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 دهیچک

 و ،تیماه ح،یمس باب در بحث همواره سایکل خیتار مباحث نیزتریانگمناقشه از یکی
 حول عمدتاً شناسانهحیمس مباحث میقد یسایکل در کهیدرحال .است بوده او فعل
 ژهیوبه و ،یعلم ،یعقالن انتقادات با مدرن دوران د،یچرخیم حیمس یبشر ـ  یاله تیماه
 از یاریبس واکنش. بود همراه ،حیمس شخص جمله از ،یحیمس یهاآموزه از یخیتار

 یخیتار و یعلمی نقاد هرگونه از اتیاله دانستن فراتر انتقادات نیا برابر در متألهان
 یمبنا بر را انتقادات نیا به ییگوپاسخ که است ینمتألها جمله از برگپانن اما. بود

 یخیتار اتیاله مباحث یکالم هیتوج برگ پانن. داد قرار اتیاله از خیتار بر یمبتن دفاع
 رونیازا .داندیم او زیرستاخ ژهیوبه و حیمس یسیع از حیصح فهم گرو در را خود
 ظهور و انکشاف دیؤم که شودیم شامل را یو یآرا از یمهم بخش یشناسحیمس
 وجود با .است ریپذدرک او ۀواسطبه تنها و است یآخرالزمان مباحث و خداوند یخیتار
 یها دگاهید ،یخیتار فهم بر یمبتن یِشناس حیمس باب در برگ پانن توجه جالب دگاهید
 . است داشته همراه به متفکران یسو از زین یانتقادات یو
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 درآمد. ١
 را یسیع که بودند باور نیا بر انیحیمس شتریب یروشنگر عصر از شیپ یزمان اروپا در
 رفتار و ،گفتار ،یزندگ از یقیدق گزارش دیجد عهد در  کهبودند معتقد ها آن. شناسندیم

 ذکر... و ،یو زیرستاخ مردگان، از برخاستن شدن،مصلوب ها،رنج معجزات، از اعم ح،یمس
 تیماه باب در سایکلۀ یاول یشوراها یهاآموزه ۀواسطبه ها آن نیهمچن. است شده

 دو البته و است پدر یخدا همچون یوجود جهت از حیمس که بودند معتقد ،یسیع
 مطرح ییهاپرسش یروشنگر عصر از بعد اما. دارد ،یالوه یگرید و یبشر یکی عت،یطب
 یحیمس مانیا مدرن یایدن .کرد جادیا دیترد یحیمس یهاآموزه از یبرخ اعتبار در که شد
 از یاریبس و داد قرار ،یخیتار نقد و علم، ،ییخردگرا یعنی ،بزرگ نآزمو سه برابر در را

 سه نیا نقد. برد لؤاس ریز را او فعل و ،تیماه ح،یمس یسیع جمله از یحیمس یهاآموزه
 جماعت انیم در تیشکاک از یاورطه  ـیشناسحیمس لهجم ازـ  سایکل میتعال از انیجر
 را حیمس یعیطب فوق و بخشنجات تیماه یروشنگر عصر ییخردگرا. کرد جادیا یحیمس
 دیجد یعلم یهاافتهی. ستینگر فداکار و اخالق معلم کی چشم به تنها او به و کرده نقد

. نمود انتقاد حیمس یِبشرـ  یاله تیماه جمله از مقدس کتاب یهاآموزه از یاریبس از زین
 نقدۀ غیت از را آن میتعال و داشت یادیز ریتأث نانهیدراست تیحیمس بر که یگریدۀ حوز

 رینقدپذ و یخیتار یمنبعۀ مثاب به مقدس کتاب به که بود یخیتار نقد انیجر گذراند
 ییهاتالش و شد یبررس و نقد حیمس یسیع یزندگ به مربوط اسناد کهچنان ست؛ینگر
 . آمد عمل به یسیع از واقع بر منطبق و دیجد یریتصو میترس یبرا

 دانان یاله ت،یحیمس از) یخیتار و ،یعلم ،یعقالن (یانتقاد افتیره نیا برابر در
 که یکسان ۀجمل از. برآمدند تعارضات نیا برابر در یحلراه افتنی فکر به زین یاریبس
 انیجر با ح،یمس شخص ژهیوبه ،یحیمس اتیاله تعارض حل یبرا ینافذ یهادگاهید

 رودولف بارت، کارل رماخر،یشال چون یکسان داشتند یخیتار نقد و ،علم فرهنگ،
 خاص ییگوپاسخ که بودند، برگ پانن ولفهارت و مولتمان، ورگنی ش،یلیت پل بولتمان،

 متأله ،)١٩٢٨ (برگ پانن ولفهارت. رندیگ قرار خاص یمکتب در کیهر شد باعث ها آن
 نیا به نسبت را خود ییگوپاسخ روش که است یکسان ۀجمل از ،یآلمان یروتستانپ

 یمبتن دفاع یمبنا بر که اتیاله ینگریخیتار از زیگر نه ،یخیتار نقد ژهیوبه انتقادات،
 بر را خود یشناسحیمس برگ پانن چگونه که نیا اما. است داده قرار اتیاله از خیتار بر
 ،است متأثر خود یشناس حیمس در ییها دگاهید چه از ،کندیم بنا یخیتار یاتیاله
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 بولتمان، رماخر،یشال چون یبرالیل متألهان ریسا با یتفاوت چه یوۀ شناسانحیمس دگاهید
 یابیارز حاضر مجال در ،است وارد یو خاص دگاهید بر یانتقادات چه و ،دارد بارت و

 .شد خواهد
  و دارد یشناسحیمس بر یخاص دیتأک خود اتیلها در برگ پانن که نیا هتوجّ قابلۀ نکت

 منظر از نخست. داد قرار توجه مورد توانیم جهت چند از یشناسحیمس بر را یو دیتأک
 در یسع بارت یِرتدکساُ نو و کیالکتید اتیاله از دیشد یریرپذیتأث با که ینید و یکالم
 اتیاله ۀحوز در یشناسحیمس یکل طوربه و حیمس یسیع به مربوط مباحث یایاح
 پرداخت و ساخت با که است باور نیا بر یشناختروش لحاظ به دوم و دارد یحیمس
 توانیم مدرن تفکرات و دیجدۀ زمان درک و فهم با متناسب ینینو یشناسحیمس
 انیم یوندیپ  تاًینها و فراخواند بدان و دکر عرضه مدرن یهاانسان بر نو از را تیحیمس

 ,Pannenberg (کرد برقرار خود نظر مورد یخیتار اتیاله با یشناسحیمس مباحث

Jesus, God and Man,11 .(یمبان تعامل لزوم بر که یدیتأک نیهم لیدل به برگ پانن 
 یسع آن، متعدد میمفاه و یشناسحیمس یخیتار ریس مرور با دارد، دیجد علوم با اتیاله
 که یانتقاداتۀ هم با رو،نیا از. دارد دیجد فهم با متناسب میمفاه نیا یبازساز و ایاح در
ۀ مواجه سبب به یو خاص اتیاله یبررس تیاهم است، وارد برگپانن روش بر

 .زدیگرینم ینقد چیه از و دارد فرهنگ و ،خرد علم، خ،یتار با یو که است یا شجاعانه
 

 برگ پانن از شیپ یشناسحیمس بر یگذر. ٢
 از .است یبشر و یاله تیماه دو یدارا و شده هخواند خدا فرزند دیجد عهد در حیمس

 شیپ مقدس کتاب یهاآموزه بر تمرکز با که ز،ین آباۀ دور یحیمس متفکران رو،نیا
 اما. داشتند دیتأک حیمس یبشرـ  یاله تیماه بر ژهیوبه خود یشناسحیمس در رفتند، یم
 عهد یهابخش ریسا از ترتوجه قابل یبس پولس یِشناسحیمس دیجد عهد در انیم نیا از

 در اگرچه پولس. نهاد انیبن را بعد یهادوره یشناسحیمس اساس یو چراکه ،است دیجد
 یهاآموزه بر یقیعم ریتأث حیمس از یو برداشت و ریتفس ،نبود یسیع ونیحوارۀ زمر
 نیزم به او. خدا پسر و یاله است یموجود حیمس پولسۀ شیاند در .گذاشت یحیمس
 رنج ،کرد مصائب قبول گرفت، خود به انسان شکل افت،ی تجسد یسیع شخص در آمد،
 آدم ینافرمان کهیدرحال. کرد بشر نوع یذات گناهۀ کفار و یقربان را خود و برد، اریبس

 از یبرخوردار و یجاودانگ و اتیح حْیمس عشقِ ،بود کرده مرگ به محکوم را انسان
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 با ح،یمس به مانیا با انسان بعد به جا نیا از. آورد ارمغان به او یبرا را یاله رحمت

 برخوردار یجاودانگ از تواندیم حیمس همچون و افتی خواهد نجات حیمس در و ،حیمس
 حیمس حال نیع در اوست، بودن یمنج حیمس یاصل کارکرد پولس یبرا گرچه اما. گردد
 کامل تیالوه حیمس که بود ندیخوشا خدا یبرا پولس نظر به. است یمنج کی از فراتر

 دوم (است دهیناد یخدا مظهر و صورت و یاله صفات تمام واجد او. باشد داشته
 در تیالوه گرچه که داردیم اعالم وضوح به پولس). ١١:١٥ ان،یکولس ،٤:٤ ان،یقرنت
 آمد در بنده صورت به رونیا از باشد، برابر خدا با که نخواست حیمس افت،ی تجسم حیمس
 :ـنک پولس یشناسحیمسۀ دربار) (٧ـ٦: ٢ ان،یپیلیف (تگرف خود به انسان ظاهر و
 حیمس یبشرـ  یاله تیماه باب در پولس یتئور اما). Wolf,1/495 ؛٤٠٨ـ ٣٩٣ ،یلخانیا

 اتحاد یحیمس متفکران مناقشات نیتریاصل بعد قرون در. نشد ختم دیجد عهد به تنها
 و آبا انیم در سایلک مناقشات اهمّ. بود حیمس یسیع یانسان جوهر و یاله جوهر
به قرار  یمباحث حیمس یبشرـ  یاله تیماه باب در ییسایکل یهاشورا مصوبات نینخست
  .بود زیر

 نبودن مخلوق و بودن میقد دییتأ و وسیآر تیمحکوم): م ٣٢٥ (هیقین اول یشوراـ 
 . خدا با یسیع بودن ذات هم و

 بر یمبن هیقین مصوبات بر شتریب هرچه دیتأک:): م٣٨١ (هیقسطنطن اول یشوراـ 
 .  القدس روح و ،پسر پدر، تیالوه و ثیتثل
 . حیمس یبشر و یاله ذات دو بر دیکأت): م٤٣١ (افسس یشوراـ 
 . حیمس بودن یساحت دو بر دیتأک و خایاوت تیمحکوم): م٤٥١ (کالسدون یشوراـ 
 بر ییها لعن قالب در کالسدون ۀاعتقادنام لیتعد): م٥٥٣ (هیقسطنطن دوم یشوراـ 

 . کنند یم بیترک را حیمس یبشر و یاله عتیطب که یکسان
 در که نیا زین و سابق یشوراها مواد بر دیکأت): م٦٨٠ (هیقسطنطن سوم یشوراـ 
 دارد وجود یزیآم درهم و رییتغ انشقاق، بدون یذات عملکرد دو و اراده دو یسیع
 ).١٤٩ـ١٤٤ ،یقنبر(
 و گرفت قرار توجه مورد یگرید مباحث کیکالس اتیاله سنت در جیتدر به

 دتریجد مباحث با اسیق در بعد یهادوره دانانیاله آراء در هیاول قرون یشناسحیمس
 بود هاآموزه از یمدرس ـ یعقالن دفاع کرد دایپ ضرورت انیم نیا در آنچه و شد رنگکم
. بود نینخست پدران یآرا رشیپذ غالباً شدیم حیمس فعل و تیماه باب در یبحث اگر و
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 قرن در ینید اصالح نهضت و دیجد ۀدور ظهور با همزمان و یوسط قرون اواخر در

 زین یشناسحیمس ،یحیمس یهاآموزه باب در زمیپروتستانت دیجد یآرا و شانزدهم
 تفاوت نینخست یهاسده یهادغدغه با که رفت شیپ متفاوت ییسو و سمتبه

 یغرب تفکر ۀعمد بخش که مورخان از یاریبس اعتقاد به بنا تهیمدرن. داشت یریگ چشم
 تفکر در بشر تفکر به اعتماد آن یها یژگیو نیتر یاصل از است هجدهم قرن لیاوا از
 عقل که شد یم دیتأک نکته نیا بر یروشنگر عصر در که چنان. است شتنیخو یبرا

 مانرزید از که جهان از ییها ساحت در جمله از ،جهان یمعنا درک در ییتنها به یبشر
 که سمیاومان ان،یم نیا از). ١٧٨ گراث، مک (است یکاف داشته اختصاص دانان یاله به

 یمدرس حکمت حد از شیب یهایریگسخت برابر در دیجد دوران واکنش نیترمهم
 عنصر همچون یمباحث زین و او فهم و انسان به زمان نیا از است، یوسط قرون متألهان

