفان دیگري مصالح این بنا را فراهم آوردنـد 

  ت.اندیشه غربی نمایان گش
برخالف پارادایم قرون وسطایی کاتولیک رومی، بـه مرجعیـت پـاپ بهـایی داده     یته، در پارادایم مدرن

بلکـه محوریـت و   ، همچنین مانند پارادایم نهضت اصالح دینی، کالم خـدا مرجعیـت نداشـت   . شدنمی
، از قیمومیتی که قبالً خود را تسلیم آن کرده بـود را ها خروج انسان کانترو، . از اینمرجعیت با عقل بود

هـاي شـدیدي بـود کـه در     ، بحـران جریـان مهـم ایـن    هايپیامـد از جملـه  ). Ibid, p. 684( اعالم داشت
هـاي اعتقـادات سـنتی، جایگـاه کلیسـا و دیـن       ساختارهاي الهیات سنتی پدیدار گشت. در نتیجـه، پایـه  

نقـدهاي جـدي و   ، مردم عادي شروع به لرزیدن کرد. در ایـن دوره و حتی فکران روشن مسیحی در میان
بـه   مطرح شـد و همـه آنـان    مارکسو  فروید، فویرباخهایی نظیر تندي علیه مسیحیت، توسط مدرنیست

  .زوال مسیحیت و دین را پیشگویی کردندطور کلی، 
 مسـیحیت  اريدر جهت سـازگ در این میان، افرادي بودند که به فکر بازسازي مسیحیت بوده و 

دانان پروتستان بود کـه  از جانب الهی، ها عمدتاً. این تالشکردندمی با اقتضائات دوره مدرن تالش
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هاي الهیاتی جدید، ارائه تعریف منجر به پیدایش الهیات جدید شد. رسالت الهیات جدید، یا مکتب
الهیـات   ي مهـم در حـوزه  کارهـا  ةهاي نو از دین براي هماهنگ شدن با مدرنیته بود. عمـد و تبیین

تـوجهی  کلیساي کاتولیک در این زمینه تـالش قابـل  . دانان پروتستان بوده استجدید در میان الهی
هـا و نیـز عقیـده بـه     در کلیساي کاتولیک به دلیل وجود مرجعیت سنتی پـاپ ؛ چراکه نداشته است

دوره جدید، عمـدتاً دسـت   و در برابر تحوالت ه بود خطاناپذیري آنان، پویایی خود را از دست داد
 .زدمیبه اقدامات انفعالی 

جنبش رمانتیسـم بـود.    ،در جهت سازگاري با اقتضائات دوره مدرنگرفته صورتهاي تالش یکی از
، دکـارت گرایی افراطـی ناشـی از تفکـرات    گونۀ عقلاین جنبش واکنشی در مقابل نگاه خشک و ریاضی

تـرین آن شـور، عاطفـه، عشـق،     گرایان بـود. رمانتیسـم مشخصـاتی داشـت کـه مهـم      و سایر عقل کانت
بـه  شالیرماخر  .)298، ص1381بیات و دیگران، (احساسات واالي انسانی و اعتقاد به قدرت تخیل است
ش گرایی را به حوزة دین کشاند و بـر اسـاس نگـر   عنوان یک دیندار معتقد و در عین حال نقّاد، رمانتیک

شده بود، دوبـاره بـه میـان آنـان      که در قرن هجدهم توسط اغلب متفکران رد رمانتیستی، کوشید دین را،
هایی عمدة رمانتیسم اموري چون تأکید بر زندگی باطنی، نـوآوري و خـودانگیختگی و   بازگرداند. ویژگی

روح نگـرش رمانتیسـتی،   توانست از طریق  ماخرشالیرادغام دیدگاه دینی در دیدگاه هنري بود. در اینجا 
بـه عنـوان    مسـیحی را  الهیات ،براي اولین بارخود هاي با تالشوي . بدمددر الهیات مسیحی  را مدرنیته

تـونی  ( داننـد مـی الهیات معاصـر   ةآورندپدیدرو، وي را کرد. از اینها یک رشته دانشگاهی وارد دانشگاه
مفهـومی   ، کهدرباره دین؛ یعنی در دو کتاب مهم خود را دین ةافکار خود دربار يو .)378ص، 1380 لین

منـد  اثري بسیار برجسته در زمینه الهیات نظـام که  ایمان مسیحیکتاب و  دهدکامالً جدید از دین ارائه می
  .)379(همان، ص ، ارائه داده استاست

 . الهيات شاليرماخر۳

تـرین  از بـزرگ شـالیرماخر   اسـت؟ ت و عناصر کلیدي آن کـدام  ، چه دینی اسشالیرماخرنظر دین مورد
گیري در برابـر جریـان   که با موضع )314، ص1377ي، مک کوار(متکلمان مسیحی در قرن نوزدهم است

گرایی حاکم بر قرن نوزدهم، و بـا تـاثر از جنـبش رمانتیسـم، جـوهر دیـن را احسـاس        ارتدکسی و عقل
شـناخت و دیـن، دو    ةبا جدا کـردن حـوز   يو .)Schleiermacher, 1962, p.12( داندوابستگی مطلق می

