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چکیده 

اصلی وي آن  ۀدغدغ. رود تردید یکی از متکلمان تاثیرگذار قرن بیستم به شمار می تیلیش بی پل

به باور وي دین باید با فرهنگ عصر . بود که بین دین و فرهنگ معاصر آشتی برقرار کند

فرهنگ . پذیرد این همبستگی از طریق پرسش و پاسخ صورت می . همبستگی داشته باشد

دارد و دین در قالب نمادهاي  دین عرضه می ۀهاي بنیادین عصري را به آستان الؤمعاصر، س

  . دهد ت پاسخ میسؤاال هاصیل خود ب

 زبان کامالً. هاي مهم دین بازخوانی شوند شرط اصلی پاسخگویی دین آن است که مقوله

متکلم  .Barth karl(لذا روش سنتی کارل بارت. ت جدید پاسخ دهدسؤاال تواند به سنتی نمی

 در مقابل روش کامالً .از پاسخگویی به مسائل جدید ناتوان است)  1886-1986سویسی 

 ) 1884-1976، متکلم آلمانی  rudelf butman(بولتمان رودلف ۀگرایان زدایانه و علم اسطوره

این   در مقابل. سازد زیرا دین را از محتواي اصیل و غنی خود تهی می .بخش نیست نیز رضایت

هاي اساسی دینی بر  رهیافت تیلیش قرار دارد که قرائت عصري مفاهیم و مقوله، دو رویکرد

بدون شک بازخوانی . دهد خود قرار می ۀغنی و سرشار کتاب مقدس را سرلوح ۀمای دروناساس 

این جستار به مبانی   در. رود هاي مهم اصالح دینی به شمار می فهلّؤمند مفاهیم دینی از م ضابطه

  .شود فلسفی اصالح دینی از نگاه تیلیش پرداخته می
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  مقدمه

هاي  در آلمان دیده به جهان گشود و تحصیالت خود را در دانشگاه 1886تیلیش به سال  پل

 ةاي دربار به اخذ مدرك دکتري با رساله 1912ل ادامه داده و در سال ها توبینگن و- برلین

وي در اکثر مسائل اجتماعی زمان خود مشارکت فعال داشت و . فردریک شالیر ماخر نایل شد

یکی  ،به دلیل انتقاد از هیتلر از آلمان فرار کرده و به دعوت راینهولد نیبور 1933حتی در سال 

در آنجا پانزده سال اول را به صورت . به امریکا مسافرت نمود ،امریکایی ۀاز متکلمان برجست

رسید و مشهورترین  شهرتاما با انتشار کتاب الهیات سیستماتیک به ، گمنام سپري کرد سبتاًن

در سن هفتادونه سالگی دار فانی را  1965وي به سال . متکلم دانشگاهی تاریخ امریکا گردید

  . وداع گفت

به سخن  .اصلی تیلیش آن بود که بین فرهنگ معاصر و دین آشتی برقرار کند ۀدغدغ

مسائل جدیدي را پیش ، فرهنگ معاصر. دین را به متن زندگی عصر حاضر وارد سازد ،روشن

 سؤال فرایند. دهد دینی به مسائل مذکور پاسخ می ةکشد و دین در قالب نمادهاي عمد می

 این معنا که یکی از به .دهد کردن فرهنگ و پاسخگویی دین به روش همبستگی رخ می

  .خورد از نمادهاي مهم و اصلی پیوند می هاي وجودي عصر حاضر به یکی سؤال

موقعیت بشري را که مسائل وجودي از متن ، توان گفت که الهیات سخن میاین در توضیح 

دینی را به آن مسائل همبسته  ةکند و یکی از نمادهاي عمد تحلیل می، خیزند آن برمی

الب نمادهاي دینی آن در ق ۀخیزد و پاسخ همبستاز متن فرهنگ معاصر برمی سؤال .سازد می

خدا : تیلیش بر آن است که در سپهر دین تنها یک گزاره غیرنمادین وجود دارد. شود عرضه می

تیلیش مسائل  ةدر نگر. اند هاي دینی دیگر نمادین گزاره ۀالوجود یا خود وجود است و هم صرف

یات و معناي ابهام ح، بیگانگی، تناهی، حاضر عبارتند از شکاکیت ۀاساسی وجودي بشر در عرص

. دهد عقل رخ می ةشکاکیت در حوز. اساسی عصر حاضر شکاکیت است ۀاولین مسئل. حیات

فهم جهان و : دو کارکرد عمده دارد، شناختی که در مقابل عقل ابزار قرار دارد عقل هستی

 ةهاي حوز لذا تعارض. شوند معنایی تهدید می این دو کارکرد از سوي شکاکیت و بی  .تفسیر آن

، گرایی گرایی با عاطفه کنند که عبارتند از تعارض صوري عقل را به فروپاشی تهدید می، شناخت

رفع  ةتواند از عهد عقل به تنهایی نمی. گرایی و خودمحوري با دیگرمحوري گرایی با نسبی مطلق

وجودي شکاکیت با  ۀپس مسئل. تواند رافع تعارض باشد لوگوس می -  تعارض برآید و تنها مسیح

  . پاسخ وحی و نمادهاي وحیانی قابل رفع است

  .تناهی است ۀمسئل، بشر معاصر ةعمد ۀدومین مسئل

اي از  پاره مان در این معنا واقفیم که حیات ما انسانها به جهت مخلوقیت و کرانمندي به

به  ما شود و معنایی و مرگ یا به معناي عام کلمه از سوي عدم تهدید می لحظات از سوي بی

نیروي مقاومت . قدرت مقاومت در برابر تهدید عدم را نداریم، ی وجوديیانمندي و تنهاجهت کر
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به سخن . شود به ما اعطا می، نامد در برابر عدم از جانب خدا که تیلیش او را دلبستگی غایی می

  .تهدیدهاي عدم ۀپاسخی است به مسئل ،خالق ۀدیگر نماد دینی خدا به منزل

  .بیگانگی است ۀمسئل، بیستم ةخاصه در سد، اساسی بشر ۀسومین مسئل

 ۀذات که مرحل ۀاز مرحل، خلق بالفعل است ۀوجود که مرحل ۀما در موقعیت و مرحل

دیگران و خویشتن خویش ، هستی مبدأگیریم و با  فاصله می، معصومیت رویایی و کودکانه است

