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 شالیرماخر و قرائت اومانیستی از الهیات مسیحی
  seyedAli5@Gmail.comموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی دانشیار/  علی حسنیسید

 8/5/96پذیرش: ـ  11/11/95 دریافت:

 چکیده
دار آن  مقالـه عهـده   نیاست که ا یموضوع رماخر،یشال کیفردر يها شهی) در افکار و انديمحور (انسان سمینقش اومان نییو تب لیتحل

و نقـش   گـردد  یمـدرن محسـوب مـ    اتیاست که آغازگر اله یتیشخص ۀشینددر ا سمیاومان تیاست. هدف پژوهش نشان دادن محور
 ۀجامعـ  یو فرهنگ یعلم محیط ،یخانوادگ طیشرا يو با واکاوا یلیتحلی ـ  فیمقاله با روش توصآن دارد.  یاتیاله يها شهیدر اند یمهم
 يهـا  شـه یبـوده اسـت و اند   سـم ییر اومانتحـت تـأث  شـدت   وي بـه است کـه   دهیرس جهینت نیبه ا ،او يها شهیو افکار و اند رماخریشال
 کرده بود، کامالً جادیا یحیمس اتیاله يبرا یعلم دیددستاوردهاي جبود که  یرفت از مشکالت و مسائل بروناش، که در جهت  یاتیاله

 شده است. يزیر یپ سمیبر اساس اصول اومان
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 مقدمه 
کـه تقریبـا    ،تغییر و تحوالت علمی تأثیرالهیات مدرن مسیحی تحت 

از قــرن شــانزدهم مــیالدي آغــاز شــده بــود، شــکل گرفتــه اســت. 
 :توان در دو عنوان اساسی خالصه کرد ترین این تحوالت را می عمده

عقل محوري در عصـر  ) ب( ؛مقدس  جریان نقد کتاب شپیدای )الف(
ــأثیرایــن تحــوالت  يي. هــر دوروشــنگر ــق و  ،ات گســتردهت عمی
 نقـد کتـاب  «م زد. جریان ناپذیري را براي الهیات مسیحی رق برگشت
، حجیت کتاب مقدس مسیحی را با تردیدهاي جدي مواجـه  »مقدس
ت     را بر کشـتی تردیـد    آن ،و در نهایت ساخت سـوار کـرد و از حجیـ

ـ  کتاب مقـدس دیگر تمسک به  ،رو انداخت. ازاین ه عنـوان مرجعـی   ب
پـذیر نبـود. محـور قـرار      قابل اطمینان براي الهیات مسیحی، امکـان 

عمـده در   ةکه خواستار دین عقالنی بود، با چند حوز ،گرفتن عقل نیز
الهیات مسیحی در تعارض قرار گرفت. براي دین عقالنی موضوعاتی 

، هویـت و  »گناه نخسـتین « ة(وحی) آموز چون معجزات، مکاشفههم
کـه محـور الهیـات و     ،و مسائلی از این دست سی مسیحاهمیت عی

، قابـل  آمـد  ایمان مسیحی در طول تاریخ مسیحیت بـه حسـاب مـی   
 روي، بدینشک و تردید قرار گرفت.  ۀآنها در بوت ۀپذیرش نبود و هم

ــدرن   ــاز دوران م ــیحی در آغ ــات مس ــی و   ،الهی ــعیت بحران در وض
علمـی قـرار    ۀامعـ اي قرار داشت و در شُرف حذف کامل از ج شکننده

صدد هاي متفاوتی در لهان مسیحی هر یک با طرح دیدگاهأگرفت. مت
مسـیحیت از   ،برآمدند که از طرد کامل الهیات مسـیحی و در نتیجـه  

قـراول   ، که پیشمشهورترین این افراد ۀجامعه جلوگیري کنند. از جمل
 فردریـک شـالیرماخر  گـردد،   دانان مدرن مسیحی محسوب می الهی

)Friedrich Schleiermacherگــذاران مکتــب  ) اســت. او از بنیــان
هـاي الهیـاتی    اندیشـه  دربارةگردد. اگرچه  الهیات لیبرال محسوب می

هـاي   پذیري اندیشهتأثیردر رابطه با وي تحقیقاتی صورت گرفته، اما 
 است.نشده از اومانیسم کاري او 

چگونـه   شـالیرماخر هـاي الهیـاتی    نقش اومانیسم در اندیشه
این سؤال اصلی تحقیق حاضر اسـت. بـراي دسـتیابی بـه     است؟ 

پاسخ این پرسش، الزم است به سؤاالت فرعی که در ادامه مـی  
 آید پاسخ داده شود:

 است؟قدر  چهاز نظر خانوادگی  شالیرماخراومانیسم بر  تأثیر .الف
از نظـر شـرایط علمـی و     شـالیرماخر ب. تأثیر اومانیسم بـر  

 فرهنگی چیست؟ 

 شـالیرماخر هـاي اصـلی الهیـاتی     مانیسم بر آموزهج. تأثیر او
 چگونه است؟

ـاتی    بـا   شـالیرماخر جنبۀ نوآوري تحقیق در تبیین رابطۀ اندیشـۀ الهی
ـین نقـش        اومانیسم و چگـونگی تأثیرپـذیري از آن اسـت. بررسـی و تبی

ـاتی   گیري و رشد اندیشه اومانیسم در شکل کمـک   شـالیرماخر هاي الهی
أثیر اومانیسـم در رونـد تحـوالت فرهنگـی و     کار خوبی براي فهم عمق ت

دینــی مغــرب زمــین اســت، عــالوه بــر آن، زنــگ تــأملی اســت بــراي 
سازي همان روشـی   کارگیري و بومی اندیشمندان مسلمانی که درصدد به

 کار گرفته است. رفت از این مخمصه به براي برون شالیرماخرهستند که 

 اومانیسم
) عصر نوزایی در غرب آغـاز شـد  ز (اومانیستی که ا از اومانیسم جدید

ــف ــاي  تعری ــاوتیه ــه  متف ــدهارائ ــاگوناســت و در ادوار  گردی ، گون
هاي مختلف اطالق  بر افراد یا گروهاي خاص با ویژگی »اومانیست«
قـرن  شـده از آن در  اي از معانی استفاده  توان خالصه که می شده می

 د:بندي کر گونه دسته را اینچهاردهم تا پایان قرن نوزدهم 
آمده از آثار نویسندگان کالسیک است و ۀ آموزشی که بر) یک برنام1

، معانی، بیان، تاریخ، شعر و فلسفه اخـالق  دستور زبان ۀبر مطالع
 تأکید دارد.

 هاي او؛ ) التزام به مرکزیت انسان، منافع و دیدگاه2
عنـوان ابعـاد وجـودي     ) اعتقاد به عقل و خودمختاري و استقالل به3

 انسان؛
مناسـب   وسایلاعتقاد به اینکه عقل، شکاکیت و روش علمی تنها ) 4

 ۀ انسانی و ساختن آن است.براي کشف حقیقت جامع
) اعتقاد به اینکه بنیادهاي اخالق و جامعـه در اسـتقالل و تسـاوي    5

 شود. اخالقی یافت می
هـا   هاي خاصی از اعتقادات اصلی اومانیست جنبه ،از پایان قرن بیستم

برخـی  ایی انسان، روش علمی و عقل و استدالل، در همت همچون بی
ــام ــفی   نظ ــاي فلس ــودگرایی  ه ــون وج ــیالیزم«همچ ، »اگزیستانس

 نمایــان شــده اســت »پراگماتیســم«گرایــی  عمــلو  »مارکسیســم«
 ).528، ص 4ج ،1998 (لوئیک،

شـود،   براساس تقسـیماتی کـه بـراي ادوار اومانیسـم بیـان مـی      
 انیسم عصر روشنگري است.اومانیسم مدنظر در این تحقیق، اوم
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از رنسانس تا به امروز سه دوره بـراي اومانیسـم    ،صورت کلی هب
 ؛)ماز رنسـانس تـا قـرن هجـده    () اومانیسم رنسانسی1شمرند:  برمی

از ( ) اومانیسـم مـدرن  3؛ (قرن هجدهم) )اومانیسم عصر روشنگري2
 قرن بیستم به بعد).