دیـن  ایمان و نـه عقالنیـت رهنمـون سـاخت.      ۀکرده، و دین را به حوزحوزه عقل و ایمان را از هم جدا 
امـري   يمرکب از متافیزیک و اخالق نیسـت. دیـن از نظـر و   دة ش، قطعاً مسیحیت عقالنیوينظر مورد
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اي تجربـه « يفـرد دیـن از منظـر و   نحصـر بـه  یـا امـري زیباشـناختی نیسـت. ویژگـی م     و صرفاً اخالقی 
 شـود اي است که هنگام تمـاس یـک روح مقـدس بـا امـر نامتنـاهی ایجـاد مـی        ؛ تجربهاست »اسرارآمیز
 )Schleiermacher, 1962, P. 78(».امري تأملی اسـت  دین ذاتاً«ایشان، در نظر . )211، ص 1390(کونگ، 

  ؛اسـت  نامیـده » شخصـی انفعـال درون  طریـق  از سـیر آگـاهی یـافتن بـاطنی     «یند کشـف دیـن را   او فرا
)Ibid, p. 181 (ل درونی، بهامجز یکی دانسـتن خـدا بـا شـعور دینـی      ا به نظر او، یکی دانستن دین با تأم

  .)Ibid ,p. 200( نیستانسان 
ـنس شـهود و   ، یستناو از مقوله تفکر و عمل  در نظر دین احسـاس اسـت؛ یعنـی احسـاس      بلکـه از ج

ـ دین او دین قلب است نه : توان گفتمیرو، از اینوابستگی مطلق به امر نامتناهی و جاودانه.   ,Hansل(عق

1995, p. 680(   دین، نه تفکر است و نه عمل، بلکه شهود و احساس است... دین آیین دل اسـت... دیـن ...
  .)212ـ211، ص1390(کونگ،  نوعی احساس و رغبت نسبت به امر نامتناهی است

بلکـه تجربـه   ، شـناختی نیسـت  معناي یک حالـت ذهنـی ـ روان    احساس به، شالیرماخرلبته در اندیشۀ ا
این احساس، تنها عاطفه یا حـس شـور    .)Hecker, 1981, p. 839( ناپذیر از وجود استواسطه و ابطالبی

ز یـک دلـدادگی عمیـق بـه     ناشـی ا  اسـت کـه  » احساس و شوق به امر نامتنـاهی «و شعف نیست، بلکه 
، بنـابراین  س است. این احساس، احساسِ یـک تجربـه، شـناخت قبلـی و پیشـینی اسـت.      موجودي مقد

ا  ، دین به ساحت احساسات و عواطف انسـانی تعلـق دارد  ماخرشالیردر منظر گرچه  منظـور وي از  ، امـ
 .Richard, 1967, p( خـود دارد اي شناخت ضمنی را نیـز همـراه   ، حالتی ذهنی است که گونه»ساحسا«

بـر ایـن    .)380ص، 1380تـونی لـین،   ( مطلق به امر متنـاهی اسـت   نوعی آگاهی به اتکاي، در واقع .)34
تجربۀ دینی اسـت. در نظـر او دیـن، احسـاس و     شالیرماخر  توان گفت که گوهر دین در نظراساس، می

 در هر تجربۀ دینی، ادراك شهودي بـراي  .)Schleirmacher, 1969, p. 22- 23( چشیدن امر نامتناهی است
هر چیزي باید بـا  « گوید:رو، دربارة اهمیت شهود میاز اهمیت خاصی برخوردار است. ازاینشالیرماخر 

شهود آغاز شود. کسانی که میل به شهود امر نامتناهی ندارند، فاقـد معیـار بـراي فهـم هسـتند... شـهود،       
توانـد هـر جـایی در دیـن پیـدا      کـه بـر اسـاس آن انسـان مـی     تـرین قاعـدة دیـن اسـت     باالترین و عام

  )Ibid, p. 24(». کند...
اي از نظریـات،  این بود تا نشان دهد، دین تنهـا یـک نظـام الهیـاتی، یـا مجموعـه      شالیرماخر  تالش

ناپذیر نیست، بلکه چیزي است کـه  ی تحلیل حقیقت یک وجود ادراكها، اصول و یا افکار و یا حتآموزه
هـا، تنهـا جایگـاه قـوانین و     مند تفاوت دارد؛ زیـرا نظـام  آدمی سروکار دارد. دین با همۀ امور نظامبا روح 
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مقررات منسوخ و نه جایگاه روح دین هستند. دین را نباید با پوسـتۀ نظـري و اعتقـادي ظـاهري اشـتباه      
رد. لـب دیـن،   گرفت. براي کشف دین، باید از دین متعارف چشم پوشید و به درون نفس دیندار توجه ک

واسطۀ امـر نامتنـاهی، مسـتغرق اسـت.     روح صعود کرده و به وجد آمده است؛ روحی که در احساس بی
، نقطـۀ  شـالیرماخر . از نظـر  )Niebuhr Richard, 1967, p. 37( این همان صورت نخسـتین دیـن اسـت   

یم روح بـه جهـان، بـه    اي انسانی دارد. ریشۀ دین در واکنش و تسلآغازین دین، انسان است و دین زمینه
امر یگانه، به حقیقت کل یا الوهیت، و به وجود نامتناهی است. دین راستین، احساس و عشق بـه وجـود   

ایمـان بـه    هـا دانسـت.  معنـاي قبـول آمـوزه   توان بهایمان را نمی ي،از نظر و .)Ibid, p. 36(نامتناهی است
ساحت احساس آدمی ارتباط دارد که تبلور آن در تجربه شخصی انسان از امر نامتناهی است. در دیـدگاه  

الهیات باید به بررسی ایـن تجربـه    و شود، ایمان به یک تجربه شخصی از امر مطلق مبدل میشالیرماخر
ا هاي برگزیده بـود، امـ  ۀ انسانتجربدر دیدگاه سنتی مسیحی، وحی حاصل شالیرماخر  تا پیش ازبپردازد. 