خود و دیگران  ،هستی مبدأهمین بیگانگی وجودي است که با  سببشویم و به  بیگانه می

، پوچی عمیق، تنهایی، هاي گناه لذا اضمحالل روابط اصیل را در موقعیت ؛یابد سامان نمی

پاسخ و ، قدرت هستی جدید ۀمنزل نماد عیسی مسیح به. کنیم معنایی و اضطراب تجربه می بی

  . شود درمان مسائل و دردهاي وجودي بیگانه شمرده می

  . ابهام حیات استمسئلۀ  ، بشر در عصر حاضر ةعمد ۀچهارمین مسئل

 میآد .خودآفرینی و خودفراروي، سازي فرایند یکپارچه: حیات بشري سه کارکرد عمده دارد

زند  به خودآفرینی دست می، در سپهر فرهنگ. پردازد سازي نفس مییکپارچهبه اخالق  ةدر حوز

ها و  سه حوزه با ابهام این هر کدام ازانسان در . پردازد و در قلمرو دین به خود فراروي می

این سه  هاي نهفته در ها و تنشنماد حضوري روحانی به ابهام. تنهایی خاص وجودي درگیر است

  .رود این سه حیطه به شمار می دهد و شفاي دردهاي فرهنگ و دین پاسخ می، اخالق ۀحیط

  .معناي حیات است ۀمسئل، بشر معاصر ةعمد ۀپنجمین مسئل

هایی که  ها و ابهاملذا همان تنش. تاریخ پیوند خورده است ۀمعناي حیات به مسئل ۀمسئل

تاریخ  ةهاي دیگر از حوز ها و حوزه در قالب، کنند فرهنگ و دین ظهور می، اخالق ۀدر سه حیط

به . دهد نهفته در حیات تاریخ انسان پاسخ میمسئلۀ  لذا نماد ملکوت خدا به. آورند سر برمی

خودآفرینی و خودفراروي تاریخی ، هاي خود یکپارچگی نماد ملکوت خدا به ابهام ،سخن دیگر

در ، هاي دین در قالب نمادهاي اصلی اساسی وجودي و پاسخمسئلۀ  این پنج  .دهد پاسخ می

 این پنج   تیلیش قرار دارد و تمام آثار اصلی و مقاالت وي را باید در راستاي ۀیشاند  کانون اصلی

  . ه نشستبه نظارمسئله 

شاکله و ساختار کتاب سه جلدي الهیات سیستماتیک را تشکیل مسئله  این پنج تردید بی

  .است  وجودي سامان یافتهمسئلۀ  بر اساس همین پنج  این کتاب دهند و می

 ،یعنی مبناي فلسفی اصالح دینی ،این جستار یکی از ابعاد فکري اصالح دینی تیلیش  در

  .شود کاویده می

  مفهوم اصالح دینی 

زیرا  .ارائه تعریف منطقی و جامع و مانع از مفاهیم انتزاعی کاري است مشکل بل محال

مفاهیم انتزاعی صراحت کامل ندارند تا ذهن بر آنها تسلط کامل یابد و آن مفاهیم از چنگ 

  .شود لوازم اصالح دینی بسنده می ۀاینجا به ارائ  در.گریزند تعاریف منطقی می
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ح در لغت تازي به معنی راست ساختن و بسامان کردن چیزهاست پس از آن که تباه اصال«

  .)57، 1371، حلبی( »یعنی آن را به پا ساخت و استوار و شایسته کرد الحالَاصلح.شده باشد

و   میهاي قدی اصالح دینی ناظر به بازگشت به شیوه ةشاید چنین استنباط شود که واژ

آرمانی  ةیندآ پیش روي و به سوي تحقق، بسیاري از موارد اصالح دینیاما در « .سنتی است

خواند که در  هایی فرامی مردم را به راه و روش، گرائی این واژه به جاي دعوت به واپس . است

  .)1374، 529، الیاده( »زمان و مکان وجود نداشته است ۀظرف واقع

 .ممکن است مورد نقد قرار گیرد اصالح دینی همانند بسیاري از مفاهیم دینی و سیاسی

اصالح  ةاما واژ ،براي مثال قرن دوازدهم کارهاي زیادي را در خصوص اصالح دینی انجام داد

رود که تمام ابعاد و  این واژه براي رخدادي به کار می .دینی براي آن جنبش به کار نرفته است

  .ثیر قرار دادأاضالع زندگی غرب را در قرن شانزدهم تحت ت

کلیساي اصالح ، آئین لوتري: اصالح دینی باید بین چهار نهضت تمایز قائل شد ةدر واژ«

این واژه   .نهضت اصالحگري آناپاپیتیسم و ضد نهضت اصالح دین یا اصالحات کاتولیکی، شده

اما گاهی در معناي خاص به  .کند در فراگیرترین معناي خود بر هر چهار نهضت داللت می

  .) 56-57، 1382، مک کراث("رود کار می هوتستانی بمعناي اصالحگري پر

  اصالح دینی  ۀپیشین

آن مورد کندوکاو قرار  ۀفرهنگی و دینی را نباید با قطع نظر از پیشین -اجتماعی ةهیچ پدید

رنسانس و با عصیان  ةاصالح دینی در دور .ا نیستاین حکم مبرّ  اصالح دینی نیز از ۀمقول. داد

از  .این دوره آغاز شده بود گرایانه بسیار زودتر ازاما حرکت اصالح .لوتر به اوج شکوفایی رسید

این نهضت با الهام از فردي   .والدویان اشاره کردۀ گرایان توان به نهضت اصالح جمله می

آمده و بر خوانش لفظی در صدد اصالح کلیسا بر ) 1218متوفی (یر والدو  غیرروحانی به نام پی

جان ویکلیف ، اما بسیاري از مورخان مسیحیت .)1381،74،ویلسون(انجیل اهتمام داشت 

  .اند گرایی دانسته صبح نهضت اصالح ةرا طلوع ستار) 1384-1329(

ویکلیف فردي انگلیسی بود که در دانشگاه آکسفورد درس خواند و شهرتی به عنوان یک «

، وي آشکارا رهبر کلیسا و اسقف اعظم رم را مورد حمله قرار داده .فیلسوف فراهم آورده بود

