
 

 

 

  

          ∗جعفر فالحي
  

  شوايتسرآلبرت  ي هانديشعيسي مسيح در بررسي دو رويارويي با 
  

  چكيده
 ي هواسط به ، بيستمي همذهب مسيحي سد  لوتريمتأله ،آلبرت شوايتسر

 ،در اين تحقيقات. شده است  نامي شناخته، عيساي تاريخيي هتحقيقاتش دربار

اشتباه براي   كه بهمتأخر  يهوديتناختيش فرجام از نگاه متأثرعيسي فردي است 

رسد اين نتيجه  به نظر مي. ودش  ميالزماني قائل خود نقشي در تحوالت آخر

 اما وجه ديگري ،ي شوايتسر باشدها ه ختم اهميت عيسي مسيح در انديشي هنقط

.  كردوجو جستت اخالقي و معنوي او تأمالاز رويارويي او با مسيح را بايد در 

 سبب بههد، عيسي را د  ميه به جايگاه اراده در وجود بشري اهميتشوايتسر ك

داران  ستايد و اهميت او را براي دين  خداوند ميي ه با اراداش ه ارادكردن يكي

 و برخي ها هنام درشوايتسر اشارات . اندد  مي راهپيروي از او در اينمسيحي در 

ي مهم غيرالهياتي ها هماي ي الهياتي بعضي از بنها ت داللي هدهند مواعظش نشان

 معطوف به محبت و ي ه معطوف به حيات، ارادي هاوست؛ بين مفاهيم اخالقي اراد

اند قرابت  حرمت حيات و مفاهيم ديني محبت و ملكوت كه از تعاليم عيسي مسيح

  .توجهي وجود دارد جالب

 .حرمت حيات-4 ،قدسم بكتا - 3 ،مسيح عيسي -2 ،آلبرت شوايتسر - 1:يكليد ژگانوا
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با عيسي مسيح به اين كتاب شوايتسر اما رويارويي  . يا نهپذير است تاريخي از عيسي امكان
  .شود ختم نمي

را در عيسي  بررسي كند و جايگاه وشد وجوه مختلف اين رويارويي راك  مياين مقاله
ي عيساي وجو جستي شوايتسر نشان دهد؛ يعني نشان دهد كه ها ه انديشي همجموع
ود، ش  مي شوايتسر با عيسي مسيح شناختهي هترين مواجه يا مهمنها  ت كه معموالً،تاريخي

  . او با عيسي مسيح استي هيك وجه از مواجهنها ت
 مهم رويارويي اين انديشمند با عيسي مسيح  يك وجهي عيساي تاريخيوجو جست

ال اين است كه عيساي تاريخي از نظر شوايتسر چه كسي است و چه ؤ بنابراين يك س.است
ي اخالقي، فلسفي و ديني ها هي بر انديشتأثير چه سؤاليي دارد؟ اما پاسخ به اين ها هانديش

د؟ آيا شوايتسر در نزاع چه جايگاهي دار ها ه انديششوايتسر نهاده است و عيسي در آن
 ييرد يا پاسخگ  مي جانب يكي از اين دو را،پاست براش ه كه در زمان،عقالنيت و دينداري

ي بر زندگي عملي او نهاده است؟ نوشتار تأثيرخاص خود دارد؟ آيا پاسخ او به اين نزاع 
سه در زندگي و آثار آلبرت شوايتسر،  ي هوشد پس از معرفي مختصري دربارك  ميحاضر

ي او براي عيساي وجو جست ،در قسمت اول.  پاسخ دهدها ش به اين پرس،قسمت كلي
ت اخالقي و فلسفي او تأمال چند مفهوم مهم در ، در قسمت دومسپس. تاريخي را شرح دهد

 وجه معنوي و اخالقي رويارويي شوايتسر با عيسي ، در قسمت سومآنگاه. ودش  ميمعرفي
  از مفاهيم اخالقي و فلسفيِ،ود و در اين خاللش  ميبررسيها  نمسيح و ملكوت آسما

وجهي از تصويري چند ،ترتيب اين به. ودش  ميي پيشين استفادهها تشده در قمس معرفي
 بيستم ارائه ي هگذار سدتأثير و متفكر متأله اين ي هاهميت عيسي و تعليمات او در انديش

  .شود
  

 زندگي و آثار شوايتسر .2

دوست  دان و پزشك انسان ، موسيقيمتألهفيلسوف، ) 1965 - 1875(ر تسآلبرت شواي
 بخشي از ، آلزاس به دنيا آمد كه در آن زماني هاي با مذهب لوتري در منطق در خانواده

 دكتري الهيات را از 1900 دكتري فلسفه و در سال 1899او در سال . خاك آلمان بود
 ي هنوازي و تحقيق دربار ر ارگدزمان  همشوايتسر. دانشگاه استراسبورگ دريافت كرد

 انجام 1 موسيقي يوهان زباستيان باخي هموسيقي هم اهتمام داشت و تحقيق جامعي دربار
  . داد

 سالگي به عالئق خود در فلسفه، الهيات و موسيقي 30تصميم گرفت تا سن شوايتسر 
او ). 82: ، ص14(كند ها  ن خود را وقف خدمتي مستقيم به انسا زندگيِ،بپردازد و پس از آن
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 فرانسه در آفريقا، ي هبا ديدن فراخواني براي انجام خدمات پزشكي در گابن، مستعمر
 پزشكي در دانشگاه ي ه در رشت1912 - 1905ي ها لتصميم خود را گرفت و طي سا

 خدمات ي هاش را به ارائ زندگيي هپس شوايتسر بخش عمد آناز. استراسبورگ تحصيل نمود
 ي ه رود اگوئه در منطقي هي حاشيها لني پرداخت كه خود در جنگپزشكي در بيمارستا

 صلح نوبل را در سال ي هجايز دوستانه اين خدمت انسان. ه بودالمبارنه واقع در گابن ساخت
 شوايتسر محدود به خدمات ي هي بشردوستانها تفعالي.  براي او به ارمغان آورد1952

 خطرات وقوع جنگ ي ههاي او دربار  سخنرانيها، مراسالت و گيري پزشكي او نبود و موضع
شوايتسر در بيمارستانش در المبارنه چشم از جهان فروبست و . اتمي اهميت فراواني دارد

 .جا به خاك سپرده شد در همان

 دو اثر از اهميت ، كه در اين ميان،داراي آثاري در مطالعات كتاب مقدس استشوايتسر 
 را به چاپ ي عيساي تاريخيوجو جستدر  كتاب ،1906او در سال . ندربيشتري برخوردا

 نقد تاريخي كتاب مقدس از اهميت زيادي برخوردار و بر ي هاين كتاب در تاريخچ. رساند
ي وجو جستدر كتاب ). 137: ، ص3(الهيات مسيحي بعد از خود اثر فراواني نهاده است 

ي خود ها ه يافت،برآن الوه و عسي نقدهاي تاريخي پيش از شوايتسر حاوي بررعيساي تاريخي
 كار بر روي آراء پولس رسول را آغاز ،او پس از انتشار اين كتاب. شوايتسر در اين حوزه است

اين .  ميسر نشد1930ي فراوان شوايتسر تا سال ها هكرد كه اتمام و انتشارش به دليل مشغل
اين اثر و توجه به روح عيسي در .  به چاپ رسيدعرفان پولس رسولكتاب تحت عنوان 

ي او، در كنار نقد تاريخي كتاب مقدس، اين تصور را ها هبرخي مواعظ، مراسالت و نوشت
 مسيحي عدول كرده ي هكيشان براي بعضي ايجاد كرده است كه شوايتسر از اعتقادات راست

  ).8179: ، ص9(اند   ياد كرده2انگار مسيحي است و حتي از او به عنوان يك يگانه
 تمدن ي هت او دربارتأمالاين اثر حاوي .  او است تمدني هفلسفيتسر اثر مهم ديگر شوا

