
 
 
 
 

 پژوهی تطبیقی الهیاتِ مسیحیِ لیبرالی بر دینثیرِ أ بررسیِ ت
 

 ∗جعفر فالحی 
 

 چکیده 
ي نوزدهم در اروپا، در پژوهیِ تطبیقی در آغازِ حیاِت خود در سدهدین

هایی در پیش داشت. مناسباتش با نهادِ دینِ مسیحیت و با نهادِ علم چالش
دین» ایرادهایی مسیحیت از وجهِ دینی و علمِ جدید از وجه علمی به «علمِ 

رفتند. در همین دوره در الهیاتِ مسیحیِ پروتستان جریانی پیشرو و جویاي گ می
همراهی با وضعیتِ مدرن شکل گرفت، موسوم به الهیاتِ لیبرالی، که راه را براي 

پژوهیِ تطبیقی هموار کرد و بر آن تأثیراتی هم بر جا گذاشت. در علمِ نوپاي دین
توصیفی و تحلیلی نوشته شده است، مواردِ مهمی از این این مقاله که به روشی 

اند؛ الهیاتِ  پژوهیِ تطبیقی نشان داده شدهتأثیرگذاريِ الهیاتِ لیبرالی بر علمِ دین
هاي شهودي و تر به دین داشت، براي تجربهلیبرالی انحصارگرا نبود و نگاهی عام

مابعدالطبیعِی مسیحی  هايغیرعقالنیِ دینی شأن و جایگاهی قائل شد، در آموزه
ها کاست. درعوض بر اهمیتِ محورهایی دیگر  بازنگري کرد و از اهمیتِ شماري از آن

ي صدرِ مسیحیت و کتابِ هاي تاریخی دربارههمچون اخالق افزود، به پژوهش
ها مقدس مجال و اهمیت داد و همچنین براي آشتِی دین و علم کوشید. این ویژگی

پژوهیِ تطبیقی موثر بودند. الهیاتِ لیبرال پیشِ رويِ دین هايدر کاستن از چالش
پژوهی باز کرد و عالوه بر این موجِب با طرحِ مباحثِ فوق راه را براي تثبیتِ دین

باوري و همچنین پژوهیِ تطبیقی شد؛ تقریب ادیان و صلحطرحِ مباحثی در دین
ودلف اتو از این قبیل هاي ري درونی با محوریتِ اندیشهرویکردي طرفدارِ تجربه
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 لهأ. بیان مس1
) از حدوِد 1878، ص: 20هاي ماکس مولر و دیگران (پژوهی با تالشي جدیدِ دینرشته 

ها و ي علوم جایی بیابد. این رشته در زمانید تا در عرصهي نوزدهم کوشي سدهنیمه
پژوهیِ تطبیقی، دانِش دین، تاریخِ ادیان و مطالعاِت هایی مثلِ دینهاي متفاوت به ناممکان

دینی یا همان ادیان معروف بوده است و از همان آغاز کوشید تمایز خود را با مطالعاتِ درون
حفظ کند. با این حال تأثیراتِ متقابلِ بین این دو   -در اینجا الهیاِت مسیحی  -رویکردِ الهیاتی

پژوهیِ تطبیقی، هرگز متوقف نشد و غالبًا یک سرِ حوزه، یعنی رهیافتِ الهیاتی به دین و دین
هاي مدافع یا مخالف با رویکردِ پژوهی یکی از گروهي دینهاي درونِ رشته مباحثات و نزاع

 اند.الهیاتی بوده
گیري و پژوهی تطبیقی را از بدو شکلاي از آن، دینالهیاتِ مسیحی یا الاقل بخش عمده

هاي دینیِ غیرمسیحی و ي سنترواجِ آن رقیب و مُخل در کارِ خود دیده است. مطالعه
شد این دین در نگاهِ دیندارانِ مسیحی مقامِ انحصاريِ ها با مسیحیت موجب میي آنمقایسه

هاي عرض و قابل قیاس دانستنِ سنتدست بدهد و اهمیتی نسبی بیابد. در واقع همخود را از  
 خود چنین پیامدي را داشت. دینی، خودبه

پژوهی با این حال نباید فراموش کرد که مسیحیت تأثیراتی ایجابی در رشد و رواجِ دین
اند یحی را داشتهي چند سده تبلیغ در جوامع غیرمسهاي مسیحی سابقههم داشته است. مُبلغ

پژوهی بر بخشی از این رغِم نقدهاي دانشمندانِ دینبه-شان از سایر سنن را و مشاهدات
اند. همچنین میزنشین به ارمغان آوردهبراي جوامع غربی و دانشمندهاي پشت -هاگزارش
انات ها امکبه آن -یعنی مسیحیت-شان ي دینِی بومیي پژوهشگرانِ اروپایی از پدیدهتجربه

 یا مفروضاتی براي فهِم سایر سنن را داد.
اي از الهیاتِ پروتستان موسوم به الهیاتِ لیبرالی مسیحی بر  این مقاله به تأثیراتِ شاخه 

پژوهی رسد الهیات لیبرالی زمینه را براي رواجِ دینپردازد. به نظر میپژوهِی تطبیقی میدین
انع تأثیراتِ ایجابی هم بر این رشته برجا گذاشته مهیا نموده و البته عالوه بر کنار زدنِ مو

هاي مهمِ آن پرداخته خواهد است. در ادامه نخست به معرفیِ الهیاتِ لیبرالی و بعضی از مولفه
 پژوهِی تطبیقی نشان داده خواهد شد.شد و سپس بعضی از تأثیراتِ آن بر دین

 

 . الهیات مسیحیِ لیبرالی؛ زمینه و زمانه 2
 کارشود و به بیش از یک اعتبار بههاي متنوعی گفته میالیِ مسیحی به پدیدهالهیات لیبر

ي تعریِف آن اتفاِق نظر وجود ندارد. این اصطالح در بین مسیحیان رود، در نتیجه دربارهمی
هاي سنتی مثلِ الهامی شود که بعضی از آموزههایی الهیاتی اطالق میدر نگاِه اول به نگرش
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کنند. به بیانی دیگر دس از سوي خدا و تولد مسیح از مریِم باکره را انکار میبودنِ کتابِ مق

کارانه نداشته باشد هاي محافظهنگريها و جزمگیريتوان گفت هر نگاهِ الهیاتی که سختمی
هاي مدرن و علمی اصطکاك کمتري از خود نشان بدهد، لیبرالی و در همراهی با نگرش

تر ). اما آنچه در این نوشتار مَد نظر است تعریفی خاص70-269ص: ص، 13شود (خوانده می
رونق یافت.  -ابتدا در آلمان-ي بیستم از الهیاتِ لیبرالیِ پروتستان است که در آغازِ سده

و والتر   2هارناكاست با این حال آدولف فُن  1ي این مکتب آلبرشت ریچلتأثیرگذارترین چهره
 ). 5، ص: 17روند (ریان الهیاتی به شمار میهاي مهم این جشخصیت 3راوشنبوش

ي الهیاتِ مسیحیِ لیبرالی، تأثیر امانوئل کانت، گئورگ با توجه به شرایطِ تاریخِی ویژه
در این جریانِ الهیاتی انکارناپذیر است. امانوئل   4ویلهلم فریدریش هگل و فریدریش شالیرماخر

کانت با ابتناي دین بر عقلِ عملی و اخالق، هگل با اهمیت دادن به تاریخ و شالیرماخر با 
اند. البته از این بین ي درونیِ فرد بر الهیاتِ لیبرالی تأثیر نهادهتوجه به وجهِ احساسی و تجربه

و متفکرِ دیگر دانست و حتی بعضی از مورخانِ الهیاتِ نقشِ شالیرماخر را باید بیش از د
). در این 5، ص: 17اند (مسیحی از جمله اَلِن نایت او را آغازگرِ جریانِ الهیاتِ لیبرالیِ دانسته