 از شیپ خود لوتر که گونهآن. کرد توجه شیپ از شیب ،یشخص مانیا و ،خیتار زبان،
 یدگما انحصار در گرید مقدس کتاب ریتفس و فهم ،داشت توجه بدان هاستیاومان
 بازگشت. بفهمد را آن توانستیم کس هر بلکه نبود یخاص مذهب به منصوب و یخاص
ـ  وولگاتۀ ترجم از دوران نیا در که بود ینقد امدیپ یحیمس اتیاله منابع به میمستق
 نیا اشتباهات از برداشتنپرده با سمیاومان واقع در. شد  ـیمدرس حکمت مقبولۀ ترجم

 اتیاله و مقدس کتاب در یتیمرجع و مبنا گرید یمدرس حکمت که داد نشان ترجمه
 ).١١٢ گراث، مک (شودینم محسوب

 نگاه یریتعب هب ای رونیب از نگاه مدرن، دوران در متفاوت، کامالً روش و منظر نیا از
 بود نید به نگرش در ینینو یشناسروش و شدیم مطرح نید به انسان نگاه و نییپا از
 از یلیخ البته که دینام سایکل یجا به انسان فهم تیمرجع ینوع را آن توانیم که

 نقد از یگرید موج با تیحیمس جیتدربه .داشت همراه به زین را هاتیشکاک و انتقادات
 قرن در ان،یم نیا در. شد همراه ها آن از یناش یهادیترد و مقدس کتاب یخیتار

 کردندیم یاریبس کوشش بودند مشغول حیمسۀ دربار نگارش کار به که یکسان نوزدهم
. بپردازند او خیتار یبازساز به حیمس مورد در یکالم و ییسایکل یهاشهیاند از فارغ که
 منتقدان،  نظربه .برد لؤاس ریز را یسیع از یکالم ریتصو مقدس کتاب یخیتار نقد

 نه و است لیاناج سندگانینو زمان معارف و فرهنگ از یانعکاس تنها مقدس کتاب
 دانان یاله از یاریبسکه  شد باعث انیجر نیا. خطا از یعار و درست لزوماً یاناتیب
 نندک توجه زین حیمس یخیتار تیشخص به بارت و ،بولتمان ماخر، ریشال همچون یبرالیل
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 ریشال ،مثال عنوانه ب. بپردازند زین مقوله نیا با مواجهه یچگونگ به خود اتیاله در و

. گرفت بهره ،یسیع شخص جمله از ،یحیمس یباورها از دفاع یبرا ینیدۀ تجرب از ماخر
 یعلم مسائل یگوپاسخ که رفتینم انتظار مقدس کتاب از گرید نید یتجرب ساحت با
 در که ییگراعقل  و ارتدوکس اتیاله با مواجهه در ماخر ریشال. باشد یخیتار عیوقا و

 ،»یتناهیال ذات یبرا اقیاشت حس «چه آن در را نید جوهر بود، غالب نوزدهم قرن آغاز
 ،ستمیب قرن در ینید تفکر ،یکوآر مک (افتی د،ینام» مطلق یوابستگ احساس «بعدها ای

 را آن ،یخیتار و ،یعقالن ،یعلم قاداتانت لیخ برابر در تیحیمس از یدفاع نیچن). ٣١٤
 .نباشد انتقادات ررسیت در که داد قرار یساحت در

 نقد در خصوصبه را یروشنگر دیترد خطر که یشمندانیاند نیتر مهم از گرید یکی
 ۀجمل از یو. بود) ١٩٧٦ـ١٨٨٤ (بولتمان افتیدر یشناس حیمس و مقدس کتاب یخیتار

 یبازخوان به خود ییزدااسطوره مشهور روش و یوجودۀ سففل به اتکا با که بود یمتفکران
 را تیحیمس یهاآموزه از یاریبس و پرداخت لیاناج ریتفس و فهمۀ ویش کمال و تمام
 برچسب با خود زمان در غالب یعلم سمیویتیپوز با تیضد و تقابلۀ واسطبه

 یدرون امیپ و هرجو با یوجود ارتباط جادیا خواستار  ونهاد یکنار به بودنیااسطوره
 ییزدااسطوره که خود یکیهرمنوت روش با بولتمان .شد حیمس یسیع میتعال و تیحیمس
 و طرح داستیپ واژه نیا از چه آن خالف بر رایز ،اندازدیم اشتباه به را همگان دارد نام

 زمان انسان یبرا آن ریتفس و لیتأو بلکه ستین اسطوره از شدنخالص یوۀ برنام
 تا کند لیتأو یاگونهبه را ریاساط که است نیا بولتمان رسالت واقع در. است حاضر
 یااسطوره یپوشش یدارا را یسیع داستان یو مثال یبرا. ابدیدر را آن یکنون انسان

 شود استخراج ریاساط نیا انیم از یو امیپ دیبا تنها و دارد فاصله او با خیتار که داندیم
 .)١١٣ بولتمان،  ؛١٣١ کولز،ین(

 یسایع افتنی برابر در یسیئسو دان یاله) ١٩٦٨ـ١٨٨٦ (بارت کارل پاسخ اما
 نوزدهم قرن پروتستان دانان یاله که بود یسرآمدان از بارت. است گرید یاگونهبه یخیتار
 و کرده یبشر ای فیتضع را دیجد عهد یهاآموزه که کردیم سرزنش لیدل نیا به را

 بر کامالً بارت اتیاله. اندساخته نازل اتیاله در را حیمس و خداوند یاصل نقش
 یسیع جز هاانسان به را ینید باور تواندینم یزیچ. است استوار یو یشناس حیمس

 یسیع قیطر از را شیخو خداوند. دیگویم سخن خداوند انکشاف از یو. بشناساند
 از پرسش برابر در بارت پاسخ نیهمچن .گفت سخن ما با و ساخت آشکار ما بر حیمس
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 میعقۀ شیاند و علم و تجربه با را حیمس دینبا که نیا جز ستین یزیچ یخیتار یسایع

ۀ شدانسان یخدا برابر در بارت که است یواکنش» گرید مطلقاً «حِیمس. شناخت یبشر
 را خود تفکر مبدأ دانان یاله که یزمان در یو رونیا از .دهدیم نشان برالیل مکاتب
 به و ثیتثلۀ آموز به بارت ،دادندیم قرار یخیتار یسایع ای یانسان یسایع حْیمسۀ دربار
 مانیا یمبنا بر را خود یشناسحیمس و است معتقد ثیتثل یاله شخص عنوانبه حیمس
 ؛٢٠٨ ،»حیمس یسیعۀ چهر «،یکوآر مک (خیتار و شهیاند با اسیق در نه دهدیم قرار
 ).٤٢٠ـ٤١٩ ن،یل ؛٤٨٢ ،ینید تفکر ،همو

 
 برگپانن یشناسحیمس. ٣

 مباحث نیتر یجنجال از تیحیمس خیتار یط حیمس ۀآموز شد مالحظه که گونه همان
 اکثر پولس میتعال از متأثر و متقدم اتیاله در. است بوده یحیمس ۀجامع و سایکل

 موج با دیجد اتیاله در اما. است بوده حیمس یبشرـ  یالوه تیماه سر بر مناقشات
 متألهان یشناس حیمس جمله از ،یحیمس میتعال از یعقالن و ،یعلم ،یخیتار انتقادات

 نیا از که شد مطرح یو فعل و تیماه و حیمس باب در اتینظر از گرید یموج ،سایکل
 یسنت یهاآموزه و دیجد علومۀ حوز دو هر به داشت یسع که پدید آمد یکردیرو انیم
 دگاهید نیا ندگانینما ۀلجم از. باشد داشته یجد اهتمام ،توأمان ،تیحیمس لیاص و

 د،یجد علوم ینقدها گرفتنیجد با که است ،یآلمان پروتستان متأله ،برگ پانن ولفهارت
 علوم با یانتقاد و فعال تعامل در کیآکادم و یعلم یارشته عنوانبه اتیاله ییتوانا به

 با نیهمچن و دارد، اعتقاد یعیطب علوم و ،خیتار ،یشناسانسان فلسفه، چون یبشر
 و یاساس میمفاه یریکارگبه در تالش و بارت یِنوارتدکس های شیگرا از یریرپذیتأث
 اشیخیتار نگرش با ینینو یهادگاهیدۀ ارائ به دارد یسع یسنت یشناسحیمس یدیکل

 با تالش متفکرانی چون بارت و بولتمان برای انفصال الهیات از برگ پانن البته. بپردازد
وی گرایش حاکم بر الهیات قرن بیستم را در مورد نادیده . نقد تاریخی مخالف بود

کند و   رد می»مسیح ایمانی« بر اساس گرفتن عیسای تاریخی و بنیان نهادن الهیات صرفاً
کید دارد که الهیات باید بر بنیان تاریخ بنا شود و امکان تحقیقات و أبر این موضوع ت

ای چون   این ادعا که واقعهزیرا. باشدر های دیگر معارف بشری در مورد آن میس بررسی
رستاخیز عیسی مسیح امری است که تنها ایمان امکان دسترسی به آن را دارد در حکم 

ری و تبدیل الهیات به  معارف بشی تبادل آراۀلوگیری از مطرح شدن انجیل در عرصج
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 ,Pannenberg)اند  باطنی و سری کسانی است که صاحب این تجربهۀبررسی تجرب

God’s Presence in History) . 
 

 یشناسحیمس رسالت .١. ٣
 نیا پرداخت آن به دیبا یشناسحیمس باب در که یامسأله نیترمهم برگ پانن نظر از

 به که یمطلب نیاول .کجاست آن آغازۀ نقط و ستیچ یشناسحیمس از مقصود که است
ۀ مسأل نیهم اما .دارد سروکار یسیع با یشناسحیمس که است نیا کندیم خطور ذهن
 سروکار یسیع کدام با که نیا در خصوصبه د؛کر فهم توانیم متعدد طرق به را ساده
 ستهیزیم یخاص مکان در زمان از مشخص یابرهه در که است ییسایع مقصود ایآ .دارد
 و میعظۀ واقعۀ جینت در که ییسایع ای ؟است شده دهیکش بیصل به تاًینها و است

 افتهی جاودانه یحضور ینحو به قبل، از آن وقوع اعالن و زیستاخر چون یآور شگفت
 نیا برگ پانن نظر از ؟بود خواهد ناظر و حاضر هامکان  و هازمان تمام در همواره و است
 یتفاوت تینها در م،یکن یریگیپ و آغاز را مسأله یدرست به اگر و هستند یکی واقع در دو
 کی کدام با که است نیا مسأله شد، گفته که طورهمان اما. داشت نخواهند گریکدی با
 که دارد تیاهم قدر آن یشناسحیمس آغاز یچگونگۀ مسأل. دکر آغاز را یشناسحیمس دیبا
 مبنا نیا ایآ که بیترت نیبد ابد؛ییم ارتباط زین یحیمس مانیا یمبنا با برگ پانن زعمبه
 یو یسو از زیرستاخ اعالنۀ ألمس در ای جست یسیع یزندگ و یخیتار عیوقا در دیبا را
)Ibid, 21-24.( چه آن با دیبا نخستۀ وهل در مانیا که است معتقد بارهنیا در برگ پانن 
 نقش که است صورت نیا در تنها چراکه ،باشد داشته سروکار است گذشته یسیع بر

 نیبنابرا. کرد میخواه درک بهتر را زیرستاخ اعالنۀ مسأل یحت و یسیع نیامروز
 داشته سروکار حیمس به یحیمسۀ جامع مانیا اذعان با  صرفاً تواندینم یشناسحیمس

 گذشته در یسیع یها تیفعال اساس و شهیر یبررس به دیبا نیا از شیب بلکه باشد،
 عیوقا و یخیتار یشناسحیمس در شهیر خود مانیا به اعتراف و اذعان چراکه. بپردازد

 رسالت نیبنابرا. است وابسته هابدان و دارد یو تولد و مرگ چون یسیع اتیح
 زین و اوست یزندگ خیتار بر بنا یسیع تیاهم از حیصح یفهم جادیا یشناسحیمس

 یبررس از پس واقع، در. یو به مربوط ییسایکل و یکالم یدعاو تمام یخیتار آزمون
 همان یسیع که دارد را مسأله نیا اثباتۀ فیوظ یشناسحیمس ،یسیع اتیح یخیتار
 در زین مسأله نیا اثبات. است خداوند موعود »حیمس« ای خداوند جانب از دهندهاتنج
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 از پس تنها و است نداشته ییادعا نیچن خود یسیع چراکه .دارد یپ در یمشکالت ابتدا
 یهاوعده و زمان آن یآرا بر حاکم یآخرالزمان یهانهیزم به توجه با و زیرستاخۀ واقع

 گشته مبدل تیحیمس یبقا و تیموجود در یضرورت به همسأل نیا هود ییمعادشناخت
 نه و، یشناس حیمس اصطالح کهیطوربه است؛ آمده حساب به آن تیهو از یبخش و است

