
 

 
 
 
 

 

 الهیات دیالکتیکی

 الملوک مصطفویشمس

 چکیدهچکیده
( متفکر و متاله سویسي، مؤسس نهضت نو ارتدوکس )راست 1220-1002کارل بارت )

دیني جدید( در مسيحيت پروتستان است. وی در شرایطي که دین در معرض 
بار بر های جهاني یأسي دهشتشدیدترین حمالت نقادانه مخالفين قرار داشت و جنگ
 ها را با خـداوند سست نموده بود دل و جان مردم مستولي گردانده و رابطه معنوی آن

 و در شرایطـي که سلطه تفکرات ليبرالي حاکم بر الهيات، دین را تا حد یک 
  های اخالقي تنزل داده بود، به نجاتی تاریخي و ضامني برای ارزشپدیده

این مهم را با درانداختن طرحي نو و ارائه روشي بدیع و از طریق  ایمان برخاست و
های وی، نگاهي به سنت، به انجام رساند که در این راستا یکي از مهم ترین آموزه

بود.این مقاله بر آن است که ضمن نگاهي مختصر به مدعيات ‹‹الهيات دیالکتيکي››
عنوان ، الهيات دیا لکتيکي را بهالهيات ليبرال آئين پروتستان و نقدهای بارت بر آن
های اساسي آن را با الهيات ليبرال جایگزیني برای الهيات ليبرال معرفي کرده و اختالف

 روشن سازد و ازاین طریق نقش کارل بارت را در تاریخ تفکر معاصر معلوم نماید. 

دیني  ، راستکارل بارت، متاله، الهيات ليبرال، الهيات دیالکتيکي :کلیدی واژگان
 .جدید
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 مقدمه

 نـو  نـو    ی پيـدایش عصـر  ی پيـدایش عصـر  مکاتب فلسفي جدیدی که طي قرون شانزدهم تا هجدهم به وجود آمده و زمينهمکاتب فلسفي جدیدی که طي قرون شانزدهم تا هجدهم به وجود آمده و زمينه
ای از عقل ارائه دادند و بـر مبنـای آن بـه تحليـل و تبيـين سـاختار       ای از عقل ارائه دادند و بـر مبنـای آن بـه تحليـل و تبيـين سـاختار       را فراهم آوردند، هر یک صورت تازهرا فراهم آوردند، هر یک صورت تازه

نمودند نمودند ت خود دیانتي را عرصه و تأیيد ميت خود دیانتي را عرصه و تأیيد ميعقالني کائنات پرداختند. از آن جایي که این مکاتب بنا به ماهيعقالني کائنات پرداختند. از آن جایي که این مکاتب بنا به ماهي
در معـرض خطراتـي   در معـرض خطراتـي     11گنجيد، الهيات سنتي راسـت دیـن  گنجيد، الهيات سنتي راسـت دیـن  ها از جهان ميها از جهان ميکه در چارچوب طرح عقالني آنکه در چارچوب طرح عقالني آن

گرایـي جدیـد ناميـد،    گرایـي جدیـد ناميـد،    توان وی را مؤسس عقلتوان وی را مؤسس عقل( که مي( که مي10561056-15001500جدی قرار گرفت. در فلسفه دکارت )جدی قرار گرفت. در فلسفه دکارت )
بـا اعمـال   بـا اعمـال     ،،  ((11101110  –  11111111کرد. هيـوم ) کرد. هيـوم ) مين ميمين ميخدا صرفال عاملي بود که صحت نظریات فيلسوف را تضخدا صرفال عاملي بود که صحت نظریات فيلسوف را تض

 گری گشود. گری گشود. شناسي، راه را برای الادریشناسي، راه را برای الادریهای تجربي در حوزه معرفتهای تجربي در حوزه معرفتروشروش
ی ی ( نيـز بـا ارائـه   ( نيـز بـا ارائـه   10081008-11121112( و ولتـر ) ( و ولتـر ) 11181118-11101110، روسـو ) ، روسـو )   ((11881188-12681268متفکراني مانند کانـت ) متفکراني مانند کانـت ) 

نمایش گذاشتند و زمينـه  نمایش گذاشتند و زمينـه    خصوص معرفت و دین داری، قدرت و توان عقل بشر را به معرضخصوص معرفت و دین داری، قدرت و توان عقل بشر را به معرض  نظریاتي درنظریاتي در
 تابعيت ایمان مسيحي رااز عقل فراهم نمودند. تابعيت ایمان مسيحي رااز عقل فراهم نمودند. 

مجموع این تحوالت و رویکردهای عقالني مختلف سبب شد که خدای مورد قبول بشر قدیم که اصل مجموع این تحوالت و رویکردهای عقالني مختلف سبب شد که خدای مورد قبول بشر قدیم که اصل 
و مبدأ عالم و نيروی فاعله کائنات بود، به خدایي تبدیل شود که جهان را مانند ساعتي ساخته و سپس آن و مبدأ عالم و نيروی فاعله کائنات بود، به خدایي تبدیل شود که جهان را مانند ساعتي ساخته و سپس آن 

در کنـار ایـن همـه،    در کنـار ایـن همـه،    . . د واگذاشته و هيچ گونه دخل و تصرف و مشيت و عنایتي در آن نداردد واگذاشته و هيچ گونه دخل و تصرف و مشيت و عنایتي در آن نداردرا به حال خورا به حال خو
( بردین نيز، تهدیدات عليه راست دیني را شـدت  ( بردین نيز، تهدیدات عليه راست دیني را شـدت  10301030-12001200( و فروید )( و فروید )12121212-12231223نقدهای مارکس )نقدهای مارکس )

 . . بخشيدبخشيدميمي
ين الهـي  ين الهـي  توماس، که در آن رعایت اصول عقالني با رعایت قوانتوماس، که در آن رعایت اصول عقالني با رعایت قوان  88 هور مجدد الهيات عقالني )طبيعي( هور مجدد الهيات عقالني )طبيعي(

شد، خود نه تنها موجب تقویت راست دیني نبود بلکه زمينـه ی انـزوای هـر چـه بيشـتر      شد، خود نه تنها موجب تقویت راست دیني نبود بلکه زمينـه ی انـزوای هـر چـه بيشـتر      یکي دانسته ميیکي دانسته مي
 . . نمودنمودالهيات وحياني را فراهم ميالهيات وحياني را فراهم مي

متألهين . در چنين شرایطي نهضت ليبراليسم با هدف بازسازی و احيای الهيات پروتستان به صحنه آمد
دانسـتند و بـر ایـن    هترین وسيله برای پي بردن به ذات الهي ميليبرال قدرت تفکر و استدالل انسان را ب

را  کتـاب مقـدس  ها نقـادی  آن. عقيده بودند که تمامي اعتقادات باید به محک تجربه و عقل آزموده شود
 (.08. ص 1302. )هور درن 3پذیرفتند

 مدعیات الهیات لیبرال آئین پروتستان و نقدهای بارت بر آن 

 ل خود از وجود انسان و جایگـان دیـن در آن را از کانـت گرفتـه بودنـد زیـرا وی       متکلمان ليبرال تحلي
 های دینـي را بـه عنـوان احکـام ارزشـي کـه       دانست و آموزهدین را پيش فرض دروني عمل اخالقي مي

 کــردتوانســتند بيــان کننــده حقــایق مابعــدالطبيعي باشــند، تلقــي مــي فقــط در صــورت خامشــان مــي
(ford.1989.P30.) 
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ها معتقـد بودنـد کـه مسـي      شخـصه جنبش فکـری ليبرال،شيوه خاص نـگرش به مسي  بود. ليبرالم
عنوان کردند و نه بهها زنده شدن عيسي را به عنوان امری ارزشي تفسير ميآن. یک پدیده تاریخي است

تـوان  ونه ميها این بود که با عيسي تاریخي چگسؤال اساسي برای ليبرال. واقعيتي که تحقق یافته است
ها به این سؤال این بود که با مسي  هم چـون هـر شــخصيت تـاریخي     ارتباط برقرار نمود ؟ و پاسخ آن