هـاي   برنامه ۀرائا ها همت اومانیست ۀوجه ،اومانیسم رنسانسی در
آن، هنر نوشتن و صحبت کردن را  ۀوسیل هفرهنگی وآموزشی بود تا ب

یونـان و روم  (ن اآثـار متقـدم   ۀگسترش دهند و این امر را در مطالعـ 
؛ 25، ص 1979؛ اوسـکار،  529(همـان، ص  گرفتنـد   میباستان) پی 

 ).25، ص4ج ،1998، لوئیک
 »یا سـکوالر  اومانیسم علمی«که به  ،اومانیسم عصر روشنگري

 ،بر عقل انسان است. این دورهتأکید  شویژگی بارز ،نیز مشهور است
همچون ، با ظهور اندیشمندانی استمیالدي  مکه شامل قرن هجده

. ایـن  همـراه بـود   کانـت و  هیـوم ، مونتسـکیو ، روسـو ، ولتـر ، دکارت
داشتند که هدف و دل نگرانـی اصـلی انسـان بـه     تأکید اندیشمندان 
دهـی   خواست الهی نیست، بلکـه هـدف، شـکل    ه واراد دندست آور

ن و أشـ  ،ها بر اساس عقل است. در نظـر آنهـا   جامعه و زندگی انسان
منزلت انسان تابع و وابسته به منبـع الهـی نیسـت، بلکـه منـوط بـه       
محقــق کــردن اســتعدادهاي عقالنــی وجــود زمینــی انســان اســت. 

 ةر دایـر اومانیسم عصر روشنگري معتقد بود که فهم درست انسـان د 
الهی و ایمـان ممکـن نیسـت،     ةهاي روح مخلوق و متعالی، اراد آموزه

اسـاس، تعریـف    بلکه بر اساس عقل و آزادي او ممکن اسـت. بـراین  
هسـتی   ةجدیدي از انسان با توجه به آزادي او مطرح گردید. در دایـر 

شـده بـراي    تعیـین  نیز خبري از خدا و خواست الهـی و نظـم ازپـیش   
 مطرح نیست. زندگی خوب انسان

(مارکسیســـتی،  از اومانیســـمالگـــو چهـــار  ،در دوران مـــدرن
الگـوي  و هایـدگري) وجـود دارد کـه سـه     وجـودگرایی  ، گرایی عمل

مشترك بـا اومانیسـم عصـر روشـنگري      ۀمای نخست آن داراي درون
(لوئیـک،   اما اومانیسم هایـدگري هـیچ ارتبـاطی بـا آن نـدارد      ؛است

 ).531-530، ص 4، ج1998
هــاي خاصـی از اعتقــادات اصــلی   جنبــه ،ن قــرن بیسـتم از پایـا 
و عقـل و   ،همتـایی انسـان، روش علمـی    چـون بـی  همها  اومانیست

، مارکسیسم و مانند وجودگرایی ،هاي فلسفی نظامبرخی استدالل، در 
 ).528(همان، ص  نمایان شده استگرایی  عمل

اومانیسم عصر روشـنگري از اومانیسـم دوره قبـل و     ةوجه ممیز

بینـی   هـاي ایـن دوره خـوش    آن در این نکته است که اومانیستبعد 
زیادي به قدرت عقل انسانی در توصیف و نظم بخشیدن به جهـان و  

). 531-530(همـان، ص   مـدهاي آن داشـتند  اپذیرش مسـئولیت پی 
مطـرح بـود، اومانیسـم عصـر      شـالیرماخر اومانیسمی کـه در دوران  

 روشنگري است.

 راومانیسم بر شالیرماخ تأثیر
تـوان در سـه زمینـۀ (الـف)      را مـی  شـالیرماخر تأثیر اومانیسم بر 

خانوادگی؛ (ب) شرایط علمی و فرهنگـی جامعـه؛ و (ج) افکـار و    
 ها مطالعه کرد: اندیشه

 خانوادگی .الف
بود.  »مراوي«عضو انجمن  ،همانند دیگر اعضاي خانواده شالیرماخر

در قـرن  ) Bohemian( اخـوان بـوهمی  به  »مراوي«سیس انجمن أت
، بخشـی از ایـن   »نهضت اصـالح دینـی  «رسد. در زمان  پانزدهم می

موراویـا   ۀگروه به کلیساي لوتري پیوستند و کمی بعـد از آن در ناحیـ  
آغـازین  هـاي   . در دهـه ندچکسلواکی مستقر شـد  )مراوي یا موراوي(

به آلمان » مراوي«مسلک و پروتستان ۀ پارساپاي فرق ،قرن هجدهم
توسـط   ،گرایـی (پدئیسـت) دارد   کـه ریشـه در ورع   ،شد. این فرقه باز

گـذاري   لفت با راست دینی پروتستانی پایهدر مخا فیلیپ یاکوب اشبنر
 =Herrnhut( انتظار حضـرت مسـیح)  » (هرن هوت«شد. این فرقه 

Watch of the Lord or The Lord's Watch شـد   ) نیز نامیده مـی
مقدس، شـرکت   کتاب ۀاز طریق مطالع مبلغ قرب باطنی به مسیح

 در جلسات دعا، رعایت دقیق موازین اخالقی و زندگی زاهدانـه بـود.  
و دیگــر رهبــران خــود، نســبت بــه  لــوترهــا بــه پیــروي از  مــراوي

 ۀمابعدالطبیعه و الهیات مدرسی نظر خوشی نداشتند و بیشتر بـر جنبـ  
ورزیدنـد. آنهـا امـور     مـی  تأکیـد  »ایمان«شخصی و قلبی دین، یعنی 

دانستند و بـا دخالـت    نمی دین ور را جزئل مراسم و شعاظاهري از قبی
 ،عقل در قلمرو دین به شدت مخالف بودند. دیـن از نظـر ایـن فرقـه    

. عقلی و آیینی نداشـت  ۀفقط یک نحوه حیات معنوي بود و هیچ جنب
ۀ کتاب مقـدس  اي در گسترش مطالع روي، نقش قابل مالحظه بدین
 ۀو فرقـ  ،طـورکلی  مسلکی بهپارساورند که نمودند. برخی بر این با ایفا

ساز تجدید حیات الهیاتی قرن هجدهم و  به طور خاص، زمینه مراوي
؛ سـایکس،  131-130، 1، ج1392گـراث،   (مـک  نوزدهم بوده اسـت 
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؛ مولنـــد، 417-416، ص1384؛ اي و وورســـت، 24-22، ص1376
 ).320-319، ص1387

 بـراي مسـلکی بـود کـه    و پارسا باورهاي زهد این انجمن از گروه
فلیـپ  اصالح در کلیساي لوتري شکل گرفت. این انجمن بـا تعـالیم   

آگوسـت  م) و Philip Jakob Spener) (1635-1705( یاکوب اسپنر
م) همـراه  August Herman Frank ()1663-1727( هرمن فرانک

) Formalismگرایی( بندوباري اخالقی، صورت واکنشی علیه بی و بود
در آرزوي تولد  اشبنر. آمد شمار می بهی تفاوتی دین و سکوالریسم و بی

گروهـایی   ،خود ۀجدیت دینی در کلیساي لوتري بود. او در خان ةدوبار
و  »ت زهدگرایانأهی«کتاب مقدس ترتیب داد که به  ۀرا براي مطالع

بیشتر به احساس قلبـی   اشبنر. ندمعروف شد »زهدگرایان«سپس به 
در  .داشـت تمایـل  تـر  مند بود و به اصول اعتقادي صـرف، کم  هعالق
تعـالیم او   تـأثیر چند تعالیم او را محکوم کردند، هر لوترپیروان  ،نهایت

ـ «، اسـتاد دانشـگاه   فرانـک بر کلیساي لـوتري ادامـه یافـت.     ، »ههال
ساله بیش از  ۀ آموزشی دانشگاه گنجاند. همهرا در برنام »گرایی زهد«

ند که تـا  شد التحصیل می اه فارغدویست کشیش لوتري از این دانشگ
 هاي زهدگرایی بودند. حدي در معرض آموزه
از جمله: ایمان مبتنـی   ؛اي داشت هاي برجسته زهدگرایی ویژگی

گنـاه و   ةبر محوریت کتـاب مقـدس، احسـاس عمیـق قلبـی دربـار      
و  ،مسـیحی  ةآمرزش، تحول فردي، تقدس عملـی در زنـدگی سـاد   

شـد   اشته میخاطر و دغدغه نیازهاي دیگران را داشتن. چنین پند قتعل
هـاي   ها بـا فـوران عـاطفی احساسـات و آرمـان      این ویژگی ۀکه هم

هدگرایی اعضاي بسیاري از شود. ز یابد و تقویت می انسانی ظهور می
گیـري گروهـاي    شـکل   بخـش  تأثیر قرار داد و الهامرا تحت  کلیساها