گرفتن ش اين كتاب را در آفريقا و با درشوايتسر نگار. بشري و نسبت آن با اخالق است
 در ،ت اخالقي اوستتأمال ي ه كه خالص،مفهوم حرمت حيات. جنگ جهاني اول آغاز كرد

  . اين كتاب طرح شد
از زندگي و توان به ميان مي هم به چاپ رسيده است كه ازآناز شوايتسر آثار ديگري 

 خودنوشت او است كه در آن به تفكرات مهم ي هنام اين كتاب زندگي.  اشاره كرديمها هانديش
 . ردازدپ  مي با زباني ساده و صميميها ه اين انديشگيري شكلخود، محتواي آثارش و فرايند 

  

 ي عيساي تاريخيوجو جست .3

  يگاه آلبرت شوايتسر در نقد تاريخي كتاب مقدس جا.1. 3
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 بخشي از اين نقد. نقد تاريخي كتاب مقدس از دل عصر روشنگري بيرون آمد
در واقع جويندگان عيساي تاريخي . ي عيساي تاريخي از خالل اناجيل نظير بودوجو جست

  . انستندد ي مييي به زندگي عيسها ه و اشارها تاين متون را اسنادي تاريخي حاوي دالل
 افول در بينشان، ي هتوان به دو دوره، با يك دوري عيساي تاريخي را ميوجو جست

 نخست ي هي شاخص و پاياني دورها هشوايتسر از چهر). 864 -  863: ، صص8(تقسيم كرد 
ترين اثر شوايتسر  مهم.  بيست را در بر داردي ه نوزده و اوايل سدي هآيد كه سد حساب مي به

 كه اولين ويرايش آن در زبان آلماني، ، استي عيساي تاريخيوجو جستدر  باره در اين
 ابتدا تحقيقات پيش از ، او در اين اثر.را بر خود داشت 3از رايماروس تا ورِدهعنوان فرعيِ 

 تاريخي عيسي را بيان ي هبندي كرده و سپس آراء خود در باب چهر خود را بررسي و دسته
  كلي تقسيمي  انجام شده تا زمان خود را به سه دستهشوايتسر كارهاي. نموده است

قدس را همچنان با اعتقاد به  آثار نويسندگان ضدمدرني كه كتاب م،يكم: ندك مي
 گروه اول  كساني كه در جناح مخالف، دومخواندند؛ي آن ميها تبودن تمام قسم صحيح

 كه 6 و برونو باوئر5اوس، فريدريش اشتر4رفتند، مانند هرمان زاموئل رايماروسگ  ميقرار
از اساس ها  نآ. انستندد  مي كتاب مقدس را ابزاري عليه كليساي هتحقيق تاريخي دربار

- پروتستان، سومانستند؛د  ميبنيان دين مسيحيت و كتاب مقدس را بر يك توهم تاريخي

 اما از  كه خود ديندار بودند و به عيسي باور داشتند،7هاي ليبرالي مانند آدولف ُفن هارناك
تحقيقات مدرن تاريخي روي برنگرداندند و كوشيدند روايتي ساده از عيساي تاريخي ارائه 

 .حال براي معاصرانشان جذاب باشد دهند كه درعين

 مواعظ عيسي در كتابش با عنوانوايس .  بود8 از يوهانس وايسمتأثرشوايتسر خود 
 عيساي تاريخي پرداخت ي هد دربار ديدگاه خوي هئبه ارا) 1892 (9 ملكوت خداوندي هدربار

بنابه ). 331: ، ص6( عيساي تاريخي شد ي ه در حوز10شناسي و مبدع ديدگاه اصالت فرجام
عصر او به ظهور   بررسي سخنان و اعمال عيسي بايد در پرتو باور يهوديان هم،اين ديدگاه

 ،ترتيب اين به.  بود قرار دادهتأثيرصورت گيرد كه وي را تحت ها  نالوقوع ملكوت آسما قريب
او به خودش خودآگاهي مسيحايي پيدا كرد و متقاعد شد كه تحقق ظهور ملكوت خداوند 

پس از وايس، شوايتسر اين ديدگاه را تا نتايج منطقي ). 331: ، ص6( اوست مأموريت
تي تأمالبا ها  ن عيسي و ملكوت آسماي هالبته ديدگاه شوايتسر دربار. تر دنبال كرد مفصل

  ). 94 -  86: ، ص4(يرد گ  مي از ديدگاه وايس فاصله،ترتيب اين بهود كه ش  ميقي همراهاخال

  

   آلبرت شوايتسر و عيساي تاريخي.2. 3
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 درگير اناجيل و ، الهياتي ه تحصيل در رشتي هي اوليها لذهن شوايتسر از همان سا
ي او در ها هت و دغدغسؤاال. الي سطور آن است ه عيساي تاريخي از البي هيافتن چهر

  نقد تاريخي را تشكيلي هي اصلي آثار مهم او در حوزها هماي ي دانشجويي بنها لسا
  ).23 -  17: ، صص14(هند د مي

يرد، باب دهم انجيل گ  مي كه مورد توجه شوايتسر قرار،ي زندگي عيسيها شيكي از بخ
هد و به د  ميود كه عيسي شاگردان خود را قدرتش  مي روايت،در اين باب. متي است

، 10متي (را تبليغ كنند ها  نبودن ملكوت آسما رستد تا نزديكف  مياسرائيل شهرهاي بني
هاي فراوان  ود كه شاگردانش سختيش  مي جلببيني عيسي  اين پيش بهتوجه شوايتسر). 8

. واقع خواهد شدها  ن ملكوت آسما،خواهند ديد و پيش از فراغتشان از انجام اين رسالت
شان فر و الحاقهد كه با كمال تعجب شاهد بازگشت شاگردان از اين سد  ميششوايتسر گزار

كه همچنان روال عادي حيات برجاست و ملكوت آسمان رخ نداده  آن به عيسي هستيم، حال
  ). 357: ، ص16(است 

.  از انجيل متي و پرسش يحيي از عيسي است11 باب رد توجه شوايتسربخش ديگر مو
 رستد و از اوف  ميي است، دو تن از شاگردانش را نزد عيسييحيي در حالي كه زندان

البته ) 4، 11متي (تويي، يا منتظر ديگري باشيم؟ » كه بايد بيايد آن«رسد كه آيا پ مي
كه  آن«كس از   هيچ،دهد، اما شوايتسر معتقد است كه در آن زمان عيسي پاسخي واضح نمي

، اگر عيسي پيش از اين در عالوه بر اينمنظوري جز مسيحاي موعود نداشت و » بايد بيايد
در ). 17: ، ص14(كرد  ي را مطرح نميسؤال مسيحا شناخته شده بود، يحيي چنين قامت

همين قسمت از انجيل متي، عيسي پس از رفتن آن دو شاگرد، اطرافيان خود را خطاب 
، 11متي  (ويد كه او همان الياس است كه بناست پيش از مسيحا بيايدگ  ميهد ود  ميقرار
تر در ملكوت  كوچك« اما ،ترين است در بين فرزندان زنان افزايد كه او بزرگ و مي) 11

رسد شوايتسر از اين اشارات به اين نتيجه مي). 12، 11متي (» تر است آسمان از او بزرگ
  ). 19-18:، صص14(رفت  كه منظور عيسي ملكوتي است فوق طبيعي كه انتظار آمدنش مي

 قد است كه عيسي باوري رايج در آن زمان در بين يهوديان را تبليغشوايتسر معت
الوقوع مسيحا و ملكوت يا پادشاهي خداوند و اين همان  رده است دال بر ظهور قريبك مي

نه ها  ندادن عيسي از ملكوت آسماخبر. است» شناختي فرجام«تفسير معروف به تفسير 
 ي منزله  و در نتيجه او مسيحا است، بلكه به چيزي كه پيش از اين رخ داده استي مثابه به

بنابراين ). 45: ، ص14(امري است كه به وقوع خواهد پيوست و آنگاه او مسيحا خواهد بود 
مرور شكل گرفته  شوايتسر معتقد است كه اين باور از ابتدا نزد عيسي وجود نداشته و به