ها روش تاریخي توان ارتباط برقرار کرد. و لذا ليبرالدیگر، به وسـيله مطالعه و بررسي مدارک تاریخي مي
 .(ford.1989.P30). شمردندرا بزرگ مي

 تـوان از ميـان   های متعددی را در ميان متفکران زمـان برانگيخـت کـه مـي    نشالهيات ليبراليستي واک

بنا به عقيده اتواز 8 ;اول عکس العمل متفکران بزرگي مانند رودولف اتو: ها سه جریان عمده را برشمردآن
ـ   زمان اصالحات کليسا به بعد، متألهين و فالسفه با توجه بيش از اندازه به جنبه ي هـای عقالنـي و اخالق

دانست و کتاب مهم او، تحت وی ذات دین را امر قدسي مي. دین، جنبه قدسي آن را به فراموشي سپردند
یـک روش عرفـاني مبتنـي بـر      درواقعتوان گفت که روش اوتو مي. بسيار تأثيرگذار بود امر قدسيعنوان 

 . باشداسماء جالله مي
ـ      5العمل بولتمـان؛ دوم عکس  کوشـيد   ((demythologizationي وی بـا طـرح نظریـه اسـطوره زدای

 ( 1010-1220بولتمـان تحـت تـأثير هيـدگر )    . پوسته دین را بشکافد و به درک پيام اصلي آن نائل شـود 
او بـه عقایـد اوليـه راسـت     . قرائت و فهم تازه ای از کتاب مقدس ارائه کرد، و براساس تقرر  هور انسان

بـه  . توان به معرفت الهي دست یافتتحليل فلسفي، نمي دیني وفادار بود ازجمله به این عقيده که با هيچ
توان شناخت. ولـي بایـد دانسـت کـه      عقيده ی بولتمان خدا را فقط از طریق مکاشفه و تجلي خودش مي

گـردد  خداوند در مکاشفه خود نيز پنهان است و مشاهده این مکاشفه فقط با چشمان ایمـان ممکـن مـي   
(p.158.) 

  0‹‹راسـت دینـي جدیـد   ››بـود کـه بـه عنـوان مؤسـس      ‹‹ کـارل بـارت  ››عکس العمل سوم مربوط به 
 بارت که در برلين و مـاربورگ در محضـر دو اسـتاد مسـلم الهيـات ليبـرال آن زمـان        . شناخته شده است

تلمذ نموده بود نخست تحت ( 1088-1280‹‹ )ویليام هرمان››( و 1031-1256‹‹ )آدولف هارناک››یعني 
قرار گرفت؛ امـا پـس از جنـگ جهـاني اول و     ، جنبش غالب قرن نوزدهم بود تأثير این جریان فکری که

بـه  ، در سلک مـدافعين جنـگ درآمـده انـد    ، مشاهده این که مدافعين جریان فکری ليبراليستي در الهيات
درک روشن تری از ماهيت این اندیشه دست یافت و ضرورت بازگشت به کتاب مقدس بـرایش مسـجل   

های انتقـادی نيسـت   فقط مجموعه ای از مدارک قدیمي برای بررسي مقدس ابکتاو دریافت که . گردید
تفکر در خصوص ملکوت خدا بـه  ››گوید: خود او در این مورد مي. بلکه شهادتي است بر وجود خدای زنده

شـد و  تدریجا  بر جان من مستولي مـي ، کند و به معنای واقعا  آن جهانيمعنایي که کتاب مقدس مراد مي
 (forstman,1929,p28)‹‹داد.فشار قرار مي مرا تحت

دولـت و  ، اخـالد ، بارت به این حقيقت رسيد که جهت به دست آوردن بنيان مناسـبي بـرای فرهنـگ   
 آشـکار   کتـاب مقـدس  کليسا باید به کلمه اهلل گوش فرا داد و خـدا را آن گونـه کـه خـود را در مسـي  و      

ایـن دیـدگاه در کتـاب    . های ساخته دست بشریدئولوژیتفسير نمود و نه براساس مفاهيم کلي و ا، ساخته
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وی در این کتاب تالش کرده است که کليسا را به خدای زنده . منعکس شده است 1‹‹ به روميان رساله››
بارت که از تسلط سوبژکيتویسم بر الهيات پروتستان به شـدت نگـران    درواقعبازگرداند . کتاب مقدسی 

ممانعـت  ، شت که از تبدیل الهيات به یک ایدئولورژی ساخته دسـت بشـر  بود با نوشتن این کتاب سعي دا
از . گوشـزد نمایـد  ، شودهایي را که در جهت صورت بندی عقالني مسيحيت اعمال ميکند و خطر تالش

اول آن که نتایج فکر انسان با کلمه اهلل یکي گرفته شده و : نمایدنظر وی این خطر به سه صورت رخ مي
 –دوم این که کليسا به نهادی فرهنگـي  . خدشه دار گردد، ر وحي که تجلي پروردگار استدر نتيجه اعتبا

اجتماعي مبدل شده و قدرت انتقاد و و يفه پيامبرانه خود را به فراموشي سپارد و سـوم ایـن کـه انسـان     
عنایـت   فقط با (justification)‹‹ برائت از گناه ›› فراموش کند که رستگاری فقـط از جانب خداسـت و 

 (.Edwards.pul.1967.pp250-251) الهي ميسر است

 توان حول چند محور زیر خالصه کرد :در مجموع انتقادات بارت بر الهيات ليبرال را مي

؛ انسان محوری شدن بيش از حد الهيات و از دست رفتن احساس خشيت در برابر خداوند. در ایـن  اول

شبيه ساعتي است کـه  ، کند و نه از خداون از بشر شروع ميخصوص بارت معتقد بود که الهيات ليبرال چ
 .(Barth,1981,p.6)ساخته شده تا عقربه اش برخالف جهت حرکت کند 

اخـالد مـورد قبـول    . ؛ سازگاری افراطي با فلسفه ی ایده آليستي و اخالد بورژوازی قرن نوزدهمدوم

مبارزه ای عليه احساسـاتي   یعني، محور بوداخالقي خدا ، برخالف اخالد ليبراليستي حاکم بر زمان، بارت
. اشتغال داشتن به امور سطحي و فریب خـوردن بـه وسـيله مظـاهر شـيطاني      (sentimentality) ،بودن

داد و را به انسان نشـان مـي   (sham)ها ‹‹ فریب کاری››و  (disfigurement)‹‹ هازشتي››اخالد بارت 
 . (Forstman.1929.p.42)خت ساراه نجات و رستگاری را برای بشر روشن مي

تبيـين نسـبتا    ، به منظور توصيف محصل تر شـيوه زنـدگي مؤمنـان   ‹‹ رساله به روميان››وی در کتاب 
 . دهدنامه به روميان ارائه مي 18از باب  5و  8پرتنشي از آیات 

 . ؛ تمرکز غير قابل قبول بر مطالعه روانشناختي و تاریخي تجارب دینيسوم

 الهيات و تبدیل آن به فلسفه دین . تنزل مقام ؛چهام

 جانشین الهیات لیبرال 1الهیات دیالکتیکی

ها( و  دیالکتيکي است و مانند دیالکتيک سقراط )در حمله به مسلمات آتني‹‹ رساله به روميان››الهـيات 
 نمـود تـا ادعـای    هایي را ابـداع مـي  همان طور که سقراط تناقض. تحت تأثير افالطون نوشته شده است

 هـایي را ایجـاد   بـارت نيـز تنـاقض   ، هارا مبني بر در اختيار داشتن حقيقت و اجرای عدالت،باطل کندآتني

درواقـع   .فرو بریـزد ، کرد تا دعاوی مسيحيان را مبني بر در اختيار داشتن حق و فضيلت و ایمان دینيمي
ـ     مـي ‹‹ رسـاله بـه روميـان   ››خواننده کتـاب   ي نقـاد دینـداری خـود    توانـد دیالکتيـک را تجربـه کنـد یعن

 .((Forstman.1929.p.38شود
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( 1255-1213الهيات دیالکتيکي هم چنين متأثر از فيلسوف و متأله مشهور دانمارکي سورن کرکگـور ) 
 دیالکتيک در کرکگور از دیالکتيک فالسفه قبل از او ماننـد هگـل متمـایز اسـت چـرا کـه وی بـه        . است