 ).Ibid, 28-32 (است عام قبول مورد ،یشناسیسیع
 قوم خیتار افق در یسیع میترس لزوم برگ پانن یشناسحیمس در مهمۀ نکت نیبنابرا

 به کردیرو نیا البته. است داشته تعلق آن به قتاًیحق که است یالزمانآخر خصلت و هودی
 زین را خود یهمتایب خصلت او و ستین یهودی تماماً یتیروا در یسیع لیتقل یمعنا
 یسیعۀ معادشناسان و یجهان یدعاو چراکه است؛ کار آغاز به مربوط مالحظه نیا و دارد
 از پس اما .)Ibid, 13 (است یهودی سنت یهاچارچوب از فراتر مراتب به تینها در
 به توانیم یروش چه از استفاده با و چگونه که دید دیبا یشناسحیمس رسالت بر یتأمل

 . شد نائل نظر مورد مضمون و رسالت نیا
 

 یشناسحیمس روش. ٢. ٣
 و باال از یشناسحیمس اند از عبارت یشناسحیمس در معمول روش دو برگ پانن نظر از

 تیالوه و خداوند از بحث آغاز باال از یشناسحیمس از مقصود. نییپا از یشناسحیمس
 یخیتار یسایع نییپا از یشناسحیمس سرآغاز کهیدرحال است، تجسد مفهوم و یسیع
. میشو یمنته خداوند و یو تیالوه به یسیع اتیح حوادث و اعمال خیتار یمبنا بر تا
 یسیع به و کرد آغاز خداوند از توانیم را یشناسحیمس که است نیا مسأله واقع در

 نخستۀ ویش. افتی او در را خداوند و شروع کرد زین یسیع از توانیم اما شد؛ یمنته
 یناش تحوالت و معاصر زمان امدیپ یدوم اما ،است بوده سایکل سنت در معمول یاوهیش
 .)Ibid ,33 (است بارت یآرا ژهیوبه پروتستان اتیاله یهاآموزه از

 اوالً که نیا جمله از ؛است مخالف یمختلف لیدال به باال از یشناسحیمس با برگ پانن
 رسالت کهیدرحال رد،یگیم فرض شیپ ابتدا از را حیمس تیالوه دگاهید نیا یو  نظربه
 ابتدا از را حیمس تیالوه اگر ،یطرف از. باشد مسأله نیا اثبات دیبا یشناسحیمس یاصل
 کردیرو نیا اًیثان. شودیم قطع یهودی سنت با یحیمس سنت رتباطا میریبگ فرضشیپ

 از رفتن فراتر به قادر ما کهیحال در است؛ ییخدا مقام در قرارداشتن مستلزم
 میکن آغاز یسیع نام به یانسان از دیبا خود عتیطب بر بنا و میستین خود یها تیمحدود
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 امروزه برگ پانن نظر از ن،یبنابرا. شد میخواه رهنمون او تیالوه به قیطر نیا از تنها و
 نیا  گرچه.میهست یسیع یخیتار تیواقع و قتیحق اثبات ازمندین زیچ هر از شیب

 لیاسرائ یبن یخدا خصوصبه و خدا با یسیع وحدتۀ جنب گرفتندهیناد یمعن به مسأله
 و است مسأله نیهم گرو در یسیع نیراست و یقیحق تیهو شناخت چراکه ست،ین
 تیالوه فهم و درک تینها در یاصلۀ مسأل واقع در و شد غافل آن از دینبا اهگچیه

 که داشت توجه دیبا البته). Ibid, 34-37 (است گاهیجا نیا به لین و یسیع نام به یانسان
 کنندهمجاب هم کهیطوربه دارد، ییسزابه تیاهم یسیع تیالوه ریتفس و فهم یچگونگ
 تیاهم لیدلبه. باشد نداشته یپ در را غلط یهابرداشت و رهایتفس هم و باشد
 .دکنیم یبررس یشتریب تأمل با را آن برگ پانن ،دارد مسأله نیا که یاالعادهخارق
 

 یسیع یالوه تیماه. ٣. ٣
 اتیاله در ییسزابه تیاهم از خداوند تیالوه با آن ارتباط و یسیع تیالوهۀ مسأل
 یمختلف طرق به تیحیمس خیتار یط و است برخوردار یشناسحیمس ژهیوبه و یحیمس

 سوء بعضاً و اندداشته را خود ضعف و قوت نقاط کی هر که است شده ریتفس و درک
 ،یشناسحیمس جمله از ،یحیمس اتیاله یهاحوزه یتمام در ییهایفهم کج و هابرداشت

 و معضالت از یاریبس تواندیم هایفهمکج نیا اصالح جهت در تالش. اندشده موجب را
 دگاهید .دساز برطرف کندیم نرم پنجه و دست ها آن با امروزه تیحیمس که  رایمشکالت

 لیدل دو به اما ،دارد باور ثیتثل به کامالً یو. است توجه انیشا ثیتثل باب در برگ پانن
 بر زیهرچ از شیپ یو که آن یکی. است فرد به منحصر باره نیا در یو دگاهید عمده

 ؛داردیم انیب را خود یثیتثل یهادگاهید دیکأت نیا از بعد و دارد دیکأت خدا یگانگی
 در خدا حضور از جدا دینبا و توانینم را یسیع در خداوند حضور و وحدتۀ مسأل چراکه
. کرد درک ها،انسان با یسیع ارتباط مبنا نیا بر و ،یسیع یندگینما به هاانسان تمام

 نشان که است آن بر دیکأت نیا با. است آنۀ الزم ینساناۀ جنب از یبرخوردار که یارتباط
 به توأمان خداوند. باشد شده اضافه خداۀ گانی ذات به که ستین یزیچ ثیتثل دهد

 انکشاف مفهوم با را القدسروح پسر، پدر، ثیتثل یو نکهیا دوم. دارد وجود ثیتثل صورت
ۀ نقط رو نیا از. شد منکشف و رظاه خیتار در خداوند آن یط که یاواقعه ؛دارد یم انیب

 یپادشاه و خداوندۀ پدران توجه بر یمبن حیمس امیپ ث،یتثلۀ آموز در برگ پانن متیعز
 یکیتفک-خود باب در یو دگاهید برگ پانن یهاآموزه قلب در. است خلقت کل بر یو
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 را خود عمل لحاظ به کیهر چراکه ،ندا مشترک جوهر در اقانیم. است توجه انیشا میاقان
 جا نیا در. است وابسته یگرید به یتیماه لحاظ به یول ،سازدیم جدا یگرید از

 نداشت وجود پدر پسر بدون که کندیم یرویپ وسیآتاناس کیکالس دگاهید از برگ پانن
 هم به که حال نیع در ها نیا ؛است نیچن زین القدس روح مورد در. عکس به و

 یضرور خداوند ۀشناسانیهست وجود یبرا ثیتثل. هستند زین منفک هم از اند وابسته
 را خود خداوند یپادشاه یبرا و ساخت جدا خدا از را خود یسیع مثال یبرا. است
 پسر اطاعت به پدر یپادشاه واقع در. شود محقق خداوند یپادشاه تا کرد یو میتسل

 به انمخلوق انیم در وجودش تا ساخت جدا پدر از را خود زین القدس روح. است وابسته
 باشد نشیآفر یروحان یزندگ در شا مشارکت و خداوند از اطاعت اصل عنوان

)Pannenberg, SystematicTtheology, 2/280-99.( 
 مورد یشناسحیمس یمعرف یراستا در برگ پانن ث،یتثل در یسیع نقش از گذشته اما
 نقاط و ازدپردیم حیمس تیماه ۀباردر مختلف یهادگاهید یانتقاد یبررس به خود نظر
 که است نیا یو نظر از مهمۀ مسأل ،ارتباط نیا در. دهدیم نشان را کیهر ضعف و قوت

 ینحو به خدا، با یسیع مطلق و تام وحدت قالب در صرفاً همواره کردهایرو نیا یطرف از
 Pannenberg, Jesus, God (اندنشده نییتب شود، گرفته دهیناد یو یانسان ۀجنب که

and Man, 115.( ک ییانسان یاجنبه از یبرخوردار نیع در یسیع که داشت توجه دیبا 
 در را خداوند تیالوه در یو مشارکت و یسیع تیالوهۀ مسأل و ستین یمعمول انسان

 دیتأک و بارت تفکرات یردپا توانیم گرید بار جا نیا در. گرفت دهیناد دینبا ارتباط نیا
 یو کیالکتید اتیاله در یانسانۀ جنب از یبرخوردار نیع در یسیع یگربودگید بر یو
 کندیم تالش بارت چون زین برگ پانن که نحو نیبد. دکر مشاهده برگ پانن یآرا بر را،
 دو هر ،یسیع در خداوند حضور یچگونگۀ مسأل و خود نظر مورد یشناسحیمس در تا

 دیتأک کلمه نقش بر که بارت برخالف اما کند لحاظ توأمان را یو یالوه و یانسانۀ جنب
 دیآیم ادامه در کهچنان. داندیم مهم را مکاشفه ا ییوح نقش برگ پانن کندیم

 باب در مختلف یکردهایرو بر مختصر یمرور با را بارهنیا در شتریب حیتوض برگ پانن
 یپ است، شده بحث یحیمس اتیاله خیتار یط که ،یسیع در خداوند حضورۀ نحو

 .دهدیم شرح را خود نظر مورد دگاهید ها آن یبررس با و ردیگ یم
 یسیع در یاله روح حضور کرد،یرو نیا در روح حضور از مقصود :روح حضور) الف 
 اتیاله خیتار یط یسیع در خداوند حضورۀ نحو از برداشت نیتریمیقد که است
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 یآرا و قیعت عهد بر حاکم تفکر بر یمبتن اولۀ درج در و دیآیم حساب به یحیمس
 یستیهلن ا ییمآبیونان ییفلسف تفکرات و آرا بر یمبتن دومۀ درج در و است یهودی

 که افتییم حضور یخاص نامنصوب و امبرانیپ در خدا روح ،یهودی تفکر بنابر. است
 ۀمسأل طرح و امبرانیپ زمان از یتفکر نیچن. بودند یاژهیو یهاتیمأمور انجام به ملزم
 خدا روح وندیپ چون یمتعدد اشکال در و بود جیرا نده،یآ در معادشناسانه یبخشنجات

 خادم ای انسان پسر ای آخرالزمان یمنج قالب در ای ،یدعاو نیا نامرتبط و حامالن با
 همان خیتار انیپا در تفکر، نیا بر بنا نجات، حامل و عامل ن،یبنابرا. شدیم یتداع هوهی

 را یسیع زین هیاول تیحیمس که بود مبنا نیا بر. دارد قرار خدا روح ریتأث تحت که است
 بود خدا روح ۀلیوس به یسیع نیتده باور دنبال به اما. کردیم یتلق خداوند روح حامل

 صرفاً یمضمون ابتدا در که یلقب خورد، وندیپ حیمس لقب با یسیع مفهوم که
 سپس اما کند بازگشت رفتیم انتظار که شدیم اطالق یکس به و داشت یمعادشناخت

 نیاۀ جینت در .گرفت بر در را یو یهاتیفعال تمام و گشت اطالق زین ینیمز یسایع به
 یکاربرد که قیعت عهد از یریس در یهودیـ  یونانی تیحیمس در یسیع که بود طیشرا

 خدا پسر و گشت مبدل یونانی تیروا در یالوه یمضمون به داشت کیزماتیکار صرفاً
 قلمداد یالوه ذات در مشارکت عنوانهب یسیع تیالوه هنوز حال،نیا با. شد دهینام
 نیا برگ پانن. افتی رواج جیتدربه ریتعب نیا که بود یهودی ریغ تیحیمس در و شد ینم
 از یسیع تیالوهۀ مسأل به یتوجهیب  و بودنیهودی حد از شیب جهتبه را کردیرو

                          .                                             کندیم رد ،یحیمس یمنظر
 هیاسکندر مکتب در جیرا حلول تفکر همان واقع در کردیرو نیا :یجوهر حضور) ب
 انسان ک ییسیع نیبنابرا. دارد حضور یسیع در کامالً خداوند که معنا نیبد. است
. است میسه خداوند جاودان و راینام اتیح در و دارد یالوه یتیماه بلکه ستین یمعمول

 ،است ریتقد قابل یسیع تیالوه بر دیتأک جهت به اگرچه برگ پانن نظر از کردیرو نیا
 شدن خدا ت،یالوه تعدد بر عالوه ن،یبنابرا. است دهکرن نییتب یدرست به را مسأله نیا
 و کندیم دور اشیانسانۀ جنب از را یو مسأله نیا که داشت خواهد یپ در زین را یسیع
.                                                                                         سازدیم دارخدشه مه را هاانسان کل با او وندیپ

 انسان و خدا نیب یسیع یانیم گاهیجا به قائل کردیرو نیا :معتدل یشناسحیمس )ج
 بلکه ستین خداوند ذات خود افتهی ضورح یسیع در چه آن کرد،یرو نیا بر بنا. است
. است یانسان توان و تیظرف از فراتر یامقوله حال نیع در  وخداوند به وبسمن یامر
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 گاهیجا نیا. دانست مؤثر تفکر نیا نیتکو در را یهودیۀ رانیگسخت یکتاپرستی توانیم
 نیا با. کند جادیا یوندیپ خدا و انسان نیب که دهدیم یسیع به را امکان نیا انهیم