 آید. هاي شالیرماخر بخشی از جریانِ الهیاتِ لیبرال به حساب میمقاله اندیشه
ي تفکرِ مسیحی با تفکر مدرن دانست. راتِ مواجههتوان از ثمالهیاتِ لیبرالیِ مسیحی را می

ي شانزدهم موجب کاسته شدن از مرجعیتِ کلیساي رم و تفوق ي اصالح در سدهاندیشه
ها شد. این تحول موجبِ اهمیت یافتنِ دستگاهِ پاپ بر جهان مسیحی الاقل در بین پروتستان

گوید نباید آفی براون مین که مککه البته چنا -وجه فرديِ ایمان و جهانِ درونیِ فرد شد 
 ). 49، ص: 11ي اهمیت این وجه در بینِ دیندارانِ پروتستان راه افراط پیِمود (در باره

ي هفدهم آغازگر تحوالتِ مدرن موجب شکافِ بین سوژه و ابژه شد. دکارت در سده
و ظنی بودنِ  شکافی بین ذهن و عین شد. او بر تردیدآمیز بودنِ شناختِ ما از جهانِ بیرون

مان از منِ اندیشنده دانست کید کرد و یگانه سنگِ بنايِ شناخت ما را آگاهیأ این شناخت ت
). بنابراین شکافی بینِ جهان بیرون از من (که از نقایصِ شناختم نسبت به 48-47:  ص، ص4(

با  آن آگاه نیستم) و جهانِ درونِی من (که الاقل به وجودِ آن آگاهم) رخ نمود که البته
هاي جان الك، دیوید هیوم و ایمانوئل کانت این دوگانگی ذهن و عین بخشی مهم از اندیشه
ي هفدهم به بعد نشان داد که ). رشد علم از سده26-21ص: ص، 7ي مدرن گردید (فلسفه

ها را از طریقِ تجربه کشف و قواعِد توان آني قوانینی است که میجهان بیرونی تحتِ سیطره
 وار تنظیم کرد، کاري که دکارت، نیوتن و کپلر از سرآمدانِ آن بودند. نظمی ریاضیآن را با 

هایی اساسی را پیش پاي الهیاتِ مسیحی گشودند. دوگانگِی سوژه و این تحوالت چالش
گرایی و هاي الهیاتی را در معرضِ ذهنیي تفکرِ جدید، گزارهابژه و آغازیدن از سوژه در حوزه
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ها قرار داد به نحوي که سخن گفتن از حقیقتِ عینیِ محتواي این گزاره گرایی بودننسبی

نمود. از سويِ دیگر دستاوردِ علم، شناختی عینی از جهان بود که بخِش عظیمی از دشوار می
هاي هفدهم و ). خردباوريِ سده316، ص: 24داد (الهیاتِ سنتی را مورد تردید قرار می

را نقد کرد و مفهومِ خداي خالق و بسیاري از اوصاِف هجدهم با تکیه بر عقل مسیحیت 
ي نوزدهم مابعدالطبیعیِ او مثلِ علمِ مطلق و قدرتِ مطلق را متزلزل نمود. نقدِ تاریخی در سده

کتاب مقدس را از جایگاهِ موثق و وحیانیِ آن پایین آورد و آن را بدل به متنی تاریخی کرد. 
جو قرار وفته شد و عیساي تاریخی محِل بحث و جستجایگاه الوهِی عیساي دینی از او گر

 ). 140-136ص: ص، 8گرفت (
کاري که -ي این تحوالت در چنین وضعیتی الهیاتِ مسیحی غیر از نادیده گرفتنِ همه

یک راه دیگر در پیش داشت و آن هم نشان دادنِ پاسخ و  -بسیاري از متألهانِ سنتی کردند
ي ساي کاتولیک با حکمِ پاپ لئوي سیزدهم در انتهاي سدهواکنشی به این تحوالت بود. کلی

) و به این 244، ص:  25ها خصوصاً توماس آکوئینی بازگردد (مدرسی  ينوزدهم کوشید به آرا
ي قوانینِ ي مدرن بستیزد. خردباورهایی که براي این جهان در محدودهترتیب با اندیشه

دئیسم رسیدند که البته در گاِم بعدي از  طبیعی خدایی متصور بودند هم به دینِ طبیعی یا
واکنشی  5). در این میان پارسامنشی617، ص: 19گري یا الحاد بیرون آمد (دِل آن الادري

، 24دیگر مبتنی بر رویگردانی از تأمالتِ خردباور و اقبال به زیستِ پارسایانه و مقدس بود (
اتِ لیبرالی نام گرفت تأثیر نهادند. هاي اخیر بر آنچه الهی). هر دوي این جریان7-316ص: ص

 هاي خرد، تجربه و علم اهمیت بدهند.متألهانِ لیبرال کوشیدند به یافته
ها براي پشت نکردن به تفکر اند کوششِ آنهاي متألهانی که به لیبرال معروفاز مشخصه
پیشرفت به هاي خِرد و علم مرجعِ نهاییِ حیاتِ بشر و ها در جهانی که یافتهمدرن است. آن

شد، روایتی بیش و کم سازگار با آمد و دین مرتجع و مملو از خرافات پنداشته میحساب می
ها تالش کردند گوهر مسیحیت را در جایی علم از الهیاتِ مسیحی ارائه کردند. در واقع آن

االمکان دور از چنگِ نقدهاي علمی باشد و به این ترتیب کمترین آسیب ترسیم کنند که حتی
ي زمانی که به بعضی از اصول مسیحیت وارد شود. به این ترتیب الهیاتِ لیبرالی در یک بازه

و به جنِگ -داد  اي روشن براي بشر را نوید میباوري پیشرفت به سوي آیندهباوري و انسانعلم
دیدگاهی بسیار جالبِ توجه در الهیاتِ مسیحیِ اروپا و  -)76، ص: 9جهانی اول ختم شد (

 پژوهی هم تأثیر بسزایی گذاشت.ا بود و چنان که خواهیم دید بر علمِ نوپاي دینآمریک
کننده در الهیاتِ متألهانِ لیبرال خصوصاً ریچل و شالیرماخر هایی تعیینلفهؤدر ادامه م

 پژوهیِ تطبیقی کارآمد هستند.شوند که در نشان دادِن تأثیر این مکتب بر دینمعرفی می
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 مهم در الهیاتِ لیبرالی هاي لفهؤ. م3
 .  اهمیت دادن به احساسات و شهودِ درونی  1.  3

از بینِ متألهانِ لیبرالیِ مسیحی بیش از هر کس این فریدریش شالیرماخر، پیشگاِم الهیاتِ 
کید داشته است. براي درك این نکته باید توجه داشت أ لیبرالی، است که بر احساسات درونی ت

ي خردباوران بر تبیینِ عقالنی از امور، و محصوالتِ آن  ی بود به تکیهکیدِ او واکنشأ که این ت
). شالیرماخر تحتِ تأثیر 22، ص:  17یعنی دئیسم و ابتناي دین بر اخالق از جانبِ کانت بود (

ي خودش (که این جنبش هم واکنشی به خردباوريِ روشنگري جنبش رومانتیسم در زمانه
 ). 43، ص: 9اش بود (منشی و تربیت موراویاییبود) و همچنین جنبش دینیِ پارسا

گوید گوهر دینداري جستجو کرد. او می  6از نظرِ شالیرماخر گوهر دین را باید در احساس
نه معرفت است و نه عمل، بلکه «آگاهی از اتکاي مطلق یا به عبارتِ دیگر در ارتباط بودنِ با 

ي مسیحیت به امري بیکران گوهره  ). در واقع احساس اتکاي مطلق382، ص:  10خدا است» (
کند. این احساس امري پیشینی و هر دینی است که خودش را با امورِ کرانمند آشکار می