 و وضـع   (thesis)قائـل نبـود و فقـط وضـع      (synthesis)لحا  صوری به تـأليف یعنـي وضـع مجـامع     

 از نظـر  . پذیرفت ولذا دیالکتيک عقلي را کـه جمــع و تـأليف کنـد نپـذیرفت     را مـي (antithesis)مقابل 

 هـا جــز بـه نحــوی اسـرار آميــز در ایمـان ممکــن     مانعــه الجمعنـد و جمــع آن  وی متنـاهي و نامتنـاهي  

طفي و نه عقلي و استداللي و تا حدودی شبيه است بـه آن چـه   دیالکتيک کرکگور جدلي است عا. نيست
  احسـاس کـرده بـود   ، گفـت پاسکال هنگامي که درباره چاالکي فکر و پرداختن از له به عليه سـخن مـي  

 (.208ص  1315. )ژان وال
 کرکگور هم چنين به تمایز کيفي نامحدودی بين خدا و آدمي و زمان و سرمدیت قائـل بـود کـه ایـن     

 بـارت خـود در مقدمـه ویـرایش دوم کتـاب      . ز در شکل گيری اندیشه دیالکتيکي بـارت مـوثر بـود   امر ني

 گوید :در این خصوص چنين مي رساله به روميان

این نظام محدود است به پـذیرش آن چـه کرکگـور تمـایز کيفـي      ، اگر من نظامي دارم
ایـن کـه مـن     نامتناهي ميان زمان و سرمدیت ناميده است و هم چنين محدود است به

به عنوان مطلبي کـه هـم دارای   ‹‹ خدا در آسمان است و تو در زمين››این مطلب را که 
گيرم.رابطه ميان چنين خدایي و معنای مثبت است و هم دارای معنای منفي در نظر مي
کتـاب  از نظـر مـن موضـوع    ، چنين انساني و رابطه ميان چنين انساني و چنين خـدایي 

فيلسوفان این را بحران ادراک بشری یعني علـت نخسـتين    .و ذات فلسفه است مقدس
وقتي که من . نگرددر این تقاطع به شخصيت عيسي مسي  مي کتاب مقدسنامند و مي

بنـابراین فـرض   . تفسـير آن را ، شومبا سندی همچون نامه به روميان پولس مواجه مي
ياس از این رابطه مواجه کنم که او با همان معنای غير قابل تردید و غير قابل قآغاز مي

 F0rstman.1929.p.39))‹‹ . . . بود که من خودم با آن مواجه هستم

در پاسخ به بحران اخالقـي زمـان خـودش    ، گویدطبق آن چه که خود او مي، رهيافت دیالکتيکي بارت
وژی توان گفت که این رهيافت مقاومتي در برابر یکـي گـرفتن خـدا بـا ایـدئول     ایجاد شد و در حقيقت مي

توان تکميل کننده نقد عصر روشنگری درباره دین این الهيات جدلي را مي. غالب در فرهنگ آن زمان بود
 . (p.132)دانست 

در دو کتاب بـه ثبـت رسـيده    ، ها و سخنراني هایشعالوه بر مقاله، عمده تحقيقات بارت در این زمينه
 0‹‹اصـول عقایـد مسـيحيت   ›› یگری کتابنوشته و د‹‹ آنسلم››یکي کتاب عجيبي است که درباره . است

(Christian dogmatic)پيمایـد  ها مسيری را کـه الهيـات دیـالکتيکي بـارت مـي     . بر اساس این نوشته 
 :(ford. 1989.pp33-34)توان چنين ترسيم کردمي
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نقد عصر روشنگری از دین ادعای عقالني بودن : عصر جدیدبيان فشرده مسأله الهيات سنتي در ، اول

هایي را که الهيات به وسيله آن موجه بودن و انسجام مطالب دیني را به اثبات ن را باطل کرد و ضمانتدی
جدیدی را که از تحليل وجود انسان به دسـت آورده   هایضمانت 16‹‹شالیر ما خر››. از بين برد، رساندمي
. به کلي نابود شد، ‹‹ساله به روميانر››در کتاب ، ها نيز با نقد بارت از دیناما این ضمانت، مطرح کرد، بود

. توان اقدامات مدرنيتـه را معکـوس نمـود   در حقيقت بارت راه خود را با کشف این مطلب پيدا کرد که مي
، هایي که مقدم بر ایمان استهای عقلي خود را در تحليلضمانت، سؤال بارت این بود که چرا باید ایمان

توجيـه معرفتـي خـود را    ، اید در اتصال با سخن گفتن از جهانجستجو کند؟ چرا سخن گفتن از ملکوت ب
این نتيجـه را بيـان نمـود کـه     ، نوشت آنسلمپيدا کند؟ چرا مسئله برعکس نباشد؟ او در کتابي که درباره 

مطالب دیني دارای انسجام دروني هستند و لذا برای اثبات عقالنيت دین باید رشته بهم تنيـده ارتباطـات   
 . کرد تا به آن دست یافتها را دنبال آن

درواقـع  . های کليسایي بـه اوسـت  به مسي  و ارجاع و داللت همه بحث؛ انحالل دیالکتيکي دین دوم

به عقيـده ی  . منتقل کرد (Christology)بارت دیالکتيک زمان و سرمدیت کرکگور را به مسي  شناسي 
نموده و خط مرگ را در طول این خـط  با هم ارتباط برقرار ، وی زمان و سرمدیت بدون تماس با یکدیگر

بين خدا و مخلوقـات بلکـه بـه     (general border)اما نه به عنوان یک مرز کلي ، کنندرسم مي، تماس
که مسـي  قـوم   ‹‹ زنده شدن عيسي››مرگ و ، یعني به عنوان حيات، عنوان تعينات وجود واحد مخلوقات

فقط در این صـورت اسـت کـه    .(resurrection of Jesus the Christ of Israel)بني اسرائيل است 
 p.34) گيرد .)تفاوت کيفي نامتناهي زندگي ما را نيز در بر مي

 بلکـه بـرعکس    ،تفاوت کيفي نامتناهي ميان ما و خـدا یـک فاصـله نيسـت     البته به عقيده ی وی این
 او در  .دهـد و دال بـر نــزدیک بـودن خــدا بـه ماســت       واقعيـت مسـي  را تشــکيل مـي    ، این تفـاوت 

 (The Christian's place in society)‹‹ جایگاه فرد مسيحي در جامعه››یک سـخنراني تحت عنوان 
 کار الهيات را شبيه کار کسي دانسـت کـه سـعي دارد پرنـده ای را در حـال      ، ایراد کرد 1001که در سال 

 بـارت را توصـيف    پرواز رنگ کند که این تشبيه به نحـو شایسـته ای اصـول عقایـد و روش دیـالکتيکي     
 . نمایدمي

خـدایي کـه   . سـت  (subject)ای وصف ناپذیر فاعل شناسا گوید که به گونهبارت از خدایي سخن مي
، مختـار ، خدایي که زنـده . نيست (comprehensible)است اما قابل درک  (knowable)قابل شناخت 

 (.Barth .1981.p.32)عادل و مطلق است
 the world of God and the task)‹‹ کالم خدا و و يفه روحانيت››با نام بارت هم چنين در رساله ای 

of the ministry)  اول : بين سه شيوه سخن گفتن از خدا تمایز قائل شـد ، به طبع رسيد 1038که در سال
ميل به عينيت در این رهيافت مشـهود اسـت و    ی بارت هر چندبه عقيده: شيوه اعتقادی یا راست کيشي

هم چنين در این . با خود خدا در هم آميزد، های ما از خداشود که توصيفل این شيوه باعث ميلکن اعما
از . شود که دست از تفکر کشيده و صرفا  به اوامر و نواهي پاسخ مثبت دهندها خواسته ميطریق از انسان

عرفان یـا انتقـاد از    شيوه دوم نوعي. شودنظر بارت این شيوه در نهایت به امری سرکوب گرانه تبدیل مي
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خواهد که تسليم خدا شده و خواهان هـر چيـزی منجملـه مـرگ خودمـان      این شيوه از ما مي. خود است
تواند وحي الهـي  نمي في نفسه،، داند اما معتقد است که نفي انسانيتبارت این شيوه را مردود نمي. باشيم
 . باشد