(ویـور،   شـد » ها متدیست«و » جمعیت برادران« از جمله ،دینی جدید
 .)216-215، ص 1381

هـا و   گونه که بیان شد، زهدگرایی در واکنش بـه آیـین   همان
ظاهرگرایی در دین و براي ایجاد عالقۀ مجدد به مسـیحیت بـه   

روي، بیشتر بـر اهمیـت داشـتن ایمـانی زنـده و       وجود آمد. بدین
کـرد. از نظـر    تأکیـد مـی   شخصی بـه حضـرت عیسـی مسـیح    

و تصـدیق تعـالیم   زهدگرایان، فقط عضو تعمید یافتۀ کلیسا بودن 
لوتري کافی نیست و اشـخاص بایـد تولـد تـازه یافتـه و عمیقـاً       

 ).273، ص 1380متحول گردند (لین، 
اید با یقین ریاضی که هر چیزي ب ،این ادعاي نهضت روشنگري

منطقی کشاند که حقـایق   ۀشک بعضی را به این نتیج اثبات شود، بی
شی به این نوع اشـتیاق  دینی را باید رها کرد. زهدگرایی تا حدي واکن
کـرد. از نظـر    تأکیدها  بود و بر توان مسیحیت در تغییر زندگی انسان

هـا و تعـالیم    اي از آمـوزه  زهدباوران، مسیحیت حقیقی تنها مجموعـه 
دگرگون شدن و یافتن  ۀنیست که باید به آنها ایمان آورد، بلکه تجرب

ن، ص (همـا  یابـد  القدس تحقـق مـی   حیات تازه است که توسط روح
توان با  آیا ادعاهاي مسیحیت را می«ال که ؤاین س ،از نظر آنها .)274

از نظـر   ،در عـوض  اسـت. ربـط   سؤالی بی »؟یقین ریاضی اثبات کرد
کند و به اعتقادات راسخ  ثر میأآنها، واکنش پرشور عاطفی، قلب را مت

 انگیزد. شود و حساسیت دینی را برمی منتهی می
موجب جـذب مسـیحیان شـد:     ،لمللیا یی در مقیاس بینزهدگرا

در انگلسـتان،   )John Wesley( جان وسـلی در هلند،  اشبنرو  فرانک
ــدرف ــت زینزن ــانو  کون ــا،  مراوی ــان ادواردزدر بوهیم ــایر  جانات و س

پذیرفتنـد  آنها این عقیده را  ۀمریکا). همآ( احیاگران در سرزمین جدید
دعاهـاي  . اکه دین مبتنی بر احساس وابسـتگی مطلـق بـه خداسـت    

 کـامالً » تجربـه «کرد که دیـن یـک    گرایان پروتستانی ثابت میزهد
بـه مسـیحیت در    ،گونـاگون  هـاي  تواند به صورت غنی است که می

؛ 253-252، ص 1381ویـور،  ( هاي مختلف حیات تازه ببخشد مکان
 ).131-130، ص 1ج1384گراث،  مک

دارس مراحل ابتدایی زندگی خود را در خانواده و در م شالیرماخر
-154، ص7، ج1367(کاپلستون،  این گروه با چنین تعلیماتی گذراند

اسـت   آنقابل توجـه   ۀ). نکت40-39، ص1992؛ گرنز و اولسن،155
، لـوتر ، همگام با ثانیاً .، عضو کلیساي لوتري استکه این انجمن اوالً

 دارد. تأکیدها و شعائر  کتاب مقدس و نفی اهمیت آموزه ۀبر مطالع
بـر   تأکیـد عالوه بـر   »مراوي«آنها، انجمن  ۀاز جمل باوران وزهد
 تأکیـد شخصی دین و احساسات قلبی  ۀکتاب مقدس، بر جنب ۀمطالع

که این خود نوعی محور قرار گرفتن انسان در امر دیـن   ،فراوان دارند
زهـدباوري در واکـنش بـه     ـ  . در حقیقت همچنان که بیان شـد است

که بر عقل و معیـار قـرارد    ،عصر روشنگري و معیارهاي حاکم بر آن
بـر   تأکیـد ، شکل گرفت. عصر روشنگري بـا  تأکید داشتدادن عقل 
امـور قـرار داد. ایـن     ۀانسـان را محـور همـ    ،در حقیقت ،عقل انسان

اما از جهتی  د؛ده انسان را محور قرار می ،انجمن همگام با روشنگري
نـی  یعـ بر بعدي دیگـر از انسـان     ،دیگر، بر خالف دوران روشنگري

دهـد.   را محـور در دیـن قـرار مـی     د و آنکن ـ تأکید میاحساسات او  



 ۷۷  حیيات مسيستی از الهيرماخر و قرائت اومانيشال 
 

 
 

 باوران نتوانسـتند هداین ز ،رو . ازاینانسان محور استهم باز  ،بنابراین
از چـارچوب حـاکم بـر قـرون      ،بروند و به صورت کلی فراتر از انسان

هـا از  . آنها تننبودندمحوري باشد، بیرون  م، که انسانو هجده مهفده
وردهاي ناخوشـایند آن دوري  احوري بـه علـت تبعـات و دسـت    م عقل
 کنند. می ـ تأکیدیعنی احساسات او ـ بر بعد دیگر انسان  ،گزیده

ابتـدا بـر اسـاس عالیـق و      ،در دوران زنـدگی خـود   شالیرماخر
زهدباوري پرورش یافت  ،و به صورت کلی »مراوي«تعلیمات انجمن 

 آشـنا شـد   ،کانـت  ویـژه  ، بـه هـاي روشـنگري   بـا اندیشـه   ،و در ادامه
بــا ورود بــه عــالم  ، اوســوم ۀ). در مرحلــ4، ص 1988 ،شــالیرماخر(

(گرنـز و   داشـتند  تأکیدکه بر احساسات و تخیل انسانی  ،ها رومانتیک
نخسـت   ةهـا و عالیـق دور   )، دوباره به اندیشـه 41، ص1992اولسن،

بازگشـت. بـه    ،بـود  »مراوي«که همان تعلیمات انجمن  ،زندگی خود
انجمـن   دربارة ایـن سخنانی عجیب  شالیرماخردلیل است که همین 
انجمن مراوي) براي نخستین بار چشمم بر روابط انسان (اینجا«دارد: 

با جهانی برتر باز شد... اینجا بود که آن گـرایش عرفـانی در وجـودم    
 ۀگرایشی که برایم اهمیت بسیار زیادي داشـت و در همـ   ؛رشد یافت

، آنها گذراند. در آن زمـان  ۀد و مرا از همام کر هاي شک یاري طوفان
، ولـی اکنـون بـه رشـد و کمـال خـود       اي بود این گرایش فقط جوانه

آنچه که تاکنون بر من  ۀتوانم بگویم که بعد از هم رسیده است و می
ام، فقـط در مرتبـه اي    شـده  »هرن هوتر«رفته است، من دوباره یک 

شـاید بتـوان    ،سـاس ). بر همـین ا 5، ص1988 شالیرماخر،( »باالتر
تحـت   شـالیرماخر  ۀگفت که زندگی شخصی و تعلیم و تربیـت اولیـ  

 (اومانیستی) رقم خورد. محورانه تأثیر تفکرات انسان

 شرایط علمی و فرهنگی جامعه .ب
. فضاي غالـب فرهنگـی و   زیست در عصر روشنگري می شالیرماخر

. عصـر، برآمـده از اصـول روشـنگري بـود     اجتماعی جامعـه در ایـن   
هاي حاکم و مطرح نیز متعلق به همین جریان بود.  ها و اندیشه وشتهن

کـه او بـا    ،رو اینباشد. ازتوانست از این جریان برکنار  نمی شالیرماخر
در بـاربی مشـغول بـه     »اخـوت «الهیـات انجمـن    ۀاینکه در مدرسـ 

تحصیل شد و در آن مدرسه نیز سعی بر این بود که دانشجویان را از 
)، امـا او  107ص  ،1375 بـراون، ( ه دور نگه دارندفضاي روشنگري ب
ـ  ۀهاي اجباري و ساختگی نداد و با مطالع تن به این چارچوب  ۀمخفیان

با این جریان ارتباط برقـرار کـرد و    ،هاي اندیشمندان روشنگري کتاب

اي جهـان را   وارد این جریان شد. نتیجه این بود که او به نحو فزاینده
 ويامسلک مـر دید، نه با دید یک پارسا می گرا با دید روشنگري عقل