هـاي برگزیـده،   بر اساس نگرش وي و تمرکز بر تجربۀ دینی، این تفکر که دین نه حاصل تجربـۀ انسـان  
 ها وجود دارد، مطرح گردید.اي است که بالقوه در درون همۀ انسانبلکه پیامد تجربه
که چگونه خدا و انسان ذاتـاً  بر این باور است که ذات دین براي توضیح این قضیه است  شالیرماخر

احسـاس وابسـتگی   « وي با ارائه کردن تجربۀ دینی و .)162، ص1367(اشتفان،  به همدیگر مرتبط هستند
سعی کرد تا رابطۀ خدا و انسان را تبیـین  ) Schenk, 1987, p. 59-67، (به عنوان عنصر کلیدي دین» مطلق
دین، کانون رابطۀ انسـان بـا خـدایی اسـت کـه بـه        وي قائل به پلورالیسم دینی است و معتقد است کند.

م و طبیعـی باشـد.   می وجود ندارد که براي همگان مسـل شود. هیچ دین عاهاي مختلف درك میصورت
 افـراد، بــه لحـاظ آمــادگی پـذیرش تجــارب و احساسـات دینــی مختلـف، بــا یکـدیگر تفــاوت دارنــد      

)Schleirmacher, 1969, p. 213-217(خالفت با تکثر دینی باید احتراز کرد، هر کـس حـق   رو، از م. از این
کننـد کـه بـا احساساتشـان     دارد دین خود را تکامل بخشد. گویا اکثر مردم صورتی از دین را انتخاب می

- 160، ص 7ج، 1368کاپلسـتون،  (انـد. منطبق باشد، با این بیان همۀ ادیان به یک میزان جزیی و شخصی
هریـک   هـاي متفـاوتی از ایمـان و   دینی مختلف دربردارندة صورتهاي ت، سنشالیرماخردر نظر  )161
ا ایـن  مـ اي از تکامل هستند. هرچند برتري ایمان مسیحی در نظـر وي بـدیهی اسـت، ا   دهندة مرحلهنشان

قائل به تکثرگرایی اسـت، بلکـه    تنهانههاي ایمان نیست. وي معناي غلط و نادرست بودن سایر صورتبه
 يدانـد. بـه اعتقـاد و   فاوت از دین را براي ظهور تام و تمام دین، ضروري میهاي متحتی وجود صورت

. انسـان در مسـیر   )Glyn, 1989, p. 41( تـرین صـور دیـن اسـت    ترین صورت از پیشرفتهمسیحیت کامل
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هاي فروتر ایمان، کـه بـه صـورت ادیـان مختلـف      یابی به آن ایمان است. اگر صورتحرکت براي دست
کسره باطل و نادرست باشند، چگونه براي انسان ممکن خواهد بود که از آنها گـذر کنـد   اند، یظهور یافته

ع ادیان تـاریخی بـراي آشـکار کـردن گـوهر      یت نائل شود؟ بنابراین، وجود تنوو به حقیقت باالتر مسیح
  دین ضروري است.

  خالصه کرد:توان در چند گزاره در باب خدا را میشالیرماخر  ی، عناصر اصلی باوربه طور کل
تـوان یافـت. بـدین    . گواه هستی خداوند در درون انسان است. بنابراین، وجود او را با احساس می1

لحاظ تفکر عرفانی در نفس بهترین راه کشف ذات دین است. طریقۀ احساس نه دست یـافتن بـه خـدا،    
ان در چـارچوب  یـابی بـه ایمـ   گوید: کوشش براي دستبلکه وانهادن خویش به ید قدرت اوست. او می

آنکـه خداونـد    هاي علمی و معرفتی، همچون کوشش براي به چنـگ آوردن خداونـد اسـت. حـال    نظام
  .)70- 68، ص 1376(استون،  آیدق سایر علوم به چنگ نمیگاه همچون متعلهیچ

. خداوند جهت وحدت همۀ اشیا در آگاهی انسان است، و به ارتباط ما با افـراد و اشـیا، طبیعـت و    2
گی کـردن در  بخشد. این همان معناي دینداري است. در واقع دین عبارت است از: زندوحدت می تاریخ

ی، در واحدي که عین کثیـر اسـت. بـه عبـارت دیگـر، دیـن، زنـدگی کـردن در         طبیعت نامحدود امر کل
در نظـر   چیز در امر نامتناهی، نوعی احساس است. خداوند است. این خودآگاهی نسبت به وحدت همه

تواند به صورت احسـاس و هـم بـه صـورت ادراك     ، آگاهی نسبت به یک امر واحد، هم مییرماخرشال
شـود و ایـن همـان لحظـۀ     ق گیرد، ادراك و احساس یکی مـی گاه که آگاهی به خود تعلتحقق پذیرد. آن

  .)72- 70همان، ص( وحی و انکشاف است
صـورت احسـاس وابسـتگی مطلـق درك     خداوند بنیاد و مبدأ همه چیز است. انسان این امر را به . 3

کند. در این حالت، این احساس در انسان وجود دارد که کل فعالیت ما از منبعی خارج از مـا هـدایت   می
 همـان، ( شود. گویا خداوند بدون آنکه مـا بخـواهیم و اراده کنـیم، در تمـام روابـط مـا حضـور دارد       می
  .)75- 72ص

دین، همچون قـرون وسـطی یـا حتـی عصـر      شالیرماخر  به طور کلی، باید گفت: در نگرش الهیاتی
و فراطبیعی نیست، بلکه ارتباطی اسـت صـمیمانه    اصالح دینی، عزیمت و گذار به چیزي فراسوي جهان

