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مفهوم انسان از دیدگاه کارل بارث و الهیات لیبرال قرن نوزدهم
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چکیده

در این نوشتار ،به مفهوم انسان از دیدگاه کارل بارث ،الهیدان برجستة قرن نوزده و همچنین دغدغهههها

و دربهار الهیهات
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الهیهاتی و بههخصهوص فههم بهارث

مقدمه

بیان شد ،در مباحه

کارل بارث ( )5116-5361متألّه کلیسا اصالحی سویس

نسههبت بههه شههناخت خداونههد اهمیههت بسههزایی داشههته

و بانفوذترین متکلّم قرن بیستم بود .و فرزند فریتز بارث

است ).(MacDonald, 1998, V.6, P. 707

( )Fritz Barthکشیش رفرمی و استاد تاریخ کلیسا و

این رویکرد ،دید خوشبینانه به توانهایی انسهان بهرا

عهد جدید در دانشگاه برن بود )Born( .به گفتة

رسیدن به خداوند با وسایل تجربی را داشهت .در نگهرش

اندیشمندانی که دربار اندیشهها بارث پژوهش میکنند،

الهیات طبیعی ،این انسان است که با کمکگرفتن از منهابع

و الهیدان پُرنوشتار قرن نوزدهم و بیستم بود و تنها با

خههارجی و حسههی ،راهههی را بههرا شههناخت جهههان

نگاهی کوتاه به دو نوشتار مهم و  ،یعنی تفسیر رسالة

رؤیتناپذیر و فراحسی باز میکنهد .انسهان اسهت کهه بها

رومیان و جزمیات کلیسا میتوان به حجم آنها پی برد و

کمکگرفتن از امور عینی خارجی سهعی دارد بها موضهوع

بارث ،خود بخش

شناخت ،یعنی خداوند در ارتباط باشد .کانهت اشهکالی را

وسیعی را دربرمیگیرد .در سیر تکامل اندیشهها کالمی

به الهیات طبیعی وارد کرد و آن اینکه کاربرد امور تجربهی

بارث ،مراحل متمایز رقم خورده است که در هر مرحله،

و خارجی که این شناخت فراحسی را شکل میدهنهد ،در

او با یکی از تضادها بین انسان و خدا دست و پنجه نرم

جهههان محسوسههات محههدود اسههت .بههه نظههر و  ،علههم

()Safenwil

متافیزیک میخواهد به مهاورا همهة چیهزهها حسهی و

سویس ( ،)5355-5345عقاید کالمی او دستخوش تحولی

مادّ دست یابد؛ اما ما هرگز نمیتهوانیم محهدود تجربهة

و اساسی شد و از الهیات لیبرال جدا شد .در

حسی ممکن را تعالی ببخشیم و با آن به متافیزیک برسیم.

مطرحساختن نظرات و دربار ارتباط خدا و انسان ،همواره

بهبیاندیگر ،حوز امور تجربی و حسی محدود است و بها

باید این موضوع در ذهن پژوهشگر باشد که کارل بارث به

آن نمیتوان به شناخت امر متعال رسید (.(Ibid ,p.140

افزون بر آن ،مجموعة سخنرانیها

کرده است .در دور شبانی او در سافنویل
جدّ

دنبال پیداکردن راهی برا عملیساختن این ارتباط در سطح

طب نظر کانت ،آنچه عقل عملی به شکل منطقی به آن

جامعه بود و تنها به طرحِ موضوع از نگرش الهیاتیِ آکادمیکِ

دست مییابد از این قرار اسهت :انسهان همهواره خواسهتار

صرف بسنده نمیکرد .مطرحکردن همة جوانب نگرش
الهیاتی بارث ،کار

فراتر از یک مقاله است .بدینرو ،

نگارنده سعی دارد با توجه به عنوان مقاله ،تنها جنبههایی از
الهیات و (ارتباط خدا و انسان) را بررسی کند.