.                                                                             است ناتوان یسیع تیالوه نییتب در زین کردیرو نیا حال،
 در خداوند از یتجل ینوع حضور به قائل کردیرو نیا :یتجل شکل در حضور )د

 یتوجه آن به و ندارد یچندان سروکار یسیع شخص تیهو اب هم  عمدتاً و است یسیع
 آن مطلقاً برگ پانن ن،یبنابرا .است یگنوس تفکر از متأثر شدت به نیهمچن و دینماینم
 هم شیلیت چون یمعاصر نامتأله تفکر در را آن یردپا است معتقد و داندیم مردود را
                                                               .                              کرد یابیرد توانیم

 حضور تفکر با کامل تضاد در که کردیرو نیا :)یامکاشفه (یانیوح حضور )  ه
 اما است، یجوهر حضور از یعناصر به قائل دارد قرار یسیع در خداوندۀ گون یتجل

 و یاله ظهورۀ مسأل توانیم که است نیا کردیرو نیا یایمزا از. ستین آن به محدود
 گریکدی با ١نفس انکشاف ریتعب خصوصبه و مکاشفه ا ییوح مفهوم در را یاله ذات
 فراهم را امکان نیا مکاشفه ا ییوح مفهوم یریکارگبه. دانست مرتبط و دکر جمع

 در آن مشکالت و بیمعا از ،یسیع در یاله ذات حضور به بودنقائل نیع در که کند یم
 انکشاف همان واقع در که مکاشفه،ۀ جینت در یاله ذات قیطر نیبد که چرا دبو امان
 یمنته تیالوه تعدد به ب،یترت نیبد و ابدییم حضور یسیع در است، یاله نفس

 ،یاله نفس انکشاف عنوانبه مکاشفه، ا ییوح از ریتفس و یسازمفهوم نیا. شد نخواهد
 دوران به متعلق یادهیپد ن،یبنابرا. است هگل یآرا ژهیوبه آلمان سمیآلدهیا سنت راثیم

 یهاتیظرف و ایمزا از استفاده با توانیم یخوببه که است دیجد تفکر ریتعاب از و معاصر
 نیا. کرد ینیبازب را یسیع تیالوه تیفیک ا ییسیع در خداوند حضورۀ نحوۀ مسأل آن
 یسیع در خداوند حضور هیتوج یبرا ریتعب نیبهتر تواندیم برگ پانن نظر از کردیرو

 یتلق مکاشفه ندیفرآۀ جینت در ذات در ظهور ینوع عنوانبه که یصورت در البته باشد،
 انکشاف نفس ،بر شواهد کتاب مقدس  بنا،برگ پانن نظربه ). Ibid, 116-132 (شود

 اعمال طور مستقیم نبوده است بلکه به شکل غیرمستقیم و در قالب افعال وه خداوند ب
 بنابر شواهد برگ پانن  نظرکه به است  توضیح این مطلب این.صورت گرفته استتاریخی 

 افعال و اعمال ۀواسط هاسرائیل بر این باور بودند که یهوه ب  در سفر خروج، بنیعهد عتیق
 ۀن دادن قدرت و عظمت خود به فراعن چراکه برای نشا،سازد تاریخی، خود را آشکار می

                                                                                                                                                                             
1. Self revelation 
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. بایست معجزات خود را در قالب وقایع عینی آشکار سازد میاسرائیل  مصر و نیز قوم بنی
اریخی  این اعمال قدرت در افعال تۀاسرائیل هم در نتیج و باور بنیبر این مبنا اعتقاد 

های یهودی بود که  های معادشناختی آموزه مایه  درونۀاز طرفی در نتیج. محقق گشت
 بنابراین در سنت. تداوم یافتویژه رستاخیز عیسی مسیح  هاین سنت در مسیحیت و ب

  عیسی مسیح صورت گرفته استۀواسط همستقیم و بمسیح نیز انکشاف ذات خداوند غیر
(Pannenberg, Offenbarungals Geschichte, 91-95). 

 ییسزابه ریتأث یسیع تیالوه از حیصح فهم در که ارتباط نیا در گرید مهمۀ مسأل
 خداوند با یسیع وحدت ایآ که نیا و است یسیع یزندگ در خداوند حضورۀ محدود دارد

 بر در هم را آن از شیپ ای است داده رخ زیرستاخۀ واقع از پس یو در خداوند حضور و
 خداوند با یسیع اتصالۀ نقط را زیرستاخۀ واقع هیاول انیحیمس جماعت. ردیگیم
 ابتدا از و آمد دخواه دوباره خدا پسر عنوانبه ندهیآ در که بودند معتقد و دانستند یم
 با یارتباط ابتدا جماعت، نیا انیم در یدگیبرگزۀ مسأل. است بوده دهیبرگز خود اتیح
 کردیرو نیا اما بود او عملکرد به مختص بلکه نداشت، یسیع یجسمان اتیح و عتیطب
 در ییسزابه تیاهم اگرچه زین زیرستاخۀ واقع است معتقد برگ پانن. کرد رییتغ مرور به
 در آن یهانهیزمشیپ از فارغ و خود یخود به دینبا را آن دارد، یسیع تیلوها نییتب

 قالب در نیهمچن و دکر لحاظ دیبا هم را آن از شیپ یدعاو و اظهارات بلکه گرفت نظر
 خداوند با یسیع مستمر و مداوم اتحاد تا کرد یتلق یشناختیهست و یوجود یندیفرا
 زین زیرستاخۀ واقع تیاهم به قائالن دگاهید با یلتقاب دگاهید نیا. شود درک بهتر زین

ۀ منزلبه زیرستاخ از شیپ اظهارات و یدعاو واقع، در. شودیم محسوب آن مکمل و ندارد
 چراکه است، یخیتار نگرش همان نیا که هستند زیرستاخۀ واقع بر ینیبشیپ و شاهد

 وقوع زمان بر حاکم افکار و انتظارات چارچوب و متن در حادثه ای واقعه کی آن یمبنا بر
ۀ واقع کردها،یرو از یاریبس همچون مثال عنوانبه اگر کهیحال در. شودیم یبررس آن

 شیپ یدعاو و زیرستاخۀ مسأل میکن برجسته حد از شیب را باکره از تولد ای دیتعم غسل
 ,Pannenber, Jesus, God and Man (شد خواهند برخوردار دوۀ درج تیاهم از آن از

 از یسیع که است نیا به اذعان مستلزم باکره از تولدۀ مسأل بر دیتأک نیا و) 133-138
 دور یخیتار یفحوا از را مسأله تنها نه یتلق نیا و است بوده خدا پسر خود اتیح ابتدا

 . دارد وجود آن نییتب ریمس در یاریبس مشکالت و معضالت که کندیم
 که است معتقد و داندیم یترمناسبۀ نیزگ را تجسدۀ آموز برگ پانن ن،یب نیا در
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 مفهوم قتیحق اما. دهدیم ارائه یسیع با خدا اتحاد از یبهتر فیتوص زین یکالم لحاظبه

ۀ واقع بر دیتأک ای باکره از تولد چون ،آرا گرید بر را آن برگ پانن چرا و ستیچ تجسد
 وحدت برگ پانن که شودیم یناش جا نیا از مسأله نیا دهد؟یم حیترج ،دیتعم غسل

 یابد و یازل تیماه با وحدت قالب در تنها را زیرستاخۀ واقعۀ واسطبه خداوند با یسیع
 و وحدت نیا گرو در زین خداوند تیالوه شناخت کهیطوربه داندیم ریتصورپذ خداوند
  است یسیع یخاک اتیح از فراتر وحدت نیا ، گرچهاست ینصران یسیع با ارتباط

)Ibid, 150.( کامالً خصلت از یسیع در تجسدۀ جینت در تنها خداوند واقع در 
 کامالً یامر زمان آن تا که یامسأله است؛ شده خیتار وارد و آمده رونیب یگربودگید
 قالب در یاله نفس انکشاف همان ا ییوح منظر از تنها ن،یبنابرا. است بوده سابقه یب

 نظر مورد که گونهآن ،یسیع شدن خدا و خدا شدنانسان از توانیم که است تجسد
 .Ibid, 15) ( گفت سخن است، تیحیمس

 اتیح و یآخرالزمان انتظارات و قیعت عهد با ارتباط در تنها را تجسد تیاهم البته
 خود به یخیرتاریغ و یااسطوره خصلت صورت،نیا ریغ در کرد، فهم دیبا یسیع یخاک

 بلکه ست،ین آرا و هاآموزه نیا حذف ای کنارگذاشتن حیصح حل راه ن،یبنابرا. ردیگیم
 است معتقد بولتمان نقد در برگ پانن جا نیا در لذا. هاست آن مجدد ریتفس و یبازخوان

 و خیتار انیپا لحاظ گرو در و است یخیتار یتیکل لحاظ مستلزم خدا از گفتنسخن که
 قرائت زیتما که تجاس نیا از. است خورده وندیپ یسیع با که یآخرالزمان تفکر با مرتبط

 کی محور بر زیچ همه اسطوره در. شودیم مشخص یشناختاسطوره از یشناختحیمس
 یشناسحیمس اما است نییپا به باال از یندیفرا و دارد قرار تیالوه از نینخست یالگو

 خداوند یعنی باال به و شده آغاز نییپا از انسان، کی عنوانبه یسیع از آغاز با تواند یم
 یزاتیتما لحاظ با را یحیمس سنت در موجود یااسطوره تفکرات دیبا نیبنابرا. ودش ختم
 نکهیا نه د،کر فهم دوباره و یبازساز است نبوده یحیمس ألیاول جماعت نظر مد بسا که
 نهاد یکنار به دیجد علوم با یناهمخوان علتبه را ها آن یتمام ییزدااسطوره برچسب با
)Ibid, 185-187.( حضورۀ مسأل طرح که دیآ شیپ شائبه نیا است ممکن ،نیهمچن 

 مقصود که یدرصورت ،است خداوند با یو مطلق و تام وحدت یمعن به یسیع در خداوند
 نیا در و ستین خداوند با یسیع تام شباهت و وحدت وجه چیه به شده انیب مطالب از
 انکشاف یسیع اگر هک است درست واقع در. دارد وجود پسر و پدر نیب ییهاتفاوت نیب

 توجه دیبا حالنیا با د،کر جدا خداوند تیماه از را یو توانینم باشد خداوند نفس
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 خود یواقع شناخت به خواندیم پدر را یو که یخداوند برابر در یسیع که داشت

 یسیع شخص اتیح و خیتار که طورهمان. دانستیم خود از جدا را پدر ن،یبنابرا .دیرس
 اصطالح. است خداوند تیالوه جزء زین پدر از یو زیتما است یاله ذات به متعلق

ۀ آموز طرح. شد استفاده خدا با ینصران یسیع یخیتار ارتباط یراستا در زین پسرـ  پدر
 نیع در و پسر و پدر نیب موجود زیتما بر دیتأک یبرا بود یاهیدستما زین کلمه ای لوگوس

 تیالوه یونانی فرهنگ لوگوس، ریتعبۀ واسطبه. خداوند یگانگی و ییکتای حفظ حال
 یخیتار ریس از را ما لوگوسۀ آموز که داشت توجه دیبا اما. دکر درک بهتر را یسیع

 مقدس کتاب فعال و زنده خداوند و نکند غافل یسیع در خداوند نفس انکشاف و یوح
 دهیعق نیا بر گبر پانن ن،یبنابرا. دسازن بدلم ریرناپذییتغ و ثابت و یفلسف ییخدا به را

ۀ آموز نه میکن یتلق یشناسحیمس آغازۀ نقط عنوانبه را یوح دیبا امروزه که است
 از یابرهه در که است یوحۀ واقع از یاستعار یریتعب اصطالح نیا چراکه ،را لوگوس

 .)Ibid, 158-168 (است رفته کار به و داشته ییآکار یخاص یفرهنگۀ نیزم در و خیتار
 یسیع بودنانسان تیاهم بر برگ پانن شد خاطرنشان زین نیا از شیپ که طورهمان

 که است معتقد و دارد فراوان دیتأک یو یالوهۀ جنب همچون زین یو یقیحق تیانسان و
 سریم یسیع اتیح یانسانۀ جنب یخیتار یبررس از بدان لین و یالوهۀ جنب فهم

 بروز و ،ظهور ،یالوهۀ نبج از یبرخوردار نیع در یسیع برگ پانن نظر از. گردد یم
). Ibid,191-197 (است زین خداوند برابر در هاانسانۀ ندینما و یانسان افعال و عتیطب

 در تیحیمس خیتار یط خداوند، برابر در هاانسانۀ ندینما عنوانبه یسیعۀ برجست مقام
 در را هاانسان تالش که یانسان مقام در جمله از ؛است شده میترس یمختلف اشکال قالب
 یفرمانبرۀ فیوظ که یکس ای رساندیم خود کمال سرحد به خداوند به لین جهت
 خود سرانجام به بود، شده مخدوش آدم زمان از که را، خداوند قبال در ها انسان