، داند. در دیالکتيک حقيقت حقه خـدا ن شيوه ميشيوه دیالکتيک است که بارت آن را بهتری، شيوه سوم
ای شایسته و به وسيله حرکـت مـداوم فکـر ميـان     به گونه، توان آن را به طور مستقيم درک کردکه نمي

او تصـدیق   (concealment) ‹‹خفـای ››و  (glory)‹‹ جالل خدا››یعني ميان ، پاسخ مثبت و پاسخ منفي
 .(Barth.1981.p.28) شودمي

بارت دیالکتيک را به معاني مختلفي ، ((The Gottingen Dogmatics 11 صول عقاید گوتينگنادر کتاب 
 به کار مي برد:

 ضـرورت و  ، مانند امکـان و عـدم امکـان   . ( دیالکتيک مفاهيمي که بدون یکدیگر قابل تصور نيستند1
ن دیالکتيـک  .از نظر بارت ای(heteronomy) و دیگر ساالری (autonomy)خودساالری ، عدم ضرورت

زیرا خدا را نمي توان . در حوزه ی الهيات جایي ندارد (dialectic of concept)یعني دیالکتيک مفاهيم 
 هـر چقـدر   ، اگـر خـدا در یـک دیالکتيـک مفهـومي جـای بگيـرد       . در هيچ طرح و مفهومي زنداني کـرد 

ـ    ، رابطه ميان خدا و جهان، این دیالکتيک پيچيده باشد  شـود و جهـان   ذیر مـي رابطـه متقابـل و عکـس پ
به همان اندازه ضروری مي شود کـه خـدا بـرای جهـان ضـروری      ، در عدم ضرورت خودش برای خداوند

 . است
 dialectic)‹‹ دیالکتيک تعارضات درون جهاني››یا  (dialectic of existence)( دیالکتيک وجودی 8

of inner – worldly antinomies)  نسـبي   بارت این دیالکتيک را دیالکتيـک(relative dialectic) 
. جنـگ و صل  را تجربـه مـي کنيــم   ، لـذت و رنج، زیبایـي و زشتي، ما سـعادت و عدم سعادت. نامدمي

را در جهــان خلــقت   ( dysteleologyو عـدم غایت انگاری ) (teleology) هـم چنين غـایت انگاری
خود را در قالـب دیالکتيـک وجـودی بـه مـا      به عقيده ی بارت گرچه خدا کالم . دسـت اندرکار مي بينيم

آن چه کـه بـرای   . لکن نمي توان گفت که کالم خدا با این نوع دیاکليتک یکي است، خطاب کرده است
بلکه تعارض بسـيار برتـر   ، تعارضات درون جهاني نيست، یک متأله باید مهم باشد و مورد توجه قرار گيرد

  .است‹‹ جهان››و ‹‹ خدا››
و یـا دسـت کـم بـه      (dialectic as atheological method)عنوان روش کالمي دیالکتيک به  (3

 (subject)تفکر دیالکتيکي تشخيص مي دهد کـه خـدا همـواره عـالم     : عنوان یک روش تحمل کالمي
ما تبدیل شود .در این خصوص بارت مي گوید کـه تفکـر و سـخن     (object)است و نمي تواند به معلوم 

ه طور مداوم از یک مفهوم نامناسب به مفهوم دیگر در حرکت باشد و در همان حال باید ب گفتن ما از خدا
 . مي باید به کلمه خدا اجازه دهيم که همه مفاهيم ما را تعریف کند

به خصوصيت دنيوی و بشری اصول عقاید تعلق دارد و در بهشت ما دیگر نيازی ، این تفکر دیالکتيکي
 . به تفکر دیالکتيکي نداریم
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وحي اختفای خدا و تأکيـد متقابـل بـر آزادی بنيـادین خـدای بخشـنده در همـه        ، این دیالکتيک محور
چه مـا  ، رکن دیالکتيکي وحي و انکشاف الهي این است که در خفا روی مي دهد. روابطش با جهان است

 و یـا در مـورد عيسـي مصـلوب؛     کتاب مقدسدر مورد موعظه بشر بيندیشيم و یا در مورد گواهي بشر در 
وحي خدا غيرمستقيم و پنهان است و چيزی نيست که بشود آن را به نحـو بـي واسـطه و یـا بـه وسـيله       

ــي درک نمــود ــت تجرب ــامال  ناشــناخته    . واقعي ــه صــورت ک ــا ب ــا م در عيســي مســي  مصــلوب خــدا ب
(completeincognito) این خفای الهي از نظر بارت یک واقعيت کالمي اسـت و نـه   . مالقات مي کند

مشخص کنـنده بحث او در مـورد هر امـر  ، تفکر دیالکتيکي بارت، ک محدودیت معرفت شناختيصرفا  ی

و در نظریه تثليث کـه بيـان کننـده    ‹‹ اهلل صور سه گانه کلمه ›› مثال  این تفکر در بحث . عقـيدتي است

و هـم   هم در رویداد عيني تجسد (theindissoluble subjectivity of God)انفسي بودن پایدار خدا 
 دهد .خود را نشان مي، در پاسخ انفسي مؤمنان به آن رویداد است

 بـه وضـوح مشـاهده    ، هم چنين مي توان ایـن تفکـر را در بحـث بـارت در مـورد نظریـه ی انتخـاب       

 یـا  ‹‹ ایمـان ››یـک امکـان مضـاعف    ، بـرای هـر شـخص در هـر لحظـه ای     ، براساس این نظریـه . کرد

 هـای مـا بلکـه در    تصميم ميـان ایـن دو امکـان نـه در دسـت     ››نهایت وجود دارد ولي در ‹‹ بي ایماني››
  ‹‹های خداستدست

یعني ، بر تنش دیالکتيکي صفات قابل انتقال و غير قابل انتقال مبتني است، بحث بارت از صفات الهي
 زنـده و تمـام نشـدني خـدا بایـد بـه وسـيله         واقعيـت ››بر وجود خدا برای ما و جود خـدا بـرای خـودش    

حتـي اگـر آن   ، توانيم با گفتن یک کلمهما نمي ‹‹.و ازليت توصيف شود (personality)شخصيت صفات
برای سخن گفتن از خدا باید تفکر و تأمل کرد و مطالب زیادی را . از خدا صحبت کنيم، کلمه عشق باشد

 . بيان نمود
ي خـدای پنهـان   وحـ ، درست همان طوری که وحي. این تفکر در انسان شناسي بارت نيز آشکار است

، هـا اما نه به انسان جمعي بلکه به امر انساني در ميان انسان. وحي خطاب شده به انسان نيز هست، است
 .pp.29-30) )( homo absconditus)یعني به انساني مخفي و پنهان و به انسانيت غایب 

ميان پيدا و پنهان قرار  مسي  در تقابل. مسي  شناسي نيز نيازمند تأمل دیالکتيکي است، به عقيده بارت
الهيات مسيحي باید با هوشياری ویژه ای متوجه . معرفتي دیالکتيکي است، همه معرفت ما از مسي . دارد

اگر الهيات مسـيحي  . باشد (soteriology)خصوصيت دیالکتيکي بحث مسي  شناسي و بحث رستگاری 
. از دیدگاه وی عيسي ناصری ،وحي اسـت  .این دو مبحث را کنار بگذارد باید از خود وحي نيز دست بکشد

 . او انسانيتي است که با کلمه اهلل متحد شده است
 ، بارت مسي  را کالم مکشوف کننده خدا بر انسان و بخشش او مي دانـد و لذاسـت کـه بـه نظـر وی     

 های فلسفي متوسـل شـد بلکـه بایـد از طریـق روبـه رو شـدن        برای شناختن خدا نمي توان به استدالل
. هم چنين همان گونه که خدا را از طریق مکاشـفه او در  (ford.1986.p43)دخدا را رؤیت نمو، سي با م

رستگاری و نجات انسان نيز در یک ارتباط وجودی با عيسي مسي  ميسر ، عيسي مسي  مي توان شناخت
عيسـي مسـي    ››در یکي شدن با اوست که حقيقت نجـات تحقـق مـي پـذیرد:     ، است و به عبارتي دیگر