رسیدن به کمال غایی )Telos( ،یعنهی آن کمهال اخالقهی
اسههت کههه او را شایسههتة خیههر متعههال ( Summum
Bonumیا  ) Supreme Goodمی سهازد؛ امها مشهکل
اینجاست که انسان ،متناهی ( )Finitاسهت و رسهیدن بهه
این کمال غایی ،به سبب سرشت انسانیش ،دشوار اسهت.

آبشخورهای تفکر الهیات لیبرال درمورد انسان

بنابراین رسیدن به خیر متعال از طری عقل عملهی ممکهن

الهیههات لیبههرال کههه تفکّههرات بههارث از آن گرفتههه اسههت،

است .بنابراین ،انسان ،به سبب قدرت محدود خود ،بهرا

برخاسته از سیر تحوّالت الهیات مسیحی از قرون وسهطی

رسیدن به کمال غایی نیازمند عقل عملی است .اما مشهکل

تا قرن نوزدهم است .الهیهات لیبهرال پاسهخی بهه الهیهات

نگرش کانهت در موضهوع شهناخت ،ایهن بهود کهه موانهع

شکلگرفتهشده تا زمان پس از کانت اسهت و برخاسهته از

معرفتشناسی کانت برا الهیدانان سبب شهد تها الهیهات

نگرش ها مختلفی است که هر کدام مدّعی ارائة شناخت

ضرورتاً و عمومهاً مبتنهی بهر انسهان شهود؛ بنهابراین حتهی

حقیقی از خداوند و به دنبال آن انسان و ایمهان بهودهانهد.

مکاشفه هم میباید تنها تصدیقی بهر توانهایهیهها نهفتهة

الهیات طبیعی به دنبال شناخت خدا یا امور الههی ازطریه

انسان به حساب آیهد یها بها فههم شخصهی تحلیهل شهود

بهکارگیر منابع طبیعی شناخت انسان بود .این نگرش که

) .(Torrance,1962,p. 60بهبیاندیگر ،مسیحیت نتیجة

بویژه از زمان توماس آکوئینهاس ()Thomas Aquinas

پیشفرضها انسانی و عقالنیا شد که نمایند اندیشهة
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ِ
الهیهاتی
قرن نوزدهم بود ( .(Ibid ,p.140چنین رهیافت

نظر بارث ،مشکل الهیات قرن نوزدهم ،معرفتشهناختی از

معقول و ذهنی را میتهوان در آثهار شهالیر مهاخر ،هگهل،

خداوند و انسان بود و این نه فقط در الهیات لیبرال ،بلکهه

ریچل و هرمان یافهت .متکلّمهان لیبهرال ،تحلیهل خهود از

در هر الهیاتی وجود داشت .بارث به این نکتهه بهاور پیهدا

وجود انسان و جایگاه دین در آن را از کانت گرفته بودند؛

کرد که آنچه از هرمان و شالیر مهاخر و دیگهران آموختهه

زیههرا و دیههن را پههیشفههرض درون هیِ عم هلِ اخالقههی و
آموزه ها دینی را احکام ارزشی میدانست که میتوانستند
بیانکننده حقای مابعدالطبیعی باشهند .بها بههیهادآوردن عقیهد
کانت بر پلید افراطی انسان ،باید ایهن نکتهه را دریافهت کهه
شالیر ماخر اعتقاد داشت ،انسان قابلیّت شناختن خیر را دارد؛
اما سرشت ذاتی او به سو جسمانیّت و شههوت اسهت و در
مسیح (یعنی کسی که به خدا آگاهی کامل دست یافته اسهت)
است که انسان میتواند به شناخت خدا در درون خود دسهت
یابد .شالیر ماخر مذهب را متعلّه بهه سهاحت احساسهات و
تجربه شخصی انسانها میدانست و همه امهور ،حتهی کتهاب
مق هدّس را گونههها از تجربههه شخصههی مؤمنههان م هیشههمرد
(اردسههتانی سههلیمانی .)491 :5919 ،بههرا بههارث ،نگههرش
تاریخی ریچل و هرمهان بهه مسهیحیت و ارائهة راههی بهرا