 یکس ها،انسان با خداوند برخورد و مواجههۀ نحو از ییالگو عنوانبه نیهمچن .رساند یم
 باشد، خداوند که یآدم وجود وحدت أمنش از یآگاه و نیراست تیانسان اوۀ واسطبه که

 از که نده،یآ قبال در انسان نوع یگشودگ با یسیع ارتباط تاًینها و شودیم محقق
.                                                                                            است دیجد یشناسانسان در انسان مشخصات

 در یسیع از مختلف ریتعاب نیا ایآ که دهدیم توجه نکته نیا به برگ پانن نجایا در
 یخیتارۀ دور هر در آن تیماه و تیهو و انسان فیتعر به نسبت کردهایرو رییتغۀ جینت

  .است کترینزد یسیع یقیحقۀ چهر به فاتیتوص نیا از کی کدام یراستبه و است نبوده
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)Ibid, 198-200(. در تنها را یقیحق انسان که مدرن، یشناسانسانۀ مسأل یو نظر از 

 یشدنمیترس دارد، یگشودگ نیاۀ جینت در که یتیولئمس و ندهیآ و خداوند به یگشودگ
 از شیب شود،ینم حاصل زین نیراست تیانسان خدا از یآگاه بدون سو، گرید از و داندیم

 کترینزد زین یسیع یقیحق تیماه به که د،یجدۀ زمان قبول مورد تنها نه گرید ریتصاو
 لحاظ با و یدرستبه زین را یسیع تیماه باب در مقدس کتاب یمحتوا اگر چراکه ؛است
 با آن شتریب تطابق و ییهمسو متوجه م،یکن یبررس یفرهنگ و یفکر یهاتفاوت یبرخ
 که است تیواقع نیا انگریب تنها نه مسأله نیا نیبنابرا. میشویم انسان از مدرن دگاهید

 نیا انگریب یطرف از که باشد دیمف یشناسحیمس در تواندیم هم انسان از مدرن فهم
-Ibid, 202 (دارد مقدس کتاب یآرا در شهیر زین انسان از مدرن فهم که است مسأله

 از دیجد فهم با متناسب و نینوۀ چهر یمعرف نیع در برگ پانن بیترت نیبد ).203
 یانتقادات یبرخ رغمیعل مقدس، کتاب در را مدرن یآرا اشتند شهیر یچگونگ ،یسیع

 با مواجهه نحو نیا. دهدیم نشان دارد، الزم که یراتییتغ اعمال و داندیم وارد بدان که
 از انتقاد یجابه چراکه ،است عیبد و جالب اریبس متأله ک ییسو از مدرن یهادگاهید

 به را حوزه دو نیا ،یکالم و ینید یآرا با ها آن تضاد بر یپافشار و دیجد یفکر یمبان
 تا سازند انینما را خود شتریب یهاشباهت و ها ییهمسو که دکنیم یبازخوان ینحو

 هم خصم و دشمن نه و گریکدیۀ دهندیاری و متفق را ها آن بیترت نیبد و ،را هاتفاوت
 که مسأله نیا که سازدیم خاطرنشان برگ پانن ،روش نیا به اتکا با. کندیم یمعرف

ۀ واقع و یو خود شخص در و بود یاله ملکوت به هاانسان فراخواندن یسیع رسالت
 قبال در هاانسان یبرا یاخالق یهاامیپ یحاو زیچ هر از شیب افت،ی تحقق زین زیرستاخ
 یاله ملکوت یکینزد اعالم همان در واقع، در ز،ین نجاتۀ مسأل کهیطوربه. است خداوند
 و یاخالق سلوک در و کنند توجه یکینزد نیا به که است یکسان مشمول و است مستتر
 نیبنابرا. Ibid, 226-227)  (بندند کار به خداوند قبال در خود یگشودگ و یزندگ

 رشیپذ مبنا، نیا بر. افتی خواهد نجات ردیبگ یجد را یاله ملکوت یکینزد هرکس
 در و یبخشندگ و محبت و عشق در ینینو یزندگ آغاز یمعن به یاله ملکوت یکینزد
 در نجات ۀمسأل که یتیاهم بنابر .)Ibid, 233 (است ستنیز خداگونه ینوع واقع
 داشته یپ در تواندیم ییهافهم سوء بعضاً و دارد یسیع تیالوه ۀمسأل و یشناس حیمس

 . دهدیم شرح یکم را مسأله برگ پانن باشد،
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 حیمس یسیع یبخش نجات یژگیو تیماه. ٤. ٣
 از یمهم بُعد همواره ،یو تیالوه کنار در یسیع یبخشنجاتۀ مسأل برگ پانن نظر هب

 استقبال شدت به هم مدرن اتیاله در البته که است، بوده سایکل زمان از یشناسحیمس
 باًیتقر کهیطوربه  ،شد مبدل اتیاله نیا در مشخصه کی به مستقالً شیپ از شیب و شد
 به بسته که هستند یبخشنجات از یعدبُ ۀدربردارند یشناختحیمس یهاآموزه یتمام
 معرض در زین یشناسحیمس از یتلق تبعبه نجات،ۀ مسأل از انسان فهم تحوالت و رییتغ
  .Ibid, 38-39) (ردیگیم قرار تحول و رییتغ

 و یشناسحیمس توانینم گرید بعضاً که است رفته شیپ جا نیبد تا ریس نیا
 دادنتیاهم با ایآ اما. کرد کیتفک گریکدی از کردهایرو نیا از یخبر در را یشناس نجات

 باب در یفرافکن به و میشوینم دور یسیع شخص از ،یشناسنجات به حد از شیب
 کمالۀ نمون کانت قول به ای بخشنجات عنوانبه ،یسیع در مانیهاآلدهیا و ها آرمان
 خواندن فرافکنانه و نید از وئرباخف انتقاد که جاست نیا در م؟یشوینم دچار یاخالق
 ،متفکران یبرخ همچون که دگردیم حادتر یزمان مسأله. شودیم یدنیفهم آن تیماه
 تیشخص و یسیع و یشناسنجات به را یشناسحیمس کالً ش،یلیت و بولتمان جمله از
 زیچ هر از قبل کهیدرحال میده لیتقل یو یبخشنجات ۀمشخص به کالً را یو یخیتار
 است، ستهیزیم خاص یمکان و زمان در که یانسان عنوانبه یسیع شخصۀ دربار دیاب

 نیهم جمله از ،یو باب در یبعد یهاآموزه تمام صورت، نیا ریغ در. مییبگو سخن
 یسایع با یشناسحیمس آغاز. داد خواهند دست از را خود انیبن ،یبخشنجات خصلت

 نیا چراکه ست،ین یو یبخشنجات خصلت تنگرفدهیناد یمعنا به وجه چیه به یخیتار
 یخیتار قیتحق. است ییشناسا قابل و دارد حضور زین یسیع یخیتار اتیح در یژگیو

 نادرست و حیصح یکردهایرو توانیم آنۀ یسا در که است یانتقاد یبررس یبرا یمجال
 تمام مشترک وجه. بازشناخت هم از را یسیع به منصوب مختلف یهاآموزه باب در
 طوربه هاانسان یتمام سرنوشت که است نیا در یسیع یبخشنجات باب در کردهایرو
 شدننائل تیانسان نیراست مقام به و افتی خواهد یسیع در را خود تحقق و تینها عام

 در گرید مهمۀ مسأل). Ibid, 47-49  (است یو به مانیا و وحدت درگرو زین
 در ییسزابه نقش  بعضاً هم مسأله نیا که است یسیع شدنمصلوب ،یشناس حیمس

 .دارد یتوجه قابل تیاهم زین آن یبررس و است داشته مختلف یهابرداشت
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 حیمس یسیع شدن مصلوبۀ مسأل. ٥. ٣
 را مسأله نیا برگ پانن نظر از د؟یکشیم رنج و شدیم مصلوب دیبا یسیع چرا یراستبه
 انیحیمس. کرد ریتفس و درک زیرستاخۀ واقعۀ یسا در توانیم نحو نیبهتر به زین

 ریتفس هاانسان به عشق و گناهان شدندهیبخش یراستا در را مسأله نیا نینخست
 گناهان دیبازخر یبرا یسیع که نیا. باشد مقبول تواندیم همچنان ریتصو نیا. کردند یم

 هاانسان که شود فهم یشناختانسان قتیحق نیا چارچوب در دیبا شد، مصلوب تیبشر
 یتمام مرگ عنوانبه تواندیم عادل انسان کی مرگ و ندا وابسته گریکدی به یهمگ

ی صورت در شد کشته ما گناهان یبرا یسیع که نیا به اذعان عالوه،به. شود یتلق ها انسان
 و گناه که میکن درک یشناختانسان قتیحق نیا طبق را آن که کرد خواهد جلوه موجه

 که است یحال در نیا. باشد هاانسان یجمع یلکردهاعم امدیپ تواندیم آن یبخشودگ
 یهمگان یبخشودگ امکان و گناه بودن یهمگانۀ مسأل نقد به شدت به یروشنگر
 یجابه دینبا و توانینم را یکس و است یفرد کامالً یامر گناه  کهبود معتقد و پرداخت

 در برگ پانن نظر از. ندارد یسازگار خدا عدالت با مسأله نیا چراکه ،دکر مجازات یگرید
 و یروشنگر تفکر بر حاکم یاخالق ییفردگراۀ مشخص آثار وضوح به توانیم انتقاد نیا

 نقد مورد امروزه البته که د،کر مشاهده را مدرن دگاهید در »خود« مفهوم فیتعر
 لیاسرائ یبن دگاهید که است یحال در نیا. است گرفته قرار یشناختجامعه یهادگاهید

 و یعیطب ارتباط ینوعبه آنان کهیطوربه بود متفاوت کامالً هیتنب و گناه ارتباط دربارۀ
 ای هیتنب مدرن تفکر که یصورت در. بودند قائل هیتنب و گناه نیب ریناپذاجتناب و یضرور
 تفکر در نیهمچن. کندیم یتلق هنجارها تیرعا عدم ای تیرعا ۀجینت را قیتشو
 یجدا و ییتنها به را فرد اصوالً و دارد ییسزابه تیاهم جمع در فرد حضور لیاسرائ یبن
 ).Ibid, 246-265( دکر یابیتیهو یدرستبه توانینم جمع از

 که نیا آن و دارد ییسزابه تیاهم هاانسان یبرا زین گرید یجهت از یسیع مرگ اما 
 که برد خواهند قتیحق نیا به یپ یسیع مرگ در خود دانستن میسه با هاانسان

 برخواهند مردگان انیم از بلکه ست،ین یستین و مرگ آنان یینها و تومحم سرنوشت
 و ردیگیم بر در زین را ما یسیع مرگ ن،یبنابرا. شد نخواهند نابود و ستین و خواست
 یسرور گرتیحکا نیهمچن مسأله نیا. گرداندیم مبدل دیام با توأم یمرگ به را مرگمان

 بر در را یهست کل و ستین سایکل به محدود تنها که یسرور البته است، یسیع
 یبررس را یانسان خیتار روند در یو گاهیجا دیبا زین مسأله نیا فهم یبرا اما .ردیگ یم
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 خیتار و سرنوشت کی تحت هاانسان تمام که است یسیعۀ واسطبه واقع، در. میکن

 ا ییسیع صشخ تیمحور در دینبا را وحدت نیا البته. رسندیم وحدت به مشترک
 و سرنوشت یمعادشناخت انیپاۀ یسا در بلکه کرد، یتلق یخصوصبه زمان در یو حضور

 زین را قتیحق نیا یطرف از مسأله نیا. دکر فهم را گاهیجا نیا دیبا تیبشر خیتار
 و وحدت یدارا خود یخود به انیونان ییسنت تفکر برخالف یهست که سازدیم خاطرنشان

 به هم یهست که هاست آن یانیپا و یینها وحدت و هاانسان ودوج با تنها و ستین نظم
 عتیطب در موجود یهادهیپد خود یهاتیقابل با که هستند هاانسان نیا. رسدیم وحدت

 جهان بر انسان یسرور همان نیا و پردازندیم خود یایدن ساخت به و گرفته کار به را
 . هست زین دخداون مطلق یسرور از یریتصو واحد آن در که است
. هست زین جهان وحدت یتجل تگریحکا همزمان یسیع اتیح خیتار مبنا، نیا بر

 آن یمعادشناخت انیپا بر بنا بلکه آن آغازۀ نقط از دینبا زین را جهان خلقت ب،یترت نیبد
 یسیع ن،یبنابرا ،و خوردیم وندیپ حیمس یسیع به خداوندۀ واسطبه که یانیپا. کرد توجه

 و ندا مرتبط هم به اجزا چراکه. است مخلوقات یتمام ۀکنندتیهدا و خلقتۀ سرچشم
 بر دیبا را یشناسحیمس در موجود میمفاه تمام ن،یبنابرا. است اجزا گرو در زین کل
 شده یمنته یو خود مورد در یمعادشناخت یاندهیآ به که ،یسیع یزندگ خیتار یمبنا