). به اعتقادِ 50، ص: 9ي ما است (است، یعنی مقدم بر آگاهی یا تفکر یا احساسِ آگاهانه
ترین ین به درونیمان را از وجوه بیرونیِ دشالیرماخر براي دركِ چیستیِ دین باید توجه

نگري در محتواي آگاهی ي دین درونهاي حیات بگردانیم. بنابراین بهترین راهِ مطالعهالیه
ي امور کرانمند واسطه به وجودِ عامِ همه). در واقع گوهرِ دین «آگاهیِ بی23، ص: 17است (

ي است» (به در و توسطِ هستی بیکران و همچنین وجودِ امور زمانمند در و توسطِ هستی ابد
). دین جستجوي این عامل بیکران و ابدي است در هر آنچه حیات دارد. 50، ص: 9نقل از 

دهد که این وجهِ مهمِ دین نباید در توجه به علم و عمل (یعنی برداشتِ شالیرماخر اخطار می
دهد که منظورش نفیِ علم و عقالنی و اخالقی از دین) فراموش شود. او همچنین توضیح می

 ).67، ص: 5شود (ل نیست، بلکه پارسامنشی به علم و عمل هر دو منجر میعم
کیدِ شالیرماخر بر احساس، با اهمیتِ یافتنِ اخالق، تعدیل أ در الهیاتِ آلبرشت ریچل این ت

داند: آموزه، پرستش، ي دین میشود. ریچل ترکیبِ چهار عنصر در کنارِ یکدیگر را سازندهمی
هاي لفهؤکید بر احساسات، مأرغِم ت). به این ترتیب ریچل به62: ، ص7احساسات و احوال (

 کند.تر از دین عرضه میدهد و تصویري معتدلدیگري را در کنارِ آن قرار می
 . اهمیت دادن به وجه اخالقیِ دین2.  3

اش بر وجِه احساس و اگرچه شالیرماخر به دلیلِ فروکاستِ دین به اخالق در زمانه
دانست، اما آلبرشت ي بعدي میکید داشت و وجه اخالقیِ دین را در مرتبهأ نگري تدرون

سازيِ شالیرماخريِ دین مخالف بود و با تأثیرپذیري از کانت وجهِ اخالقِی ریچل با رومانتیک
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، ص: 18کیدِ بر آن بود (أدانست و در پی تحکیمِ پیوندِ دین و اخالق و تدین را هم مهم می

ي مابعدالطبیعه گري دربارهي نوزدهم و الادريتابِ مقدس در اواخر سده). نقِد تاریخیِ ک19
در محافلِ روشنفکري در این دوره موجبِ حرکتِ تفکر آلمانی از هگل به سوي اخالِق کانت 

 ) اگرچه توجه به هر دويِ این متفکران را به نحوِ متعادل نزدِ ریچل شاهدیم. 28، ص:  17شد (
ي ریچل در پاسخ به نزاع علم و دین در روزگارش، تمایِز ندیشهیکی از مسائلِ مهم در ا

کید بر أ ي اشیا است که تشناختِ علمی و دینی بود. شناختِ علمی شناختی نظري درباره
کند ها تفسیر میها دارد و واقعیت را در پرتو آنکید بر ارزشأ عینیت دارد و شناخِت دینی ت

اند و شناختِ پردازد که اشیا چگونهاین پرسش می ). در واقع شناختِ علمی به64، ص: 9(
دینی به این پرسش که امور چگونه باید باشند. به این ترتیب ریچل هرگونه شناختِ  

خواهد داند و معتقد است که الهیات میاهمیت میمابعدالطبیعی از خداوند و جهان را بی
). او 65، ص: 9سیس کند (أ ان تها مبتنی بر تأثیر خداوند بر زندگی مسیحینظامی از ارزش

 داند. اهمیت میتأثیر بر وضعیتِ اخالقیِ ما و درنتیجه بیوجهِ مابعدالطبیعیِ الهیات را بی
ي این دین را ملکوتِ خداوند کید دارد و هستهأریچل بر وجهِ اخالقِی مسیحیت ت

وتِ خداوند هایی است که خیرِ اعالي بشر را در ملکي انسانشمارد. مسیحیت جامعهمی
ترین حکم در ). ریچل مهم64، ص: 9دانند و عیسی نمود و تجلِی این وضعیت است (می

داند که خداوند محبت است و ملکوتِ خداوند را وضعیتی الهیاتِ مسیحی را این گزاره می
فرما است. در واقع نوِع بشر در انطباِق خود با اصِل ي محبت در آن حکملفهؤداند که ممی

ي جالب در الهیاتِ ریچل یکسان پنداشتنِ غایتِ یابد و نکتههمبستگی و انسجام میمحبت 
). ریچل با تکیه بر همین دیدگاه در 66، ص: 9بشر و غایتِ خداوند در ملکوتِ خداوند است (

 کند.بسیاري از اصولِ جزمیِ الهیاتِ مسیحی بازنگري می
هِم دیگر در الهیاِت لیبرالی نیز بر وجهِ هارناك و والتر راوشنبوش دو متألهِ مآدولف فٌن
ترین اصولِ را یکی از مهمکید دارند. هارناك ملکوتِ خداوند و فرارسیدنِ آن أ اخالقیِ دین ت
ي خداوند نه با فرامینِ رسمی داند و معتقد است که این پیامِ خالص و سادهمسیحیت می

و مفاهیمِ متعدد دیگري در کتاب ). ا74، ص: 9کند (بلکه با قانونِ محبت تحقق پیدا می
-ي فرهنگیِ دورِ این هسته مقدس، مثلِ معجزات، فرشتگان و فجایعِ آخرالزمان را پوسته

). والتر راوشنبوش از پیروانِ آلمانیِ 74، ص:  9داند (در عهدِ جدید می -یعنی ملکوتِ خداوند
نظر و عمل به شرایطِ واقعیِ  کید بر وجهِ اخالقِی دین را درأریچل بود که در آمریکا کوشید ت

داري و تأثیراتش بر زندگیِ فقرا و نقدِ نژادپرستی در اجتماع پیوند بدهد. او به نقدِ سرمایه
ي آمریکا پرداخت و با تکیه بر مفهومِ «انجیلِ اجتماعی» کوشید یادآوري بکند که جامعه

 ). 10، ص: 26ایفا کنند (اي در جهانِ ظلمانیِ ما انجیل و مسیحیان باید نقشِ پیامبرانه
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 کید بر تحقیقِ تاریخیأ. ت3.  3

دانست. او معتقد ي دینی را اصل و زیربنا، و الهیات را روبنا و فرع میشالیرماخر تجربه
هاي الهیاتی باید در انطباق با ابعاِد در حالِ تغییرِ جوامعِ مسیحی تغییر کنند. بود که نظام

لهیات در هر عصري آن است که با تفکري انتقادي ي اشالیرماخر نوشته است: «وظیفه 
). چنین نگاهی 52، ص: 9ي عصرِ خود را از نو بیان کند» (هاي خودآگاهِی دینِی زندهداللت

 گرایی شود.توانست موجبِ دور شدن از عینیتِ تاریخی و ورود به قلمروي ذهنیمی
باید به تحقیق تاریخ  7اییگرریچل معتقد بود که براي جلوگیري از درافتادن به ذهنی

). رواجِ نقِد تاریخی و 65، ص: 9ي عیسی مسیح و مسیحیتِ رسوالن بپردازیم (درباره
دستاوردهاي مهِم آن اگرچه ریچل و الهیاتِ لیبرالی را به سوي اخالق سوق داد، با این حال 

گفتارهاي جاري در عالمِ سویی با تفکراتِ معاصر و انزوا نگزیدن از تاکید این جریان بر هم
 - 8عمدتًا از طریقِ اِف. سی. باوئر  -ها را به سويِ تحقیقِ تاریخی هدایت کرد. ریچل  تفکر، آن