، همگام با روشنگري، نسبت بـه  روي بدین). 158، ص1995 کونگ،(
 ،که آیا عیسی؛ از جمله اینبرخی تعالیم اساسی مسیحیت شک کرد

به راستی همان خداي سرمدي اسـت؟   ،خواند که خود را پسر خدا می
ها  وان به این آموزهت گناهان دیگران بود؟ چگونه می ةآیا مرگ او کفار

که خود او هرگز چنین سـخنانی نگفتـه اسـت؟     درحالی ،اعتقاد داشت
ت، بـه  سـؤاال ی به پاسخی درخـور بـه ایـن دسـت     تیابناتوانی در دس

، در نهایـت  .)4، ص1988 (شالیرماخر، سرخوردگی شدید او انجامید
کـه در   ،»هاله«نتوانست در این مدرسه ماندگار شود و به دانشگاه  او
(سـایکس،   آمد، رهسپار شد ن روزگاران دژ روشنگري به حساب میآ

). او با ورود به ایـن  41، ص1992 ؛ گرنز و اولسن،26-22ص ،1376
آن راه یافت. اوردهاي هاي روشنگري و دست به مرکز اندیشه ،دانشگاه

توانست بدور  نمی طبیعی بود که او از اعتقادات روشنگري و تبعات آن
کاري است که او براي بـرون رفـت از   ئله، راهمس باشد. شاهد بر این

ات (در ادامه خواهد آمـد)  هیال ۀوردهاي عصر روشنگري در عرصادست
وردهاي ادستبر اینکه او کند  کند. این امر به خوبی داللت می ارائه می

ـ   روي، بـدین الهیـات را پذیرفتـه و    ۀاین عصر در عرص ۀ در صـدد ارائ
 است.آنه رفت از رونار جدیدي براي براهک

انـه عالیـق دینـی و    دانشگاه هاله به او این فرصت را داد که آزاد
او زمینـه،  گیرد. در این   پی ،خواهد که خود او می چناناش را آن فلسفی
و  کانـت ، و نیـز  افالطـون  ویـژه  بـه آثار کالسیک یونـان،   ۀبه مطالع
ــپینوزا ــن مطالعــات در  158، ص1995 (کونــگ، روي آورد اس ). ای

 .همان)( اي ایفا کرد مالحظه هایش نقش قابل یدگاهگیري د شکل
هـاي   از ویژگـی  ،افالطـون  ویـژه  ، بهآثار کالسیک یونان ۀمطالع

بـر   ،ارسـطو ها به جاي  آید. اومانیست یشمار م ها به عمومی اومانیست
کـه از آثـار    ،»ها بازگشت به سرچشمه« ةداشتند. آموز تأکید افالطون
بـر  و هـا را بـه خـود جلـب کـرد       یستآمد، اومان دست می هب افالطون

دادنــد و انســان را  اومانیســتی از آن ارائــه مــی يتفســیر ،اســاس آن
 کردنـد  مطرح می ،که شخص باید به آن بازگردد أئیعنوان سرمنش به
 .)132، ص VI، ج 1973آباگنانو، (

 افالطـون هـا، بـراي    نیز همانند دیگر اومانیسـت  شالیرماخر
هاي او را ترجمه و  بعضی از نوشتهارزش زیادي قایل بود و حتی 

). به همین سبب، معاصـرانش  108، ص 1375چاپ کرد (براون، 



 ۱۳۹۶، بهمن ۲۴۲معرفت، سال بيست و ششم، شماره  يازدهم، پياپي   ۷۸

 
 

هاي افالطونی اندیشۀ او را برجسته یافتند، تا حـدي کـه در    جنبه
نامیدنـد (کونـگ،   » افالطـون مسـیحی  «آگهی درگذشتش، او را 

 ).159، ص 1995
از  ،ســاموئل ارنســت شــتوبن راوخپرفســور  ،شــالیرماخردایــی 

دانـان پیـرو روشـنگري بـود و      شده و از الهـی  الهیات اصالحاستادان 
زیادي را در خانه او و تحت نظارت او گذرانده  زمان نسبتاً شالیرماخر

ــود  ــه  ).26ص  ،1376(ســایکس، ب ــن خــود از زمین دیگــر هــاي  ای
 آید. میشمار  هاي روشنگري به از اندیشه شالیرماخرپذیري تأثیر

 ،در این شهر .به شهر برلین رفت ،اش زندگی ۀدر ادام شالیرماخر
ــرادي  ــا افـ ــون هماو بـ ــپالدینگ چـ ــاك  و) J.JSpalding(شـ سـ

)F.S.G.Sack ( .دانانی بـود کـه    از الهی الدینگپشدوستی برقرار کرد
-27ص ،1376سایکس، ( در نهضت روشنگري نقش رهبري داشت

 شـالیرماخر نیز بـه خـوبی حکایـت از آن دارد کـه      موضوع). این 29
 دور بوده باشد.توانست از مقتضیات روشنگري ب نمی

گـذار  تأثیرهاي اصلی و  که گذشت، عصر روشنگري از دوره چنان
از  .آیـد  تـا دوران مـدرن بـه حسـاب مـی     نـوزایی  اومانیسم از عصـر  

 نیـز تعبیـر   »اومانیسـم علمـی یـا سـکوالر    «اومانیسم آن عصر، بـه  
بـه دسـت    ن دورهنگرانی اصلی اندیشـمندان ایـ   شود. هدف و دل می

دهـی جامعـه و زنـدگی     شـکل اراده و خواست الهی نبود، بلکه  آوردن
و أن و منزلت انسان تـابع  ش ،ها بر اساس عقل بود. در نظر آنها انسان

استعدادهاي  هی نیست، بلکه منوط به محقق کردنوابسته به منبع ال
 عقالنی وجود زمینی انسان است.

در ایـن مرحلـه از    ماخرشـالیر تـوان گفـت:     اساس، می براین
حاکم بر عرصۀ فرهنگی و   هاي اومانیستی زندگی، پذیراي اندیشه

 علمی جامعه بود.
بزرگـان عصـر    هـا و  چه مدت زمـانی بـا اندیشـه   اگر شالیرماخر

هـاي آلمـان،    رومانتیک ۀ، اما با ورود به جرگروشنگري همخوان بود
بـا   ،رحلـه . او در ایـن م شـد سوم زندگی و تفکرات خـود   ۀوارد مرحل

)، Friedrich Von Schlegel( فردریش فن شـلگل چون همافرادي 
بـه   تنگاتنگی برقرار کـرد و کـامالً   ۀرابط ،هاي آلمان رهبر رومانتیک

صورت یک عنصـر رومـانتیکی ظـاهر شـد و در مجلـه رومـانتیکی       
) مقاالتی به چاپ رسـاند. ایـن مجلـه    Athenaeum( آتنئوممعروف 

فریـدریش  توسط  »ینا«در شهر  ،ن هجدهمدوسال مانده به پایان قر
منشر شد و تا دوسال بعد انتشـار آن   اگوست ویلهلمو برادر او  شلگل

حجیم از آن چاپ شـد. در ایـن    ةشش شمار ،ادامه یافت. در مجموع
اي نـو   نویسندگان جـوانی کـه بـه شـیوه    هاي  اشعار و داستان ،مجله
ـ  دربارةنوشتند و نیز آثاري نظري  می شـد.   ازه منتشـر مـی  این شیوه ت
بـود کـه در قـالبی     فریـدریش شـلگل  هاي  ترین این آثار نوشته مهم

 .تنها نبودند »ینا«ها در شهر  پرداخت. شلگل میهنر  ۀجذاب به فلسف
ها همفکر با آن فردریش فون هاردنبرگجوانی به نام  ةشاعر و نویسند

دیـک  لو ،. غیـر از او معروف است» نووالیس«او با نام مستعارش  .بود
فـردریش دانیـل   و  ژان پل ریشتر، واکن رودر، ویلهلم هینریش، تیک

کردند. فیلسـوف جـوانی بـا آنهـا      ها همکاري مینیز با آن شالیر ماخر
اگرچه در این مجله ننوشت، ولی نفوذ زیادي بـر   که همکاري داشت

، 1352(پریسـتلی،   بـود  شـلینگ نویسندگانش داشت. این فیلسـوف  
ــدي،  ؛142ص ــاب 123-122 ، ص1375احم ــن). کت ــاره دی  درب

 ها بود. از ثمرات پیوند با محفل این رومانتیک شالیرماخر
یــابی بــه محفــل و راه شـلگل پــس از آشــنایی بــا  شـالیرماخر 