  . است
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 اين تصور براي عيسي ايجاد ،همچنين شوايتسر معتقد است كه با بازگشت شاگردان
 برگزيدگان را از رنج ماقبل مسيحايي برهاند و ، لطف خودود كه شايد خداوند از سرِش مي

، 14(شدگان براي ملكوت را بدهد   برگزيدهي هاين امكان به وجود آيد كه عيسي خود كفار
يا از  از كتاب اشع53اين تحول در ذهن عيسي بر اساس وصفي است كه در باب ). 46: ص

ويد كه خادم يهوه در عوض ديگران رنج گ  مي اشعيا،جا در آن. آمده است» خادم يهوه«
 ي ههاي يهوديان در زمان  منظور رنج،رسد در متن يهوديكه البته به نظر مي(خواهد كشيد 

 مرگ آن است كه مرگ ي ه عيسي در آستاني هكه انديش خالصه آن). تبعيد است
 .هاي ديگران بپذيرد اي براي رنج  كفارهي لهمنز  را بهاش هخواست خود

 فيليپس، ضرورت مرگ و رنج خود را بر ي هعيسي پيش از سفر به اورشليم، در قيصري
 پا به شناختي فرجامبنابراين عيسي با اميدهايي ). 32 - 27، 8مرقس (ند ك  ميياران روشن

 شادي ،باور شوايتسر به. درا ميسر سازها  ناورشليم نهاد تا جان بدهد و آمدن ملكوت آسما
 مسيحا بودنش، بلكه به اين دليل بود كه او سبب م از ورود عيسي به اورشليم نه بهمرد

 بلكه افشاي ،همچنين خيانت يهودا نه افشاي جاي عيسي. پيامبر ناصره و از بيت داوود بود
هاي تند او معتقد است كه رفتار ،ها نبر اي عالوه). 47: ، ص14(ادعاي مسيحايي اوست 

تواند كاري كردن معبد و حمالت پرطعن او به فريسيان در حضور مردم مي عيسي در پاك
  ). 389: ، ص16(تعمدي تلقي شود كه موجبات مرگ او را فراهم آورد 

او بايد در پايان .  بود»شام آخر« كه توجه شوايتسر را برانگيخت مفهوم يديگري  نكته
 مفهوم شام آخر نزد ي هاي با موضوع مقايس  رساله،ات الهيي ه تحصيالتش در رشتي هدور

 ،در باور مسيحيان. ردك  مي در عهد جديد و در اصول اعتقادي اصالحگران تهيهاشاليرماخر
اما . رفتن اوست بخش عيسي و برصليب مراسم شام آخر بزرگداشت آيينيِ عمل كفاره

. واج اين مراسم استشوايتسر معتقد است كه اين تفسير مربوط به زماني پس از ر
اي دستور عيسي نيست و حواريون اشاليرماخر معتقد بود كه تكرار شام آخر بر مبن

ازنزدرسد كه البد چيزي در سرشت اين پ  ميشوايتسر از خود.  اين كار را انجام دادندخود
بنابراين ذهنش متوجه ارتباط اين . زنند شام آخر هست كه پيروان دست به تكرار آن مي

ود كه حواريون وقوع قريبش را باور ش  ميسم با انتظار ضيافت موعود در ملكوت خداوندمرا
 بر  سخنان عيسي دالّ،ابتدا در اين مراسمويد گ  ميشوايتسر). 23 - 22: ، صص14(داشتند 

ي ها ششد و اين مراسم حاوي نياي بودن نان و شراب با گوشت و خون او تكرار نمي يكي
اي يوناني به كلمه (11گذاري آن به يوكاريست و شراب بود كه نامي براي نان گزار سپاس
 ي هشنبداشت نه سالي يك بار در پنج اين بزرگ.  توجه استشايانهم ) يگزار سپاسمعناي 

د ش  ميفرمان، بلكه هر يكشنبه در انتظار بازگشت عيسي و فرارسيدن ملكوت خداوند برگزار
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راسم شام آخر نزد مسيحيان اوليه هم بنابراين بررسي معناي م). 42: ، ص14(
 .  حواريون بود، كه برخاسته از نگاه عيسي بودشناختي فرجام ديدگاه ي هدهند نشان

هاي عالم  قول شوايتسر، عيسي در انتظار وقوع شرايطي آخرالزماني، خود را زير چرخ به
: ، صص16(هد د  ميمهاندازد به اين اميد كه آن را بازايستاند، اما عالم به حركت خود ادا مي

  يهوديِشناختيِ فرجام از نگاه متأثر او معتقد است كه عيسي ،ترتيب اين به). 369 - 368
 عيسي و اعمال و ي ه باور دارد كه هر تحليلي دربار، بود و با تكيه بر اين ديدگاهاش هزمان

ي را يك معلم  كه عيس،هاي ليبرال او بر پروتستانمثالً. نظراتش بايد بر همين اساس باشد
 نگرش به عيسي، به وجه سازيِ كه در اين مدرنيرد، چراگ  ميانند خردهد  ميو الگوي اخالق

 اند و آورده دري يعني از عيسي معلم اخالق؛ تعليمات او التفات ندارندشناختي فرجام
توجه به اين كه اخالق او اخالق يك   بي،وشند اصولي اخالقي از حيات او بيرون آورندك مي

شوايتسر معتقد است كه اگر با لحاظ . نسان امروزي با نگرشي عادي به پايان جهان نبودا
 درخواهيم يافت ، كنيمتأمل موجود در نگرش عيسي در اخالق او شناختي فرجاماين وجه 

تواند مالك و معياري براي  مدت است و تعاليم اخالقي او نمي كه اخالق او يك اخالق كوتاه
 ).397: ، ص16(روزي باشد يك انسان مسيحي ام

  

   شوايتسري ه اراده و حيات در انديش.4
شود و داستاني درازدامن  رويارويي شوايتسر با عيسي به همين نقد تاريخي محدود نمي

 ي ه ابتدا به برخي مفاهيم غيرالهياتي در انديش، اين روياروييي هبراي پرداختن به ادام. دارد
 عيسي مسيح ي ه دربارتأملي الهياتي مهمي دارند و راه به ها تردازيم كه داللپ  ميشوايتسر

 رويارويي شوايتسر با عيسي مسيح ي هتوانيم روي ديگر سك با طرح اين مفاهيم مي. برند مي
  .را ببينيمها  نو ملكوت آسما

   معطوف به حيات ي ه اراد.1. 4

 اوايل  نوزدهم وي هشخصيت شوايتسر در فضاي فكري، اجتماعي و هنري اواخر سد
 اروپايي ي ه شوپنهاور در فلسفي ه انديش،ها لدر اين سا.  بيستم باليد و شكل گرفتي هسد

 تأثير از انديشمنداني مانند شوپنهاور، برگسون و نيچه ،او از نظر فلسفي. مورد توجه بود
و ) 4: ، ص14( شوپنهاور آشنايي داشت ي هشوايتسر از ايام نوجواني با انديش. اساسي گرفت

 ) معطوف به حياتي تر از همه مفهوم اراده مهم(ي او ها ه هم در آثارش به انديشداًبع
 گو با شوپنهاور احتجاجو رسد در گفت ارجاعات مستقيم دارد و در جاهايي به نظر مي

 نيچه انجام ي ههايي دربار  سلسله سخنراني1900او به نيچه هم پرداخت و در سال . ندك مي
همچنين . ت مفهوم اراده نزد نيچه مورد توجه شوايتسر واقع شداهمي). 29: ، ص14(داد 
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 او بر رازآلودگي حيات و دور از دسترس بودن آن براي علوم تأكيد برگسون و 12باوري حيات
  . طبيعي، بر شوايتسر اثر نهاده است

ي كانت ها هشوپنهاور در شرايطي در فضاي فكري آلمان پا به عرصه نهاد كه انديش
 شروع ي هاو هم به تمايز نومن و فنومن نزد كانت اهميت داد و نقط.  توجه بودبسيار مورد