 ).Ibid, 378-397(  دکر فهم است،
 یجا یجا در که یگریدۀ مسأل شد، نشان خاطر زین نیا از شیپ که طورهمان

 خیتار در زیرستاخۀ واقع لحاظ تیاهم است، شده دیتأک شدتبه برگ پانن یشناسحیمس
 نیا بر بنا. است واقعه نیا لحاظ یچگونگ البته و حیمس یسیع سرنوشت و یزندگ
.                                                           کرد میخواه یسبرر برگ پانن دگاهید از مستقالً را مسأله توجه، و تیاهم

 
 پاننبرگ یشناسحیمس در زیرستاخۀ واقع گاهیجا. ٦. ٣

 شخصی و مربوط به یک شخص خاص ۀ یک واقع رستاخیز عیسی صرفاًبرگ پانناز نظر 
در دیدگاه ). Ibid, 66(ای همگانی و دارای ابعاد مختلف است نبوده است بلکه واقعه

 و ، از طرفی، انتظارات آخرالزمانی و سنت یهودیۀرستاخیز در سایۀ  واقعبرگ پانن
ها عدم رضایت از   آنۀ که از جمل، از سوی دیگر،شناختی نوع بشرهای انسانویژگی

ۀ جا این است که واقع  مهم در اینۀمسأل. ، قابل فهم استباشد کی میتناهی زندگی خا
 بدین شرح که در عین تاریخی بودن از مبانی مهم ،ای داردرکرد دوگانهرستاخیز کا
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تاریخی بودن و ۀ که این دو خصیصطوریشود بهشناسی نیز محسوب میمباحث مسیح
زیرا از طرفی تاریخ . ناپذیرند مکمل و از یکدیگر جداییشدنشناسی را شاملبنیان مسیح

 ۀیان و معنا و وحدت تاریخ به واقع پاهای خود از جمله ماهیتبرای اثبات بنیان
رستاخیز نیز برای مورد قبول واقع شدن، ۀ رستاخیز وابسته است و از دیگر سو واقع

د کنات ویژه در دوران معاصر، باید از مبنای تاریخی برخوردار گردد؛ بدین نحو که اثب هب
ر کمی در باو محۀ رخ داده است تا بر این مبنا پایکه در ظرف زمانی و مکان مشخصی

این واقعه . ی مختلفای تاریخی است با کاردکردها بنابراین رستاخیز واقعه. مسیحی بیابد
ها داده و از طرفی  نوید پایان تاریخ است و کیفیت آن را برای تمامی انساندر متن تاریخ

ـ  خداوند بر واقعیت و روند تاریخ ها و انتظارات آخرالزمانی رستاخیز مسیح، اشرافوعده
داشتن وی را نیز خداییۀ  و نیز جنب ـ انکشاف نفس خود در شخص عیسیۀواسطبه

 سازد نشان مییسی و وحدت وی با خداوند را خاطرکند و تجلی خدا در عاثبات می
(Ibid, 87-89) .رستاخیز از منظر ۀ توان علل اهمیت واقعطور خالصه میبنابراین به

رستاخیز با ۀ  توأمانی و ارتباط متقابل واقعـ١: ستد زیر دانرا را در نتیجه موبرگ پانن
  ؛رستاخیز برای یهودیانۀ  اثبات صدق دعاوی عیسی پیش از واقعـ٢ ؛پایان تاریخۀ مسأل

 ؛ده استکرند در این واقعه خود را آشکار که خداو  اثبات بعد الوهی عیسی و اینـ٣
 . کالم عیسی در گرو این واقعه اهمیت ـ٥ ؛ متقاعد شدن غیر یهودیان در اثر این واقعهـ٤

 مسیحیان اولیه برگ پانن از مفهوم رستاخیز چیست؟ از نظر برگ پانناما مقصود 
 حقیقت مشخصی محسوب ۀمنزلدانستند بلکه به یک معجزه نمی رستاخیز را صرفاًۀواقع
نظر عنوان مثال از به. کردند که در ارتباط کامل با یهودیت و پایان تاریخ قرار داردمی

لذا . پولس رسول رستاخیز نوعی حیات جدید در بدنی جدید البته بدنی روحانی است
عنوان امید به بنابراین باید بین رستاخیز از مردگان، به. رستاخیز تحولی بنیادین است

برخی معجزات ای اساسی در مسیحیت است و زنده شدن اجساد در آینده، که مسأله
جا این است که پولس بر چه مبنایی چنین برداشتی   این مهم درۀمسأل. تمایز قائل شد

 برگ پانن.  فرهنگی و فکری بوده استۀزمین است و این برداشت ناشی از چه پیشداشته 
.  یهودی داشته استۀظارات آخرالزماناناین برداشت ریشه در سنت و انتکه معتقد است 

 اهمیت برگ پاننیهود از نظر  ۀز به سنت و انتظارات آخرالزمانان رستاخیۀاب واقعسانت
 ۀویژه مسألطوری که از نظر وی اگر درک تاریخ حیات عیسی و بهسزایی دارد به به

شناسی چیزی جز  سنت یهودی جدا شود، از مسیحۀخیز از افق انتظارات آخرالزمانانرستا



  مجتبی زروانی، زینب ساالری، ندا خوشقانی ١٣٠
Mojtaba Zurvani, Zeinab Salari, Neda Khoshaghani 

 
شناسی ارتباط خود با زندگی عیسی و گواهی شناسی باقی نخواهد ماند و مسیحاسطوره

). (Ibid, 83دهدبودن خود را نیز از دست  میحواریون و، بر این مبنا، ماهیت تاریخی
ها در فرضی بر رستاخیز همگانی انسانهمچنین پولس رستاخیز عیسی را شاهد و پیش
ها در پایان تاریخ را شاهدی بر رستاخیز پایان تاریخ و بالعکس رستاخیز همگانی انسان

ه اگر قائل به رستاخیز همگانی نباشیم رستاخیز عیسی هم کطوریبه. داندعیسی می
رستاخیز همگانی را به ۀ  نیز در تأیید این مطلب مسألبرگ پانن. فاقد واقعیت خواهد بود

. داندها مهم میشناختی و لزوم زندگی اجتماعی و سرنوشت مشترک انسانلحاظ انسان
رستاخیز ارتباط ۀ یح و واقعکه به زعم وی انکشاف نفس الهی در عیسی مسطوریبه

ای انسانی جا که عیسی از جنبه ها دارد زیرا از آنسرنوشت انسانۀ تنگاتنگی با مسأل
 تجلی خداوند در وجود نوع انسان محسوب یبرخوردار است، تجلی الهی در او به نوع

ه  نبرگ پاننشناسی مورد نظر بنابراین مسیح. ها مرتبط استشود و با وضعیت انسان می
ای دینی و الوهی و انسانی عیسی توأمان توجه دارد که صرفاً مقولهۀ تنها به هر دو جنب

که طوریهاست؛ بهای عمیقاً انسانی و مربوط به سرنوشت انسانکالمی نیست بلکه مسأله
حصول به انسانیت راستین نیز از نظر وی در گرو وحدت با عیسی مسیح است و تنها 

چنین مدعی است که  همبرگ پانن.  (Koch, 67-89)گردد او محقق میۀ واسطبه
رستاخیز در مسیحیت اولیه در دو ۀ به زعم وی واقع. ای تاریخی استرستاخیز واقعه

 سنتی که قائل به جلوه و ظهور پروردگار ـ١: شدسنت و رویکرد مختلف ترسیم می
در این بین . د سنتی که قائل به مشاهده و کشف قبر خالی عیسی بوـ٢برخاسته بود 

 ,Pannenberg (سنت اناجیل نیز تالش می کرد این دو رویکرد را به یکدیگر نزدیک کند

Jesus, God and Man, 87-88( .پولس رسول است و ي آراوب بهسسنت اول بیشتر من 
توان رستاخیز حال در صورتی میبا این. ای که شخص پولس از عیسی داشته استتجربه

د که ادعای مسیحیت نخستین در باب این واقعه کرتاریخی محسوب ای  عیسی را واقعه
با محتوای سنت و امید آخرالزمانانه در باب رستاخیز از میان مردگان در آن زمان، 

 که در چارچوب زبان انتظارات آخرالزمانانه رایج در  راایلذا واقعه. همخوانی داشته باشد
رد اما در مورد رویک.  تاریخی به حساب آوردایتوان واقعهآن زمان قابل بیان باشد می

شرایط تاریخی حاکم بر  باید توجه داشت که لحاظ دوم و تأکید بر قبر خالی عیسی
گیری آنان بسیار  مسیحیانی که چنین رویکردی داشتند در فهم موضعۀجماعت اولی
 به برای اذعان  کهکرد  اورشلیم اقتضا میۀشرایط حاکم بر اجتماع اولی. مهم است
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 خالی پایه و  قبرۀدر نزد آنان مسأل. ی را طرح کنند قبر خالۀرستاخیز عیسی مسأل
اریخی حاکم بر مالحظات ت بنابراین اگر مسأله را بنا.  رستاخیز بودۀاساس اذعان به واقع
 قبر خالی  تأکید برۀ رستاخیز بنگریم، مسألۀ اورشلیم در باب آموزۀبر شرایط اجتماع اولی

 عنوان مکملبنابراین باید این دو رویکرد را در کنار هم و به. دکرخواهیم را بهتر درک 
 ۀ اولیاما بر خالف تصور اجتماع.  رستاخیز فهم کنیمۀدر جهت اثبات بنیان تاریخی واقع

الوقوع ملکوت الهی بودند، پایان تاریخ و  ان و خود پولس که در انتظار قریبمسیحی
ه وقوع نپیوست و فاصله بین رستاخیز عیسی و ها ب رستاخیز همگانی در زمان آن

رستاخیز همگانی روز به روز بیشتر و بیشتر شد و ابتدا قرن به قرن محاسبه و مورد 
 وقوع زماناهمیت ۀ بر این مبنا به مرور مسأل. انتظار واقع شد و سپس هزاره به هزاره

و نیز انتظار  وقوع مسأله نفسرستاخیز همگانی و پایان تاریخ به حاشیه رفته و 
بنابراین .  اهمیت یافت١عنوان پسر انسانمعادشناختی و پیوند آن با بازگشت عیسی به

ادشناختی که روزی فرا  معۀچه بر عیسی گذشته است را با آیند  که ارتباط آنمادام
تواند خللی در امید و قرائت  زمانی نمیۀخواهد رسید حفظ کنیم، هیچ گونه فاصل

 بدین .(Ibid, 89-108) فس خداوند در عیسی مسیح ایجاد کندمسیحی از انکشاف ن
 با قرائتی متفاوت از ابعاد مختلف مباحث مربوط به  تاکند تالش میبرگ پاننترتیب 
 متناسب یها، به بهره برداری و احیا شناسی در عین بازخوانی و تفسیر مجدد آنمسیح

یت ارتباط پایان تاریخ با رستاخیز با فهم امروزی این مباحث بپردازد و از دیگر سو ماه
 .مسیح را نشان دهد

 
  از سوی متفکرانبرگ پاننۀ مواضع نقد آرای مسیح شناسان. ٣

ها و نقاط قوت فراوان، به جهت گستردگی  رغم برجستگی  علیبرگ پاننهای  اهدیدگ
 ۀهای وی حوز واقع دیدگاه در. د و بررسی هستندبسیار، از مواضع متعددی قابل نق

شود که  ای در باب الهیات را شامل می رشته یعی از مباحث کالمی و میانسو
 علم و دین، مسیح شناسی، الهیات ۀشناسی دینی، مباحث حوز  معرفت،شناسی انسان

های  باشد که هر یک مستعد بررسی  الهیات جامع از آن جمله می و نهایتاً،تاریخی
 الهیات تاریخی وی ۀ در حوزبرگ پانن یترین مواضع نقد آرا یکی از مهم. انتقادی است

هایی از  ثیرات و اقتباسأ تبرگ پاننکه مسیح شناسی وی نیز مشهود است، آن است که 
                                                                                                                                                                             
1. Son of Man 
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 تنها رپذیری نهیثأ این تزیرا. ده استکرفلسفی هگل در باب تاریخ اخذ ـ  دستگاه فکری
هیم متعددی که مفابل را در بر گرفته است برگ پاننهای   وسیعی از دیدگاهبخش نسبتاً

 مختلف کیفیت و یبنابراین متفکرین به انحا.  استه و پرداخته وی را نیز ساختیدر آرا
 از اند و عمدتاً ه را بررسی و مورد نقد قرار دادهرفتارک هپذیری و مفاهیم بثرامیزان این 

اند که در  هدف حمالت انتقادی خود قرار داده را نیز برگ پاننهای  این زاویه دیدگاه
 است و ارزیابی برگ پانن جا به برخی از این انتقادات که مرتبط با مسیح شناسی نای

 .پردازیم ها می آن
 در ابعاد متعددی از مباحث تاریخی، خواسته برگ پاننهای  یدگاهد  منتقدان،نظربه 