اش گردیـد.   دیگري از حیات فکري ۀبرلین، وارد مرحل يها رومانتیک
او در اوج  دربـارة دیـناو از روشنگري به رومانتیسم وارد شد. کتاب 

ص  ،1376سـایکس،  ( گی او به رومانتیسم بـه نگـارش درآمـد   شیفت
30-31.( 

جریان رومانتیک طغیانی علیـه جنـبش روشـنگري بـود. بـه      
توان گفت: عصر رومانتیک بر یک دورة عمومی  صورت کلی، می

ویژه در ادبیات و هنـر، داللـت    در تاریخ فرهنگی مغرب زمین، به
رومانتیســم در دل ). 485، ص 8، ج2006اشــاره دارد (برینتــون، 

خود، واکنشی است در مقابل تأکید روشنگري بر عقل و نظـم، و  
در نتیجه، واکنشی به کالسیسم در هنر است (ادگار و سج ویک، 

، 1379؛ لومــون، 193، ص 1384گــراث،  ؛ مــک150، ص 1387
 Armand( آرمانـد کـارل  کـه   ). به تعبیر دیگر، همچنـان 26ص 

Carrelــر  دارد، رومانت ) اظهــار مــی یســم مظهــر واکــنش در براب
هاي  بینی هایی قرن هجدهم است؛ طغیانی در برابر کوته بینی کوته

هـاي   هاي گوناگون از قبیل فلسفه، علم، اندیشه موجود در عرصه
). 199، ص8، ج2006سیاسی، تاریخی، شعر و نمایش (برینتون، 
کرد، اما  گرانه تکیه می جنبش روشنگري بر فهم علمی و سنجش

داشت قدرت تخیل آفریننده و نقش احساس  ها بر بزرگ یکرومانت
و بینش همت گماشته بودنـد. نبـوغ هنرمندانـه جـاي فیلسـوف      
روشنگري را گرفته بود. تأکیدي که بـر تخیـل آفریننـده و نبـوغ     
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طورکلی، بر  شد، بخشی از تأکیدي بود که ایشان به هنرمندانه می
وهـاي آفریننـده   رشد آزادانه و کامل شخصـیت انسـانی و بـر نیر   

هـاي ممکـن    انسان و بر برخورداري از ثروتی که حاصل تجربـه 
 ).27، ص 7، ج1367بشري بود، داشتند (کاپلستون، 

 گردد همان اندازه که جنبش روشنگري مشخص می ،با این بیان
 يمحور بود، جریان رومانتیکی نیز انسان محـور اسـت. هـر دو    انسان

دارند، با این تفـاوت کـه در    تأکید ها بر محور بودن انسان این جریان
شد و عقـل محـور    می تأکیدجنبش روشنگري بر عقل و خرد انسان 

ها برخالف آنها، بر احساسـات   گرفت، اما رومانتیک همه چیز قرار می
، تفـاوتی در  کردند. در ایـن صـورت   و تخیل آزاد انسانی پافشاري می

ر این است کـه کـدام   اختالف تنها د ؛مدار بودن آنها وجود ندارد انسان
 بعد از ابعاد انسان مالك و محور باید قرار گیرد.

ــان رومانتیــک، در حقیقــت از   شــالیرماخر ــه جری ــا ورود ب ب
مداري دور نشد، بلکه درصدد برآمد با معیار رومانتیکی، بـا   انسان

دستاوردهاي نامناسب جنبش روشنگري به مبارزه برخیـزد و بـه   
روشنگري در عرصۀ الهیـات بـود،    اشکاالتی که برآمده از جنبش

 پاسخ گوید.
هـاي   به تعبیر دیگر، تخیل، احساسات و فردگرایی، که از اندیشـه 

؛ بـاربور،  27(همـان، ص   آیـد  هـا بـه حسـاب مـی     اصلی رومانتیـک 
پیـدا   ادایر مدار انسـان اسـت و بـا انسـان معنـ      کامالً ،)83،ص1362
تواننـد   ان نمـی هـا نیـز فراتـر از انسـ     رومانتیـک  روي، کند. بـدین  می

پـس  محـوري بـدور باشـند.     تواننـد از کمنـد انسـان    نمی و ،بیندیشند
ـ  در ایـن مرحلـه   شالیرماخرتوان ادعا کرد  می ۀ رومـانتیکی) از  (مرحل

 .بود بندپایمدارانه  هاي انسان تفکراتش نیز به اندیشه

 ها افکار و اندیشه .ج
 دینی ۀتجرب. 1

ـ « ةوزدر آمـ  شـالیرماخر هـاي   محور اصلی اندیشه او  »دینـی  ۀتجرب
ق و مابعدالطبیعه و با سازي دین از اخالبا جدا شالیرماخرنهفته است. 

که اخالق برآمده از وجـدان آدمـی و مابعدالطبیعـه برآمـده از     بیان این
ت گرفتـه از احسـاس انسـانی اسـت،     ئعقل انسانی است و دین نشـ 

 دارد.این امور  روشن بر محور بودن انسان در تمام ي کامالًتأکید
هرچند موضوع دیـن، اخـالق و مابعدالطبیعـه     ،شالیرماخراز نظر 

یعنی موضـوع هـر    ؛مشترك است، اما آنها از نظر روشی یکی نیستند

به  ،است. اما دین با موضوع خود »انسانیت با آن ۀجهان و رابط«سه 
انسانیت را با خود به شـکل   ۀرابط .کند متفاوتی رفتار می شکل کامالً

 شـالیرماخر، ( کنـد و روش و هـدف دیگـري دارد    مـی  دیگري بیـان 
بندي عالم  ۀ متعالی) به طبقه(فلسف مابعدالطبیعه .)98-97، ص 1988

دالیلی بـراي   ؛پردازد می »آن جهان«و  »این جهان«و تقسیم آن به 
ضروري بودن واقعیت جهـان و قـوانین آن   و کند،  موجودات اقامه می

این دیـن همچـون مابعدالطبیعـه     .)98ص  (همان، کند را استنتاج می
نیست که به تبیین جهان، تعیین علل نهایی و اعالن حقایق جاودانـه  

 (همان). بپردازد
کـه   ،دین همچون اخالق هم نیست. اخالق، نظامی از وظایف را

کنـد و بـا    ت، ایجـاد مـی  اسۀ ما با عالم خارج از طبیعت انسان و رابط
کند. اما دین  از کارهایی نهی میبه کارهایی امر و  ،ناپذیر حجتی پایان

دهــد، اگرچـه تلقـی عمـومی از دیــن    نبایـد چنـین کارهـایی انجـام     
 .)99-98(همان، ص  از این دو قلمرو متفاوت است برخی ةبردارنددر

پـردازد و تمـایلی    نمـی  به تبیین عـالم  ،اما دین همچون مابعدالطبیعه
قـدرت   ۀیلندارد که همچون اخالق، به پیشرفت و کمال جهان به وس

» شـهود «الهی انسـان بپـردازد. گـوهر دیـن      ۀآزادي و انتخاب آزادان
)Intuition (» احساس«) وGefiihlاست، نه اندیشه ( )Thinking و (

). کار دین کار دل اسـت، نـه   102-101(همان، ص  )Action( عمل
دین نه  ،کار ایمان است و نه کار دانش. بدین سان ؛کار فهم و اعتقاد

خواهـد انسـان بـه شـهود      ، نه اندیشه و نه عمل. دین میعقیده است
ات تـأثیر مستقیم دست یابد و عالم را بدون مفهوم احساس کنـد و از  

بیعـه و  آثارش بـا مابعدالط  ۀدین در ذات و هم ،رو ود. ازاینجهان پر ش
صـدد نشـان دادن بیکـران، تجلیـات و     اخالق متفاوت است. دیـن در 

 ).102(همان، ص  است موجودات کرانمند ۀآثارش در هم
سازد که تـا   کامال روشن می شالیرماخراین سخنان  ،در حقیقت

 ویـژه  بـه هـاي رایـج عصـر روشـنگري،      اندیشه تأثیراو تحت حد چه 
بوده است. ایـن سـخن کـه نبایـد      کانتچون همهاي افرادي  اندیشه

 گیـرد  دین را با عقل مرتبط دانست و دین در محدوده عقل قرار نمـی 
ــت، ــو،225، ص1370(کان ــخنانی  .)429-422، ص 1377؛ هم از س

دیـن را از   کانـت درصدد اثبات آن بـوده اسـت. البتـه     کانتاست که 
عقـل عملـی وارد    ةعقل نظري خـارج کـرده و بـه محـدود     ةمحدود