 راه خود را ،البته شوپنهاور با بذل توجه به مفهوم اراده. ت خود را در همين تمايز نهادتأمال
 يكي شناخت اشياء ؛يابيم  ما از دو راه از خودمان آگاهي مي،از نظر او. از كانت جدا كرد

شوپنهاور جايگاه اراده را در وجود . خواند ي راهي دروني كه آن را اراده ميبيروني و ديگر
كند، بلكه مقدم  اند و معتقد است كه اراده از شناخت پيروي نميد  ميآدمي برتر از شناخت

 13»حيات به معطوف ي هاراد«او سپس مفهوم .  هستي حقيقي ماستي هبر شناخت و هست
ند و آن را اساس ك  ميود مطرحش  مي موجودات ديدهي ه چيزي كه در همي منزله را به

 معطوف به حيات ي هيافتن مفهوم اراد اهميت. اندد  مي)23: ، ص2(و بلكه واقعيت  طبيعت
، 4(باوري استعاليي كانت  انگاري علمي و ايده  نوزدهم، واكنشي بود به مادهي هدر اواخر سد

  ).8: ص
يرد و همچون او معتقد به گ  ميا از شوپنهاور معطوف به حيات ري هشوايتسر مفهوم اراد

 اراده از پس شناخت ،از نظر او. اهميت اساسي اراده در طبيعت و در وجود بشر است
او ). 55: ، ص15(واسطه است  آيد و امري ثانوي نيست، بلكه اوليه، نامشروط و بي نمي
  . اندد  مي آغاز فلسفهي ه معطوف به حيات را نقطي هاراد

. ندك  مي راه خود را از او جدا،پذيري از شوپنهاورتأثيررغم اين  ايتسر بهالبته شو
نحوي است كه ما  كه جهان و حيات بهويد و معتقد است گ  مي»نه«شوپنهاور به حيات 

 اساس  آن راايستد كهاي مي  او عليه ارادهبنابراين. هيمد  مينبودن را بر بودن ترجيح
 نفسه خير ويد و آن را فيگ  مي به حيات آري،خالف اور شوايتسر ب.اندد  ميطبيعت و بشر

 حيات در مطابقت و همراهي ي ه آگاهانتأييداو معتقد است كه انسان با ). 9: ، ص4(اند د مي
 در تعارض با خود خواهد ،صورت ند و درغيراينك  مي معطوف به حيات عمل درونيِي هبا اراد
 را در محور انديشه و عمل 14او حرمت حياتبر همين مبنا است كه ). 156: ، ص14(افتاد 

 . ندك  مياش را وقف آن نهد و زندگي اخالقي خود مي

   حرمت حيات.2. 4

اش سرگرم طبابت   شوايتسر در بيمارستان آفريقايي،در زمان شروع جنگ جهاني اول
ر كند و سخت درگي ي آفريقا رها نميها لاما تبعات اين رخداد عظيم او را در دل جنگ. است
شوايتسر معتقد است كه . ودش  مي تمدن بشر و سيري كه در آن افتاده استي ه دربارتأمل
 حيات ي ه اخالقي دربارتأملرفت علمي و مادي ذهن بشر را تسخير كرده است و از  پيش
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آمدن از اين  راه براي بيروننها او ت. بازداشته و همين نكته موجب زوال تمدن شده است
اند د  ميهاي متعلق به تمدن راستين به فهمي از عالم بر مبناي آرمانيافتن وضعيت را دست

اما پرسش اصلي اين است كه اين فهم مهم و اساسي چطور ). 148 - 147: ، صص14(
اي  ت فراوان، در سفري بر روي رود اگوئه در تجربهتأمالود؟ شوايتسر پس از ش  ميحاصل

  ذهنش متوجه مفهوم حرمت حيات،)155: ، ص14( كه  شرحش خواندني است ،شهودوار
ضعف  «:ندك  مينظرش براي نجات تمدن بشري معرفيدود و آن را اصل اخالقي مش مي

 انسان با انسان ي هكنون اين بوده است كه به رابط هاي اخالقي تا  نظامي هبزرگ هم
 ه اما تكليف نگرش ما به جهان و ساير موجوداتي كه در آن حضور دارند چ،اند پرداخته

: ، ص14(» ود؟ يك انسان زماني اخالقي است كه كل حيات براي او مقدس باشدش مي
ديگر تزاحم پيدا   معطوف به حيات در موجودات مختلف ممكن است با يكي هاراد). 158

 ي هند كه احترامي مشابه آنچه براي ارادك  ميكند، اما انسان اخالقي اين ضرورت را احساس
: ، ص14(ي معطوف به حيات قائل باشد ها هاست براي ساير ارادمعطوف به حيات خود قائل 

157.(  
 اخالقي يا حرمت به ي هشوايتسر معتقد است حرمت حيات محدود به چند قاعد

اي فراگير و متوجه كليت   او بر روحيهتأكيد. ي معطوف به حيات نيستها همواردي از اراد
ها در حيات و در بين  بندي دسته،دليل همين به. ودش  مي كه در فرد ايجادي استحيات

بندي نسبتي با  گونه دسته  هر،كه به باور شوايتسر زنده را بايد به كنار نهاد، چراموجودات
اي كه از چشم برخي دور نمانده  نكته). 124: ، ص12(ي او دارد ها تفاعل شناسا و اولوي

رود  مت حيات به كار مياي كه براي حر  واژه،آن است كه در زبان آلماني) 30: ، ص4(است 
نشاني از اين حس اعجاب و احترام دروني دارد كه در معادل فارسي يا انگليسي آن ديده 

 انگليسي، در زبان آلماني عبارت reverenceفارسي و » احترام «ي همعادل كلم. شود نمي
). ترس (Furchtو ) احترام، قدرداني (Ehr كه تركيبي است از Ehrfurchtاست از 

 آلماني داللت بر حس دروني احترامِ در آميخته با ترسي را دارد كه در ي ه كلمراينبناب
ي انگليسي و فارسي آن شايد كمتر ديده شود و اين با آنچه منظور شوايتسر است ها لمعاد

 .مناسبت بيشتري دارد

   معطوف به محبتي ه اراد.3. 4

شايد كه گ  ميان اخالقي راه به يك عرف، معطوف به حياتي هشوايتسر از دل اراد
اي است كه  او معتقد است كه هر فرد موجود زنده. ي غيرمستقيمي بر مسيح داردها تدالل
يعني (ي معطوف به حيات ها ه معطوف به حيات دارد و خود را در بين ساير ارادي هاراد

   . شروع اخالق شوايتسر شمرده شودي هتواند نقط اين چالش مي. يابد مي) موجودات زنده
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او . ي اخالقي مخالف استها هشوايتسر با عرفاني فروبسته، منزوي و عاري از دغدغ
). 304: ، ص15(اش را از دست داده است  بخشي اند كه نجاتد  مي15چنين عرفاني را نمكي

 او در عرفان بر رابطه با ديگري است و معتقد است كه دغدغه و عمل اخالقي راه به تأكيد
 معطوف به حيات ي  اراده،ترتيب اين به. برد  نامتناهي در هستي مياي عميق با امر رابطه

. سر به سوي عرفاني اخالقي است راهگشاي شوايت، آني ه دربارتأملمفهومي است كه 
 در بيند، ي معطوف به حيات در اين جهان تزاحمي ميها ه ارادي هواقع گرچه او در مواجهدر

 ميل به ، حتي به بهاي تحمل رنج بر خود، بر آنيابد كه فرد با تكيه درون بشر نيرويي مي
،  معطوف به حياتي ه شوايتسر به موازات ارادبنابراين. ي حيات داردها هحمايت از ساير جلو

 16 معطوف به محبتي هند به نام ارادك  مي است، مفهومي را معرفيشدني يتؤ ركه در جهان
داللت شوايتسر  اين اصطالح نزد ).241: ، ص14( است پذيركه آثارش در درون آدمي شهود

  .مسيحي هم دارد كه به آن پرداخته خواهد شد
نظر قرار گيرد،  معطوف به محبت مدي هنظر از اراد  معطوف به حيات اگر صرفي هاراد