 تاریخ ۀ این ابعاد طرح مسئلۀاز جمل. دت رنگ و بویی هگلی داردیا ناخواسته، به ش
گاه خاص وی در باب وحی یا انکشاف نفس الهی است که در تفکر جهانی و دید

 نا منتقدنظرشناسی وی نیز برجسته است و به   نقش کلیدی دارد و در مسیحبرگ پانن
. جود در آن را نیز در بر داردهای مو  هگل است و نواقص و کاستیی برگرفته از آراکامالً

بر تفکر  کند و بنا ریخ جهانی فهم میرا در چارچوب تا تاریخ برگ پاننکه  اینتوضیح 
 معنای راستین تاریخ در گرو پایان آن است و حوادث جزئی و حاکم بر تاریخ جهانی نیز

 وحدت و کلیت تاریخ که آن نیز در گرو پایان تاریخ ۀنفرد معنا و مفهوم خود را بر پایم
 چراکه هگل در ،ت هگل اسی برگرفته از آرااین رویکرد کامالً. کنند باشد حاصل می می
 نیست بلکه ای پیشین شود که عقالنیت تاریخ مسئله  تاریخ خود مدعی میۀ فلسفیابتدا

لذا کلیت تاریخ نیز و  ،کل نیز در پیوند با پایان است. شود کل حاصل میبنابر آگاهی از 
  که معتقد استبرگ پاننبر این مبنا  ). (Lischer, 25 بر پایان تاریخ قابل فهم است بنا

ه حصول آگاهی  قادر ب که بسای خود موجوداتی متناهی هستند وها به خود  انسانچون
 هگل را در چارچوبی ١»بینی پیش/یگوی پیش«توان مفهوم  د، میباشناز پایان تاریخ ن

اجتماعی مورد استفاده قرار داد و با پیوند این مسئله با سرنوشت عیسی مسیح، ـ  تاریخی
 Seung (دکربینی از پایان تاریخ معرفی  عنوان پیش ه را ب نفس الهی در عیسیانکشاف

Sung Oh,129(  . 
 رستاخیز ۀواقعکه چون  در توجیه چرایی و لزوم این پیوند مدعی است برگ پانن

عیسی در معنادهی به تاریخ و تعیین هدف و نهایت تاریخ سهیم است و از دیگر سو 
سیس أکند، به نحوی در ت رسیم میها پس از مرگ را ت  انسانکیفیت سرنوشت مشترک

                                                                                                                                                                             
1. Anticipation 
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بر این   بنا،برگ پانن. تاریخ نقش کلیدی دارد و خواه ناخواه جزئی از ماهیت تاریخ است

 رستاخیز عیسی و بدین ۀ رستاخیز و به تبع آن کل تاریخ را تحت مقولۀاستدالل، واقع
شان این رویکرد به خوبی ن. دهد ف نفس خداوند یا همان وحی جای میترتیب انکشا

اما باید .  از تاریخ نسبت نزدیکی با فهم وی از وحی داردبرگ پانندهد که چگونه فهم  می
دار  همتایی آن را خدشه ای خاص بی ای از واقعه گرایانه  تلقی کلتوجه داشت که چنین

ی تلقی کنیم،  مرتبط با وحی یا وحیان مبنا اگر تمام تاریخ را به نحویبر این. سازد می
از دیگر سو ایمان به .  تمام آن را نیز فاقد چنین خصلتی دانستآن واحدمی توان در 

 ای در پی ندارد و صرفاً زگشت و رستاخیز عیسی به خودی خود استدالل یا فلسفهبا
 . (Lischer, 26)  امید به آینده استۀحاصل مقول

حی  از وبرگ پانن قابل توجه دیگر در این ارتباط این است که فهم و تفسیر ۀمسئل
آلیسم آلمان وحی را  سنت ایده.  و رمانتیسم آلمان استآلیسم دو سنت ایده ثر ازأمت

این  ضرورتاًکه داند و مدعی است   انکشاف نفس خداوند می هگلیثیر آراأتحت ت
گیرد بلکه  القدس صورت نمی  حقایق ماوراءطبیعی چون روحۀواسط هبتنها انکشاف نفس 

 برگ پانن .(Seung Sung Oh, 129) یز قابل درک است تاریخ و عقل تاریخی نۀواسط هب
ولتمان فرایندی  بارت و بیز این دیدگاه، وحی را برخالف آراپذیری اثیرأنیز با ت

خداوند و قابل درک برای همگان مستقیم در چارچوب حوادث و افعال تاریخی غیر
یرش انتقادات العاده نیست و از دیگر سو با پذ داند که از جنس امور سری و خارق می

 در مفاهیم متافیزیکی، وحی را روشنگری به مسیحیت سنتی و اجتناب از گرفتاری
رسیده و در  پایان خود نۀداند که هنوز به نهایت و نقط ی مییند تاریخی و تدریجآفر

یخ حیات عیسی قابل  بنابر تعالیم و تارای که صرفاً  البته آینده؛قبال آینده گشوده است
بنابراین تحقق عقالنیت تاریخی به نحوی . (Ibid, 137) بینی است شگویی و پی پیش
 لذا نیل  و در گرو پیوند با آینده و پایان معادشناختی تاریخ و رستاخیز عیسی استلزوماً

به این آینده اذعان به این عقالنیت در انحصار مسیحیت و مسیحیانی خواهد بود که 
 فاقد خصلت انحصاری و  از طرفی فهم وحی رابرگ پاننجا  ن، در اینا منتقد نظربه. دارند

م را داند اما از دیگر سو تحقق این فه العاده و بر هر عقل سلیمی ممکن می سری و خارق
کند که این تلقی   معادشناختی سرنوشت عیسی میۀمنوط به حضور ایمان به آیند

دو  همزمان به هرتوان این دو مسئله را با یکدیگر جمع کرد و  حاوی تناقض است و نمی
 Ibid, 159). ( اذعان داشت
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ای از حوادث و وقایع محض نیست بلکه   مجموعه تاریخ،برگ پانن نظر به ،از دیگر سو

چه از گذشته تاکنون جریان داشته  کلیتی است از ارتباط بین سنت و انتظارات، یعنی آن
  این قرائتۀ با ارائبرگ پانندر واقع . رود چه در آینده انتظار تحقق آن می است و آن

بر این . (Ibid, 169) درصدد مبارزه با مفهوم پوزیتیویستی و محض از تاریخ برآمده است
های تاریخ  ای تاریخی است که باید با بررسی  رستاخیز نیز  پدیدهاًمبنا از نظر وی، واقع

 اگرچه ،از دیگر سو. انتقادی مورد ارزیابی قرار گیرد و ظرفیت چنین بررسی را نیز دارد
ای  گویانه دلیل خصلت پیشه  ب، یک مقطع تاریخی خاص بوده استای خاص در پدیده

گیرد و به  ها دارد، ویژگی جهانی به خود می  تاریخ و رستاخیز همگانی انسانکه از پایان
محوری تفکر   در نقد انسانبرگ پاننالبته . تاریخی یا فراتاریخی نیستهیچ وجه غیر
ست که روند تاریخی مورد نظر وی ریشه در حاکمیتی متعالی  مدعی اتاریخی مدرن

ی  و تصادفات تاریخ،دارد که این حاکمیت به هیچ وجه فراتر از پیشامدها، احتماالت
 تالش برگ پاننبر این استدالل،  بنا.  این امور استأنیست بلکه خود این حاکمیت منش

 موجود در تفکر وی، به نوعی کند تا بر خالف دیدگاه هگل و اجتناب از جبرگرایی می
 وی حاکمیت خداوند بر نظر چراکه به ؛ل تصادف در روند تاریخ قائل باشدآزادی یا احتما

قرائت کتاب مقدس خود بر  تاریخ به هیچ وجه مساوی با جبر تاریخی نیست و خدا بنا
 ، در غیر این صورت.ادث و وقوع پیشامدهای تاریخی است امور نو و حأخالق و منش

 برگ پانن.  مخدوش خواهد شد،ها  انسانۀ آزادی ارادمانندزادی اراده خود خداوند هم، آ
د و بر لزوم زاپرد محوری تفکر تاریخی مدرن نیز می  به انتقاد از انسانلهأبا طرح این مس

 حال آزادی حاکم بر روند تاریخ مین وحدت و در عینأمنظور ته محور بودن تاریخ بخدا
 وی تنها در چارچوب تاریخ انضمامی نظرته وحدت تاریخی که به الب. کند کید میأت

ن این ا منتقدنظرم این گریزها، به با وجود تما. ها قابل درک است حیات انسان
و تفکرش را  هوارد ساخت هگل بر را از انتقادی که خود برگ پاننتواند  استدالالت نمی

ا بر فراز  نیز با قرار دادن خدگبر پانن چراکه ،برهاند ده استکردوری و بسته معرفی 
 او بر گذشته و آینده در هر صورت نوعی جبر را حاکم کرده ۀتاریخ و اذعان به احاط

 . (Ibid, 178-183)است 
معنای راستین تاریخ در پایان آن حاصل  که  مدعی استبرگ پانن ،از دیگر سو

توان با روش  یشود که البته نیازی به انتظار کشیدن پایان تاریخ نیست و م می
اما آیا این . دکردرا شناسایی   پایان آن عیسی مسیح و سرنوشت اوۀواسط هگویی ب پیش
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 در واقع نوعی فرضیه در باب پایان تاریخ نیست؟ آیا این گویی از پایان تاریخ پیش
 این برگ پانن بازبینی است؟ از نظر بر روند تاریخ قابل ارزیابی و احیاناً گویی بنا پیش

بنابراین . یر قابل تغییر است ثابت و غ چراکه حقیقت پایان تاریخ،ممکن است غیرمسئله
ت و وقایع و حوادث  قائل به امکان وقوع تصادفات و احتماال را حقیقتاًبرگ پاننتوان  نمی

بینی در روند تاریخ دانست بنابراین خواه ناخواه الهیات تاریخی مورد نظر  غیر قابل پیش
 خاص ۀیک واقعکه از دیگر سو اگر قرار باشد . المی و الهیاتی دارد کوی خصلتی تماماً

گویانه داشته باشد و تمام وقایع تاریخی در پرتو آن معنای حقیقی خود را  خصلت پیش
دریابند، معنای تمام وقایع در واقع حتی قبل از وقوع نیز بیان شده و از پیش مشخص 

 هیچ اتفاق جدیدی پس از رستاخیز برگ پاننلذا بنابر تاریخ جهانی مورد نظر . شده است
 . (Ibid, 187-188) وقوع نخواهد پیوسته عیسی ب

 ۀواسط هبینی آن ب  پایان تاریخ و امکان پیشۀکید بر مسئلأ با تبرگ پاننهمچنین 
گویی معادشناختی است که با  سرنوشت عیسی مسیح خواه ناخواه قائل به نوعی پیش

گویی  ن روند تاریخ در قبال آینده که نوعی پیشادعای وی مبنی بر گشوده بود
 هم به برگ پاننچون توان هم شود در تضاد است و نمی هرمنوتیکی محسوب می

بنابراین الهیات . گویی معادشناختی قائل بود و هم به گشودگی در قبال آینده پیش
چراکه گشودگی و وقوع .  دچار نوعی انحصارگرایی بنیادین دینی استبرگ پانن

پذیر   تنها در چارچوب مسیحیت امکانبرگ پاننیشامدهای احتمالی در تاریخ از نظر پ
گو بین ادیان و و این تلقی از دیگر سو امکان گفت. است و در انحصار ایمان مسیحی است

کند و از طرفی   به شدت مخدوش میبرگ پاننتفکرات  تکثرگرایی دینی را در ۀمسئل
  .(Ibid, 191-195) سازد ن مبدل می مدر١مسیحیت را به یک فراروایت

 این تلقی انحصارگرایانه از مسیحیت نیز شباهت زیادی به دیدگاه هگل در باب 
سر می برند که ه  بدین ترتیب که از نظر هگل ادیان در سیر تکاملی ب؛مسیحیت دارد

از . ترند کیدی که بر میزان تحقق انکشاف نفس خداوند دارند به تکامل نزدیکأبسته به ت
 این  در حد اعلی و نهاییِاست،م انکشاف نفس مطلق خداوند جا که مسیحیت تجس آن

ایز و جدا از دیگر ادیان مبدل  متماین تلقی مسیحیت را به دینی مطلقاً. تکامل قرار دارد
  نیز مشهود استبرگ پانن یاین انحصار در باب مسیحیت در آراسازد که نظیر  می

(Ibid, 131-136) .های فراوان نتوانسته است خود را از  رغم تالش  علیبرگ پانن بنابراین

                                                                                                                                                                             
1. Mega theory. 
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گویی وی که به زعم خودش راه فرار از   چراکه مفهوم پیش، هگل رها سازدۀتفکر بست

 مفهوم مبدل گرددعایب تفکر هگل است، ماهیتی پیشین دارد و نتوانسته به یک فرام
)Ibid, 200.(  