ي هگلی و متوجهِ اهمیتِ نگاه تاریخی بود. در واقع هدفِ ریچل و هارناك از متأثر از فلسفه
با هدِف نشان دادِن -توجه به تاریخ، گریختن از انزواي فردي و یافتنِ گوهر مسیحیت 

ها این گوهر را در ملکوتِ ). چنانکه دیدیم آن30، ص: 17بود ( -پیوستگیِ هویت مسیحی
ي آباء، از هاي مسیحی در دورهي آموزهخداوند یافتند. هارناك با تحقیقاتِ تاریخی درباره

بیه به بیماريِ اي شها تا اندازهدهد که سیرِ تحولِ آموزهشناسی و تثلیث نشان میجمله مسیح
کند و واردِ ظرایفِ مقدسی به مسیح گذر میمزمن رو به وخامتی بود که از نگاهِ کتاب

شود شناختیِ بشري و الهی او میي ماهیتِ مسیح و ارتباطِ وجهِ هستیمابعدالطبیعی درباره
سوي  شناسی به  ). او منتقدِ تحولِ رخ داده در الهیاتِ مسیحی، از نجات376-375ص:  ص،  12(

 مابعدالطبیعه است. 
 . بازنگري در جزمیاتِ مسیحی4.  3

ي نوزدهم مزیت بخشیدن ي الهیاتِ لیبرالی سدهگوید مشخصهمی 9چنانکه هانس فري
). فرایندِ کاستن از اهمیتِ جزمیات 36، ص: 17شناسی در برابر مابعدالطبیعه بود (به معرفت

تر از وجه شالیرماخر بر مسیحیتی که اصولِ اعتقادي را مهمرا از زمانِ شالیرماخر شاهدیم. 
مند کند. او معتقد است الهیات نه طرحی براي نظامداند انتقاد میاحساسی و درونیِ دین می

ي ي بیانی منسجم از تجربههاي مابعدالطبیعی، بلکه تالشی براي ارائهکردنِ بعضی از گزاره
ي درونی، از کید بر احساسات و تجربهأ الیرماخر با ت). ش51، ص: 9دینیِ مسیحیان است (

ي درونیِ مسیحیان  کاهد. از نظرِ او کتابِ مقدس گزارشگرِ تجربهمرجعیتِ کتابِ مقدس می
 ). 53، ص: 9در نخستین جوامعِ مسیحی است (
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کاهند. شالیرماخر با بیاِن شالیرماخر و ریچل هر دو از اهمیت اصولِ جزمی مسیحیت می

). او شور و احساس درونی 92-91ص:  ص،  5هاي اعتقاديِ مسیحی موافق نیست (آموزهسنتیِ  
ي احساس توانند راه ما را براي تأمل دربارهداند و معتقد است که اصول جزمی میرا اولی می

دهد و معتقد است شناسیِ کالسدونی را موردِ نقد قرار میدینی بگشایند. شالیرماخر مسیح
آگاهِی» مطلق و نیرومندي دارد -ها است با این تفاوت که «خداایر انسانکه مسیح مانند س

بخشِ عیسی در انتقالِ ). کارِ نجات56، ص: 9که البته محصولِ عملکردِ خداوند در او است (
ي تثلیث را از این جهت که ارتباطی با آگاهیِ دینی این خداآگاهی به دیگران است. او آموزه

). به این ترتیب خداشناسیِ او از عواملی است که راه را 56، ص: 9ند (داساز میندارد مشکل
گشاید. شالیرماخر اصول شناختی به خداوند در الهیاتِ جدید مسیحی میبراي نگرشِ انسان

دهد و به جزمیِ دیگري مثِل گناه، معجزات، فیض و دعا را موردِ بازنگري و بازخوانی قرار می
کوشد گیرد. او به این واسطه میلطبیعی در الهیاتِ سنتی فاصله میطورِ کلی از نگرشِ مابعدا

 نزاعِ دین با تفکر جدید از جمله نزاعِ علم و دین را فروبنشاند. 
) با این 62، ص: 7داند (ي مهم در دین میلفهمؤریچل اگر چه آموزه را یکی از چهار 

داند و معتقد ها میتن به ارزشحال در بحِث از خطوط ممیز دین از علم، کارِ دین را پرداخ
سیس نظامی أ است که الهیات با محوریت دادن به تأثیر خداوند بر زندگِی مسیحیان در پِی ت

). بنابراین در نگاِه ریچل به اصول جزمی و اعتقاديِ مسیحی، 65، ص: 9ها است (از ارزش
دینداران است. با تکیه بر  اهمیتِ تقریرِ موجود از اصولِ اعتقادي در تأثیرشان بر حیاتِ دینیِ

ترین نکته پذیرد و مهمهمین معیار است که او معرفِت مابعدالطبیعی در الهیاِت سنتی را نمی
داند. ریچل به خدا اي اخالقی و با محوریتِ محبت میدر مسیحیت را ملکوتِ خداوند با صبغه

شناسیِ گوید. مسیحي تثلیث سخن چندانی نمیدر ذاِت خود کاري ندارد و مثالً درباره
شناسی به عملکردِ تاریخی داند، چون این مسیحکالسدونیِ سنتی را داراي اهمیتِ دینی نمی

پردازد که تأثیري هاي اخالقِی مسیح کاري ندارد، بلکه به قوايِ ذاتیِ مسیح میو دینی و انگیزه
داند و ها میانسان). مسیح را تجسمِ کامِل ملکوتِ خدا در بینِ 68، ص: 9بر ما ندارند (

ي مسیح نه وجودشناختی بلکه ارزشی و اخالقی است. گناه را نه موروثی بلکه کیدش دربارهأ ت
، ص: 9داند (را در ضدیت با ملکوتِ خداوند و محورِ آن یعنی محبت میداند و آنفردي می

ه است و در ). از نظرِ او مرِگ مسیح کفاره نیست اما اهمیت دارد چرا که مرگِ داوطلبان67
ي زندگیِ اخالقیِ او است. به این ترتیب شاهدیم که در الهیاتِ ریچل از بارِ مابعدالطبیعیِ ادامه

با محوریت دادن به نگاِه اخالقی -شود و بر بارِ اخالقِی آن اصولِ جزمیِ مسیحیت کاسته می
 شود. افزوده می -و ارزشی به ملکوتِ خداوند



 109  پژوهی تطبیقیبررسیِ تأثیرِ الهیاتِ مسیحیِ لیبرالی بر دین 
اي فرهنگی بر دور آن کشیده داند که پوسته«انجیل» می  ي مسیحیت راهارناك هم هسته

تنیده است؛ ملکوتِ خداوند و فرارسیدنِ آن، شده است و این انجیل شامِل سه حقیقتِ درهم
). به 74، ص: 9و ارزشِ نامحدوِد روحِ انسانی، عدالت و محبت ( -نه پسر!-خدا به عنوانِ پدر 

ي مابعدالطبیعی و ي الهیاتِ لیبرالی یعنی کاستن از وجهاین ترتیب هارناك هم در این شیوه
 افزودنِ بر وجهِ اخالقی سهم دارد. 

 . نگاهی عام و فراگیر به دین5.  3
اصولِ جزمیِ مسیحی، راه را براي عمومیت  متألهانِ لیبرال با کاستن از بارِ مابعدالطبیعیِ

بخشیدن به مفهومِ دین باز کردند. در اینجا منظور از عمومیت بخشیدن به دین یا نگاِه عام و 
تر از مسیحیت است و تجربه و احساسِ دینی را فراگیر به دین آن است که دین مفهومی عام

-باره تقریرِ این متألهان از مسیح هاي دینی هم جست و یافت. در اینتوان در سایر سنتمی
 یابد.ي دینیِ بشري بیش از هر چیز اهمیت میشناسی و از تجربه

شالیرماخر با اهمیت دادنِ به احساسات و خصوصاً احساسِ اتکاِء مطلق، گوهر دین را 
ي ادیان یافت. احساسِ اتکاء توان در همهداند که آن را میوجهی درونی از روحِ انسان می

ي پیشینی در وجوِد بشر است و در واقع از نظرِ او سخن گفتن از خداوند سخن گفتن از امر
ي بشري است. به تعبیرِ آلن نایت شالیرماخر دین را بدل به امري استعالیی در معنایی سوژه

اي از اطالعاتِ ). بنابراین موضوع و معیارِ الهیات نه مجموعه25، ص: 17کند (کانتی می
ي دینِی مومنان است. آغاز کردن از انسان و جانبِ خداوند بلکه تجربه مکشوف شده از

بازخوانیِ خدا و جهان در احساساتِ بشري همان چیزي است که موجبِ انتقاداتِ کارل بارت 
 و پیروانش از شالیرماخر شد. 