افتـد.  و احساس سکونت امري متناهی در نامتناهی است که در یک حالت تجربه، براي انسان اتّفـاق مـی  
دهـد ـ در نـوعی شـهود و احسـاس       آنچه را که هست و رخ مییت ین در پی آن است تا عالم را ـ کلد

  گوید:او می واسطه تجربه کند.بی
 واسطه وجود جمعی همه جهان کرانمند در آن وجود و درك همۀ اشیاجوي ادراك بیودین یعنی جست
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ـی زمانمند در وجود الیزال... هر کجا چنین احساسی یافت شود، حس دینی ارضاء می ن گردد. هر کجا چن
 آوردشود و در نتیجه، مصیبت و مرگ به دنبال مـی قرار و مضطرب میحسی به اختفا رود، حس دینی بی

)Schleiermacher, 1969, p36(.  

  از دينشاليرماخر  داليل عرفي بودن قرائت. ۴
دهـد، تـالش ایشـان بـراي     توان عناصر و اموري را یافت که نشان میبه دین، میشالیرماخر  در رویکرد

بازسازي الهیات مسیحی و نجات آن از گرفتار آمدن در حیطۀ اندیشمندان عصـر روشـنگري، ناخواسـته    
  کنیم:دین را در فرایندي عرفی قرار داده است. در اینجا به برخی از این عناصر اشاره می

مایل نیست آنچـه کـه بایـد در مـورد خداونـد      شالیرماخر  کنار گذاشته شدن شریعت و مناسک: .1
معنـاي  ایـن امـر بـه    .)57، ص1376اسـتون،  ( اي از احکام سنتی عرضه کنـد د، به صورت مجموعهبگوی

نادیده انگاشتن بعد شریعت و محدود ساختن دین به ابعاد اعتقادي و... است. وي باور داشـتن بـه آداب   
د بـه  آنهـا کـه معتقـ   «و مناسک دینی را نوعی غفلت از جوهر و باطن دین قلمداد کـرده، معتقـد اسـت:    

هاي مذهبی هستند، در واقع دین را به نمودهـاي ظـاهري و خـارجی    باورها، تعالیم و کاربرد آنها در فرقه
  )Reynolds, 2002, p. 12( »اند و این دور افتادن از حقیقت ناب است.فروکاسته

بـه جهـت تـأثیرات تربیـت     شـالیرماخر   توجهی به دخالت متعادل عقل در تبیین احکام الهـی: . بی2
توانـد بـا روح رایـج در آن زمـان و بـا      پائتیستی، وقتی وارد محافل روشنفکري شـد، دریافـت کـه نمـی    

گرایـی حـاکم   گیري در مقابل جریان رایج عقـل هاي فلسفی معروف، سازگار شود. به دلیل موضعدستگاه
 آن دادن ارقـر  و تعقل و فهم حوزة از دین ةزحو جداکردنترین مسئله براي او، هممبر عصر روشنگري، 

واسـطه  . گرچه احساس، خود نوعی درك مسـتقیم و بـی  )32، ص 1386قنبري، ( بود احساس قلمرو در
ل و تفکر منطقی خیلی متفاوت است. این درك، امري کامالً شخصـی اسـت و   ا این درك با تعقاست، ام

گرایـى افراطـى و   عقـل شکسـت  براي درستی یا نادرستی آن، هیچ معیار همگانی و منطقی وجود ندارد. 
را به این سو سوق داد که گوهر دیـن بایـد   شالیرماخر  از جمله متکلمان مسیحى، (عقلى) الهیات طبیعى

  .)127، ص1381 نیا،قائمی( دکالمى باش يهاامرى غیر از استدالل
، کنـد. بنـابراین  نهایت معرفـی مـی  بیامر گوهر و عنصر اساسی دین را تجربه و چشیدن ، شالیرماخر

دین و دینداري مستقل از کارکرد نظري و عمل عقل است؛ دین نه راه اندیشیدن است و نه طریق عمـل،  
اي از مناسک دینی، بلکه از مقوله احسـاس، میـل   اي از باورها و اعتقادات است و نه مجموعهنه مجموعه

دین] به خودي خـود،  است. [نهایت دین حقیقی، احساس و میل به بی« نویسد:باشد. وي میو عاطفه می
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عاطفه است، تجلی موجود نامحدود در موجود محدود، رؤیت خدا در موجود محدود، رؤیـت موجـود   
  )28، ص 1377 ،پراود فوت( »د.محدود در خداون

واسطه اسـت،  الزمه اینکه دین و دینداري نه عقیده است و نه اخالق، بلکه نوعی حس و چشیدن بی
. بلکـه بایـد آن را از نزدیـک درك و تجربـه کـرد      ،توصـیف شـناخت   تـوان آن را بـا  این است که نمـی 

هاي عقلی، موجب فروکاستن هویت دین به سـاحت احسـاس و غفلـت    توجهی به مفاهیم و استداللبی
تـر، نـوعی   از هویت یکپارچه، منسجم، و متشکل از اصول و مبانی موجه عقالنی است. بـه بیـان روشـن   

دانسـته، و  احسـاس و عاطفـه و دینـداري را حـالتی عـاطفی       دین راشالیرماخر  سازي دین است.عرفی
ز مفـاهیم  اند و دینداري از مقوله احساس یا شوق است که جدا اافکار و عقاید، با دین بیگانه معتقد است