به این مسئله توجه داشت که تفکر تاریخی  باید  اما در پاسخ به انتقادات مذکور
 بلکه یست الهیات تاریخی نۀهای وی در زمین  در باب الهیات محدود به دیدگاهبرگ پانن

ظر وی در شناسی مورد ن شناسی دینی و کالمی و مسیح  انسانۀبا مباحث وی در حوز
 الهیات ۀحوز در برگ پانن یکه آرا طوریه ب. مند قرار دارد ارتباطی تنگاتنگ و نظام

  مورد نقد وردهب های نام ن در نظر داشتن مباحث وی در حوزهتوان بدو تاریخی را نمی
 از برگ پاننها و تفکراتی که  رسد که اندیشه از سوی دیگر، به نظر می. رار دادبررسی ق

اند   هگل منتهی شدهۀار داده است، به مفاهیمی در فلسف هگل مورد استفاده قرۀفلسف
 در جهت مخالف آن  ندارند که بعضاًبرگ پاننا نسبتی با مواضع و رویکرد که نه تنه

 وی دارد نه ۀح مطلق هگل که نقش کلیدی در فلسف مفهوم رو،عنوان مثال هب. باشند می
توان مدعی شد   که حتی می، نداردبرگ پاننتنها نسبتی با خدای مسیحی مورد نظر 

که تلقی هگل از تاریخ  یا دیگر این. دگیر  مسیحی نیز ذیل روح مطلق قرار میخدای
ها،  علقات و جزئیات تاریخ همچون ملت تمامی مت کلی انکشاف نفس خداوندۀتحت مسئل

 که با تلقی ،گیرد و خیلی چیزهای دیگر را نادیده میها  کشیدن  و یا رنج،ها نژادها، انسان
 برخی از نظرن به همچنی.  زیادی داردۀ از تاریخ فاصلبرگ پاننکید أانضمامی مورد ت

صورت ه  و بی نپرداخته به کلیت تفکر و هگلیداری از آرابر  در بهرهبرگ پاننن امنتقد
 برگرفتهود را با تفاسیر دلخواه  موارد مورد نظر خ و صرفاًدهکرگزینشی با آن برخورد 

های متعددی که   هگل و ظرفیتۀ بعد سیاسی اندیش،عنوان مثال هدر این ارتباط، ب. است
ان چپ و  هگلیۀایی و الحاد دارد که مورد استفادخد ن بعد از افکار وی در نیل به بییا

ز قرار گرفت را به ها در باب تاریخ نی ها در مواضع ماتریالیستی و جبری آن مارکسیست
 به هیچ وجه برگ پانن چراکه ،منصفانه استاین ادعا نیز کمی غیر. گیرد کلی نادیده می

 خود ۀ خطای اصلی را در اندیشل را نادیده نگرفته است و اتفاقاً هگۀاین بعد از اندیش
طای جدی و مهم را به هگل نسبت خ ده است و در این ارتباط دوکرهگل ردیابی 

که هگل هرگز خصلت متناهی عقل بشری را تصدیق نکرد و دوم  نخست آن. دهد می
نقش آن در امور  حادث و که او در نظام فلسفی خویش جایی برای عنصر حقیقتاً آن

  کنش الهی را مستقیماًنخست او را بر آن داشت تا به غلطخطای .  باقی نگذاشتبشری
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 او اجازه داد خطای دوم نیز به.  با انکشاف نفس عقل بشری در تاریخ یکی کندو صراحتاً

بسنده بنگرد که امر متعالی را نیز در خود یندی خودآتا به تاریخ جهانی همچون فر
ئرباخ و مارکس  هگل باعث شد تا راه بر فوۀهمین خطاها در اندیشوجود . نهفته دارد

بنابراین ). ٢٢ـ٢١ گالووی،( آنان در مسیری غلط به جریان افتد ۀگشوده شود و اندیش
 هگل را مورد ۀ با رویکردی انتقادی فلسفبرگ پانند که چگونه کرتوان مشاهده  می

 . دهد برداری قرار می ارزیابی و بهره
 و در نتیجه نادیده برگ پانن ۀنمایی بیش از حد تاریخ در اندیش  دیگر بزرگۀلمسئ

در مورد این . (Koch, 100) باشد  میای فراتاریخی است  ایمان که مسئلهۀگرفتن مقول
 ایمان نیز باید ۀسازد که مقول نشان می در مواضع متعددی خاطربرگ پاننمسئله نیز 

بنابراین ایمان .  و اعتماد باشده باشد تا قابل اتکاا شدابتدا بر مبانی مستحکم تاریخی بن
ودی خود وجود د و به خکر به آن دست یافت و آن را حاصل ای است که باید مقوله

ط امکان اذعان  این شرایۀشود که از جمل  تحقق شرایطی حاصل میۀندارد بلکه در نتیج
ستاخیز مسیح یا حضور  همچون اذعان به راست،های ایمان  فرض به حقیقت عینی پیش

 .                                                                                                                تاریخی خداوند
که افکار او در حصار یک روش  اند مبنی بر این  وارد دانستهبرگ پاننانتقاد دیگری به 

باید توجه داشت . هم هستنده مختلف وی وابسته بسیستماتیک و بسته است و مواضع 
و از طرفی این مسئله بخشی از  دانست صتوان سیستماتیک بودن را نق که نمی

دارد و عمق رویکرد  مزایای بسیاری نیز آید که اتفاقاً  به حساب میبرگ پاننشناسی  روش
تاریخ و پرسش  ۀد بر گشودگی در قبال آینبرگ پاننکید أدر ثانی ت. دهد وی را نشان می

 که تفکر وی به هیچ وجه تفکری بسته نیست  بر این خود شواهدی هستند دالّاز خداوند

(Koch, 106) . 
بر  توان رستاخیز مسیح را بنا  انتقاد دیگری نیز بدین شرح است که چگونه می

 های که انتظارات آخرالزمانی در زمان حالی دررد انکشاف الهی تلقی کبرگ پاننرویکرد 
پس از آن محقق نگشت؟ در این راستا آیا ارجاع تفکر تاریخی به سنت آخرالزمانی و 

 به تفکر تاریخی نوعی دور محسوب ها مجدداً باورهای معادشناسانه و ارجاع خود این
 در  در مباحث مربوط به مسیح شناسیبرگ پانن نمی شود؟ در پاسخ باید گفت که اوالً

دهد  طور مبسوط توضیح میه های بعد ب نی در زمانرالزماباب برآورده نشدن انتظارات آخ
طور که پیش از  ن هماثانیاً. دهد  با این مسئله و حل آن را شرح میو چگونگی مواجهه
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 تفکر سیستماتیکی است که مباحث تاریخی، برگ پانننشان ساختیم تفکر این خاطر

 تبیین و توجیه یکدیگر شناختی همه در ارتباط با یکدیگر هستند و در  و انسان،کالمی
بنابراین ارجاع . توان مورد نقد قرار داد یند و هیچ بخشی را به تنهایی نمیآ کار می هب

 از ارتباط و وابستگی  نیست بلکه حاکیبرگ پانن دوری بودن تفکر ۀهم نشانه مباحث ب
 .(Koch, 108-109) باشد  مختلف وی مییمتقابل آرا
ید بر نقش أک در تبرگ پانن را نادیده گرفت که توان این مسئله حال نمی با این

ویژه  ه ب؛ده استکرروی  طور کلی در مباحث خود کمی زیاده هعیسی مسیح و مسیحیت ب
این در . کید و انحصار فارغ از هرگونه بحث تطبیقی در باب ادیان دیگر استأکه این ت این
ود دارد الزم بود  خیکیدی که بر نقش سنت یهودی در آراأبر ت  است که بنایحال

 های یهودی و متفکران یهود در این مورد نیز بپردازد و صرفاً  به تفاسیر و دیدگاهمقداری
چنین گریزی به اسالم که هم.  نکند مسیحی از این سنت اکتفایهای خود و آرا به قرائت

توانست در غنا و  باشد نیز می روی دو سنت یهودی و مسیحی می دار دنباله داعیه
 برگ پانن ی آراگرچه. سزایی داشته باشد هثیر بأی ت ویگذاری و اهمیت آراثیرأت

 الهیات ۀلأ مس،های خود دارد های فراتر از دیدگاه  برای بررسیهای بسیاری ظرفیت
 نیز مبحثی است که بیش از پیش مورد توجه قرار ٢گوی بین ادیانو  و گفت١تطبیقی

 برگ پانن یتوانست آرا که اهتمام به آن میگرفته است و در آینده نیز چنین خواهد بود 
 .را بیشتر در معرض توجه قرار دهد

 

 نتیجه. ٤
در طرح مسأله بیان شد که این تحقیق درصدد است که به بررسی آرای مسیح شناسانۀ 

برگ در پرتو الهیات تاریخی وی، تفاوت دیدگاه وی با سایر متألهان لیبرال، و در  پانن
بندی آرای  در جمع. اه وی از سوی متفکران بپردازدنهایت مواضع نقد دیدگ

 .توان به موارد ذیل اشاره کرد برگ می شناسانۀ پانن مسیح
 یسیع تیاهم از حیصح یفهم جادیا یشناسحیمس رسالتبرگ،  بنا به نظر پانن) ١(

تمام حوادث زندگی عیسی مسیح، اعم از تولد، تجسد، ماهیت . اوست یزندگ خیتار بر بنا
بخشانه، مصلوب شدن، و رستاخیز وی، همگی باید در پرتو تاریخ حوادث زندگی  نجات

 یهاوعده و زمان آن یآرا بر حاکم یآخرالزمان یهانهیزممسیح و نیز آگاهی از 
                                                                                                                                                                             
1. Comparative Theology. 
2. Interreligious Dialog. 



 ١٣٩ مسیح در جریان تاریخ   
Christ through History 

 
.  که مسیح نیز در آن بافتار تاریخی حضور داشته است بررسی شودهود ییمعادشناخت

 خصلت و هودی قوم خیتار افق در یسیع میترس لزومبر  برگ پانن یشناسحیمس در
 در یسیع لیتقل یمعنا به کردیرو نیا البته. ی در اعتقادات آن تأکید داردآخرالزمان

 مربوط مالحظه نیا و دارد زین را خود یهمتایب خصلت او و ستین یهودی تماماً یتیروا
 از فراتر اتبمر به تینها در یسیمعادشناسانۀ ع و یجهان یدعاو چراکه است؛ کار آغاز به

 .تاس یهودی سنت یهاچارچوب
گیرد؛ و آن  شناسی خاصی بهره می شناسی خود از روش برگ در مسیح پانن) ٢(

 یسایع  درصدد استنییپا از یشناسحیمس. شناسی از پایین عبارت است از روش مسیح
 یمنته یو تیالوه بهکه  یسیع اتیح حوادث و اعمال خیتار یمبنا بر را یخیتار
که از الوهیت عیسی آغاز شود و ماهیت انسانی و تاریخی وی  ود بررسی کند، نه اینش می

 .نادیده گرفته شود
عنوان یک متأله هرگز در برابر تاریخ و نقدهای آن شانه خالی  برگ به پانن) ٣(
 یعلم یارشته عنوانبه اتیاله ییتوانا به د،یجد علوم ینقدها گرفتن یجد باو  کند نمی

 از یریرپذیتأث با نیهمچن .دارد اعتقاد علوم با یانتقاد و فعال تعامل در کیآکادم و
 یدیکل و یاساس میمفاه یریکارگبه در تالش و بارت یِنوارتدکس های شیگرا
. بپردازد اشیخیتار نگرش با ینینو یهادگاهیارائۀ د به دارد یسع یسنت یشناس حیمس

ت و بولتمان برای انفصال الهیات از نقد برگ با تالش متفکرانی چون بار  پاننالبته
الهیات باید بر بنیان تاریخ بنا شود و امکان که  ، زیرا باور داشتتاریخی مخالف بود
 .های دیگر معارف بشری در مورد آن میسر باشد تحقیقات و بررسی

 نظربه برگ آن است که بنا  شناسانۀ پانن برخی از انتقادات وارده بر آرای مسیح) ٤(
برگ در ابعاد متعددی از مباحث تاریخی، خواسته یا ناخواسته،  های پانن دیدگاه قدان،منت
 تاریخ جهانی و دیدگاه ۀ این ابعاد طرح مسئلۀاز جمل. شدت رنگ و بویی هگلی دارد به

برگ نقش کلیدی  خاص وی در باب وحی یا انکشاف نفس الهی است که در تفکر پانن
 ی برگرفته از آران کامالًا منتقدنظربرجسته است و به شناسی وی نیز  دارد و در مسیح

 دیگر  همچنین نقد.های موجود در آن را نیز در بر دارد هگل است و نواقص و کاستی
 ۀ نادیده گرفتن مقول، در نتیجه،برگ و  پاننۀنمایی بیش از حد تاریخ در اندیش بزرگ

اند  برگ وارد دانسته  به پانن رایانتقاد دیگر. باشد ای فراتاریخی است می ایمان که مسئله
البته برای هریک . که افکار او در حصار یک روش سیستماتیک و بسته است مبنی بر این

 .توان یافت برگ می از این انتقادات پاسخی در آرای پانن
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