شود، نگاِه شالیرماخر به عیسی مسیح به عنوانِ میانجی منجر به فهمی فراگیر از دین می
توانند چنین جایگاهی را داشته باشند چرا که عیسی یگانه میانجی نیست و سایرین هم می

شناسیِ شالیرماخر در قسمتِ پیش، باید گفت که از نظرِ ). با توجه به مسیح84، ص: 5(
شالیرماخر عیسی و شخصیت و عملِ او داراي اهمیت هستند اما آنچه تعیین کننده است نه 

ها و دیندارها و بلکه عنصرِ خداآگاهی در درونِ او است که در سایرِ انسانوجهِ وجودشناختیِ ا
 شود. هم یافت می

ي بشري و کاستن از اهمیتِ جزمیات کید بر سوژهأدر الهیاتِ ریچل هم، چنان که دیدیم ت
کید بر خوانشِ اخالقی از ملکوتِ خداوند أکید بر وجهِ اخالقیِ مسیحیت و تأ چه از طریقِ ت -

راه را براي -از طریقِ تحقیقِ تاریخی و رسمیت دادن به نقِد تاریخِی کتابِ مقدس  و چه
ي مدرن گشوده شد. به طور کلی متألهانِ لیبرال اگر چه  کاستن از انحصارِ مسیحیت در دوره

ها هاي عاِم دینیِ بشر گشودند اما نباید فراموش کرد که دیدگاِه آنراه را براي توجه به تجربه
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ي نسبتِ مسیحیت با سایر ادیان نوعی نگاهِ تکاملیِ دینی بود، به این ترتیب که در درباره

شدند و در این راه ي انسان با خدا را متذکر میوجود انسان و به طورِ پیشینی مبناي رابطه
ي کامل یک دین ها مسیحیت را نمونهدادند. با این حال آنبه اخالق و احساسات بها می

دانستند و ملکوتِ ترین شکلِ میانجی بین خدا و انسان مییسی مسیح را کاملدیدند یا ع می
 شمردند.ي آرمانِ دینیِ انسان برمیخداوند را نمونه

 

 پژوهی . تأثیر الهیاتِ لیبرالی بر دین4
ي نوزدهم، مسیحیت ي دوم سدهپژوهی تطبیقی، یعنی نیمهگیريِ دینهاي شکلدر سال

ي دین بیش از هر چیزي  اي بیش از امروز داشت و واژهمیت و غلبهها عمودر بین اروپایی
پژوهی براي گشودنِ راه خود در محافلِ علمی و فکريِ اروپا باید یادآور مسیحیت بود. دین

کرد. یکی نهادِ نوپا و رو به پیشِ علم است که مدعِی رضایتِ دو مرجعِ مقتدر را کسب می
ي نهادِ ي ستیزه و مقابلهدهندهي این نهاد نشان. تاریخچهعینیت و نگاهِ علمی و تجربی است

ها بین نگاِه داروینی و الهیاتی در جریان دین با آن است که در همان سده شدیدترین نزاع
 بود.

خصوصاً جناحِ -بیند نهادِ دین  پژوهی رویارويِ خود میي نوپاي دیننهادِ دیگري که رشته
) 310، ص: 22پژوهی تطبیقی بدبین است (است که به دین -مسیحیکارِ الهیاتِ محافظه

ايِ آن از اهمیت ي دین است و نگاِه مقایسهزیرا رقیبِ الهیاتِ مسیحی در پرداختن به حوزه
کاهد. در چنین شرایطی الهیاتِ لبیرالِ و ارجحیتِ مسیحیت در مقایسه با سایرِ ادیان می

) و از سوي 30-27ص:  ص،  6لم و الهیات گامی بردارد (مسیحی از سویی کوشید براي آشتیِ ع
پژوهیِ تطبیقی گشود. در ادامه  دیگر با تقریري که از الهیاتِ مسیحی ارائه داد راه را براي دین

اند و ارتباطِ این بندي شدهپژوهِی تطبیقی دستهتأثیراتِ الهیاتِ مسیحیِ لیبرالی بر دین
 اند.اد شدند بررسی گردیدهتأثیرات با عواملی که پیش از این ی

 . دین به مثابهِ مفهومی عام1.  4
ها قضاوِت کارانِ آني باال گفته شد علماي مسیحی خصوصاً محافظهچنانکه در مقدمه

ي مسیح پژوهی تطبیقی نداشتند. الهیاتِ مسیحی بر شأن و جایگاهِ ویژهي دینمثبتی درباره
شدند تفاوت و تمایز ماهويِ که دین نامیده می هاییمتمرکز است و از نگاهش سایرِ پدیده

چشمگیري با مسیحیت داشتند. الهیاتِ لیبرالیِ پروتستان چنان که پیش از این گفته شد، 
کاست و بر اهمیتِ وجه تجربیِ تفسیري از مسیحیت عرضه کرد که از اهمیتِ اصولِ جزمی می

هاي لیبرالی که یکی از زود. پروتستانافمی -شدکه در سایرِ ادیان هم یافته می-درونیِ دین 
شان کاستن از ستیزِ بینِ علم و الهیات بود، از مدعیاتِ متافیزیکی کاستند و هايدغدغه
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کید کنند. مسیح أ کوشیدند به جاي این مدعیات بر احساسات و عواطف و نیز اخالق ت

نچه در این میان در توانست نظیري در سایر ادیان هم داشته باشد و آاي بود که میمیانجی
ي عمیق درونی با عالِم ماورا و تحولِ وجودِ مسیح و در وجودِ هر دینداري اهمیت داشت رابطه 

ي نخستِ پژوهانِ سه دههگوید نسبِ دیندرونی در حینِ این رابطه بود. چنان که شارپ می
الف والدو ، ر10رسد: شالیرماخر، ساموئل کالریجي بیستم به یکی از این سه تن میسده

). امرِ مشترك بینِ این سه عمومیت بخشیدن به دین از طریقِ توجه 146، ص:  22(  11امرسون
 ي تجربی و احساسی دین است. به سویه

جهانی به اصولِ دین است، حال آن سویی و آنکار اساساً نگاهی ماورایی، آننگاهِ محافظه
سویی بود. کاستن از مدعیاتِ شناختی و درنتیجه اینانساناي  که نگاهِ متألهاِن لیبرالی تا اندازه

کیدهاي درونی و اخالقی در الهیاتِ لیبرالی أمتافیزیکی در جزمیاتِ مسیحی و افزودن بر ت
موجب شد که نگاهِ این الهیات به مفهومِ دین نگاهی فراگیرتر شود و سایرِ سننِ دینی تا 

چرا که تحوالتِ درونی و معیارهاي اخالقی  اي متجانس با مسیحیت شمرده شوند.اندازه
ها اموري هستند که در سایِر سننِ دینی هم موردِ توجه بودند و به بیاِن دیگر در وجود انسان

در هر نقطه از زمان و مکان مصادیقِ مشابهِ فراوان دارند. به این ترتیب متألهانِ لیبرالِ 
 بال نشان دادند.پژوهی اقکیشان خود به دینپروتستان پیش از هم