 1717 الهیات دیالکتیکیالهیات دیالکتیکی 
(Dialectical Theology) 

 

پاسـخ الهـي پرسـش از     زیـرا او هسـت. . .  ، حقيقت است او آشکاری و معرفت آن چيزی است که هست
. عنوان حقيقت در ما قرار داده استفعل کامل خدا در عيسي مسي  برای ماست که حقيقت را به، حقيقت

 ‹‹ . . .ل آیدو برای رسيدن به این حقيقت انسان باید فقط آن را تشخص دهد و به وسيله ایمان به آن نائ
(Hunsinger. 1991,p.137) 

نمونـه نخسـتين هرگونـه رابطـه خـدا و      ، از نظر بارت وحدت متجسم طبایع الهي و انساني در مسـي  
با وجود این هر . مخـلوقات است و نکته اصلي همه تفکـرات دیالکتيکي در الهيات مسيحي همين جاست

 . ياز به تأملي دیالکتيکي داردآموزه ای اعتبار خاص خود را به همراه داشته و ن
 از تشـبيه و  ، هـای خـود عـالوه بـر اسـتفاده از زبـان دیـالکتيکي       البته بارت برای بيان افکار و اندیشه

 انـد ماننـد وقتـي کـه بـارت تجـارب        برخي از تشبيهات وی منفي یا سـلبي . استعاره نيز بهره جسته است
 گویـد کـه انسـان    مرگ یـادآوری مـي کنـد و مـي    انسان را درخصوص محدودیت و اجتناب ناپذیر بودن 

 در دسـترس نمـودن و پنهـان    ، رازآميـز بـودن  ››ها را به عنوان رویدادهایي تلقي ميکند که بـا  این تجربه
 فـي نفسـه رویـدادهای لطـف     ، چنين تجاربي از منفي بودن و سلبي بودن. بودن خدا تشابهات منفي دارد

 امکـان لطـف خـدا در عـين غيرقابـل      ، ي هسـتند کـه در آن  بلکه مشخص کننـده جایگـاه  ، آميز نيستند
 در جایگـاه عميـق تـری    ، ما در پاسخ منفي خـدا  (Barth. 1981.p32)‹‹ شوددرک بودن قابل درک مي

 بهتـر قـادر اسـت    ، وجـود ( night side) ‹‹طـرف تاریـک  ››. گيریم نسـبت بـه پاسـخ مثبـت او    قرار مي
برخـي دیگـر از    وجود.( sunny sideتابنده و روشن ) طرفی پيام الهي باشد نسبت به حامل و واسطه
( positiveanalogiesایجـابي و مثبـت )  ، در قلمرو ایمان بشر نسـبت بـه فعـل خـدا    ، تشبيهات بارت

 . هستند
و نيز در یک ارتباط دائمي با وحي قرار ندارند ولي ، ها دارای وحي نيستندبرای مثال از نظر بارت انسان

مـثال  عمـل ایمـان آزاد بـا عمـل لطـف آزاد خـدا        . شباهتي با عمل الهي پيدا کندعمل بشر ممکن است 
 . مطابقت دارد

‹‹ تشبيه ایمـان ››در بخشي پيرامون  (church dogma tics)‹‹ اصول عقاید کليسا››بارت در کتاب عظيم 
(analogia Fidei )فت کـه  در مجموع مي توان گ. این موضوع را به تفصيل مورد بحث قرار داده است

‹‹ خدا مطابق است با خود خدا هم  ـاهرا  هـم باطنـا    ››: موضوع محوری آموزه خدا از نظر بارت این است
(God corresponds to God self at intra and at extra) (p.33) 

یک فرد متکلم و متأله چه به نحو دیالکتيکي سخن بگوید یا به نحو تشبيهي باید تفکرش پویا باشد و 
از نظر بارت تفکر کالمي شبيه عبور . ز خود انتقاد کرده و خویشتن را در معرض اصالح قرار دهدهمواره ا

از یک نهر است که باید برای عبور از آن از یک سنگ روی سنگ دیگری بپریم ولکن حرکت خود را به 
 (.p.33)گونه ای تنظيم کنيم که از افتادن به درون نهر جلوگيری شود 
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 دیالکتیکی با الهیات لیبرال های الهیاتتفاوت

مي توان آن را وجه مهم امتياز الهيـات بـارت بـر     درواقعمهم ترین تفاوت بارت با متألحين ليبرال که 
 . است کتاب مقدسرهيافت وی به ، الهيات ليبرال نيز دانست

 رهيافـت  ››بارت سعي داشت ایـن مسـئله را تبيـين کنـد کـه چـرا اگـر او مخيـر مـي شـد کـه بـين             
ی و نظریـه (the historical – critical approach to the bible) ‹‹یخي نقادانه به کتاب مقدستار

 متـألهين  . گزیـد  یکي را انتخاب کنـد، نظریـه الهـام را بـر مـي      (the doctrine of inspiration)الهام
 ير افکـار  هایي مثـل خـود مابودنـد و تحـت تـأث     انسان، کتاب مقدسليبرال عقيده داشتند که نویسندگان 

 هـای عصـر خـود قـرار داشـتند و بنـابراین بـه        هـای زندگــي و جهـان بينــي    رایج زمان خـود و شـيوه  
ها به گونه ای نقادانه و در زمينه تاریخي مربوط به خودشـان برخـورد   منظور فهم متون مقدس باید با آن

 . کنيم
کرد و مطالعه پولس را به نحـوی   بارت با کمال شجاعت دیدگاه و روش متالهين ليبرال را مردود اعالم

عنـوان شـده   ، آغاز نمود که گوئي درباره موضوعي سخن مي گوید که خطاب به بـارت و معاصـرین وی  
 مطالعـه کـرد  ، در حقيقت بارت پولس را به عنوان کسـي کـه زبـان گویـایي حقيقـت الهـي اسـت       . است

(forstman. 1929.p.35). 
هيات ليبرال تأکيد بارت بروحي و انکشاف الهي است به جـای  تفاوت مهم دیگر الهيات دیالکتيکي با ال

 . تأکيد بر دین بشری
یعني کامال  دیگر است  (God is God)‹‹ خداست، خدا››مطلب بنيادین در الهيات بارت این است که 

بلکه هم چنين ، ؛ و این رازی است که هر چند ورای این جهان است ولي نه تنها جهان را تبيين مي کند
 داوری مي کند و بـدین وسـيله هـر چيـزی را کـه در جهـان هسـت و        ، باره جهان با یک معيار خاصدر

 در برابـر خـدا بـه نيسـتي تبـدیل       هـا ها را نفي مي کند ،و بـدین ترتيـب انسـان   همه انسان، باالتر از آن

  عيسـي مسـي  ››خـدا کـه پـولس اغلـب آن را      (the gospel)اگـر بشـارت    لذا از نظر بـارت . مي شوند
نامد، به عنوان محل تالقي و نقطه ی تفکيک دو عالم یعني  مي (Jesus Christ our lord)‹‹ پروردگار

بـود.   (total hopelessness)عالم غيب و شهادت  هور نمي کرد وضعيت بشر، وضعيت فالکت کامـل 
ی مطلع یک پيام دیني برا (the Gospel)بارت بشارت هم لطف است و هم داوری. انجيل  به عقيده ی

: نيسـت ، کردن نوع بشر از الوهيت خود و یا اطالع دادن به بشر در مورد این که مي توانند الهـي بشـوند  
رسـتگاری از طـرف خـدا بـه سـوی      . ها متمایز استانجيل از خدایي صحبت مي کند که کامال  از انسان

ها هـيچ حقـي ندارنـد کـه     ند و آنها به عنوان انسان نمي توانند خدا را بشناسزیرا انسان، آیدها ميانسان
انجيل چيزی در ميان چيزها نيست که بتواند مسـتقيما  فهميـده و   . چيزی از خدا برای خودشان ادعا کنند

باید همـواره  ، کالمي که چون هميشه جدید است. انجيل کالم منشأ نخستين همه چيزهاست. درک شود
یک تجربه و یا یک احساس هر قدر هم ، یک رویداد، بنابراین انجيل. با ترس و لرزی جدید دریافته شود