 كه ، معطوف به قدرت و استيالجويي بر ساير موجودات استي هشدن به اراد مستعد بدل
 راه شوايتسر را  حياتتأييد اگر بنابراين. يش نيچه است فريدري همفهومي بينادين در انديش

 معطوف به محبت ي ه او بر ارادتأكيد جدا كرد، )كه منكر حيات بود (از تفكر شوپنهاور
 تأييد ،ديگر بيان به. ندك  ميكلي جدا راهش را از انديشمند مورد توجهش يعني نيچه به

سادگي   معطوف به محبت نگردد، بهي هاد مقيد به ار معطوف به حيات اگري هحيات در اراد
  .برد  معطوف به قدرت ميي هراه به اراد

  

   عيسي مسيح و ملكوت از وجهي ديگر.5
 اين رويارويي ،كه گفتيم چنان. رديمگ مياكنون دوباره به رويارويي شوايتسر و عيسي باز

ي عيساي ووج جستدر ي كه پس از سؤالاولين . شود به نقد تاريخي كتاب مقدس ختم نمي
كه براي طور همان(آيد بسته به كتاب مقدس و عيسي پيش مي  براي هر مسيحي دلتاريخي

، كه حياتش با انتظار شناختي فرجام آن است كه اين عيساي )شوايتسر هم پيش آمد
 و در پايان هم انتظاراتش فراطبيعي خداوند عجين استيهودي براي پايان جهان و ملكوت 

اي  مسألهرغم رضايتي كه شوايتسر از حل  به. تواند باشد راي ما چه ميشود، ب برآورده نمي
هاي حاصل از طرح اين مباحث براي دينداران  ند، متوجه دشواريك  ميتاريخي احساس

  .مسيحي است

   شوايتسر بر عقالنيت تأكيد .1. 5
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وشد ك  ميشوايتسر از سويي در مواجهه با حقيقت تاريخي سماجت و پيگيري دارد و
  غبارهاي زمان را به كنار بزند تا به تصويري درست از عيسي،ون تعصب و جانبداريبد

ساختن حقيقت گرچه در ابتدا او معتقد است كه كنارزدن دروغ و آشكار. دست يابد
  اگر مسيحيانِ،باور او به. گاه مضر نيستند آورد، نتايج نهايي هيچ هايي را پيش مي دشواري

كردند، وضعيت  ي حواريون را بدون كسب اطمينان از وثاقتشان منتشر نميها هاوليه نوشت
 بر تأكيدشوايتسر در اين ). 59: ، ص14( امروز به اين دشواري نبود ،مواجهه با اين متون

ما را هيچ قدرتي برخالف «: بيند  سخنان پولس را هم با خود همراه ميتأييدصداقت، 
  ).8: 13كرنتيان، 2(» تي نداريمراستي نيست و قدرتي جز از براي راس

اش، در كنار  برخورد عقالني و دقيق شوايتسر با كتاب مقدس در رهيافت نقد تاريخي
اش موجب طرح اين پرسش شده است كه  ت فلسفيتأمالروش غيرالهياتي و مستقل او در 

ور  يك مسيحي است؟ برخي از منتقدان او را نه مسيحي و نه حتي خداباآيا شوايتسر اصالً
بستن بر شواهد  اي نيازمند چشم داشتن چنين تلقي). 233 و 230: صص، 5(ند ا تهدانس

زندگي شوايتسر وقف عملي ايثارگرانه و اخالقي شد كه بار معنوي اين عمل . بسياري است
، 14(اي از گابن مشخص است   فراخوان ياري به مردم منطقهي هاز همان ابتداي مشاهد

ند كه عيسي او را از كودكي اسير خود كرده و ك  مياحت بيانصر او به). 86 -  85: صص
شوايتسر در سال ). 233: ، ص5(رفتنش به آفريقا ناشي از تعبدش به عيسي بوده است 

ام  اي ترديد نكرده لحظه.  عيسي براي من همان است كه بود،با اين حال«: ويدگ  مي1950
ند ك  مياو خود اعتراف). 104: ، ص10(» ترين مرجعيت معنوي و ديني در او است كه بزرگ
سخن است و اين احساسات او مثل موسيقي  اش بسيار كم  احساسات دينيي هكه دربار

از زندگي عملي او كه بگذريم، كيفيت اين ). 233: ، ص5(مقدس نوايي آرام اما واضح دارد 
  . كردووج جستتوان در آثار او  را ميها  نايمان و نگاه او به عيسي و ملكوت آسما

  هاي الهياتي مفاهيم غيرالهياتي با داللت.2. 5

چه در نقد تاريخي و عقالني دين از مواضعش به نفع دينداري سنتي كوتاه شوايتسر گر
 اش به سوي اخالق و مسيحيت تقرير ديگري از دينداري ارائه آيد، در رهيافت عملي نمي
 الزم است كه نگاه نابراينب. هد كه مستلزم قيام وجودي و اهتمام اخالقي استد مي

  . يش بشودها هاي به برخي از مفاهيم غيرالهياتي او و نسبتشان با مسيح و آموز دوباره
چه او ازاي الهياتي دارد، گريتسر مابه شواي ه معطوف به محبت در انديشي همفهوم اراد

سر خود شوايت. كند  مستقيم نميي هي الهياتي اشارها تاش به اين دالل در آثار فلسفي
از  و  تمدني هفلسف مثل ،اش كه در آثار فلسفي) 237: ، ص15(ند ك  مي بيانصراحتاً

او در . كند  از زبان سنتي الهياتي و واژگاني مثل خداوند استفاده نمييمها هزندگي و انديش
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نماياند؛  نويسد كه خداوند خود را در دو وجه به او مياي به يكي از دوستانش مي نامه
). 16: ، ص4( در درون او 18اي اخالقي و غيرشخصي در بيرون از او و اراده17 خالقاي اراده

ي معطوف به حيات در طبيعت ها هاين نيروي خالق همان است كه براي ما در قالب اراد
 يعني ه حيات،ي معطوف بها ه برقراري سازگاري بين خود و اراد19.گر شده است جلوه

 قوانين طبيعت به نحوي است كه كشاكش ،ديگر بيان به.  استي دشوارزيستن، كار اخالقي
با ) 17: ، ص4( خداي محبت ، اخالقي دروني يا به تعبير ديگري از شوايتسري هبين اراد

يا ،  تصوير بيروني از خداوندبنابراين.  محتمل است فردي معطوف به حيات كامالًي هاراد
 اخالقي، ي ه يعني اراد، تصوير دروني او تصويري ناقص از او است و، معطوف به حياتي هاراد

 ، اخالقيي هاش در اشاره به اين اراد شوايتسر در آثار فلسفي. مكمل آن تصوير بيروني است
 در بنابراين). 237: ، ص14(ند ك  مي معطوف به محبت هم استفادهي هاز اصطالح اراد

 .رداشت كردبتوان   مي تلويحاًاش بار معنايي الهياتي را مباحث غيرالهياتي

آيد مگر از طريق  اخالقي و معنوي به دست نمي 20 مقام ترك و تسليم،از نظر شوايتسر
 عناصر متعارض ي هرغم هم اش را به  نفس اخالقي و معنوي،كنشي اخالقي كه فرد طي آن

 بنابراين. )239 - 238: ، صص11 (بخشد ند و اعتال ميك  ميبا آن در جهان بيروني حفظ
 حيات دارد نه تأييد داللتي بر ،ندك  مياز آن مرادشوايتسر  در معنايي كه تسليم و تفويض

ي معطوف به حيات اشاره ها ه و به كنشگري اخالقي و مراقبت و خدمت به ساير ارادانكار آن
 هم خدمت ،در اين زمينه. گيري يك حالت دروني است اين تسليم و كناره. دارد نه بر انفعال

ي است و هم رهايي از طريق تحمل رنج رنگ و بويي مسيحي به سايرين مفهومي مسيح
ي معطوف به حيات در طبيعت وجود دارد ها هشوايتسر به تزاحم شديدي كه بين اراد. دارد
 معطوف به محبت را ي ه اخالقي فرد و ارادي هرانه بين اراد اما ارتباط رازو،ندك  مياقرار