پژوهِی تطبیقی پروتستان بودند و تعلقِ گامانِ دینسسان و پیشؤدر نتیجه بسیاري از م
پژوهی مثلِ ماکس مولر، سی. پی. اند. آباءِ موسسِ دینخاطرِ لیبرالی به الهیاتِ مسیحی داشته

نی مثِل پژوها) و دین148، ص: 22مسیحیانِ لیبرال بودند ( 13و شنتپی دوالسوسه 12تیله
، گراردوس 18، یواخیم واخ17، رودلف اتو16، فریدریش هایلر15، رابرتسون اسمیت14ناتان زُدِربلوم

اند آلمانی متأثر از الهیاتِ لیبرالی بوده 20يگشیشتلیشه شولهو جریانِ رلیگیونز 19درلئووان
 ). 149، 238، 167، 230، 78، 124ص: ص، 22(

 . نگاه تکاملی به دین2.  4
ي گردآوري شده از سنن دینی متفرق هاي پراکندهنخستین دیدگاهی که توانست به داده

ي نوزدهم داروینیسم ي دوم سدهگرایِی برآمده از داروینیسم بود. در نیمهانسجام بدهد تکامل
ي علوم زیستی بلکه در سایر علوم تجربی نگرشی مترقی و روزآمد به حساب نه تنها در حوزه

 ویژهبهپژوهان، ه زودي راِه خود را به علوم انسانی هم گشود. این باور در نزد دینآمد و بمی
اي است که از اَشکالِ ها، رواج یافت که دین هم مثلِ ساحتِ زیستیِ انسان پدیدهشناسانسان
ص: ص، 22هاي امروزي منتهی شده است (تري بسط و رشد یافته و به دینتر و کهنساده

ي علم و دین به پا ي نزاعی که در حوزهبه واسطه - مسیحی به داروینیسم ). الهیات47-48ِ
پژوهیِ تطبیقی هم رقیبی براي الهیاتِ مسیحی بود نگاِه مساعدي نداشت. دین –کرده بود 
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، ص: 22نفوذ روبرو بود (هاي اروپا با مخالفت متألهانِ ذيکه ورود آن به بسیاري از دانشگاه

پژوهی مانعی اساسی براي گرا و داروینِی دینرسد که وجهِ تکاملظر می). بنابراین به ن119
 پژوهی بود. نزدیک شدنِ متألهان به دین

هاي علمِ جدید داشت، الهیاتِ لیبرالی، سواي این که رویکردي گشوده و پذیرا به یافته
پژوهی یِ دینتوانست موجبِ کاستن از جدایي الهیات داشت که مینوعی نگاِه تکاملی در حوزه

بینانه به نوعِ بشر و به طور کلی باور به سیري و الهیات شود. الهیاتِ لیبرالی نگاهی خوش
بینی با ) که البته این خوش87، ص: 14همراه با پیشرفت و تکامل در تاریخ بشر داشت (

). باور به پیشرفت و 88، ص: 14ي بیستم از دست رفت (ي اولِ سدههاي نیمهجنگ
هاي الهیاتی داشت و هم غیرالهیاتی. متألهانِ لیبرال از سویی با نی به بشر هم ریشهبیخوش 

ي احساس و کید از اصولِ جزمی مثلِ گناه آغازین و کفاره و نهادِن آن بر حوزهأ برداشتنِ ت
ها ي آني درونی نگاهِ بدبینانه به طبیعتِ بشر را کنار گذاشته بودند. از سوي دیگر توجهتجربه

رشد عقلی و علمِی بشر و خودِ دیدگاِه تکامل اقبالِ این متألهان به سیر تکاملیِ بشر را به 
 کرد. بیشتر می

ي الهیات، رهیافتی متناسب با نگاهِ رایِج الهیاتِ لیبرالی با نگاِه تکاملِی خود در حوزه
ستاوردي توانست دي علومِ انسانی میگراییِ داروینی در حوزهگرایی داشت. تکاملتکامل

هاي ابتدایی داشته باشد شبیه به آنچه آگوست کنت بیان نمود؛ این که دین مربوط به دوره
). اما نگاِه 45-44ص: ص، 16رشد بشر است و نگاهِ علمی نگاهی پیشرفته و جدید است (

ها هم نفوذ داشت مسیحیت را در نوكِ پیکانِ پژوهتکاملِی الهیاتیِ که در بسیاري از دین
دانست و مسیح را تحققِ بسیاري از مدعیاِت ادیاِن گذشته. شارپ براي مثال  بشر میپیشرفتِ

 21پژوهی تطبیقیي دینکه نخستین کتاب را درباره-پژوهی مثِل اَلن مِنزي را  نگاِه محققِ دین
 ).134، ص: 22داند (متأثر از نگاهِ لیبرالیِ او مبتنی بر تکاملِ الهیاتی می -نوشت

ترین دین و ی از نوعِ الهیاتی به ادیان و قرار دادنِ مسیحیت در جایگاهِ کاملنگاهِ تکامل
پژوهانِ داراي تعلقِ ها براي آشتیِ الهیات و علم موجب شد که دینهاي لیبرالهمچنین تالش

 پژوهِی تطبیقی داشته باشند. خاطرِ الهیاتی و مسیحی موانعِ کمتري براي همراهی با دین
 تاریخ. توجه به 3.  4

چنان که در قسمتِ قبلی این نوشتار گفته شد مکتبِ الهیاتِ لیبرالی خصوصاً متفکرِ مهمِ 
کیدي اساسی بر نگاهِ تاریخی به دین داشت. این دیدگاه بر أ این جریان، آلبرشت ریچل، ت

پژوهِی تطبیقی تأثیراتِ مهِم مستقیم و غیرمستقیمی داشت. مکتبِ الهیاتِی ریچل و دین
ها با پژوهدر گوتینگنِ آلمان رشد کرد. در دانشگاِه گوتینگن گروهی از دین شاگردانش

هاي ریچل مکتبی با نامِ رلیگیونزگشیشتلیشه (تاریخِ ادیان) پدید آوردند تأثیرپذیري از اندیشه
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). تأثیر این مکتب بیشتر بر مطالعاتِ تاریخیِ عهد عتیق و عهد جدید بود. با 7706، ص:  21(

 پژوهی تقدیم کردند.را به عالمِ دین  22دین در گذشته و حالالمعارفِ مهمِ  ها دایرهاین حال آن
این مکتب بر بررسی ارتباط کتاب مقدس با جهانِ فرهنگیِ اطرافش اهتمام داشت و از  

کید بر این دیدگاه بود که مسیحیت أ پژوهی تترین تأثیراتِ آن بر الهیاتِ مسیحی و دینمهم
هاي دینی در امپراتوريِ روم دانست  ي دینی در میانِ سایر پدیدهپدیده توان یکرا فقط می

که -). بنابراین این مکتب نه فقط راه را براي نگاهِ تاریخی و عینی به دین 149، ص: 22(
هاي عینی و تاریخی هموار کرد، بلکه با طرحِ دیدگاه -پژوهان بودکیِد دینأ مورِد توجه و ت

اً مناسباِت آن با مکاتبِ گنوسی و ادیانِ رمزي مسیحیت را تا ي مسیحیت و خصوصدرباره
پژوهان قرار داد و به این بدیلش پایین آورد و در دسترسِ دیناي از جایگاهِ رفیع و بیاندازه

پژوهان را در اروپاي مسیحی تثبیت نمود. البته بعضی از ي خود جایگاِه دینترتیب به نوبه
گیري دارد، در لِ این دیدگاه که هر گونه شباهت داللتِ بر وامهاي این مکتب را، مثافراط
 پژوهانِ بعدي در تعدیِل آن کوشیدند.پژوهی هم شاهدیم که دیندین