، و قدرتی که در کلیساي غربی دارد اظهار داشت معلوم نیست که شخص پاپ از جهت پرستیژ

  ). 761، 1376، بوش(» اي در کتاب مقدس داشته باشد ضمانت و پشتوانه

زبان که خواندن و نوشتن  لیسیاین باور بود که کتاب مقدس باید در دسترس هر انگ وي بر«

قرار گیرد و با بعضی عقاید سنتی و آداب و رسوم و تشریفات آن از جمله موسیقی ، داند می

محرومیت روحانیون از ، روغن و نمک در مراسم تعمید از استعمال، استفاده از شمایل، کلیسایی

  . )74-75، 1379، نوروزي(»ازدواج و بخشش گناهان شدیداً مخالفت کرد
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استاد و واعظ بوهم و شاگرد وي ژرژ دوپراك از عقاید ویکلیف پیروي کردند و ، ژان هوس«

 .داستان گردیدند در مبارزه در راه تحول کلیسا به منظور نیل به اهداف سیاسی و اجتماعی هم

  ). 209، 1378، مارتینلی( »در آتش سوختند 1415و  1414این دو در اثر محکومیت به سال  

اصالحات بعدي را  ةاصالح دینی را فراهم کردند و جاد ۀویکلیف و هوس که زمینبعد از 

جنبان نهضت  بود که سلسله) 1483- 1546(این مارتین لوتر  ، ایندگان هموار ساختند  براي

بدون توجه به تکامل دینی خود لوتر قابل ، لذا بحث از اصالح دینی« .اصالح دینی نام گرفت

باید خاطرنشان ساخت که دستاوردهاي لوتر از دو بعد واکنشی ). 80، 1371، وبر( »تصور نیست

باعث ، اعتراضات او نسبت به سلسله مراتب کلیسایی، در بعد واکنشی. و کنشی قابل بحث است

اي  وي در مناقشه. زمین را متحول کرد ةاین فروپاشی کر  اشد وپفرو  میشد که نظام رو

  . ها را محکوم کرد نامه ز فروش آمرزشمجو ،سراسقف ماینز، سرسخت با آلبرت

اولین کار : اساسی لوتر اشاره کرد ةتوان به چندین آموز اما در بعد کنشی و ساختی می

بر اساس «. این بود که ارتباط مستقیم انسان با خدا را برقرار سازد  بعد ساختی اساسی لوتر در

تفسیر و فهم آن در گرو سنت کتاب مقدس محتاج تفسیر است و ، تعالیم الهیات کاتولیک

مفسر کتاب مقدس کلیساست و کلیسا حق انحصاري تفسیر  .)191، 1381، برانتل(» است

لوتر در . کتاب مقدس را داراست و برقراري ارتباط انسان با خدا تنها از رهگذر کلیسا میسر است

التین به آلمانی ترجمه  اشعار عهد جدید را از، این رویکرد برآمد و در اولین گام  صدد مقابله با

این کار «. کامل کتاب مقدس را منتشر کرد ۀترجم 1534کرد و چندین سال بعد در سال 

زیرا باعث شد که همگان بدون واسطه بتوانند به آسانی و به زبان مادري  نتایج بزرگ دربرداشت

همه با او  خداي وجودي بود که، خداي لوتر .)671، 1370، ناس( »کتاب مقدس را مطالعه کند

واسطه به فضل  خداي لوتر به طور بی »کارهاي بشر نقش داشت ۀسروکار داشتند و در هم

ها در قالب  انسان ۀخداي قاضی نبود که در مورد هم. گفت کتاب مقدس با آدمیان سخن می

اي بود که در پی  بلکه خداي نجات دهنده، قوانین حقوقی فتوا دهد و سرنوشت آنها را رقم زند

آن دین کلیسایی نبود که ، و دینی که در پی آن بود«). 30، 1375، براون( "ش آدمیان بودآمرز

در جهت رفع نیازهاي دنیوي بهشت و جهنم را به هراج گذاشته بودند و از دین مردم جهت 

 »شخصی و روحانی بود، بلکه دین درونی، کردند استفاده میآبادي دنیاي خود سوء

)Kenny,1982, 80(.  

 این آموزه تقریباً .ایمان ترین اصل مکتب لوتر عبارت بود از نجات از طریق و اساسی دومین

اما تنها اصل و ، شود هاي فکر دینی دوران ماقبل اصالح دینی نیز دیده می مایه در تمام درون

ن ایما  برائت از طریق ةاي که لوتر با الهام از پولس رسول بازسازي کرد عبارت بود از آموز قاعده

اعمال صالح خویش  ۀدر سای  میآد، رایج مسیحیت کاتولیک ۀیشاند  براساس. لطف ۀبوسیل

اما . شود هاي اصلی نجات شمرده می فهلّؤتواند به نجات اخروي دست یابد و عمل یکی از م می

تواند با شایستگی اعمال خود  نمی  میاین رهیافت قد علم کرد و اظهار داشت که آد  لوتر در برابر
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قید و شرط خدا برائت  ایمان خود و به لطف بی  بلکه بر عکس با، محضر خدا تبرئه شود در

این قاعده   شریعت را کنار گذاشت و وارد صومعه شد و به لطف، این آموزه  لوتر در اثر«. یابد می

به عبارت  .)145، 1378، برونونسکی( »خود را از شک و اضطراب مربوط به رستگاري رها کرد

بندي به شریعت بدست  نظر لوتر آن است که نجات از راه عمل یا انجام وظیفه و پاي ،بهتر

  .بلکه نجات فقط به لطف الهی بستگی دارد، یدآ نمی

  هاي اصلی اصالح دینی  آموزه

مقدس فرصتی فراهم آورند که این بود که براي کتاب  اصلی مصلحان دینی ۀدغدغ«-1

ها سرکوب و  کردند که کتاب مقدس را کلیسا قرن می زیرا چنان احساس .»شنیده شود«واقعاً 

دین مسیح به لحاظ ، به باور مصلحان دینی«. )62، 1381، مک فی براون( »تحریف کرده است

شکلی و رنگ ظاهري از روزگار حضرت مسیح تاکنون به نحو بسیار چشمگیري تغییر یافته و 

این تغییر به لحاظ ماهوي   هر چند .در معرض تحوالت شدید و مسخ و تحریف واقع شده است

. به باور آنها مجدداً باید به کتاب مقدس توسل جست). 295-296، 1380،اوتو( »نبوده است