، 4( فرو شويد و او را به صلحي دروني برساند هاي آدمي را تواند رنج اند كه ميد  ميعاملي
سزايي دارد هم  ه مفهوم صلح كه در بيانات عيسي اهيمت بي مسيحيِها تاز دالل. )19: ص

  . نبايد غافل بود
اش بر مفاهيمي مثل   شوايتسر در آثار فلسفي و اخالقيتأكيدچه كه گفته شد، گر چنان

 با اشاراتي كه در مت حيات است، محبت و حر معطوف بهي ه معطوف به حيات، ارادي هاراد
در عمل . نماياند محور رخ مي خورد عرفاني مسيح برخي از آثار الهياتي او به چشم مي

شوايتسر . ند مقصود اتحاد با مسيح استك  مياخالقي و در ترك و تفويضي كه او بدان اشاره
اند كه در د  ميه مسيحداشتن ب محور را تعلق عرفان مسيح،عرفان پولس رسولدر كتاب 

 ودش  مي عمل اخالقي محققي هآيد و در بيرون در تجربدرون با ترك و تفويض به دست مي
 كه در ، معطوف به محبتي هند كه ارادك  مياو در همين كتاب بيان. )378: ، ص13(
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ند و ك  ميالقدس حفظ منان را از طريق روحؤعيسي تجلي يافت، حضور خود در بين م
. )303: ، ص13 (»نندك  ميالقدس در قلوب خود محبت را احساس ز طريق روحمنان اؤم«
معادل شوايتسر براي . ودش  مي شوايتسر آشكارتري هي الهياتي فلسفها ت دالل،ترتيب اين به

 نامتناهي معطوف به ي ه اراد، نامتناهي معطوف به حيات است و براي مسيحي ه اراد،خداوند
 خود را دارد، بايد به اين نكته ي ه نزد او اهميت و استقالل ويژكه فلسفه رغم اين هب. محبت

ود كه او بتواند ش  مي شوايتسر از زبان فلسفي موجبي ههم توجه كرد كه استفاد
 ليبرالي او موجب اين، ميراث پروتستانِبر عالوه. ه نحوي فراگيرتر بيان كنديش را بها هانديش
 كه اين هم از چشم محققان دور نمانده ، استيي اخالقي شدهها شش بر فرد و تالتأكيد
  .)27: ، ص4 (است

 اخالقي شوايتسر است، ي هواژ ترين كليد ترين و معروف  كه مهم،مفهوم حرمت حيات
 و مستقل از آراء اش ت فلسفيتأمالگرچه مانند بسياري از مفاهيم اخالقي او برآمده از 

يي كه به ها هشوايتسر در نام. هياتي استي الها تاش قابل بررسي است، داراي داللالهياتي
 به اين نكته اشاره كرده است كه حرمت حيات معادلي فلسفي است ،دوستانش نوشته است

واقع حرمت در. )123: ، ص12 (براي اخالق مبتني بر محبتي كه عيسي نمايان ساخته است
ي چنان همچنين حرمت حيات دارا.  محبت مسيحي در رويارويي با واقعيت استحيات

 معطوف به محبت است كه ي هشمولي است و رعايت آن مستلزم چنان پيوندي با اراد
  . عيسي مسيح دانستمدنظرهمان ملكوت شوايتسر توان آن را در نگاه  مي

   وجه معنوي عيسي مسيح و اهميت پولس.3. 5

ها  نآسمارويارويي شوايتسر با عيسي و ملكوت  وجه ديگر  بررسيبهدر اين قسمت 
مشروط به نگاه چه فهم دقيق اعمال و سخنان عيسي ، گراز نظر شوايتسر. پردازيم يم

 بايد از اين اطالعات ،حال براي كسب شناخت معنوي از عيسي  او است، بااينشناختي فرجام
 ،امروزي همچون معاشران عيسيمسيحيان  .)60 - 59: ، صص14 (تاريخي سبقت جست
 همچنان ،حال اينند، باسپار  به سخنان عيسي گوش نمي،تالوقوع ملكو با انتظار ظهور قريب

   . قدرت داردها  نروح عيسي و ملكوت بر روح آ
 ي ه براي فهم عيسي بايد به افق تاريخي او توجه كرد، تكيشوايتسر معتقد است هرچند

راه حل شوايتسر در اين . تواند حياتي معنوي را براي ما رقم زند صرف بر دانش تاريخي نمي
آنچه در عيسي جاودانه و پايدار است، مستقل از شناخت « توجه به روح عيسي است؛ ،يانم

.  كه همچنان در جهان در كار است،تاريخي است و يگانه راه فهمش تماس با روح او است
  .)170: ، ص16 (» سهمي است كه از روح او داريمي هميزان شناخت ما از عيسي به انداز
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 متأثرشوايتسر .  عيسي ميسح و مفهوم اراده نزد شوايتسر است مهم ديگر ارتباطي هنكت
اش، اراده را در وجود بشر باالتر از هر چيز از جمله معرفت اينيچه-از ميراث شوپنهاوري

 ملكوت و عيسي ي ه انسان، تمدن و اخالق بينديشد يا درباري ه اگر درباربنابراين. نشاند مي
.  مفهوم هستيماين ي ه شاهد جلو، هر دو صورت با دينداران مسيحي، دراش هو رابط

 ي ه ارادتأثيرعميقاً تحت «:  دين اين مطلب استي ه سخن من دربارويد لبگ  ميشوايتسر
  . )42: ، ص7 (»خداوند بودن

 ي ه را با پدر، كه اراداش ه اهميت عيسي هم به اين دليل است كه اراد،از نظر شوايتسر
خي  تاريي هاو را از يك چهرهمين مطلب است كه . معطوف به محبت است، يكي كرد

چه ممكن است از منظر اصول اعتقادي به اين نگرش گر. محض بدل به مسيح كرده است
 اصول  از آن مسيحِتر  بزرگ وي معتقد است كه اين مسيح،شوايتسر نقدهايي وارد شود

ي بدل شده كه در او كل به داناي  يوناني منطبق شده وي هالطبيع  كه با مابعد استاعتقادي
  شوايتسر در تصويري كه از مسيح ترسيمبنابراين. )27: ، ص14( است خطايي رخ نداده

وند برتر ش  مياي كه براي اول قائل الطبيعي و كمال معرفتي ند اراده را از باورهاي مابعدك مي
 ،رفت نه در سپهر مع؛عيسي براي ما يك مرجعيت است«: ويدگ  ميصراحت او به. نشاند مي

  . )236: ، ص5 (» ارادهي هبلكه در حوز
 او و ي ه فهم ارادي هبا عيسي مسيح نيز از دريچ ارتباط عملي ديندار ،از نظر شوايتسر

درك حقيقي عيسي عبارت است از فهم «: ويدگ  مياو. عمل بر مبناي آن ميسر خواهد بود
. رابر است با از آنِ او شدن حقيقي با او بي هرابط.  او و عمل بر مبناي اين ارادهي هاراد

دينداري مسيحي از هر نوعي كه باشد، فقط تا جايي ارزشمند است كه مقصودش تسليم 
طور كه اناجيل   آنودش  ميدرستي متذكر شوايتسر به. )58: ، ص14 (» ما به او باشدي هاراد

 گفتن از ماهيت مسيحايي خود و هند، عيسي اصراري بر سخند  ميهمنوا به ما نشان
 ما براي ملكوت ي ه او بر آمادگي و ارادتأكيدنداشته است، بلكه ها  نماهيت ملكوت آسما

خواهد نه اعتقاد نظري صرف به شماري از اصول واقع او از ما خلوص و عمل ميدر. است
در  توان از پاراگراف انتهايي كتابِ اهيمت اين مطلب را مي.  ماهيت مسيحي هاعتقادي دربار