باید افزود که ناتان زدربلوم هم تحتِ تأثیر آلبرشت ریچل به اهمیت تحقیقاتِ تاریخی در 
را از طریقِ فرایندِ تاریخی آشکار   ي دین باور داشت. زدربلوم معتقد بود که خداوند خودحوزه

). در نتیجه معتقد بود که هر 159، ص: 22کند که اوِج این آشکارسازي در مسیح است (می
 ي تاریخی باید ما را به حقیقتِ مطلق نزدیک کند.مطالعه

 دالنه و از درون به دین. نگاِه هم4.  4
اي وجود داشته است که دوگانههایی حولِ پژوهیِ تطبیقی همواره کشاکشدر تاریخِ دین

با اسامِی متعددي خود را نشان داده است. این دوگانه حاوِي تقابلی است بین دیدگاهی با 
ي دینی. این کید بر فهم اصیل و همدلی با ابژهأ تاکید بر نگاِه علمی و عینِی و دیدگاهی با ت

شود تأثیراتی از الهیات لیبرالی دیده میپژوهی  آشنایی در دیندیدگاِه اخیر که نزدِ متفکرانِ نام
توان ي شماري از این متفکران تأثیرِ مستقیم از متألهانِ لیبرال را میپذیرفته است. درباره

هاي مهِم الهیاتِ لیبرالی براي سایرِ این مایهنشان داد اما تأثیرپذیريِ غیرمستقیم از بن
 اندیشمندان انکارشدنی نیست.

تا چند دهه بدل به متفکري   1917در سال  23امر قدسینِ کتاب رودلف اتو با نوشت
پژوهی به هاي کالسیکِ دینپژوهی شد و این کتاب هنوز یکی از کتابتأثیرگذار در دین

آید. هیچ کتابی در این حوزه و در این دوره تا این اندازه خوانده و تجدید چاپ حساب می
ي و غیرعقالنی در انسان، واقعیتِ بنیادینِ ). در این کتاب چیزي شهود161، ص: 22نشد (

کوشد در این اثر با مفهومِ «امر قدسی» در پیِ چیزي متمایز در شود و اتو میدین تلقی می
اي ). با این وصف در زمانه42-41ص: ص، 2حیاتِ بشري که عقل را به آن راه نیست باشد (
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ي بشريِ شهودي  تو مبنا را بر تجربهي علم سیطره دارد، اهاي عینی بر حوزهکه بررسی تجربه
 کوشد در این باره با روشی عقلی بحث کند. گذارد و البته میو غیرعقالنی می

و سخت متأثر از شالیرماخر است.   –پژوهی تطبیقی  و نه دین  –مند  اتو استاد الهیاتِ نظام
اي که بر این مقدمهاثر شالیرماخر را به چاپ رساند و در  ي دیندربارهاو ویرایشی جدید از 

کید کرد که دین وجهی مهم از حیاتِ بشري در عصرِ فرهیختگی و خردباوري و أ اثر نوشت ت
کید أ ). او در زمانی که الهیاِت لیبرالیِ مسیحی با ت162، ص: 22هاي دین است (انکارِ ارزش

داد و بر قرائتش از الهیاتِ مسیحی به مناسباِت مسیحیت با سایر ادیان عالقه نشان می
) و امر قدسی او در واقع تالشی 1) به هندپژوهی پرداخت (163، ص: 22طرفدارانی داشت (

کید أي ادیان را دریافت. در تها همهبندي مفاهیمی که بتوان با تکیه بر آنبود براي صورت
هایی با مفهومِ «احساس وابستگیِ» شالیرماخر وجود دارد که ي مینوي شباهتاتو بر تجربه

 ). 53-52، ص: 2هاي این دو پرداخته است (ها و تفاوت اتو به شباهتخودِ
هایی با اتو، در این ویژگی با او مشابهت دارد که متأثر از رغِم داشتنِ تفاوتزُدربلوم هم به

) مفهومِ قدسیت را مطرح کرده 1913متألهانِ لیبرال است و همچنین پیش از اتو (در سال 
گوید تمایزِ قدسی و غیرقدسی مقوّمِ مفهومِ دین است و زُدربلوم می 24و به آن پرداخته بود.

در تعریفِ دین اهمیتی بیش از مفهومِ الوهیت دارد. در واقع دیندار کسی است که به تقدسِ 
اند درلیو هم سخت متأثر از اتو و زدربلوم بوده). هایلر و وان736، ص: 23چیزي باور دارد (

ها غالبًا متألهانِ مسیحیِ متأثر از الهیاتِ ورکلی پدیدارشناسط). به230، 167، ص: 22(
شان شود که رویکردِ پژوهشیها گرفته میاند و حتی این ایراد به آنلیبرالی پروتستان بوده

، 22پژوهی است (یعنی پدیدارشناسیِ دین تالشی از جانبِ الهیاتِ مسیحی براي نفوذ در دین
أثیرپذیري از مکتبِ لیبرالی در الهیاتِ پروتستان ضرورتاً ). با این حال ادعاي ت237ص: 

 مترادف با این ایراد نیست. 
تأثیرِ رودلف اتو  جریانِ دیگري به موازاتِ پدیدارشناسی و پس از آن رشد کرد که تحت

هاي دین بود و البته مستقیم و غیرمستقیم از الهیاتِ لیبرالی تأثیر و شماري از پدیدارشناس
این جریان موسوم به هرمنوتیک است که یواخیم واخ آن را در آلمان و سپس در پذیرفت. 

-شیکاگو پروراند و کسانی مثلِ میرچا الیاده و کیتاگاوا به آن تعلق دارند. آشنایِی واخ با دین
پژوهی از طریقِ هایلر بود و او از محضر استادانی بهره برد که از آن میان هارناك، زدربلوم و 

پژوهی در پیِ تعمیق اند. از نظرِ واخ دین) متأثر از الهیاتِ لیبرالی بوده238ص: ، 22اتو (
داوري و حسِ دینیِ فرد تاکید پژوه و ارزش«حسِ الوهی» در فرد است. او بر شهودِ درونیِ دین

). این تاکیِد واخ بر وجهِ سوبژکتیو، ممیزِ روشِ او از جریان  239-238ص: ص، 22دارد (
 پژوهی هم توجهی نسبی دارد. است، چون پدیدارشناسی به وجهِ عینِی دین پدیدارشناسی
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و میرچا  25پژوهی را بنا نهاد که جوزف کیتاگاواواخ در انتقال به شیکاگو مکتبی در دین

ي الهیاتی است و حتی کیدهاي آشکارِ واخ بر حوزهأ الیاده بر اهمیتِ آن افزودند. الیاده فاقد ت
پژوهی را که نوِك پیکانش به ي حفظِ تمایز الهیات از دیندرباره 26ووسکیي زِوي وربلبیانیه

). الیاده اگر چه عامدانه از پرداختن ِ مستقیم به 279، ص: 22سوي واخ است امضا کرد (
) و 236و  202ص: ص، 3زند (ي مسیحیت و الوهیتِ خاصِ ادیان ابراهیمی سر بازمیحوزه

ها و ادیانِ هند توجه دارد، با این حال روش او در همدلی قلمروي اسطورهبیشتر به پژوهش در  
بنديِ پدیدارهاي دینی ذیلِ عناوینی که گاه یادآورِ مفاهیِم الهیاتی هاي دینی و دستهبا سنت

ي الهیات گرفته شود است موجب شده است به او ایرادهایی دال بر نزدیکیِ نگاهش به حوزه
 ). 224، ص: 7(

پژوهِی تطبیقی مجموع از تأثیراتِ بر جا مانده از الهیاتِ لیبرالی بر دین  در  شیکاگو  مکتبِ
برخوردار بوده است. کیتاگاوا و الیاده طرفدارِ جدا نشدنِ مطالعاتِ هر دیِن منفرد از مطالعاتِ 