ادارک روشن و عيـني است از آن چه که چشم ندیـده و گوش نـشنيده ، بلکه انجيل. نيست، مطبوع باشد
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چيزی بيش از توجه یا فهم یـا هـم فکـری    ، ها طلب مي کندبه عالوه آن چـه که انجيل از انسان. است
 زیـــرا ، مـــي خواهـــد (co-operation) دراک و تعـــاونا، مشـــارکت، هـــاانجيـــل از انســـان. اســـت

خلـق  ، انجيل پيامي است که ایمان به خدای زنده را فرض مي نماید و آن چيزی را که فـرض مـي کنـد   
 .(forstman. 1929.p.37)کند  مي

 حقيقت و قـدرت بشـارت را ندیـده مـي گيـرد زیـرا مـي کوشـد تـا بشـر           ، به نظر بارت الهيات ليبرال
 هـا بشـارت   ليبـرال . ها بگوید که چگونه مي توانند الهي شـوند ش آگاه کند یا این که به انسانرا از الوهتي

 اما بارت هـيچ نشـاني از چنـين امـوری     . را یک تجربه یا یک رویداد و یا یک احساس به شمار مي آورند
 فقـط   خداسـت و لـذا بشـارت را   ، خـدا ››به عقيده وی مبنـای پـولس ایـن بـود کـه      . یافتدر پولس نمي

‹‹ .یعني با آن چيزی که هيچکس ندیـده و نشـنيده اسـت دریافـت کـرد     ، مي توان با ترس و لرزی جدید
((p.38 

 هـای بـارت   و سومين اختالف مهم الهيات دیالکتيکي با الهيات ليبرال این اسـت کـه براسـاس آمـوزه    

 و جـوی خـدا   خدا در جست و جوی نجات بخشي انسان گناهکار است و نـه ایـن کـه انسـان در جسـت      

 باشد .
از نظر بارت هر نوع جستجوی دیني انسان برای رسيدن به خدا بي نتيجه است و خدا مفقود نيست که 

هميشه به یافتن خدایي مطابق ميـل  ، جستجوی انسان برای رسيدن به خدا. نياز باشد او را جستجو کنيم
قيـده بـه دور بـودن خـدا از بشـر      انـسان منجر مي شود و لذا یک چنين تالش بيهوده ای که براساس ع

 . از نظر بارت مردود و محکوم است، شکل مي گيرد
 به عقيده ی وی رسيدن به رابطه ای با خدا کـه منجـر بـه رسـتگاری بشـود فقـط بـا موهبـت الهـي          

(giftof God) این موهبت لطف نام دارد و فقط از طریق ایمان مي توان آن را دریافت . گرددممکن مي
  رسـاله بـه روميـان   بـارت در  . شـود به نفي موهبت خداوند منجر مـي ، انسان به فعل خودش اتکای. کرد

هم چنين به این معنـا  . ها مي توانند یا باید کاری بکنندلطف به این معنا نيست که انسان. .  .››: گویدمي
دهد و را انجام مي لطف به این معناست که خدا کاری. نيست که آنها مي توانند یا باید کاری انجام ندهند

لطف بدین معناست که خدا کاری کـامال   . نيز لطف به این معنا نيست که خدا هر کاری را انجام مي دهد
بلکه کاری کـامال   ، نه این که کاری را این جا و کار دیگری را آنجا انجام مي دهد، قطعي انجام مي دهد

ـ   . دهـد هـا انجـام مـي   معين و قطعـي را در انسـان    ن معناسـت کـه خـدا گناهـان انسـان را      لطـف بـه ای
 (p.38) ‹‹بخشدمي

درخصوص چگونگي معرفت ما به خدا مي گوید که ما خدا  اصول عقاید کليساهم چنين بارت در کتاب 
خدا ارتباط ميان  . . .››از نظر بارت . را مي شناسيم چون او خدایي است که خود را بر ما مکشوف مي کند

 loving)‹‹ خدای عاشق››اما او . و ایجاد مي کند و بنابراین او عاشق ماستخودش و ما را جستجو کرده 

one) پروردگـار اسـت و   ، به صـورتي آزاد ، به عنوان پدر و پسر و روح القدس است که هم چنين بدون ما
 (.Ford. 1989. p.36)‹‹ خدا کسي است که آزادانه عشق مي ورزد، برای خود زندگي مي کند
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 رت در الهیات معاصرجایگاه و اهمیت با

و مسي  به  13و معرفي خدا به عنوان کامال  دیگر 18کارل بارت با طرح یک الهيات دیالکتيکي و تنزیهي
ساخته و واسطه ی فيض حـق   18عنوان مظهر و تجلي خداوند یعني کسي که خدا خود را در او مکشوف 

 . دهم دميدروح تازه ای در کالبد بي جان ایمان مسيحي قرن نوز، تعالي است
 و معرفت حق را نه امری اکتسابي بلکـه امـری موهـوبي بـه شـمار       15بارت انسان را گناهکار دانست 

 رود بـه بـن بسـت خواهـد رسـيد      هایي که از انسـان بـه سـوی خـدا مـي     آورد و اعالم نمود که همه راه
 رو شدن بـا مسـي    و در حقيقت این خداست که در جستجوی انسان است .انسان نيز فقط از طریق روبه 

 عيسـي مسـي  حقيقـت    :››شـود  ی نجات و رسـتگاری مـي  و برقرار کردن ارتباط وجودی با وی ،شایسته
 و بـرای رسـيدن بـه ایـن     . .  زیـرا او هسـت.  ، او آشکارگي و معرفت آن چيزی اسـت کـه هسـت   ، است

 .Hunsinger)‹‹ حقيقت انسان باید فقط آن را تشـخيص دهـد و بـه وسـيله ایمـان بـه آن نائـل آیـد        

1991.p.137) 
ها و آشنایي مردم با خـدای حـي و   قابليت و نيز موفقيت الهيات بارت در زنده کردن عشق خدا در قلب

مي تواند از مهم ترین امتيازهای اندیشه ، حقيقي که در جست و جوی نجات بخشي انسان گناهکار است
 بارت بر الهيات ليبرال محسوب گردد. 

 ت به عنوان پيشـگام نهضـت بـزرگ تجدیـد حيـات الهيـات در جهـان معاصـر         عالوه بر این مهم بار

تأثيرات تعيين کننده دیگری نيز در تاریخ تفکر به جای گذاشته است که به اختصار به چنـد مـورد اشـاره    
 مي شود:

( راه حل بارت در خصوص تعارض دین و علم با طرح این مطلب که علم و دین به دليـل تفـاوت در   1
بـرای بسـياری از   ، ش و غایت هيچ فصل مشترکي ندارند و لذا تعارض ميان آنها منتفي استرو، موضوع

 . متفکران بعد از او راهگشا بوده است
 ( بارت بر این عقيده بود که زبـان کتـاب مقـدس تمثيلـي و اسـتعاری اسـت چـرا کـه بایـداز زبـان           8

 ي کـه فراتـر از زمـان و مکـان اسـت      انساني محدود به زمان و مکان استفاده مي کنـد تـا دربـاره خـدای    
 . عالوه بر زبان دیالکتيکي بایـد از زبـان تمثيـل نيـز سـود جسـت       کتاب مقدسلذا در فهم ، سخن بگوید

 این دیدگاه بارت امکانات جدیدی را فراروی الهيـات فلسـفي قـرار داد و بـه ارتقـای زبـان دینـي یـاری         
 رساند. 
تان جدید یعني این که به جای جست و جوی در مـورد  ( بارت با معکوس کردن الگوی مذهب پروتس3

اولـين مابعدالطبيعـه مسـي     ، جایگاه عيسي در تاریخ باید به جست و جوی جایگاه ما در عيسـي پرداخـت  
 (.Ford. 1989. p.46)شناسانه غرب را ابداع نمود 

، ادیان قرار گيرد ( کار بزرگ دیگری که بارت انجام داد و به نظر مي باید الگوی عمل متفکران سایر8
شـيوه  . اقدام او در مورد وحدت کليساها و تالش برای جلوگيری از تشتت و تفرقه در عالم مسيحيت بـود 