 كه موضوعش نقد تاريخي كتاب مقدس و ،اين كتاب.  دريافتي تاريخيي عيساوجو جست
 بر نداي دعوت عيسي و پاسخ فرد تأكيداي تاريخي از عيسي است، با ي چهرهوجو جست

طور كه بر  آيد، همان نام و نشان به سراغمان مي او به طرزي ناشناس و بي«: يابد پايان مي
از پي «: كلماتش همان است. شناختند را نميساحل درياچه به سروقت كساني رفت كه او 

 و براي هدد  مياو فرمان. مارد كه بايد در عصر ما انجام دهدگ  ميو ما را به كاري» !من بيا
دل، خودش را در پيروي از صلح و فعاليت،   باشند يا سادهتأملكساني كه اطاعت كنند، اهل 
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ناپذير، دست   كه رازي است بيان،ي اوبه شناسايها  نسازد تا كه آ مبارزه و رنج آشكار مي
  .)401: ، ص16 (»...يابند

 ي ه انديشازبه رهيافتي معنوي و اخالقي  شوايتسر در اين عبور از رهيافت تاريخي
 ي هتوان سيري را در انديش  مي،اند كه گفته واقع چنان در.است فراوان برده ي هبهرپولس 

به عرفان پولس رسول و سپس به آراء او  از بررسي تاريخي عيسي مشاهده كردشوايتسر 
 باخ و ارگ را هم وجه ي ه مفهوم حرمت حيات و البته كارهاي او درباري هدربار

  . )79: ، ص4 (شناسي همين سير ديد زيبايي
 پيروي عرفاني ي كه برتأكيدمحور شوايتسر ملهم از پولس است، گرچه با  عرفان مسيح

 دارد، گام را فراتر از پولس محبت معطوف به ي  ارادهي مثابه از طريق عيسي از خداوند به
ي عيساي وجو جست پولس را بعد از اتمام ي هشوايتسر تحقيق دربار. )235: ، ص5 (نهد مي

 ي ه شوايتسر درباربررسي پولس و ي ه انديشترين مضامين يكي از مهم. ندك  ميتاريخي آغاز
. )122 - 121: ، صص14 ( استخاك و برخاستن با او از شدن ديندار با مسيح يكي آن

شدن با خداوند در مسيح و نيز از   از يكي)17: 5 قرنتيان 2مثل (پولس در مواردي زيادي 
الوقوع ملكوت خداوند   بر ظهور قريباو. ويدگ  ميشدن و برخاستن با او از خاك سخن زنده

. هور است اين ظي ه داشت و معتقد بود كه مرگ و برخاستن عيسي از خاك نشانتأكيد
منان به سوي اين ؤ راه مي هكنند بنابراين به تبليغ اخالق و معنويتي برخاست كه هموار

 اتحاد با روح ي هي رازورانها ههد كه پولس در جذبد  ميشوايتسر نشان. ملكوت خواهد بود
 ريزد شود و اخالقي معنوي را طرح مي  تعميد سرگردان نمي عمل آيينيعيسي از طريق

 تأكيد ايمان، اميد و محبت ي هگان  بر فضايل سه،پولس در اين اخالق. )218: ، ص14(
 ). 13: 13 قرنتيان 1(ند ك مي

سپردن به  و دل با دنيا  از همراهيتوجه ويژه دارد، به جهان و حيات هرچند شوايتسر
 شوايتسر. از پولس در خود داردي تأثيرهم ديدگاه رسد اين  به نظر مي. زند آن سر باز مي

 ي ه كه اين خود آموز)89: ص ،4( ندك  ميملزمنكردن از دنيا  ويد عيسي ما را به پيرويگ مي
  . آورد را به ياد مي) 2: 12روميان (نكردن از دنيا  پولسي پيروي

او نگرش .  به مسيحيت كردي بزرگ، خدمتشوايتسر معتقد است كه پولس با اين كار
  و اخالقي عرفانيي هرا به جانب انديش  عيسي و ملكوت خداوندي ه دربارشناختي فرجام

همراهي با مسيح سوق داد و چنان قوتي به مسيحيت و اعتقاد به مسيح بخشيد كه افول 
: ، ص14 ( گزندي به آن نرساند و به پايان نرسيدن كار جهانشناختي فرجامانتظارات 

220( .  



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

110

ساي تاريخي به روح  سيري را از عي، شوايتسر با بذل توجه به آراء پولس،ترتيب اين به
را به اين نتيجه رساند كه او  پولس ي ه دربارويي ها ش پژوه.هدد  ميعيسي انجام

باشي و در خود ها  ن اميد به ملكوت آسماي هسيطركه تحت تصرف و  بودن يعني آن مسيحي
شدن با عيسي را  او يكي. )384: ، ص13 (اي براي تحقق آن در اين جهان داشته باشياراده
ند و با زبان فلسفي ك  مي معطوف به حيات واردي ه حرمت حيات و ارادي هتش دربارمالتأدر 

 اتحاد با ،كه گفته شد ويد و چنانگ  مي معطوف به محبت سخني ه از مفهوم اراد،خودش
  .اندد  مي عمل و فضايل اخالقي همسيح را از طريق يكي شدن با اين اراده در حوز

  هالكوت آسمان اهميت اخالقي و معنوي م.4. 5

شوايتسر . ي مهمي استها تداراي داللشوايتسر نگاه عيسي به ملكوت براي اخالق 
را  ها ن عيسي بر ظهور ملكوت آسماتأكيديعني همان ، شناسي عيسيفرجامترين وجه مهم

شناسي عيسي او را به فرجام ، از نظر شوايتسر.)254: ، ص16 (اندد  ميوجه اخالقي آن
 اما ،بايد در جهت بهبود وضعيت و روابط بكوشيم. كشاند وي از جهان نميسوي اخالقي منز

 بيانات عيسي شناختي فرجامبنيان .  چون ملكوت آمدني است،نبايد دل به اين دنيا بدهيم
اهميت . )81: ، ص4 (بخشد ضرورت ميها  نبرد، بلكه به آرا از بين نميها  ناهميت آها تن نه

 ديندار ،قدر است كه براي عيسي مسيح و از نظر شوايتسر ملكوت براي فرد مسيحي همان
   .مسيحي امروزي بايد ضرورت و قدرت اين مفهوم را همانند عيسي تجربه كند

آن «معتقد است كه آگاهي از او . شوايتسر به نتايج اين ملكوت در احوال ما باور دارد
بين وضعيت ود؛ نزاع ش  ميموجب نزاعي در درون ما» انسان بزرگ و منحصر به فرد ناصري

در وضعيت حاضر راه است فراتر چه اين نزاع خود به جذب آن. حاضر و آنچه فراتر از ماست
 -  283: ، صص16 (يابيممي كه ما از آن به صورت يك تجربه و تحول ديني آگاهي ،بردمي

در  شده و زايايي و قدرتش را  بدلكه ملكوت به يك امر فرهنگي شوايتسر از اين. )284
دادن پيامدهاي   و در پي نشان)382: ، ص13 (زندگي ما از دست داده است ناراضي است

 حس ضرورت ايمان ي هسيس دوبارأ عيسي براي بشر معاصر و تشناختي فرجامنگاه 
  .است شناختي فرجام

اي  هد آن را پروژهد  مينزد عيسي ارائهها  نشوايتسر با تقريري كه از ملكوت آسما
رسد نگاه معنوي و اخالقي عيسي به ملكوت  به نظر مي. داند خورده نمي مختوم و شكست
.  او براي شوايتسر اهميت داشته باشدشناختي فرجامنشدن توقعات  بيش از محقق

اي است  مايه  عمل عيسي و عمل فرد مسيحي در جهت تحقق اين ملكوت بن،ترتيب اين به
ورد و طريقي است كه او به دينداران خ كه در سراسر انديشه و حيات شوايتسر به چشم مي

او معتقد است كه مرگ عيسي نه پايان انتظار براي ملكوت . ندك  ميمسيحي پيشنهاد
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فرمايي بر ارواح  ات جديد و حكمتأثيربلكه آغاز آن بود، چون روح او در پي  ،ها نآسما
ن و اخالق الوقوع جها گرچه انتظار عيسي براي پايان قريب. )399: ، ص16 (هاست انسان