هاي کلی از مفهومِ دین هستند که این برداشتِ کلی از دین در ايِ ادیان و برداشتمقایسه
پژوهی است ي دینیِ موردِ مطالعه، یادآورِ تأثیراتِ متألهانِ لیبرال بر دینارِ همدلی با پدیدهکن

 که پیش از این موردِ بحث قرار گرفت. 
ي ها بر تجربهکیِد لیبرالأ پژوهی از وجهِ تآخرین نمونه از تأثیرِ الهیاتِ لیبرالی بر دین

ایم اما وله باشد. پیشتر از این مکتب یاد کردهگشیشتلیشه شتواند موردِ رلیگیونزشهودي، می
پردازیم. در اي و الهیاتی میکیدِ سنتی بر مفاهیمِ آموزهأ در اینجا به اعتراضِ این مکتب به ت

ها باید به روحِ دینی و پارسامنشی واقع این مکتب معتقد است به جاي این مفاهیم و آموزه
ي غیرعقالنی را هم مند دین است و باید تجربهامي عقالنی و نظتوجه کرد؛ الهیات فقط جنبه

تردید ). چنین نگاهی در این مکتب به دین بی8-7707ص: ص، 21مورد توجه قرار داد (
 برخاسته از تأثیراتِ الهیاتِ لیبرالی بر آن در گوتینگن است. 

 باوري و تقریبِ ادیان. اخالق، صلح5.  4
پژوهیِ تطبیقی جریانِ متمایل به تقریبِ ي دینحوزههاي مهم و کهن در یکی از جریان

هاي دینِی بزرگِ جهان است. برگزاريِ همایش مذاهب و ترویجِ صلح و برادري بین سنت
طبع ي این جریان است. چنین جریانی بهترین اقداماتِ اولیهم. از مهم  1893شیکاگو در سال  

اتی که نگاه انحصارگرا به دینِ بومیِ خود  هاي الهیدو مخالف برجسته داشته است. یکی جریان
عرض با سنتِ دینِی دانند، چون سایر ادیان را همدارند و تقریبِ ادیان را کاري شایسته نمی

ها است که پژوهآورند. جریانِ مخالفِ دیگر، مربوط به آن دسته از دینخود به حساب نمی
ي دانند و اساساً وظیفهژوهی مضر میپ هاي علمی و عینیِ دینچنین اهدافی را براي آرمان
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باوري و نزدیک و دوستیِ ادیان، بلکه شناختِ علمی و پژوهی را نه اهداف اخالقیِ صلحدین

 کنند. عینی از ادیان معرفی می
باوري الهیاِت لیبرالیِ پروتستان تأثیري همسو با طرفدارانِ تقریبِ ادیان با هدفِ صلح

ي تر به مفهومِ دین و به مسیحیت داشتند و در حوزهی نگاهی عامها از طرفداشت. در واقع آن
پژوهی با توجه ي دیندیناِن خود بودند و از سويِ دیگر در حوزهنگرتر از همتکثرِ ادیان کثرت

ها که چنان که دیدیم الهیاتِ لیبرالی هم بر این آرمان-هاي اخالقی و مسیحیِ خود  به آرمان
ي علمی به تقریبِ ادیان گیرانه هاي داراي نگرشِ سختپژوهیش از دینب -اي داردکید ویژهأ ت

 دادند.بها می
کید أ خود به همایِش توکیو ت 1958ي پژوِه متأثر از الهیاتِ لیبرالی در مقالههایلر، دین
ي ادیان باشد و این تواند راهی براي برمال کردنِ وحدت همهي تاریخِ ادیان میکرد که رشته

خصوص ادیانِ سامی اظهار گالیه بهي علمِ دین است. او از مناسباتِ ادیان، ن وظیفهتریمهم
کید بر هفت محورِ مهم از جمله محبت به خدا و همسایه أ کند و معتقد است که ادیان با تمی

). همچنین رودلف 90-80ص:  ص،  15شان داشته باشند (باید وضعیتی بهتر از وضعیتِ کنونی
هاي اش از الهیات لیبرالی پرداختیم، سخت به تالشین به تأثیرپذیرياتو، که پیش از ا

، 22هاي بسیاري کرد (براي نزدیکی ادیان باور داشت و خود در این زمینه کوشش  المللیبین
). او در واقع بر این باور بود که پیروانِ ادیان مختلف باید براي مقابله با دشمن 8-257ص:  ص

 گرایی بود.باوري و عرفیباشند که مادهمشترکی در کنار هم 
پژوهانِ متأثر از الهیاتِ البته این را هم باید ذکر کرد که بخشی از متألهانِ لیبرال یا دین

تر به مسیحیت و نسبت آن با سایر ادیان داشتند اما تا این حد لیبرالی اگرچه نگاهی گشوده
ها زُدربلوم است ي آننداشتند. از جمله که گفته شد هم به تجانس و نزدیکی بین ادیان باور

 ).257، ص: 22دانست (نگري میاي التقاطیکه اقداماتِ اتو را نزدیک به گونه
 

 گیري. نتیجه5
یعنی علِم -ي نوزدهم در شرایطی کوشید به عنواِن یک علم ي سدهپژوهی در میانهدین

از هیچ یک از دو جناِح علم و جاي پاي خود را در کناِر سایرِ علوم محکم کند که  -دین
مسیحیت نگاِه مثبتی به آن وجود نداشت. لیکن چنان که نشان داده شد الهیاتِ لیبرالیِ 
پروتستان نه تنها زمینه را براي پذیرِش این رشته در بین شماري از متألهانِ مسیحی مهیا 

متناسب با الهیاِت پژوهی عالیقی را پژوهی تأثیر گذاشت و در درون دینکرد، بلکه بر دین
 لیبرالی پدید آورد. 
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ي نخستینِ حیاتش متأثر از نگاهِ تکاملیِ برخاسته از داروینیسم پژوهی در چند دههدین

بود و الهیاِت لیبرالی در چنین فضایی کوشید بین علم و دین و خصوصاً بینِ نگاِه تکاملی به 
ین الهیات لیبرالی با بازنگري در جهان و نگاِه مسیحی به آفرینش انطباق ایجاد کند. همچن

جزمیاتِ مسیحی موجب شد از اهمیت و انحصارِ مسیح و مسیحیت قدري کاسته شود و با 
تاکید بر احساس دینی و شهودِ بشري به فهمی عام از مفهومِ دین دامن زد و به این وسیله 

 پژوهی باز کرد. راه را براي آشتیِ الهیات و علمِ دین
ي تاریخ همسو با ي الهیاتِ مسیحی به مقولهیبرالیِ پروتستان در حوزهتوجهِ الهیاتِ ل

سسانِ جریانِ ؤپژوهی بود که متوجهِ تاریخ بودند. همچنین تاکید معالیقِ جریانی در دین
ي شهودِ غیرعقالنی در تجربیات و احساساتِ بشر بر شماري لیبرالی مثلِ شالیرماخر به حوزه

پژوهی رقم زد. نگاهِ اخالقِی هایی مهم را در تاریخِ دینگذاشت و نحله  پژوهانِ مهم تأثیراز دین
پژوهی گیريِ جریانی در دینترین متألهانِ لیبرال به مسیحیت و دین بر شکلشماري از مهم

تأثیر  -در برابرِ جریانِ طرفدارِ عینیتِ علمی-باوري و تقریبِ ادیان تاکید داشتند که بر صلح
 گذاشت. 

پژوهی شدند یا واردِ این الهیاتِ لیبرالی و متألهانِ لیبرالی که مستقیم واردِ دین بنابراین
پژوهی ها تأثیر گذاشتند، نه تنها توانستند راه را براي تثبیتِ دینپژوهحوزه نشدند اما بر دین

 هایی تأثیرگذار پدید بیاید.پژوهی جریانبگشایند، بلکه موجب شدند در درونِ دین
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ثیرگذاري زدربلوم بر اتو کرد و این دو به  أاریک شارپ معتقد است این تقدم را نباید حمل بر ت .24
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