 ، با مشـکالت متعـددي مواجـه   سازد. اما همین دیدگاه او در ادامه می
اخالق نیـز   ةحدودرا حتی از م آن شالیرماخرشد و نتیجه آن شد که 
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 ۀریشـ  ،دهد. به هرصورت احساس انسانی قرار  ةسازد و در دایر خارج 
اخالق و مابعدالطبیعه و دین در انسـان قـرار دارد. اخـالق در وجـدان     

 آدمی، مابعدالطبیعه در عقل انسانی و دین در احساسات ریشه دارد.
ن با بیان اینکه منبع دین شهود و احساس است، و دی شالیرماخر

خواهد انسان به شهود مستقیم جهان بیکران دسـت یابـد، در    نیز می
کند که شهود عالم منوط بـه ایـن اسـت کـه انسـان،       می تأکیدادامه 

تواند جهان  نمی و تا وقتی که انسان انسانیت را نیابد، ،انسانیت را بیابد
نحـوة   شالیرماخر). 120-119، ص 1988 ،شالیرماخر( را شهود کند

گویـد:   کند و مـی  ان را بر اساس داستان خلقت بیان میجه شناسایی
رازي که در داستان خلقت مستور است این است که انسان تـا وقتـی   

شنید، اگرچه خدا با  شناخت و سخن خدا را نمی تنها بود، جهان را نمی
خـدا بـراي او همتـایی از اسـتخوان و      روي، بـدین گفت.  او سخن می

را شناخت و از طریق  انسانیت ،یقگوشت خودش آفرید و او بدین طر
ــدی انســانیت،شــناخت  او در گوشــت و  روي، نجهــان را شــناخت. ب

جهان را کشف کـرد. از ایـن    انسانیتو در  ،را انسانیتاستخوان خود، 
 ،لحظه بود که او صداي خدا را شنید. پس انسان بـراي شـهود عـالم   

راه عشـق بـه    نیز تنها در عشق و از انسانیترا بشناسد.  انسانیتباید 
 با هم ارتبـاط عمیقـی دارنـد    انسانیتعشق و  . درنتیجه،آید دست می

ي تأکیـد  و قرار دارد انسانیتبنابراین، موضوع و مواد دین در  .همان)(
با این توصیف، موضوع و مواد دین  .روشن بر محور بودن انسان دارد

 قرار دارد. انسانیتدر 
محـوري انسـان    سـان تنهـا موجـب ان   نـه  شالیرماخراین اندیشۀ 

شود که اوج  گردد، بلکه باالتر از آن، موجب فردگرایی شدید نیز می می
در این سخن او نمایان است  شالیرماخرمحوري است. فردگرایی  انسان

که نحوة ظهور جهان در شهودات شما، خاص خودتان است و همـان  
کند (همـان، ص   نظیر بودن دین فردي شما را معین می است که بی

). طبیعی است وقتـی قـرار باشـد منبـع دیـن، احساسـات       109-110
اش این است که احساس و شهود هر کس براي  ها باشد، الزمه انسان

خودش معتبر خواهد بود و براي دیگري ارزشی نخواهـد داشـت. بـه    
معتقـد اسـت: کسـی کـه درصـدد       شـالیرماخر همین علت است که 

رهاي دیگران بپرهیزد و خود دستیابی به دین است، باید از پذیرفتن باو
شخصاً شهود و تجربه کند. دین اسارت نیست. هرکس باید در گوهر 

اي مستقیم  دین، که همان احساسات باشد، سهیم شود و آن را به گونه
 ).135-134بیابد، نه آنکه تقلید کند (همان، ص

 . کتاب مقدس2
بـا  دس نیـز ارتبـاط تنگـاتنگی    کتـاب مقـ   دربـارة  شالیرماخر اندیشۀ
را بـه   شـالیرماخر یکی از مسائلی که  ،محوري دارد. در حقیقت انسان

دین ریشه در احساسات انسان به اینکه ل شود یاین وادي کشاند تا قا
جریان نقد تاریخی کتـاب مقـدس    ،نه عقل و نه کتاب مقدس)(دارد 
وردهایی به همراه داشت که غیرقابل انکار بـود  ااین جریان دست است.
 اعتماد به کتـاب مقـدس اسـت. از سـوي    عدم حجیت و آن  ۀو الزم
توانسـت منبـع دیـن باشـد.      نمـی  عقل نیزـ   که گذشت چنانـ   دیگر
صدد بر آمد که منبـع دیگـري بـراي دیـن     در شالیرماخر  روي، بدین
در امان باشد. بر همـین   وجو کند که از گزند اشکاالت واردشده جست
بـراي  ـ   دینـی  ۀ ن تجربیعنی منبع بودـ   او بر اساس مبنایش ،اساس

هـاي دینـی را    ل نیست و منبع آموزهیکتاب مقدس اهمیت چندانی قا
 داند. ها می درونی انسان ۀخودآگاهی و تجرب

ـ     آمـوزه  ،از نظر او نخسـت، یـا    ۀهـاي مسـیحی را نبایـد در وهل
هـا را از   آمـوزه  ، بلکه باید تماماز کتاب مقدس استخراج کرد منحصراً

، یعنی تجربه درونـی مسـیحیان، اسـتخراج    آگاهی دینی مسیحیخود
اي از خدا یـا گزارشـی    کتاب مقدس مکاشفه .)116همان، ص نمود (

از اعمال او در تاریخ نیست، بلکه گزارشی از تجارب مـذهبی انسـان   
 است.

هر متن مقدسی مقبره و آرامگاه دین، و بنایی  ،شالیرماخراز نظر 
زیسـته   دارد، در آن مـی تاریخی است که روح بزرگی که دیگر وجود ن

دار کسی نیست که متن مقدس را بـاور دارد، بلکـه کسـی     است. دین
توانـد متنـی    مـی  است که به هیچ متن مقدسی نیاز نـدارد و احتمـاالً  

 ).135-134(همان، ص  مقدس بنویسد
دینی جوامع ایمـانی   ۀاهمیت کتاب مقدس در این است که تجرب

عهد جدید، در طی قرون  این بر پیشین در آن ثبت شده است. عالوه
آن بر مسیحیان اولیـه را   تأثیرو  متمادي، خود آگاهی کامل عیسی

را  و تا جایی که الگوي ناب خدا آگاهی مسیح ،محفوظ داشته است
توانـد   دهد، براي الهیات مسیحی مرجعیتی نسـبی مـی   به ما ارائه می

تـالش  مسیحیان در  ۀداشته باشد. کتاب مقدس الگویی است که هم
خود براي تشخیص اهمیت عملی عیسی مسیح بـراي هـر وضـعیت    

، 1960 (شــالیرماخر، بایــد از آن سرمشـق بگیرنـد   ،خـاص تـاریخی  
 ).594-593ص

توانـد کتـاب مقـدس را     با توجه به این مبنـاي الهیـاتی، او نمـی   
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او در  ،بداند. بر همین اسـاس  یی طبیعی و مصون از خطاالهامی ماورا
یافـت کـه از    ات و حتی کل یک کتاب را مـی برخی آی ،کتاب مقدس

 ).609همان، ص ( با احساس حقیقی مسیحی تناقض داشت ،نظر او
مقدس موجب اخـتالل    طبیعی است که با این دیدگاه، نقد کتاب

در صورتی مسیحیت بـا مشـکل    ؛ زیرادر دیانت مسیحی نخواهد بود
حی هـاي مسـی   بردارنـده آمـوزه  مواجه خواهد بود که کتاب مقدس در

بنـا نیسـت کـه     ، اصـالً شالیرماخرکه بر اساس مبناي  درحالی باشد،
، بلکه بایـد آنهـا   کنیمهاي مسیحی را از کتاب مقدس استخراج  آموزه

قبـول یـا رد    ،. بنـابراین بجـوییم ها و احساسات آنها  را از درون انسان
 سازد. اي وارد نمی کتاب مقدس به دیانت مسیحی ضربه

هاي مسـیحی،   بی به آموزهبراي دستیاۀ سخن این است که نتیج
 ،اسـاس  براین هر انسان مسیحی و احساسات او مالك و محور است.