 بر، مفسر کتاب مقدس است و مرجعیت اصلی در تفسیر کتاب مقدس، زیرا خود کتاب مقدس

.برخوردار استزیرا زبان کتاب مقدس از وضوح و شفافیت الزم . خود کتاب مقدس است ةعهد

نخستین  ۀجامع ۀاصلی مصلحان دینی آن بود که به اصول ساده و اولی ۀدومین دغدغ-2

، بخش و رهگشاي مسیحیت اولیه اي از اصول الهام پاره، به نظر آنها«. مسیحیان رجعت نمایند

لذا  .)58، 1382، استیور(» درگذر زمان عمداً یا به صورت طبیعی تحریف و فراموش شده است

 »مسیحیان نخستین برگردیمۀ ایمان جامع  این بود که باید به  ر محوري مصلحان دینیشعا

 .)109، 1377، میشل(

این است که اکثر مصلحان   شود عبارت است از اینجا بدان اشاره می  اي که سومین آموزه-3

گوید  میاین باره   لوتر در. پردازي و الهیات نظري مخالف بودند با فلسفه ،بخصوص لوتر، دینی

برعکس  گویم کامالً می) لوتر(من . شود کس اهل الهیات نمی گویند بدون ارسطو هیچ برخی می

بلکه فلسفه . به نظر لوتر دین مسیح فلسفه ندارد«. ه شدلّأتوان مت فقط بدون ارسطو می. است

 با .)639، 1368، ژیلسون( ».هرگز با انجیل سازگار نخواهد بود، چون جز به معناي جهل نیست

تصویر روشن از  ۀاما ارائ، دادند اینکه اکثر مصلحان دینی نسبت به فلسفه روي خوش نشان نمی 

ایجاد   هاي عقلی جهت استفاده از استدالل. فلسفی امکان ندارد ۀپیام مسیح بدون پس زمین

چراي کتاب مقدس  و چون انسان و خداوند و اعتقاد به مرجعیت بی میان واسطه اي بی رابطه

.پردازي نیست ي جز فلسفهچیز

. لطف ۀوسیل هایمان ب  چهارمین اصل اساسی اصالح دین عبارت است از برائت از طریق-4

پاسخ ، که چه باید بکنم تا رستگار شوم سؤال این  ةکلیسا دربار ،در طول بیش از هزار سال

فراروي مصلحان این شکل   مذکور را در قالب سؤال اي نداده بود و ظهور اومانیسم کننده قانع

گفتارهاي  چه باید بکنم تا رستگار شوم؟ لوتر در درس، دینی قرار داد که من به عنوان یک فرد
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اساس . به هیچ وجه دخالتی در رستگاري او ندارد  میخود استدالل کرد که کارهاي خیر آد

. یدآ ایمان بدست  برداشت آدمیان به فیض و لطف خداوند بستگی دارد که در ضمن

 ».آورد شرط و آمرزندگی را فراهم می خداوند پیش. الهی است نه عمل بشري ۀایمان هدی حتی«

 .)96، 1370، یونگ(

اینکه هر کس باید به تشخیص خود   اساسی مصلحان دینی عبارت بود از ةپنجمین آموز-5

رجمه لوتر انجیل را به زبان مادري ت، به همین خاطر. تصمیم بگیرد که کالم خدا را قرائت نماید

چیز و مرجعی  برابر خداوند تک و تنهاست و به هیچ درهر فردي ، مصلحان دینی به نظر. کرد

کشیشی رواج یافت و  -  همه  این رویکرد آن بود که دیدگاه  منطقی ۀالزم. توانتد تکیه کند نمی

حتی گناهکاران قرار گرفتند ، هاي عادي وزن انسان کشیشان از لحاظ معنوي و ارزشی هم

ها از نظر معنوي در  انسان ۀکشیشی آن است که هم - منظور از همه .)116، 1381، ایزدپناه(

ن و مقام کشیش را أهمانند کشیش هستند و تنها یک عده از اشخاص ش، پیشگاه خداوند

. ندارند

به باور . اخالق بود ةاصالح دینی عبارت از اصالح در حوز ةششمین و آخرین آموز- 6

و مردان جدي و ثابت . اند در راههاي بد افتاده ،چه عادي ون چه رسمینیروحا، مصلحان دینی

قدم بر آن شدند که آنان را وادار کنند تا بیشتر موافق اصول دیانت خویش زندگی کنند و 

.کردند تأکیدمصلحان دینی به دیانت شخصی بر اساس پرهیزگاري یا ورع حقیقی 

  مبانی فلسفی اصالح دینی از دیدگاه تیلیش 

این بود که بین دین و فرهنگ پیوند برقرار   اصالح دینی ةمهمترین دغدغه تیلیش در حوز

به همین  .)141، 1368، هوردن( »به باور وي دین باید با فرهنگ زمان مرتبط باشد«. کند

کار عالمان . بازخوانی نمایدخاطر همیشه سعی وافري داشت تا مفاهیم کلیدي دین را مجدداً 

هاي آن  این است که در هر عصر و فرهنگی پیام کتاب مقدس را به اوضاع و احوال انسان دینی

این کار الزم است که دین را با زبان آن فرهنگی بازگویند که   براي. عصر و فرهنگ پیوند دهند

این   بر، ان فراتر رفتهیشمنداند  حتی برخی). 296، 1381، ملکیان(کنند  در آن زندگی می

اینجا باید با زوایاي مختلف زندگی مردم آشنایی داشته باشند و از اسرار   مصلحان«باورند که 

ارتباط ، حیات فردي و اجتماعی مردم آگاه باشند تا بدین وسیله بتوانند با مخاطبان خود

 حهاي اصلی مصل دغدغهیکی دیگر از ). 362، 1376، امینی(» عاطفی و شناختی برقرار سازند

ایمانی و اعتقادي خود را در دوران مدرن   ها و رهاوردهاي دینی آن است که دینداران آموزه

هاي ارزشمندي صورت پذیرفته  در جهان معاصر جهت حفظ دینداري کوشش. حفظ نمایند

شاره رودلف بولتمان و فردریک شالیر ماخر ا، توان به روش کارل بارت از میان آنها می. است