 كه در اين اخالق موقتي ،اي اخالقي  ارادهيسي است، عي همبتني بر آن مشروط به زمان
 آن چيزي است ،)384: ، ص13(ها  نود و مبتني است بر تحقق ملكوت آسماش  ميمشاهده

ملكوت  ،با وقف خويشتن عيسي بنابراين. ندك  ميكه توجه شوايتسر را به خود جلب
  . اندد  مي را امري ضروريآنه است و شوايتسر وقف پرشور خود به را آغاز كردها  نآسما

 ميسرها  ناز خالل توجه به ملكوت آسما رفع مشكل تمدن معاصر ،شوايتسراز نظر 
بلكه در جاهاي ديگر در ، داردلهياتي ي غيراكه زبان،  تمدني هفلسف نه در كتاب او. رددگ مي

او قائل به پيوندي بين . شدك  ميرا به ميان پاي مفهوم ملكوت ، تمدني هتش دربارتأمال
بيني  نجهااز هر قدر كه  نوزدهم ي هسدتفكر  معتقد است  وشناسيفرجامتمدن، اخالق و 

حل او براي مشكل  راه. معنوي و اخالقي هم دورتر شد از رشد ، فاصله گرفتشناختي فرجام
 از ،يشها هو در يكي از ناما. )82: ، ص4 (استها  ن كار فروتنانه براي ملكوت آسماتمدنْ

باوري ها  ن چراكه به ملكوت آسما،نويسد اش در بين آدميان اطرافش مي احساس غريبگي
  .)159: ، ص12( استنابوديكنند كه بدون چنين آرماني تمدن در حال  ندارند و توجه نمي

ن بر ات الهيات ليبرالي پروتستاتأثيراي به  كه در اين نوشتار اشاره با توجه به اين
 اهميتي كه شوايتسر براي اخالق قايلنمايد؛  شوايتسر مطرح شد، ذكر يك نكته مفيد مي

ود ميراثي از الهيات ليبرال پروتستان را در خود دارد با اين تفاوت كه او دين را به ش مي
. القدس بود  نيازمند الهامي از جانب روح، اخالق از نظر شوايتسر.دهد اخالق فروكاست نمي

خداوند ابتدا بايد از طريق روح عيسي وارد قلوب آدميان شود، آنگاه از آن طريق ملكوت 
-هاي اخالقي پروتستانتأكيد ديدگاه اخالقي او با بنابراين. )88: ، ص4 (وارد جهان گردد

ود كه نبايد ش  ميشوايتسر متذكر.  متفاوت است، كه رنگ و بوي بشري دارد،هاي ليبرال
ند كه ملكوت خلقتي ك  مي فردي و خصوصي بدل كرد و يادآوينجات و رهايي را به امري

ر تحولي در جهان كه مسيحيان امروزي منتظ آن ، حالجديد و يكپارچه براي همه است
: ، ص13 (مارندش  ميها و شرور جهان را مقرر از سوي خداوند و طبيعي نيستند و رنج

وضعيت اخالقي بشر  ،ها نخالف آ او بر آن است كه ها لتفاوت ديگر شوايتسر با ليبرا. )384
  . بيند  بلكه رو به زوال مي،را نه رو به پيش

  

  گيري  نتيجه.6
 رهيافت نقد تاريخي در وجه اول :رويارويي آلبرت شوايتسر با عيسي مسيح دو وجه دارد

 يهودي ي ه از انديشمتأثر عيسايي است كه ،حاصل كار شوايتسر در اين وجه. خورد رقم مي
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شناختي به   ديدگاهي فرجام،الوقوع ملكوت خداوند و آمدن مسيحا ظهور قريببر دال  متأخر
.  نيافتتحققرا تصور كرد كه الزماني  آخرجهان اتخاذ كرد و براي خودش نقشي 

پيامد . شناختي فرجامي ها هخورده با انگار اي است شكست عيسي چهرهي ه چهر،ترتيب اين به
مدت است كه  قي عيسي دال بر يك اخالق كوتاهاين نتيجه آن است كه تعليمات اخال

  . است جهان الوقوع براي  قريبفرجاممتناسب با يك 
اش با عيسي  چه حاضر نيست از عيار عقالنيتي كه در وجه اول روياروييگرشوايتسر 

 منحصر به فرد در ي ه و نكتكند شده تلقي نمي داشت بكاهد، كار خود را با عيسي تمام
 ،ي شوپنهاورها ه از انديشمتأثراو كه . و عيسي مسيح نيز همين امر استر شوايتسرويارويي 

يي اخالقي را كه بر محور ها تت و فعاليتأمال دارد، تأكيدبر جايگاه اراده در وجود بشر 
اين مفاهيم اخالقي نزد . يردگ  مي پي معطوف به محبت استوارندي هحرمت حيات و اراد

ي ها ت به دالل،يشها تشوايتسر خود در برخي از يادداش. ندي الهياتي دارها تشوايتسر دالل
با عيسي مسيح ها  ن معطوف به محبت و ارتباط آي ه معطوف به حيات و ارادي هالوهيِ اراد

  .اعتراف كرده است
به اهميت عيسي مسيح در  ، پولس رسولي ه با تكيه بر انديشاو ،ها نعالوه بر اي

با ند كه ك  مي دارد و دينداران مسيحي را دعوتتأكيدوند  خداي ه با اراداش هشدن اراد يكي
 و وقف خويشتن به  معطوف به محبت در درون خودي هبه روح مسيح يا ارادسپردن  گوش

 از اين ،و وقف خود به آنها  ن ملكوت آسما،ترتيب اين به.  با عيسي مسيح يكي شوند،آن
در واقع آنچه .  داراي اهميت استهدد  مي قرارتأثيرجهت كه نگاه فرد به دنيا را تحت 

شناسي نادرست عيسي نيست، بلكه ملكوت فراخوان عيسي به سوي آن اهميت دارد فرجام
هد كه د  ميهمچون نزاعي در درون فرد بين وضعيت حاضر و وضعيت مطلوب خود را نشان

. ه استگرداندن از آن همان آفتي است كه تمدن معاصر را بيمار ساخت  روي،از نظر شوايتسر
 اخالقي او و شور اخالقي و معنوي او براي ي ه بلكه اراد، نه اخالق موقتي عيسيبنابراين

براي گشودن گره از كار تمدن بشري  ديندار مسيحي و الگويي برايتحقق ملكوت است كه 
 رعايت ركن اخالقي حرمت حيات همان رعايت دستور ،شوايتسراز نظر  .آيد به حساب مي

همچنين حرمت حيات داراي چنان اوصافي است كه دعوت . حبت استعيسي مسيح به م
ي معنوي است كه مميز ها تاين دالل. هاستي ملكوت آسمانها شبه آن، دعوت به ارز

  .ي اخالقي شوايتسر از يك اخالق انسانگراستها تت و فعاليتأمال
  

  ها يادداشت
1. Johann Sebastian Bach 

2. Unitarian 
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3. From Reimarus to Wrede 

4. Hermann Samuel Reimarus  

5. David Friedrich Strauss 

6. Bruno Bauer 
7. Adolf von Harnack 

8. Johaness Weiss 

9. Sermon of Jesus Concerning the Kingdom of God 

10. eschatologism 

11. eucharist 
12. vitalism 

13. will-to-live 

14. reverence for life 

  ).13: 5متي (خواند  اشاره به سخني از عيسي مسيح كه شاگردانش را نور و نمك جهان مي. 15
16. Wille zum Lieben (Gr.) / Will-to-Love (En.) 

17. Creative Will  

18. Ethical Will 

وايتسر چندان شايع نيست و او شايان ذكر است كه چنين اقرارهاي الهياتي آشكاري در آثار ش. 19
  . ي تأمالت فلسفي و الهياتي را حفظ كند كوشد مرز بين دو حوزه مي

20. resignation 
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