  .)34 ص همان،( ستو عقاید و مقدم بر آنها
، عنصر احساسی و عـاطفی بر  کیدأت باشالیرماخر  . فروکاستن حقیقت دین به تجربۀ دینی شخصی:3

او معتقد اسـت تجربـۀ خـدا، مسـتلزم     . )41ص، 1381فعالی، ( کندمیمعرفی » تجربه دینی«قلب دین را 
اسـت  شالیرماخر  شور، شوق، سعی و تالش شخصی است. این نگرش، برخالف الهیات حاکم بر عصر

کردنـد  و تنوع پافشاري مـی  ها بر فردیتهاي خشک بود. رمانتیستکه مبتنی بر عقل حسابگر و استدالل
، 1384فیـروزي،  ( اندیشیدندو در نوعی احساس عرفانی وحدت وجودي در طبیعت ناهمگن یکسان می

دینی دانسن و حقیقـت دینـی را بـه    ۀ ر از جریان رمانتیسم، گوهر دین را تجرببا تاثشالیرماخر  .)115ص
 ر پایـۀ فردیتـی معـین اسـتوار اسـت     اي فردي و شخصی فروکاسته و معتقد شد که هویت آدمی بتجربه

هاي شخصی هر فرد، بیـانگر رویکـرد   حال که اساس دین بر بنیانی فردي بنا نهاده شده و تجربه .(همان)
. بازشـناخت  ینیدبی از را دینداري توانمی بیرونی معیار چه باپرسید که شالیرماخر  دینی اوست، باید از

ادعاهـا   یـن توان صدق اصـل ا ه میچگون، باشند شهود و احساس داشتن مدعی همگان اگر دیگر، بیان به
 د؟ت کرثابرا  آنهاي او نیز صدق و کذب محتو

قائل به پلورالیسم دینی است. معتقد است دین، کانون رابطۀ انسـان بـا   شالیرماخر . پلورالیسم دینی: 4
همگـان مسـلّم و قطعـی     تواند به طرُق گوناگون درك شود. هیچ دین عامی وجود ندارد که برايخدا می

 باشد. افراد، به لحاظ آمادگی پذیرش تجارب و احساسـات دینـی مختلـف، بـا یکـدیگر تفـاوت دارنـد       
)Schleirmacher, 1969, p. 213-217(رو، از مخالفت با تکثر دینی باید احتراز کرد؛ هر کـس حـق   . از این

کننـد کـه بـا احساساتشـان     را انتخاب میدارد دین خود را تکامل بخشد. گویا اکثر مردم صورتی از دین 
، 1368کاپلسـتون،  ( انـد انطباق بیشتري داشته باشد. با این بیان، همۀ ادیان به یک میزان جزیی و شخصـی 
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ي متفـاوتی از  هـا صـورت  هاي دینی مختلـف دربردارنـدة  تسنشالیرماخر،  . در نظر)161- 160، ص 7ج
 ودشـ ینم مانع ،موجود یاندا وجود وي معتقد است که .اي از تکامل هستندبیانگر مرحلههریک  ایمان و

 ادیـان  از یکـی  بـه  کسـی  اینکهند. بپرورا را ینید خود، خاص احساس و سرشت با مطابق نیانسا هر که
 ,Kung( خودش تأسیس کند، به نوع شـهود او از عـالم بسـتگی دارد    خاص دینی یا دبمان ندبپای موجود

2000, p. 105(.  
بـه طـور   «ستی درك کـرد کـه صـرفاً    توان دین را به درمی ، تنها هنگامیشالیرماخر اساساً از دیدگاه

در نظر گرفته نشود، بلکه به صورت ادیان جداگانه، زنـده، عینـی، و مثبـت (یهودیـت، مسـیحیت،      » یکل
تواند ادعا کنـد  وي معتقد است: هیچ کس نمی .)212 – 211ص، 1390، ونگک( اسالم و ...) لحاظ شود

ین کاملی برخوردار است؛ زیرا انسان موجودي متنـاهی و دیـن امـري نامتنـاهی اسـت. بـر ایـن        که از د
 با این حال، خـودSchleirmacher, 1969, p. 96(.  ( اساس، تکثر ادیان ریشه در جوهر و ماهیت دین دارد

رو، نمعتقد است: حقیقت دین، بیش از ادیان دیگـر در مسـیحیت تبلـور یافتـه اسـت. از ایـ      شالیرماخر 
  .)215ص ، 1390، ونگک( شماردمسیحیت را برترین دین می

بـا تبیـین   ، اي احیاي دین مسیحیدارد. وي بر رمانتیسمجریان تفکر نگرش پلورالیستی وي ریشه در 
ماهیت احساسی و عاطفی براي آن و معرفی آن به عنوان گـوهر دیـن،   به دینی و قائل شدن  ۀتجرب ۀنظری

بشـر  چراکه تجارب دینی به تعداد افـراد   )27ص، 1383، حسینی(؛تکثرگرایی دینی شدبه نحوي قائل به 
 ةعصـار معتقـد اسـت:   شـالیرماخر   .اسـت  گر داراي اعتباربراي شخص تجربههریک  و ،متعدد و مختلف

دهد. بـر ایـن   هایی خاص و حساس، رخ میداران در لحظهاست که براي دین» تجارب دینی« ،تمام ادیان
همین مالك، حقیقت واحدي اسـت کـه در تمـام    . شودلقه وصل واحدي میان ادیان، یافت میاساس، ح

 ، ص1381، فعـالی ( ادیان را به رسمیت شـناخت همۀ رو، باید کثرت حقیقت در ادیان وجود دارد. از این
 آن، پلورالیسـم و تکثرگرایـی دینـی   پـذیرش  از دین و تجربه دینی، چیزي جز شالیرماخر  این تبیین .)48

شـود تـا   . این نگرش تکثرگرایانه، ناخواسـته موجـب مـی   نیست گرهم تکثري به تعداد تمام افراد تجربه
شدن قرار گیرد. عـالوه  عرفی فراینـد  حقیقت متعالی دین، در حد نوعی ایدئولوژي دنیایی تنزل یافته و در

دین، تسـاهل و تسـامح، و... همگـی    توجهی به جنبۀ رئالیستی معنا بودن نقد، بیگرایی، بیکه، نسبینبر ای
  از مفاهیمی هستند که رابطۀ تنگاتنگ با این نوع نگرش دارند.