تاریخی میان عصر مدرنیه و سنت مسیحیت را نادیده گیرد و  ۀبارت بر آن بود که فاصل. کرد

احیا نماید و در عصر حاضر  یعنی پیام اصلی و نخستین دین را مجدداً ،مسحیت اولیه ۀجانمای

  . به مردم معاصر بیان کند
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رت و فرهنگ را رودلف بولتمان به محتوا یا وحی تمسک جست و صو، برعکس کارل بارت

,Macquarrie( نادیده گرفت 1982, روش بولتمان قرار ، در مقابل روش سنتی بارت .)14

کتاب . دینی باید به کنار نهاده شوند ۀیشاند  هاي تمام مظاهر و جلوه، به باور بولتمان... دارد

اي  اسطورهاین زبان سراپا حالت   .اي است مسیحیت انباشته از زبان اسطوره ةمقدس و کل حوز

اگر دین بخواهد در عصر جدید به . اند ها مأوي گزیده این اسطوره  دارد و اسرار هستی در پس

اي است و  اسطوره، زبان دین. زدایی تن دهد باید به اسطوره، حیات و بقاي خود ادامه دهد

ی را به ناچار یک، این دو  و باید از اند الجمعۀنعمااین دو رهیافت   .نقد، رویکرد علم و مدرنیته

  . برگزید و براي دیگري فاتحه سرداد

تنها امتیاز روش بولتمان آن است که از تضاد دین با عصر جدید و مدرنیته جلوگیري 

 ۀتیشه به ریش، زدایی آن است که براساس روش اسطوره، اما نقدي که وارد است. کند می

توان روش  دین نمی ةدر حوز. شود شود و دین از محتوي اصلی خود تهی می مسیحیت زده می

زبان  ،به باور متکلمان. به تحقیق پرداخت  میو ک  میکار بست و با زبان عل هزدایی را ب اسطوره

در   میروش زبان صرف علدیگر،  به عبارتی. م با مدخلیت وجوديأدین زبانی است درگیرانه و تو

  . کار برد هدین کارایی ندارد و باید زبان حال را ب ةزحو

هاي دینی  این روش بر آن است که تجربه  .روش دیگر از آن فردریک شالیر ماخر است

گذاران دین را به روش تاریخی کشف کند و حقانیت آن را در عصر  خصوصاً پایه، موجود در دین

هاي انسان مدرن را  بارت است که آگاهینه مثل روش ، روش شالیر ماخر. نمایدجدید ثابت 

بلکه در ، بردزدایی سر می سنت دین را با تیغ اسطوره، کند و نه همانند روش بولتمان نفی می

هاي  اي است که تجربه چه سنت دینی بسان رودخانه ؛کند سنت دینی نفوذ می ۀبطن و ریش

  . دینی در آن شناورند

هاي فرهنگی  تواند بدون آفریده دارد که دین نمی میتیلیش به تبعیت از شالیر ماخر اظهار 

بست درونی که دست  تواند با پناه بردن به یک بن دین نمی .معاصر به هستی خویش ادامه دهد

در  .)266، 1373، شاهی خرم(خود را حفظ نماید ، غیردینی به آن نرسد ۀیشاند  هیچ تجربه یا

، همبستگی دین و عصر جدید تنها دغدغه پل تیلش نبوداین مطلب باید افزود که پیوند و   آخر

کوشیدند  ،بعد از جنگ جهانی اول خصوصاً ،بلکه اکثر متکلمان و مفسران از اوایل قرن بیستم

  . پیام کتاب مقدس را براي مسیحیان عصر حاضر قابل فهم و قابل پذیرش سازند

  .شود و معاد اشاره مینبوت ، اصلی خدا ةایده اینجا به باز خوانی تیلیش از س در

  خدا از دیدگاه تیلیش

این دیدگاه را در   باید، خدا عرضه بداریم ةاگر بخواهیم تصویري از دیدگاه تیلیش دربار

دو مفهوم ذات و وجود از مفاهیم . ساختار کلی نظام فکري تیلیش مورد بررسی قرار دهیم

  . بنیادینی هستند که با خداشناسی تیلیش پیوند خورده است
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کل . وجود ۀذات و مرحل ۀآفرینش در مرحل :گذارد فرق میتیلیش بین دو مرحله از آفرینش 

 آفرینش وجودي ۀاما در مرحل، ذات با خدا اتحاد دارد ۀخلقت و از جمله انسان در مرتبه و مرحل

هستی را  مبدأذات اتحاد آفرینش و از جمله انسان با  ۀلذا مرحل. گیرد از خدا فاصله می

مشمول فاصله و جدایی ، آفرینش بالفعل و واقعی است ۀوجود که مرحل ۀاما مرحل یردگ دربرمی

   .گیرد گناه و تقصیر را دربرمی، هستی شده و مفاهیم بیگانگی مبدأبا 

افالطون از . اندازد تیلیش به دو مفهوم ذات و وجود ما را به یاد افالطون می ةاین اشار

 ۀیشاند  در ،در عین حال .گوید سخن می ،ات واقعییعنی واقعیت مثل یا ذو ،واقعیت ذاتی

ماده  که وجود. کنیم نوافالطونی تحقیر وجود را نظاره می ۀیشاند  افالطون و حتی بطور اقوي در

  .به عنوان جهان مادي در قیاس با جهان ذاتی ارزش غنایی ندارد ،شود نامیده می

خدا ، به نظر تیلیش. متکلمان و فالسفه تفاوت اساسی دارد ۀیشاند  روایت تیلیش از خدا با

اگر . است )Being-itself(الوجود  زیرا خدا خود وجود یا صرف .ماوراء اشیا و موجودات قرار دارد

او را ، ترین وجود هم بدانیم اگر خدا را عالی. شد محدود می، بود خدا یک تهی یا یک موجود می

سازد  این جهت رهنمون می  وي ما را به .)198، 1375، براون(یم ا به سطح مخلوقات تنزل داده

اشیا  ۀاو خدا را به عنوان ژرفاي هم. که خدا را به جاي ظاهر در اعماق وجودمان جستجو کنیم

به معناي آن ، داند همه بر جهان حکومت می اینکه خداي محبوبِ  اعتقاد به، کند توصیف می