 . برخورد وی با مخالفان همواره شيوه ای نقادانه ولي محترمانه بود
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 ( 1885-1818هر چند پاپ پيـوس دوازدهـم بـارت را بـزرگ تـرین متألـه بعـد از تومـاس آکـوئيني )         
 امـا عـده ای بـارت     (Barth. 1965.p.1)همچنين پرنفوذترین عالم الهيات قرن بيستم دانسـته اسـت   و 

 را به عنوان یک متکلم مرتجع مورد انتقاد قرار مـي دهنـد و از او بـه عنـوان کسـي یـاد مـي کننـد کـه          
 ایمـان در  زنـداني کـردن    درصدد بود ایمان را از گزند عصر تجدد نجات دهد ولي این کـار را بـه وسـيله   

 ؛ هـا صـحي  نيسـت   اما این گونه قضـاوت . انجام داد کتاب مقدسحجره مهر و موم شده حقيقت وحياني 
 تفکـر بـارت چـه از لحـا  سـاختار و چـه بـه لحـا  کوشـش مـداوم           . زیرا تفکر بارت کامال  جدید است

 بـه نـام   اگـر چيـزی    درواقـع . تفکـری نـو و بـدیع اسـت    ، برای رسيدن به توافق بـا نهضـت روشـنگری   
 .Ford. 1989)توان یگانه نماینده اصلي کالمي آن دانست بارت را مي، پست مدرنيسم وجود داشته باشد

p.25)     مـي تـوان گفـت    . زیرا آثار بارت کوششي است گسترده برای فراتـر رفـتن از نهضـت روشـنگری 
 بـه نهایـت خـود     که بارت نقد عصر روشنگری از دیـن را کـه نماینـدگان آن نيچـه و فـویر بـاخ بودنـد،       

 بـه انجـام   ، بلکه به وسيله معرفـي دوبـاره پيـام انجيـل     ،های رایج زمانامااین مهم را نه با مالک، رساند
 رساند. 

وی موفق شد در برابر مابعدالطبيعه مکانيکي عصر روشنگری که متفکران بزرگـي هماننـد هگـل بـه     
نيز در اوج بحران مدرنيته و هنگامي که بشـر   مانندی عرضه کند وبدیل بي، معارضه با آن برخاسته بودند

، ثمر بودن اندیشه آرمان شهری مدرن بود، با ارائه بينشـي نـو  شاهد بي، خسته و مأیوس از وضعيت جدید
 معنویت گم شده در وادی هيچ انگاری را به وی بازگرداند. 

توان از وی مي. دانست بارت را باید پيشگام نهضت بزرگ تجدید حيات الهيات در جهان معاصر درواقع
 . ها آموخت و به کار بستدرس

 هانوشتپی

ــه   . . 11 ــي ترجم ــت دین ــن: راس ــت دی ــات راس ــه   الهي ــي ترجم ــت دین ــن: راس ــت دی ــات راس ــه   ortho dixyی ی ی واژهی واژهالهي ــه ریش ــت ک ــه اس ــه ریش ــت ک  ی آن ی آن اس
 یعنـي عقيـده   یعنـي عقيـده     DOXAیعنـي درسـت و   یعنـي درسـت و     ARTHOSمرکـب از دو کلمـه یونـاني    مرکـب از دو کلمـه یونـاني      orthodoxکلمه کلمه 
 قبول اکثریت قریـب بـه اتفـاد مسـيحيان بـوده      قبول اکثریت قریـب بـه اتفـاد مسـيحيان بـوده        شود که موردشود که موردباشد و به آن نوع مسيحيتي اطالد ميباشد و به آن نوع مسيحيتي اطالد ميميمي

  13021302ویليام ویليام . . )ر. ک هوردرن)ر. ک هوردرن. . های مسيحي درج گردیده استهای مسيحي درج گردیده استی رسمي گروهی رسمي گروههاهاها و بيانيهها و بيانيهو در اعتقاد نامهو در اعتقاد نامه
 ((11ص ص 
. الهيات عقالني یا طبيعي یا تکویني شامل مباحث مختلف درباره خدا و دین بـا اسـتمداد از عقـل و    . الهيات عقالني یا طبيعي یا تکویني شامل مباحث مختلف درباره خدا و دین بـا اسـتمداد از عقـل و    88

 بدون اتکا به وحي است .بدون اتکا به وحي است .
  کتاب مقدسکتاب مقدسقرار داشتند که قرار داشتند که   ((FUNDOMENTALIST))بنيادگراها بنيادگراها ، ، هاها. در مقابل نهضت ليبرال. در مقابل نهضت ليبرال33

ها هر چند ليبراليزم با داعيه ها هر چند ليبراليزم با داعيه از نظر آناز نظر آن. . مخالف بودندمخالف بودند  کتاب مقدسکتاب مقدسو با نقادی و با نقادی   راالهام مصون از خطا دانستهراالهام مصون از خطا دانسته
 ..اصالح و بازسازی دیني به وجود آمد اما به عاملي جهت تخریب ایمان مبدل شد .اصالح و بازسازی دیني به وجود آمد اما به عاملي جهت تخریب ایمان مبدل شد .
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استاد دانشگاه در گـوتينگن و  استاد دانشگاه در گـوتينگن و  . . متولد هانوورمتولد هانوور( ( 12001200-10311031))  ((RUDOLF – OTTO))رودلف اتو رودلف اتو   ..88
 The kingdom of God and the)))ملکوت خدا و پسـر انسـان   ملکوت خدا و پسـر انسـان     ""صاحب دو تاليف مهم صاحب دو تاليف مهم . . ماربورگماربورگ

son  و مفهوم امر قدسيو مفهوم امر قدسي  ((the idea of holy))  

یکي از مشـهورترین  یکي از مشـهورترین  . . گاه ماربورگگاه ماربورگ( استاد دانش( استاد دانش10101010-12281228))  ((Rudolf Bultman)). رودلف بولتمان. رودلف بولتمان55
هـای  هـای  در قرن بيستم و متأثر از اندیشهدر قرن بيستم و متأثر از اندیشه  عهد جدیدعهد جدیدمتفکران پيشرو در حوزه ی الهيات و به خصوص تفسير متفکران پيشرو در حوزه ی الهيات و به خصوص تفسير 

در در . . به مرکز مباحث الهيات جدید مبدل شدبه مرکز مباحث الهيات جدید مبدل شد  ""عصر جدید و اسطوره شناسيعصر جدید و اسطوره شناسي""بولتمان با انتشار مقاله بولتمان با انتشار مقاله . . بارتبارت
 خصوص رابطه بارت و بولتمان نگاه کنيد به :خصوص رابطه بارت و بولتمان نگاه کنيد به :

 ، ، شـماره نـوزدهم  شـماره نـوزدهم  ، ، هفـت آسـمان  هفـت آسـمان  ، ، شمس الملوک مصطفویشمس الملوک مصطفوی، ، بولتمان و بارتبولتمان و بارت، ، ((  13281328)). . فرستمن جکفرستمن جک

0505-1111  .. 
به معنای به معنای   ""جدیدجدید""ترکيبي متناقض به نظر ميرسد چرا که ترکيبي متناقض به نظر ميرسد چرا که   ((neo - orthodoxy)). راست دیني جدید. راست دیني جدید00

یـن عنـوان   یـن عنـوان   مي باشد .اولين بـار ا مي باشد .اولين بـار ا   ""قدیمي و سنتيقدیمي و سنتي""که راست دیني به معنای که راست دیني به معنای تازه و متفاوت است درحاليتازه و متفاوت است درحالي
اما در حال حاضر جریان جدیدی که توسط کارل بارت در الهيات ایجاد شده اما در حال حاضر جریان جدیدی که توسط کارل بارت در الهيات ایجاد شده ، ، توسط مخالفين به کار رفتتوسط مخالفين به کار رفت
 به این نام خوانده مي شود .به این نام خوانده مي شود .