الهـی نیسـت، بلکـه     ۀالهیات مسیحی دیگر بررسـی و نقـل مکاشـف   
هـا و   آمـوزه  ،دینی انسان است. به تعبیر دیگر ۀمطالعه و بررسی تجرب

انتقال آن نیـز  آنها براي دین و حتی براي  .اصول ایمانی، دین نیستند
زیـرا   ؛اهمیتی الهیـات نیسـت   ي نیستند. البته این به معناي بیضرور

 الهیات ابزار مناسبی براي تفکر و تعمق در دین است.
شود که از نظـر   مشخص می کامالً ،شالیرماخربا این توضیحات 

 گیرند. دین و الهیات دایر مدار انسان و احساسات او شکل می ،او

 لهام. معجزه، وحی و ا3
(البته به آن معنایی کـه او پـذیراي آن اسـت)،     »معجزه« شالیرماخر

ـ    »الهـام «و  »وحـی « دینـی (احساســات و   ۀرا نیـز بــر اسـاس تجرب
آن محوریـت   ۀکنـد کـه نتیجـ    شهودات انسانی) تبیین و تفسیر مـی 

 .استانسان در این امور 
کـران و  واسطه و مستقیم با بی را ارتباط بی» معجزه« شالیرماخر

تواند معجزه باشد و معجـزه بـه    هر چیزي می ،رو داند. ازاین ان میجه
 ).133-132، ص 1988 شالیرماخر،( اختصاص نداردخاص اي  پدیده
و همـواره  نیز از نظر او، شهودي اصـیل و تـازه جهـان     »وحی«

جهـان، نـوعی    ةهرگونه شهود اصیل و تـاز  ،رو تکرار پذیر است. ازاین
گذشـته نـو باشـد، بـراي      وحی اصیلِوحی است. حتی اگر بخشی از 

 .)133همان، ص ( آید انسان وحی به حساب می
نـه دینـی   انیز تنها نامی براي هـر فعـل اختیـاري و آزاد    »الهام«

است. هر عمل اختیاري دینی و هرگونه بازسازي شهود دینـی و هـر   

تعبیري از احساس دینی براي انتقال آن شهود به دیگران مبتنـی بـر   
 .مان)ه( الهام است

و وحـی   ،کند معجزه ارتباطی است که انسان با بیکران برقرار می
الهام نیز تنها نـامی   ،و در نهایت ،شهودي اصیل و تازه از جهان است

ـ  ـ دینـی اسـت. در معجـزه و وحـی       ۀبراي هر فعل اختیاري و آزادان
مالك و محور، شهود و احساسات انسان است  ـ  استکه پید همچنان

بـاز شـاهد    ،مطرح اسـت. در نتیجـه  نیز تیاري انسان در الهام فعل اخ
 محوریت انسان در این امور هستیم.

 . خدا 4
گـی همـراه    خدا بـا سـختی و پیچیـد    دربارة شالیرماخرفهم سخنان 

اسـاس ظـاهر    شـود، بـر   آنچه در این قسمت بیان می رو، این از .است
 سخنان ایشان است.

مفهـومی سـاخته    اي از شـهود جهـان و   خدا را نحوه شالیرماخر
 خداوند وابسته به تخیل انسان اسـت  رو، این ازداند.  ها می تخیل انسان

او خدا را موجودي خـارجی و منفصـل    ،در حقیقت. )136همان، ص (
جدا از انسان و جهـان   یعنی خدا موجودي شخصی و کامالً ؛داند نمی

ي کـه بـر انسـان    تـأثیر نیست، بلکه خدا روح جهـان اسـت کـه بـا     
بـه   ،کند. تخیل، با قیاس آن با انسان ارد، انسان او را شهود میگذ می

عنوان یک فاعل موثر و فعال، او را به عنوان یک موجود آزاد، تخیـل  
تخیـل   ةخـدا زاییـد  سـان،   دهـد. بـدین   کند و به آن شخصیت می می

خدا را نبایـد موجـودي عظـیم و انسـان      ،انسانی است. به تعبیر دیگر
همچنین خدا را  .راند که از دور بر جهان حکم میمانند در نظر گرفت 

زیرا چنـین برخـوردي    ؛نباید عینی در میان اعیان دیگر در نظر گرفت
وسـت. خـدا آن قـدرت مطلـق،     به معناي محدود و کرانمند ساختن ا

 موجـودات اسـت   ۀدرون همـ در شخصیتی است که کننده و فرا تعیین
 .)138-136همان، ص (

شود که  از خدا، مشخص می شالیرماخربا این تلقی از تبیین 
و وجود او کامالً وابسته به انسان و شهود اوست و » خدا«مفهوم 

بــدون تخیــل انســان، خــدا تشخصــی نــدارد. بــه تعبیــر دیگــر،  
با این تصویر از خدا، بر درونی بـودن خـدا بـه جـاي      شالیرماخر

کند. الزمه درون بودن خداوند ایـن اسـت    فراوجودي او تأکید می
خداوند در سطح شهود و احساس انسان مطرح شود، ایـن بـه    که

معنــاي محوریــت انســان دربــارة اندیشــه و تصــور از خداســت.  
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 شـالیرماخر انـد:   گفتـه  کارل بـارت که مخالفان او مانند  همچنان
سعی دارد با بلند سخن گفـتن دربـارة انسـان، در خصـوص خـدا      

آغاز کرده که روندي را  شالیرماخر، بارتسخن بگوید. به اعتقاد 
که برخی از متألهـان   اش ادعاي مرگ خداست؛ چنان نقطۀ نهایی

 ).50ص  ،1992اند (گرنز و اولسن، نیمۀ قرن بیستم ادعا کرده
خدا را از عرش به فرش آورد و آن  شالیرماخربه تعبیر دیگر، 

را وابسته به انسان کرد و در ادامه، ادعا شد که خـداي اینچنینـی   
 مرده است.
ابستگی خدا به تخیل و احساسات انسانی، در تبیـین  همین و
از صفات خداونـد نیـز کـامالً هویداسـت. از نظـر او،       شالیرماخر

بـه  » توصیف«صفات خداوند را نباید توصیف خود خدا تلقی کرد 
معناي محدود ساختن و تقسیم کردن اسـت، و بـا انجـام چنـین     

تکی به جهـان  کاري، نامتناهی بودن خدا را از وي گرفته، او را م
دهـیم، بـر وجـود     دهیم. صفاتی که به خـدا نسـبت مـی    جلوه می

ویژگی خاصی در خداوند داللت ندارد، بلکه صرفاً حاکی از وجـود  
انگاري مطلق به خداسـت   ویژگی خاصی در نحوة ارتباط احساس

 ).194 ، ص1960(شالیرماخر،
صفات خداوند را نباید توصیف خود خـدا تلقـی کـرد،     ،در نظر او

بر وجود ویژگـی   ،شود، در واقع بلکه صفاتی که به خدا نسبت داده می
حـاکی از وجـود ویژگـی     خاصی در خداوند داللت ندارد، بلکه صـرفاً 

یعنی سخن گفتن  ؛انگاري مطلق به خداست حساسخاصی در نحوة ا
بشر از خداست. این غیر از  ۀتجرب دربارةاز خدا به معناي سخن گفتن 

 یگري نیست.محوریت انسان چیز د

 عیسیحضرت . 5
بـه عنـوان یکـی از اضـالع      عیسیحضرت دینی،  ۀ راستدر اندیش

، شـالیرماخر  ۀامـا در اندیشـ   .تثلیث مطرح و داراي مقام الوهی است
گردد و بعـد الهـی و    به یک انسان تبدیل می کامالً عیسیحضرت 

سـنتی دو طبیعتـی    ةشـود. وي از آمـوز   نفـی مـی   فراطبیعی او کامالً
کنـد و آن را   انتقـاد مـی   عیسـی حضـرت  بیعت الهی و انسـانی)  ط(

توانند در یـک شـخص    دو طبیعت نمی ،داند. از نظر او غیرمنطقی می
 دهنـده  ، نجـات از نظـر او  .)393همان، ص ( واحد وجود داشته باشند

بـا   ،اسـت ه ماهیت انسانی، شبیه تمام انسان) از نظر عیسی مسیح(
یعنی  ؛خدا آگاهی) را دارد( ضور خداکه همیشه احساس ح تفاوتاین 

 آگـاهی مطلـق و نیرومنـد اسـت     ، واجد خدااز ابتدا عیسیحضرت 
آگاهی محصـول بشـریت او نبـود، بلکـه      . این خدا)367همان، ص(

 آگـاهی کـامالً   اش بـود. امـا ایـن خـدا     رد خدا در زندگیکعمل ۀنتیج
در  ،از بـدو تولـد   عیسـی حضـرت  ، شـالیرماخر انسانی بود. از نظر 