بلکه معناي سخن ، اوست ةزیده و تدبیر همه چیز به عهدها سکنی گ نیست که خدا در آسمان

حضور خدا  این دلیل است که رنج غالباً  به. آن است که خدا کانون و عمق نهایی همه چیز است

پس در نظر تیلیش خدا را . خیزد هستی ما برمی قزیرا رنج از اعما .کند را براي ما یادآوري می

این نگاه وي با دیدگاه گابریل مارسل تفاوت اساسی  .کردها جستجو  باید در اعماق جان انسان

ها جستجو  سرمدي را تنها در دریاي مشارکت با دیگر انسان» توي«دارد که شاهد بر وجود 

ها  تیلیش وجود خدا را در اعماق هستی انسان ،به عبارت واضح). 97، 1382، کین( کرد می

در نگاه . نشست تباط انسانها با همدیگر به نظاره میافقی و ار ۀاما مارسل خدا را در رابط، دید می

اشیا  ۀوجود بر هم ۀمای او به عنوان بن. حضور دارد مبدأتیلیش خدا در هر چیزي به عنوان 

  .مقدم است

در باب خداشناسی تفاوت  ،بخصوص مالصدرا ،الهی ۀاین نگاه با رهیافت فالسف ةجوهر

زیرا وجود . نامد الوجود یا خود وجود می داند و او را صرف تیلیش خدا را موجود نمی. اساسی دارد

این دلیل خدا را از   به. آورد معلوم به شمار می - محدودیت و تبعیت از ساختار عالم  ۀرا نشان

نفی ، این نوع نگاه  فرض پیش .کند فراسوي ساختار عالم و معلوم و فراتر از وجود معرفی می

مالصدرا وجود امري است اصیل و تشکیکی  ۀحال آنکه بر اساس فلسف. تشکیک در وجود است

الوجود قرار دارد س هرم هستی واجبأدر ر. وجود طولی طویل و عرضی عریض دارد. و ذومراتب

دیدگاه . ستولی مراتب پایین هستی مقید به قید و محدودیت ا. استکه از هر قیدي مبرّ

  .شود خدا در دو بند خالصه می ةتیلیش دربار
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این امر مربوط به  بلکه، توان از روي دالیل منطقی و فلسفی اثبات کرد وجود خدا را نمی -1

 ،به بیان دیگر .بیداري درونی است و باید خدا را در اعماق وجود خود جستجو کنیم نه در بیرون

کی یرکگارد نزدیک است  "دیدگاه تیلیش به نگرش. بیرون خدا را باید در انفس دریافت نه در

، سولومون("داند تا دانش و عقل که خدا را بیشتر از منظر عاطفه و شور شخصی قابل اثبات می

1379 ،117-116(.   

محدودیت است و هر  ۀوجود نشان. هستی مبدأالوجود یا خود وجود است و  خدا صرف -2

معلوم به  -دهد و تبعیت از ساختار عالم معلوم تن می - موجودي به ناچار به ساختار عالم

معلوم و مقوله وجود  - بنابراین خدا از ساختار عالم. کند کرانمندي و تناهی وجود داللت می

. د وجود استخدا خو. توان درقالب یک برهان منطقی زیر بیان کرد این سخن را می  .فراتر است

  معلوم است -پس خدا فراتر از ساختار عالم. معلوم است -خود وجود فراتر از ساختار عالم

  نبوت در دیدگاه تیلیش 

تالش وافري انجام داده است تا با زبانی  ،عیسی مسیح ةخاصه دربار ،نبوت ةتیلیش در حوز

ا بیان و زبان وي با دیگر لذ. تمام و کامل داشته باشد تسخن گوید که با فرهنگ معاصر مناسب

عصر زمان خویش باشد و سخنانی بگوید که با  ۀکوشد هم می«او . متکلمان تفاوتی اساسی دارد

وي نبوت را به ). 89-90، 1382، توماس( »مسائل و مشکالت مردم ربط و نسبت داشته باشد

ن بیستم به بیگانگی از مسائل مهم قر. دهد مفهوم بیگانگی و تعارضات وجودي عقل ربط می

این موضوع پرداخته   مکاتب فلسفی به ۀاگزیستانسیالیسم پیش از هم ۀرود و فلسف شمار می

در موقعیت وجودي   میهاي اگزیستانسیالیستی آن است که آد وجه مشترك تمام فلسفه. است

هستی و از  مبدأاز   میمعناي بیگانگی آن است که آد. ماهیت ذاتی خود بیگانه شده است از

 بیگانگی آن است که انسان ذاتاً ةعمیق واژ ۀنکت. موجودات دیگر و حتی خود بیگانه شده است

از  ،هاي گوناگون خود گناه با تمام جلوه. ن چیزي تعلق دارد که از آن فاصله گرفته استآبه 

ن خویش مظهر بیگانگی انسان از خدا و مردم و خویشت، شهوت، تکبر، وسوسه، اعتقادي قبیل بی

مسیح در . حضرت عیسی مسیح است ،هاي آن تنها راه غلبه بر بیگانگی و جلوه. رود به شمار می

اي پیروان خود  آورد و هستی جدید بر نگاه تیلیش کسی است که عصر جدید را به ارمغان می

 قدس قرار داشتهاال ثیر روحأمراد از هستی جدید عبارت است از حیاتی که تحت ت. دهد هدیه می

  . و تا حدودي بریگانگی وجودي غلبه کرده است

. مقابل هستی ذاتی قرار دارد ۀجهت فهم هستی جدید باید گفت که هستی جدید در نقط

وجود  ۀاي از مراتب هستی است که در آن مرتبه موجودات هنوز پاي به عرص هستی ذاتی مرتبه

در مقابل  ،ثانیاً. عرفا مقایسه کرد ۀثابت و شاید بتوان آن را با مثل افالطونی یا اعیان ؛اند نگذاشته

آفرینش بالفعل است که موجودات در آن  ۀهستی وجودي همان مرحل. هستی وجودي قرار دارد

. هاي حیات مبتال گشته است مرحله در بیگانگی وجودي گرفتار شده و به انواع تعارضات و ابهام

آور هستی جدید است که پرتوي از عالم ملکوتی را در دنیاي مادي و ناسوتی  عیسی مسیح پیام
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. کند هاي بیگانه و سرگشته به ارمغان آورده و دردهاي وجودي آنها را درمان می به انسان