وحی را حاصل تجربه و مواجهۀ انسان با امـر نامتنـاهی   شالیرماخر  . تفسیري انسانی از وحی الهی:5
 بـراي وحـی   .)72- 70، ص1376(اسـتون،  دانددانسته و لحظۀ تجربه را همان لحظۀ وحی و انکشاف می
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افتـد. وي  عبارت است از: هر نوع شهود اصیل و جدید از عالم که براي فرد دیندار اتفاق مـی شالیرماخر 
گوید که همه چیز براي من معجزه است و نزاع دربارة اینکـه چـه رویـدادهاي معینـی     دربارة خودش می

 اسـت  کننـدگان شـوند، ناشـی از ضـعف و عـدم کفایـت احساسـات دینـی نـزاع        معجزه محسوب مـی 
)Schleirmacher, 1969, p. 49(   این نوع نگرش به وحی، تعالیم وحیانی و الهی را در حـد تجربیـاتی را .

ی بـر  گونه مالك عقالنی و کلـ تی که هیچآورد، فروکاسته است؛ تجربیادست میه که فرد در یک تجربه ب
  درستی یا نادرستی، صدق یا کذب آن وجود ندارد.

تحـت تـأثیر رهیافـت    شـالیرماخر   شناختینگرش دین و بازار دین: هاي متعدد. معضل تجربه6
روش دینداري را تجربه دینی دانسته، بلکه هدف دیـن را رسـیدن بـه     تنهانهتجربۀ دینی است. وي 

که وقتی حالت انفعال شورِ دینی بـه دسـت   داند؛ چرامفهوم واقعی نوعی خاص از تجربۀ بشري می
باشـد. رهیافـت   بریم که از حصار تنگ شخصیت ما خـارج مـی  ی میدهد، پی به واقعیتی عینما می

نگرد. در این رویکـرد، در نهایـت   منزلۀ معرفتی که محصول تجربه است میتجربۀ دینی، به دین، به
شود از طریق تشبیه تجربۀ دینی به تجربۀ حسی و به دست دادنِ ساختار مشـابه ایـن دو،   تالش می

ون منشأ دین، اعتبار اعتقادات دینی و امثال اینها در خـالل تجربـۀ   همچ دین و مسائل مربوط به آن
  دینی تبیین شوند. 

 ,Ibid( نیسـت  آموختنی هم احساسد. گردیم بر احساس و شهود به دین ماهیتبر اساس این مبنا، 

p. 57(،  هر فرد، خودش باید آن را تجربه کند و مالکی براي ترجیح تجربۀ یک شخص بر شـخص  بلکه
دیگر وجود ندارد. حال آیا ثمرة چنین تفکري جز این است که هر کس خداي خـاص خـود را خواهـد    

یـک صـورت    تنها دینداري مسیحیداشت. تنها خودش حقیقت او را خواهد شناخت؟ در این صورت، 
هاي متفاوت افراد، وجـود دارد. عـالوه   ي دینداري نیز به حسب تجربههایر صورتسا و دینداري استاز 

توجهی به جنبۀ رئالیستی دیـن، تسـاهل و تسـامح،    معنا بودن نقد، بیگرایی، پلورالیسم، بیبر اینکه، نسبی
هـا را از  تـوان آن و... همگی از مفاهیمی هستند که رابطۀ تنگاتنگ با این نوع نگرش دارنـد. در واقـع، مـی   

کـه  سـازد؛ چرا دار و نـابود مـی  ثمرات آن محسوب کرد. این اندیشه، جریان صحیح تفسیر دین را خدشه
اند محتـوي وحـی را بـه بشـر انتقـال دهـد؛ آنهـا صـرفاً         گاه نتوانستهنتیجه آن این است که پیامبران هیچ

پیـام واقعـی خداونـد    پس  اند.تفسیري را که برداشت شخصی خود آنها از وحی بوده است، را ارائه داده
رسیده است. بر اساس این نگرش، حقیقت، امري مطلـق نیسـت؛ بسـتگی بـه     ها نبه انساندر طول تاریخ 

گـر و  هـا نیـز مطلـق نخواهنـد بـود؛ و بسـتگی بـه مشـاهده        شـونده دارد. ارزش مشاهدهکننده و مشاهده
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شـود تـا حقیقـت متعـالی دیـن، در حـد نـوعی        است. این نگرش ناخواسته موجب مـی  شوندهمشاهده
تجربـۀ   شـالیرماخر کـه  شـدن قـرار گیـرد؛ چرا   ل یافته و در فرایند عرفیتنزایدئولوژي دنیایی و شخصی 

  دینی را مالك، معیار، و گوهر دین پنداشته است. 
  رتی حـاکم بـر عصـر روشـنگري متـاث     یسـ از فضـاي اومان  شـالیرماخر  . نگرش اومانیستی به دیـن: 7