کـرد. همـین انـدازه در     آگاهی کامل از اتکایش به خـدا زنـدگی مـی   
 ).425همان، ص ( کند بر عیسی کفایت می» الوهیت«اطالق 

و تفسـیر انسـانی    عیسیحضرت انسانی از  با این تصویر کامالً
کـه   ،آگاهی و نزدیک بودن بـه خـدا   هاي الوهی او، یعنی خدا جنبهاز 

هـاي   دیگر محوریت انسان در اندیشـه انسانی است، بار  کاري کامالً
 کند. تبلور پیدا می شالیرماخر
، نیسـت  گناهـان انسـان   ةدیگر کفـار  عیسیحضرت  ،بنابراین

بلکه او یک معلم است که در ما هوشیاري و آگـاهی بـه خـدا را بـه     
ها تنهـا در ایـن    با دیگر انسان عیسیحضرت آورد. تفاوت  وجود می

هـا   خدا قوي است و در دیگـر انسـان  است که هوشیاري او نسبت به 
 ها ندارد. هیچ تفاوتی با دیگر انسان ،این. بنابرضعیف

هاسـت کـه    اساس، مسیح، انسانی همچون سایر انسان براین
هاي انکشاف انسانیت را به بهترین شکل پیموده و به آگاهی و  راه

رو،  ایـن  فرد دربارة حضور الهی رسیده اسـت. از  شهودي منحصربه
ها انتقال دهد؛ یعنـی بـه    اش را به دیگر انسان د خداآگاهیتوان می

مرتبۀ واالي وساطت حضور نامتناهی در متناهی و انکشـاف ذات  
خدا در انسان و جهان واصل شده اسـت؛ و چنـین اسـت کـه در     

، انسـان در آگـاهی و حضـورش، بـه مرتبـۀ      شالیرماخراومانیسم 
هی بـا ذات  رسد و مجـراي اتصـال عـالم متنـا     می» اللهی کلمۀ«

 گردد. الیتناهی خداوند می

 . کلیسا6
کند، با تلقـی متعـارف از    در تفسیري که از کلیسا ارائه می شالیرماخر

تفسـیري از  » دینی ۀجامع« کلیسا مخالفت است. او با جعل اصطالح
هـا دخیـل هسـتند و تمـام      تمام انسـان  ،کند که در آن کلیسا ارائه می

اي در  . در تلقی مرسوم، عـده ستندهها به عنوان کشیش مطرح  انسان
مردمـان جایگـاه خاصـی    بیشـتر  کلیسا داراي مقام روحانی هستند و 

هـا داراي مقـام    دینی، تمام انسان ۀدر جامع ،شالیرماخرندارند. از نظر 
گذارنـد. علـت ایـن    تأثیرروحانی و کشیشی هستند و همه بر یگدیگر 

هودات دینـی  آنهـا از احساسـات و شـ    ۀاست که همـ  آنگذاري تأثیر
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کنـد و   هم هدایت مـی  ،هرکسی در آن واحد ،اساس نبرخوردارند. برای
 .)182-163، ص 1988 شالیرماخر،( شود هم هدایت می
یعنـی هـر    ؛محور استفرد از کلیسا کامالً شالیرماخراین تفسیر 

محـوري برآمـده از   عنوان یک کشیش مطـرح اسـت. فرد   همسیحی ب
هـا   اصـول اصـلی اومانیسـت   لـه  جمکه از  چنان ؛محوري است انسان

 است. »محوريفرد«

 گرایی . کثرت7
و او آن را  اسـت  شالیرماخرهاي مهم  یکی از دیدگاه »گرایی کثرت«

، حقیقـت دیـن شـهود و احسـاس     ويداند. از نگاه  ضروري ادیان می
که گوهر و بنیان دین است، براي افـراد مختلـف،    ،است. این حقیقت

از  شـالیرماخر (مراد  تکثر ادیان ي،رو نهاي گوناگونی دارد. بدی شکل
ادیـانی   »ادیـان مثبـت  «نـه دیـن طبیعـی.     ،ادیان، ادیان مثبت است

انـد. دیـن    ۀ دیـن حقیقـی  یافتـ  تفردهاي  هستند که تجلیات و صورت
فلسفی و اخالقـی  هاي  عناصر و روش داراي طبیعی یا عقلی معموالً

 ل درخشیدن پیـدا نظیر دین در آن مجا که ویژگی بی اي گونه است، به
سازگاري و تسامح  ةدبانه و نحوؤزندگی م ةنحو ،کند. در این دین نمی

ادیــان مثبــت داراي  ،بــه خــوبی مشــخص شــده اســت. در مقابــل 
ـ  هـاي مشـخص   العاده سخت و چهـره  هاي فوق ویژگی د و همگـی  ان

) و حتی تعدد مـذاهب در یـک   192، صهمان(اند  مدعی دین واقعی
 ).191-190(همان، ص  ناپذیر استدین، امري ضروري و گریز

کنـد و   هاي متعـدد جلـوه مـی    علت اینکه حقیقت دین به صورت
 يتوند واجد کل دین باشد، این است که انسان موجـود  نمی کس هیچ

 ةهـر انسـانی بـه انـداز     رو، این ازنامتناهی است.  يمتناهی و دین امر
ـ  بخشی از این امر متناهی را میخودش  ـ یـن   و د ،شـهود کنـد   دتوان

کنـد کـه هـر کـدام      هـاي متفـاوتی پیـدا مـی     تجلـی  ـ  خـاطر  بـدین 
 ). 191فرد است (همان، ص  منحصربه

د و غیرضروري نیستند، بلکه تکثـر ادیـان بـراي    یادیان جزئی، زا
هـر  روري اسـت. ازآنجاکـه   ظهور تام و تمام وحدت متعالی دیـن ضـ  

اي کـه در   هاي از گوهر دین دارد، ادیان تاریخی را تا انـداز  دینی بهره
توان تا حـدي   دین توفیق داشته باشند، می ۀبیان گوهر یا صورت اولی

 .)210-209همان، ص ( درست دانست
برآمده از محوریت  شالیرماخرگرایی  کثرت ،استکه پید همچنان
؛ )191-190(همـان، ص  دینی) در اندیشه اوست ۀ تجرب( احساسسات

دهـد، و از   تشکیل می احساسات حقیقت و منبع دین را سو، زیرا ازیک
تواند این احساسات و شـهودات را داشـته    هر انسانی می ،سوي دیگر

کـه تنهـا برآمـده از     ،نباید به حقانیـت دیـن خاصـی    ،باشد. در نتیجه
ادیـان چـون برآمـده از     ۀشهودات خاصی است، معتقد بود، بلکه همـ 

ـ   طـور مسـاوي از حقانیـت برخوردارنـد.      هاحساسات متعدد هسـتند، ب
 محوري شکل گرفته است. بنیان انسانراین، تکثرگرایی نیز بر بناب

 گیري نتیجه
خص گردید که محیط خانوادگی با توجه به مطالبی که بیان شد، مش

هـاي الزم بـراي    (پیوستن بـه گـروه زهـدباوران) زمینـه     شالیرماخر
آورد. (اومانیسـتی) را در او فـراهم    محورانه هاي انسان پذیرش اندیشه

تحـت   کامالً شالیرماخرشرایط علمی و فرهنگی عصر  ن،عالوه بر آ
در  وي همچنـین . هاي اومانیستی عصر روشـنگري بـود   اندیشه تأثیر

هایی به تحصیل و تحقیق پرداخـت و بـا افـرادي در     مراکز و دانشگاه
شـدید معیارهـاي اومانیسـتی     تـأثیر ارتباط قـرار گرفـت کـه تحـت     

 کردند. اندیشیدند و عمل می می
 شـالیرماخر هـاي الهیـاتی    ام این امور آن شد که اندیشهنتایج تم

روي  کـه وي پـیش   یو راهـ گرفـت  با محوریت انسان شـکل   کامالً
 هـاد، کـامالً  ن  رفـت از مشـکالت پـیش    بـرون  برايالهیات مسیحی 

 .استمحور  نانسا
من «باشد: موضوع همین  بر تأکید شالیرماخرشاید این سحنان 

مرد بـودن یـا    ۀکه جامارم که پیش از آنامحدود اعتقاد دبه انسانیت ن
زن بودن بر تن کند، وجود دارد. من اعتقـاد دارم کـه مـن نـه بـراي      

 »مطیع بودن یا عیاش بودن، بلکه براي بودن و شـدن زنـده هسـتم   
 .)164، ص 1995 کونگ،(
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