دومین و سومین تجلی . یابد نخستین تجلی هستی جدید در گفتار عیسی مسیح تبلور می

هاي بیگانگی به فضل  مسیح در برابر نیرو. مسیح استهستی جدید به ترتیب اعمال و رنج 

مخلوقات نیز به فضل حضرت مسیح از هستی جدید برخوردار . کند هستی جدید مقابله می

ظرفیت وجودي خود بر بیگانگی  ةازاند  مشارکت در حیات عیسی مسیح به ۀشوند و بواسط می

  . کنند وجودي غلبه می

پیامبر کسی است . اگزیستاسیالیستی دارد نبوت نگاه کامالًتیلیش نسبت به ، به طور خالصه

اینکه در عالم وجود پرتاب شده   به خاطر  میآد. کند که دردهاي وجودي انسان را درمان می

خود . اي فراروي او قرار گرفته است هاي عدیده دچار سرگشتگی وجودي است و بحران، است

با تمام   میآد. یدآ ت و بیگانگی وجودي فائقهاي حیا تواند بر تعارض انسان فی نفسه نمی

این عالم دردي است که   .هایش پرسشی است که پاسخ آن باید از قلمروي دیگر برآید دغدغه

ذات اعطا شود و پیامبر  ۀبلکه درمان آن باید از عالم یا مرتب، یدآ درمان آن از عالم وجود برنمی

  . دارد وجودي عرضه می هايدها و در این پرسش  هاي مناسب را به پاسخ

  شناسی در دیدگاه تیلیش  آخرت

آمیز و نمادین است و با  یش از هرجاي دیگر ابهامبمعاد یا آخرت  ةدیدگاه تیلیش دربار

تیلیش نسبت به معاد نیز دیدگاه . دیگر تفاوت دارد ۀدیدگاه متکلمان و فالسف

 ،به نظر وي ازلیت. زمانمندي پیوند دهدکند تا ازلیت را به  یالیستی دارد و سعی مینسستایاگز

حالت ازلی نه . ینده به آن دست یابیمآ  فرجام تاریخ نیست که در، یعنی دنیاي واپسین ازلی

معاد به  ،به بیان دیگر. کامل هستی حضور دارد ۀتنها در انسان دینی و اکنون بلکه در حیط

دور و نزدیک نامعلوم در  ۀاجعمعناي آخرت مفهوم صریح وجودي دارد و موضوعی مربوط به ف

ما  است و معنوي و وجودي در پیشگاه امر ازلی ۀبلکه رابط، یدآ زمان و مکان به شمار نمی ةحوز

در گذر از حالت . سازد ازلی وارد می ةزمانی و مکانی خاص خودمان به حوز ۀدر همان حیطرا 

به . شوند زا برچیده می ر بیگانگیعناص، زمانی به امر ازلی و در پرتو ارتباط معنوي با امر ازلی

گرایی حیات به خود  این ذات  در. یابد گرایی دست می در پرتو ازلی به ذات  میقول شیلنگ آد

هایی که در  تمام ابهام. یابد ابهام دست می یکپارچگی و خودآفرینی و خود فراروي بی

گرایی و  در ذات، شود میکارکردهاي یکپارچگی و خودآفرینی و خودفراروي در عالم وجود دیده 

ابهام آن است که  مراد تیلیش از خود یکپارچگی بی. شود گذار از زمانبندي به ازلیت برطرف می

آزادي و تقدیر در پرتو ، پویایی و صورت، هاي حیات از جمله تعارض تفرد و مشارکت تمام ابهام

  . شوند حیات ازلی الهی برچیده می

آید به  این خط از باال می  .وان با خط منحنی ترسیم کردت در نگاه تیلیش رستاخیز را می

مشابه با آنچه  ةرسد و به شیو می، ترین نقطه که حالت وجودي استرود و به عمیق پایین می

، خط منحنی. توان در هر لحظه تجربه کرد این خط منحنی را می  .رود رو به باال می، که برآمده
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به ازلیت یعنی امر ازلی یا به عبارت  ،برگشت امر زمانی، آفرینش امر زمانی یعنی آغاز آفرینش

هاي معین زمان  موضوعاتی مربوط به لحظه، آغاز و فرجام. دهد واضح فرجام زمان را نشان می

در نظر  ،به سخن واضح .بلکه مثل آفرینش الهی در هر لحظه حضور دارند، طبیعی نیستند

باال رفتن همان حضور آفرینش در پیشگاه حیات ازلی این  ».رویم ما ز باالییم و باال می«تیلش 

بلکه ، پس آخرت در همان معناي لفظی رخداد نهایی و فاجعه واپسین نیست. است

این باب آن است   سخن آخر در. شناسی همان استعالي آفرینش در پرتو حیات ازلی است آخرت

گرایانه به رستاخیز را مطرود حانیرویکرد رواو که به باور تیلیش معاد تنها بعد روحانی ندارد و 

پس کل ، گیرد اگر رستاخیز آن است که ملکوت خدا تمام ابعاد هستی را دربرمی .شمارد می

  ). 371، 3جلد، 1381، تیلیخ(در حیات ازلی مدخلیت دارد   میشخصیت آد

  کلیسا  ةتیلیش دربار ۀگرایان نظر اصالح

با نظر نقادي عملکرد  او مارتین لوتر قرار دارد وثیر أرویکرد تیلیش درباره کلیسا تحت ت

زیرا کلیساها به باور وي در طول تاریخ از  .برد می سؤال کلیساها را در قرون وسطی زیر

توانستند حامل پیام راستین حضرت مسیح  هاي اصلی خود منحرف شده و دیگر نمی ریشه

  : اشاره کرد توان به مواد زیر این کجروي کلیساها می ۀ از جمل. باشند

، آشتیانی(کردند  ها و راهبان در اثر پرداخت رشوه به مقام روحانی دست پیدا نمی اسقف

را برنتابیده و با  میهاي عل کوچکترین یافته، مقامات کلیسا به علت قلت سواد). 326، 1368

دار  ۀاین مخالفان را محکوم کرده و برخی مواقع به چوب  تمسک به ظواهر کتاب مقدس

همدستی ارباب کلیسا با مالکان زر و زور باعث شد تا  .)584، 1361، کوستلر(فرستادند  می