هـاي روزمـره   کنـد کـه در تجربـه   مـی دهد که معناي متداول خدا را به چیزي تبدیل نشان میو باشد می
ناپـذیري بـه هـم    طـور جـدایی  انسـانیت و دیـن، صـمیمانه و بـه    امري کانونی است. در نظر وي، انسان، 

 کشـاند ناچـار انسـان را بـه دیـن مـی     ، ق یـافتن و تجدیـد شـدن   ه شـرط تحقـ  ند. تمناي عشق، باصلمت
)Schleiermacher, P .121.(. ِهـاي  تجربـه  نخستین مرحله یافتن خداوند در جایگاه وحدت بخش جهان
کنـد و از هویـدا   هاي دینی خود، در حقیقت خود را کشف مـی انسان در تجربه کشف انسانیت است. ،ما

د و احساس در تجربۀ دینی، نیز آگاهی بـه خـودي   از شهوشالیرماخر  یشود. تلقو باطن خود خبردار می
، 7، ج1368کاپلسـتون،  (است که در اساس به معنایی نامتعین و نامشخص بر هسـتی بیکـران اتکـاء دارد؛   

یعنی شهود، بیش از آنکه آگاهی فرد به خداوند باشد، آگاهی فرد به خود است. در واقع فـرد،   )157ص 
کنـد. در واقـع، در   ا و نه امر نامتناهی یا خداونـد را مشـاهده مـی   در تجربۀ دینی، حقیقت و باطن خود ر

در نقـد   کـارل بـارت  رو، از ایـن  سازد، محوریت انسان و نه خداسـت. مطرح میشالیرماخر  اي کهتجربه
 »تـوان دربـارة خـدا سـخن گفـت.     با سخن گفتن از انسان نمی«گوید: میدر باب خدا شالیرماخر  اندیشۀ

)kant, 1995, p. 672(  
، کشـف  يصلند. از نظـر و یکدیگر متناپذیر به ، انسانیت و دین به طوري جداییشالیرماخردر تفکر 

انجامد و انسـان فقـط در ارتبـاط بـا     هاي ما میانسانیت به یافتن خداوند در جایگاه وحدت بخش تجربه
 هت کـ سص اار خفتار یوعي نمعنات از نظر وي به انسانی تواند تفردي حقیقی داشته باشد.کلّ هستی می

 نیـ د: گویـد مـی  کـه  آنجا تا است، دین وضوعی مسانۀ انرابط ینو، هما نظر ازت. اس برقرار هـا انسان انیم
، بنـابراین  .)32، ص 1386(قنبـري،   ببینـد  انسـانیت  در را آنلـی  تجو  نشـان و  نامتنـاهی  امـر خواهد یم

طـۀ  راب نیـ ا حسـاس و ا شـهود  واسـطه، بـی  دركمعنـاي  به شالیرماخر نظر از دینداري کهت گف وانتمی
 نایـ  هرچـه و  نیسـت  دینـدار  باشد، داشتها نر احساس این کسی اگر ،ساسا این برنی است. انسا خاص

شـالیرماخر   الهیـات «به حق معتقد بـود کـه    هگلبنابراین،  .است ترقويي، یندار، دباشد ترويق احساس
مداري، محوریت خدا در دیـن را  این انسان )Petre, 2004, p. 239(».مدار و ذهنی استبیش از حد انسان

  کاهد.کمرنگ کرده و از جنبۀ خدامحوري دین می
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، احسـاس وابسـتگی محـض، هسـته     ماخرشـالیر به نظر . بسنده کردن به احساس وابستگی مطلق: 8
صول این احساس، فاعلِ احسـاس  چنین پنداشته که با ح شالیرماخر مشترك تمامی تجارب دینی است.

کـه بـه نظـر او    ، احسـاس وابسـتگی محـض    شود. حال آنکه این تازه اول راه است.تجربه، دیندار می یا
بسیار نزدیک اسـت. در حکمـت    ،ملّاصدرادر اندیشۀ فیلسوف مسلمان، گوهر دین است، به امکان فقري 

فقـر و   ،الوجود عین تعلقشود که ممکنات نسبت به واجباز روي تحلیل دقیق علیت روشن می، متعالیه
تحلیـل، موجـودات    بنـابراین  )35: فـاطر (.»هو الغنی الحمیـد  و اللّه انتم الفقراء الی اللّه«وابستگی هستند: 

 شـالیرماخر در این است که  ملّاصدراو شالیرماخر  نسبت به خداوند وابسته محض هستند. تفاوت نظریه
ایـن   ملّاصـدرا  امـا ، ف نموده استقدانسته و در همین جا توهمین تجربه وابستگی محض را گوهر دین 

کـرد،  اثبـات   ،وابستگی محض ممکنـات را نسـبت بـه خداونـد     ،با تحلیلی فلسفیرا ابتداي راه دانسته و 
به جهت بدبینی نسـبت بـه   شالیرماخر  د.را حل کنعمیق الهیاتی  کند از این طریق برخی مباحثسعی می

در این باب فـرار کـرده و بـه معرفـی دیـن بـه        فلسفیتبیین عقلی و جنبش روشنگري، از ارائه هرگونه 
بر ایـن اسـاس، او دیـن را بـه بـه نـوعی درك فقـر و         عنوان احساس وابستگی مطلق، بسنده کرده است.