در بحبوحه بحران جنگ در بحبوحه بحران جنگ   10101010در سال در سال   ((The Epistle to The Romans))  ""رساله به روميانرساله به روميان"". کتاب . کتاب 11
نگاشته شد و به سرعت به کتـابي  نگاشته شد و به سرعت به کتـابي  ، ، الهيات رایج آن زمانالهيات رایج آن زمان  و فروپاشي امپراتوری دوم آلمان و نيز فروپاشيو فروپاشي امپراتوری دوم آلمان و نيز فروپاشي

پس از به قدرت رسيدن حزب نازی منتشر شد و پس از به قدرت رسيدن حزب نازی منتشر شد و ، ، 10881088ویرایش دوم کتاب در سال ویرایش دوم کتاب در سال . . پر فروش تبدیل شدپر فروش تبدیل شد
بـارت در مقدمـه ویـرایش اول    بـارت در مقدمـه ویـرایش اول    . . های متعدد بعدی از روی همين ویرایش صورت گرفته استهای متعدد بعدی از روی همين ویرایش صورت گرفته استتجدید چاپتجدید چاپ

 تفسير در کوششي مصـرف شـده کـه روح کتـاب مقـدس را کـه       تفسير در کوششي مصـرف شـده کـه روح کتـاب مقـدس را کـه       ))همه قوای من برای ))همه قوای من برای : : کتاب مي گویدکتاب مي گوید
آن چه زمـاني دارای اهميـت   آن چه زمـاني دارای اهميـت   . . است از طریق تاریخ و ورای تاریخ ببينماست از طریق تاریخ و ورای تاریخ ببينم  ((eternal spirit))  روحي سرمدیروحي سرمدی

اکنون نيز دارای اهميت بسيار است و آن چه امروزه دارای اهميت بسيار است و نه اینکه صرفال اکنون نيز دارای اهميت بسيار است و آن چه امروزه دارای اهميت بسيار است و نه اینکه صرفال ، ، بسيار بودبسيار بود
اگر اگر . . قرار داردقرار دارد  ((ancientGravity))در ارتباط با جاذبه کهن در ارتباط با جاذبه کهن ، ، امری اتفاقي باشدامری اتفاقي باشد  از روی هوی و هوس و یااز روی هوی و هوس و یا

پولس اسـت و اگـر مـا بـا     پولس اسـت و اگـر مـا بـا       یابيم که مشکالت ما همان مشکالتیابيم که مشکالت ما همان مشکالتدر ميدر مي، ، ما به درستي خودمان را بفهميمما به درستي خودمان را بفهميم
هـای مـا نيـز باشـد.((     هـای مـا نيـز باشـد.((     ها باید پاسخها باید پاسخیابيم که آن پاسخیابيم که آن پاسخمنور و روشن شویم در ميمنور و روشن شویم در مي، ، های پولسهای پولسروشني پاسخروشني پاسخ

 forst man). . 10081008مأخوذ از مأخوذ از ))
 نيــز نيــز   ((theology of crisis))را الهيــات بحــران را الهيــات بحــران ( ( dialectical theology)). الهيــات دیــالکتيکي . الهيــات دیــالکتيکي 22

 متمرکـز  متمرکـز  ، ، بحـران مطلـق هـر امـر بشـری در حضـور خداسـت       بحـران مطلـق هـر امـر بشـری در حضـور خداسـت       ، ، زیرا بر آن چه بـه نظـر بـارت   زیرا بر آن چه بـه نظـر بـارت   ، ، انداندناميدهناميده
 است .است .
قصد وی از نگارش قصد وی از نگارش . . تأليف نمودتأليف نمود  10811081ل ل را در سارا در سا  ""اصول عقاید کليسااصول عقاید کليسا"". بارت کتاب عظيم و نظامند . بارت کتاب عظيم و نظامند 00

ایـن کتـاب در دوازده   ایـن کتـاب در دوازده   . . های اصلي مسيحيت بر اساس تجلي خدا در مسي  بـود های اصلي مسيحيت بر اساس تجلي خدا در مسي  بـود این اثر توشي  همه آموزهاین اثر توشي  همه آموزه
 باشد .باشد .صفحه ميصفحه مي  26662666مجلد تنظيم شده است و بال  بر مجلد تنظيم شده است و بال  بر 

  Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher  ""فردریـک دانيـل ارنسـت شـالیر مـاخر     فردریـک دانيـل ارنسـت شـالیر مـاخر     "". . 1616
 بـه نفـي دیـن    بـه نفـي دیـن      1212تالش وی مقابله با متفکراني بـود کـه در قـرن    تالش وی مقابله با متفکراني بـود کـه در قـرن    . . ستاد الهيات دانشگاه برلينستاد الهيات دانشگاه برليناا( ( 11021102))
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وی این مهم را با ایجاد ترکيبي از تجربه دیني مبتني بـر سـنت و مسيحسـت مـورد قبـول      وی این مهم را با ایجاد ترکيبي از تجربه دیني مبتني بـر سـنت و مسيحسـت مـورد قبـول      . . پرداختندپرداختندميمي
 بارت متأثر از آرای شالیر ماخر بود .بارت متأثر از آرای شالیر ماخر بود .. . روشنفکران زمان خود به انجام رساندروشنفکران زمان خود به انجام رساند

 اختالفـات خـود را بـا الهيـات لـوتری مطـرح کـرده و        اختالفـات خـود را بـا الهيـات لـوتری مطـرح کـرده و          ""اصول عقایـد گـوتينگن  اصول عقایـد گـوتينگن  ""تاب تاب . بارت در ک. بارت در ک1111
تـأليف  تـأليف    ""اصول عقایـد کليسـا  اصول عقایـد کليسـا  ""این کتاب قبل از کتاب این کتاب قبل از کتاب . . های مکتب الهياتي خود را عنوان مي کندهای مکتب الهياتي خود را عنوان مي کندویژگيویژگي

 شده است.شده است.
ه ه . در الهيـات تنزیهي هر نحو ارتباط مفهومي بين صفات ثبوتي حق و صفاتي که در مورد مخلود ب. در الهيـات تنزیهي هر نحو ارتباط مفهومي بين صفات ثبوتي حق و صفاتي که در مورد مخلود ب1818

 کار مي رود مرتفع مي گردد .کار مي رود مرتفع مي گردد .
را نخستين بار اوتو وضع کرد و بعدها توسط متـألهين دیگـر منجملـه    را نخستين بار اوتو وضع کرد و بعدها توسط متـألهين دیگـر منجملـه      ((wholly other)). اصطالح . اصطالح 1313

 . . بارت مورد استفاده قرار گرفتبارت مورد استفاده قرار گرفت
مي باشد و در زبان مي باشد و در زبان   ((selbst offinbarung Gotts)). اصطالحي که درآثار بارت بسيار تکرار شده . اصطالحي که درآثار بارت بسيار تکرار شده 1818

رجمه شده است که ترجمه چندان صحيحي نيسـت و بيشـتر قریـب بـه     رجمه شده است که ترجمه چندان صحيحي نيسـت و بيشـتر قریـب بـه     فارسي کشف و مکشوف شدن تفارسي کشف و مکشوف شدن ت
 . . معنای تجلي در عرفان ماستمعنای تجلي در عرفان ماست

 خدا در مسي  به عنوان کلمه اهلل تجلي کرد (خدا در مسي  به عنوان کلمه اهلل تجلي کرد (  –)مسي  کاشف وجه اهلل است )مسي  کاشف وجه اهلل است 
. . . در زبان دیني تفرعن و استکبار کاری است شيطاني و عبارت است از خـود بينـي و خـود پرسـتي    . در زبان دیني تفرعن و استکبار کاری است شيطاني و عبارت است از خـود بينـي و خـود پرسـتي    1515

شکند و تفرعن و استکبار را از روح و شکند و تفرعن و استکبار را از روح و را ميرا مي  ""منمن""گناهکار دانستن انسان این گناهکار دانستن انسان این . . تتاساس تفرعن انانيت اساساس تفرعن انانيت اس
وجودک ذنـب القيـاس بـه    وجودک ذنـب القيـاس بـه    : : در زبان عرفاني ما نيز قریب به این مضمون وجود دارددر زبان عرفاني ما نيز قریب به این مضمون وجود دارد. . زدایدزدایدجان آدمي ميجان آدمي مي
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