 .کلیسا دور شده و به مکاشفات یوحنا و رساالت نخستین توسل جویند از منان واقعیؤم

اي حریصان آزمندي که   و نسبت به ارباب کلیسا ندا دهند که) 245، 1353، مبشري(

حال شیپور عدل براي شما به صدا درآمده و ، وزي تباه کردیداند با زروسیم را هاي الهی نعمت

مذهب پروتستان است و  داستانِ این باره هم تیلیش در). 563، 1380، آلیگري( اید شدهگرفتار 

 مرکزي مذهب پروتستان در ۀهست. باید نگاه وي را در چهارچوب فکري پروتستان مطالعه کرد

باید تکان خورده و ، خواهد پاسخگوي عصر حاضر باشد یسا اگر میاین باب آن است که کل 

حیات کلیسا باید حیاتی همراه با نوسازي . توان کلیسا را یکباره نوسازي کرد نمی. تصفیه شود

تیلیش نسبت به کلیسا هم دیدگاه انتقادي دارد و هم ). 110، 1381، براون(مداوم باشد 

د دعاوي غایی و نهایی را تنها براي خدا محفوظ بدارد و کن از منظر انتقادي سعی می. سازنده

 ۀاین دعاوي را شایست  او. نهایی و غایی است مبدأاین دعاوي غایی تنها از آن  دارد که اظهار می

گوید اگر کلیسا به نام خداي غایی و  داند و می موجودات متناهی و کرانمندي مثل کلیسا نمی

، براي دعاوي خود، متناهی ۀصورت وسیل در آن، تحمیل نمایدبه دیگران  دعاوي خود را، نهایی

، صفات اهریمنی داشته باشد، و هر موجودي. شود ادعاي غایی کرده و به اهریمن تبدیل می
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هر مسیحی دیندار آن است که با  ۀلذا وظیف .تمام لوازم و پیامدهاي اهریمنانه را خواهد داشت

   .)Tillich, 1963,179(جویی برخیزد  کلیسا به مبارزه ۀاهریمناناین دعاوي  خود با ۀخرد روشنگران

ها آن است که وجود کلیساها براي راهنمایی و هدایت مردم  تیلیش به کلیسا ةاما نگاه سازند

کلیسا  دربارةتوان  به باور وي شکل و محتوا را می. داند ري میوبه سوي امر غایی و نهایی را ضر

داشت و بر آن بود که محتوا و جوهر را باید  تأکیدلیک بر حفظ شکل کلیساي کاتو. کار بست هب

فداي ظواهر و شعائر کلیسا نماید و چنان فریفته پوسته شد که محتوا و هسته را در خطر زوال 

اما مذهب پروتستان به فناي شکل و پوسته همت گماشت و بر حفظ محتوا و هسته  ؛قرار داد

اصلی تیلیش آن بود که با توجه به پیوند ناگسستنی شکل و محتوا در  ۀدغدغ. داشت تأکید

وي کلیسا را به دو . اصلی کلیسا باید حفظ شود يمحتوا، زدایی و ساختارشکنی فرایند شکل

هایی که قدرت  کلیساي ناپیدا عبارت است از گروه. کند بخش کلیساي پیدا و ناپیدا تقسیم می

هاي تعلیم و  نهضت، هاي جوانان مثل انجمن. دهند نشان میهستی جدید را به شکل باشکوهی 

اینها   .دهند هاي هنري و سیاسی که حضور روحانی را به نحو بارزي نشان می کانون، تربیت

گیرد و محمل و بستري  می آنها را فرا، همان کلیساهاي ناپیدا هستند که دلبستگی نهایی

پیدا همان کلیساهایی هستند  ياما کلیسا. ندرو مناسب جهت تجلی دلبستگی غایی به شمار می

، حق انحصاري تفسیر کتاب مقدس، به نظر وي. کنند که بطور آشکار پیام مسیح را تبلیغ می

دارد و مافوق هر گونه  و او را از هرگونه نقد مصون می. سازد ناپذیر می موقعیت پاپ را لمس

  . اهریمنانه است، این رویکرد  دهد و مرجعیت قرار می

اظهار ، و نقد پاپ  میاینکه تیلیش بعد از نقد تمام عیار کلیساي کاتولیک رو  کالم ۀخالص

در واقع با  او که حیات کلیسا منوط به توان پاسخگویی به مسائل وجودي است و داشت

کلیساي واقعی و راستین مخالفتی ندارد و کلیساي واقعی و نخستین را محل تجلی کامل 

هاي مختلف مخالف  کلیسا در عرصه ۀهاي اهریمنان وي تنها با گرایش .ددان دلبستگی غایی می

بخش عیسی مسیح ناتوان  زبان کلیسا را در تبلیغ پیام الهاماو ولی ). Tillich,1962 ,3-5(است 

 ۀمسیحیت یک فرق .تواند به درد زبان ما بخورد گري تو خالی نمی گوید موعظه می، دانسته

بلکه کلیسا جایی است که واقعیت ، حقوقی و شعائر نیست که کلیسا آنرا نمایندگی کند

به   مینهادهاي رس، کند و مکانی است که به برکت وجود آن شفابخش جدید در آن جلوه می

  . دهند هاي وجودي و بنیادین بشر پاسخ می اشاره دارند و به پرسش، دلبستگی غایی
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  نتیجه

تیلیش آن است که دین را وارد دنیاي جدید کرده و دردهاي معنوي بشر را به تمام اهتمام 

به عبارت دیگر به باور وي دین سنتی چون با . مدد دین و نمادهاي دینی درمان نماید

سنگی است که از آسمان فرو  لذا همانند شهاب، ر نشدنی داردهاي بشري فاصله و شکافی پ یافته

  .خورد میآمده و تنها به درد موزه 

آرمانی ، سنگی همانند شهاب، تواند وارد متن زندگی بشر شود دین سنتی هم از آنجا که نمی

  .ماند می

ها و مفاهیم دین  هاي مختلف حیات را بازخوانی مقوله تیلش تنها راه ورودي دین به عرصه

این   یاآ نکهای  اما. کند پشتوانه و مبناي فلسفی را تدوین می، این کار  سنتی دانسته و براي

ی است سؤال روشمند بود و محتواي اصلی دین را فداي قرائت جدید کرد یا نه؟ بازخوانی کامالً

  .کند که پاسخ به آن مجال فراختري طلب می
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