  وابستگی محدود و منحصر ساخته و از حقیقت دین غافل مانده است.
انتشـار   1799در سـال   ، کـه دربـارة دیـن  در کتاب خود  شالیر ماخر . ضد مابعدالطبیعه بودن دین:9

یزیک و اخـالق خلـط شـود؛    اي تبیین کرد که باید گفت در نظر او دین، نباید با متافگونهیافت، دین را به
بلکه بیش از هرچیـز بـا احسـاس و ارتبـاط     ، که دین نه از مقولۀ متافیزیک است و نه از مقولۀ اخالقچرا

ینی کلید اصـلی و در واقـع تنهـا کلیـد ورود بـه      ، احساس دشالیرماخربراي «، شنکقرین است. به بیان 
، مفهوم متداول خدا در جایگاه وجودي منفـرد  شالیرماخر ةعقیدبه  )Schenk, 1987, p. 112(»دین است.

هاي بیان این مطلب است کـه  یکی از راهتنها این ، بلکه در خارج و وراي جهان، تمام روایت دین نیست
بر اساس  .)Schleirmacher, 1969, p. 156( همیشه ناقص استخدا چیست؛ راهی که اغلب مغشوش و 

هـاي الهـی   این نگرش، ادیانی که تفسیري مابعدالطبیعی از دین ارائه داده و معتقد پیامبري هستند که پیـام 
ایـن نگـرش، خـدا را بـه روي     . انـد کرده است، عمدتاً در اشتباه بـوده ها نازل میرا از سوي خداوند بدان

  کاهد.و آن را در حد احساسی عمیق در درون انسان، فرو میزمین آورده 
نشاندن ایـن حـاالت و تجـارب در مقـام گـوهر      . همخوانی نداشتن با تاریخ ادیان و تعالیم انبیاء: 10

هـاي خـود، بـر    پیـامبران الهـی در آمـوزه    .اي است که با واقعیت تاریخ ادیان همخوانی ندارددین، پدیده
امـا تأکیـد بـر    . کردنـد ورزیدند و پیروان خود را به رعایـت امـوري دعـوت مـی    یبعضی باورها تأکید م
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هاي مخـالفتی کـه   توان گفت: موجت میئبه جر. خوردهاي پیامبران به چشم نمیتجارب دینی در آموزه
و تجارب دینـی کشـانده    گونهاین پردازان را به سويگرایی افراطی در ادیان برخاسته، نظریهدر برابر عقل

. گرایش به تجـارب دینـی بـه    هایی بدانندآنان را بر آن داشته تا اساساً گوهر دین را مبتنی بر چنین تجربه
گرایـی افراطـی،   ي تاریخی است که در واکنش به عقلرطور عام، و تجارب عرفانی به طور خاص، پدیدا

این موضـوع   .)Kaufmann, 1985, p. 322( و اموري از این قبیل، در تاریخ یکایک ادیان ظاهر شده است
  طبعاً مورد تأیید انبیاء الهی نیست.

گونـه کـه بایـد باشـد،     اي شأن دیـن را از آن به گونههریک  همه از مواردي هستند که آنچه گذشت،
وارد است. از جملـه: ابهـامی کـه    شالیرماخر  شناختیدهد. اشکاالت دیگري نیز به رهیافت دینتنزل می

بـودن   مطلـق  .اي نامفهوم استوي واژه دارد. اساساً مفهوم وابستگی در کالم وجود» وابستگی«در مفهوم 
بودن وابستگی روشن شود. وابستگی مفهـومی   طلقم ،طلبد تا در سایه آنوابستگی نیز مفهوم دیگري می

توان وابستگی مطلق یـا دیـن دانسـت و چـه انسـانی را      چه حد از وابستگی را مینسبی و اضافی است. 
هـا  بـین انسـان  در عـالوه بـر اینکـه،     .)130- 129ص  ،1381نیا، قائمی( ابسته و دیندار دانستتوان ومی

هسـتند. اگـر مـالك و معیـار      هاي احساسیهمیشه افراد بسیار نادري وجود دارند که داراي چنین تجربه
دینـدار   ، در ایـن صـورت افـراد بسـیار انـدکی     اي به عنوان گوهر دین باشدتجربهدینداري، داشتن چنین 

  .که اکثریت مردم احساس وابستگی مطلق را ندارندچرا؛ خواهند بود

  گيرينتيجه
توان گفـت: وي گرچـه در جریـان نواندیشـی دینـی،      در باب دین، میشالیرماخر  هايبا بررسی اندیشه

در کننده به دین و قلمرو آن داشته و تالش کرده تا دیـن را از گرفتـار آمـدن    رویکردي جدید و بازسازي
انتقادات عصر روشنگري نجات دهد، اما با این حال، قرائتـی از دیـن ارائـه داده اسـت کـه از مشـکالت       

توجهی برخوردار بوده و در مسیري عرفی قرار گرفته است. در ایـن مسـیر، خـدا، اعتقـادات دینـی،      قابل
ده و عناصـر  مناسک و احکام اخالقی، و سایر عناصر مهم دین، در حد یک تجربـۀ دینـی فروکاسـته شـ    

بـه حـق معتقـد اسـت کـه       هـانس کونـگ  انـد.  هاي شخصی انسان خالصه شـده ماورائی دین در تجربه
اي دربارة ادیان غیرمسیحی، آگاهی دقیقی نداشت و از تاریخ دیـن آگـاهی گسـترده   شالیرماخر  هنمتأسفا«

از جملـه اسـالم،   رسد، اگر او از عناصر مهـم سـایر ادیـان    به نظر می )216، ص 1390کونگ، (»نداشت.
  داد.اي متفاوت در باب دین ارائه میاطالعات جامعی در دست داشت، شاید نظریه

۱۱۲      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  
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