است ،اندیشههایی انسانی برا فهم خداونهد بهوده اسهت؛
ازاینرو ،بارث سعی کرد با رجوع به تفاسیر کتاب مقهدّس
و برگشت به آن ،بهدون اسهتفاده از اندوختهههها علمهی
خویش ،از الهیات لیبرال بهه شهناخت حقیقهت خداونهد و
انسان بپردازد .کاوش در کتاب مقهدس ،و را بهه رسهالة
پولس رومیان رهنمون کرد که پایها برا ایجاد الهیهاتهی
غیروابسته به مبانی بنیهادین الهیهات قهرن نهوزدهم بهود و
بارث بهتدریج آن را تعالی بخشید و الهیهات ویهژ نقهد
خود را بها آن شهکل داد و سهپس بههسهو الهیهات قهرن
نوزدهم حملهور شد .پیش از اینکه اشکال بارث بر الهیات
لیبرال درمورد شناخت خداوند و انسان مرور شود ،گفتنهی
است ،بارث تنها به الهیات لیبرال حملههور نشهد؛ بلکهه او

شناخت ،راهگشا نقد اندیشة شالیر ماخر و کانت شد .ایهن

اصالً پایه هها الهیهاتی مسهیحیت را ضهعی

شناخت میتوانست موضوع شهناخت خداونهد را بهه شهکلی

میدانست .و در مقابل اندیشهة قهرن نهوزدهم و بیسهتم،

دیگههر غیههر از نگههرش کانههت و شههالیر مههاخر عرضههه کنههد.

یعنی آنچه در الهیات شهالیر مهاخر و ریچهل و هرمهان و

ازآنجاییکهه همهة آگهاهی در قلمهرو پدیدارشناسهی محهدود

نوکانتیها بود ،که میگفت خدا نتیجهة شهناخت انسهان و

میشد ،ریچل بر این نکته تأکید داشت که ما باید مسیح را نهه

تجربة اوست ،خدایی را معرفی کهرد کهه کهامالً متعهالی و

بهعنوان خدایی که در تاریخ انسان دخالت کرده اسهت ،بلکهه

ناشناخته بود؛ خدایی که انسان با سهعی و تهالش عقالنهی

بهعنوان یک انسان اخالقهیآرمهانی کهه کههنالگهو اخهال

نمههیتوانسههت بههه آن دسههت یابههد (McCarmack,

فرد است ،بشناسیم و بررسی کنیم (.(Ibid ,p.162

و بهیبنیهان

)1995,p.129؛ اما خدا متعال خدا فیّاض هم بود که
برخالف خدا ساختة ذهن الهیات قرن نهوزده و بیسهت،

نگرش بارث نسبت به الهیات لیبرال و اشکال وی بر آن

قادر بود با فیض سرشار خود پیوند میان انسان با خهویش

در مورد انسان

را ایجاد کند .درحقیقت ،اشکاالت بهارث بهه کهل الهیهات

بارث اشکاالتی به الهیات لیبرال وارد کرد که نشان مهیداد

برمیگردد .نگرش ویژ بارث به موضوع خهدا و انسهان و

سیر الهیاتی مسیحیت از الهیهات طبیعهی بههسهو الهیهات

ارتباط آن دو با یکدیگر به این دلیل مهم به نظر مهیرسهد

لیبرال صحیح نبوده است و بایهد بهه نهوعی بازگشهت بهه

که بارث درصدد بود تا مسیحیت را از درگیرشدن در سهیطر

الهیات وحیانی از سر گرفتهه شهود و ایهن همهان نکتهها

الهیاتی که تا آن زمان به گونهها مختل

است که بارث را بهعنوان موعظهگر که به الهیات دعوت

عقل و وحی داشتهاند ،بازدارد و طرحی نو بهه میهان آورد تها

نمیکند ،بلکه به ایمان دعوت میکند به شهرت رساند .بهه

خداوند بر انسان جلوه کند ،بدون اینکه اندیشة انسهانی در آن

سعی در آشتیدادن
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دخیل باشد ،و این همان نکتها است کهه بهارث را از دیگهر

انسانی و کلمة یگانة خداوند است .و بر همهین اسهاس،

اندیشمندان و الهیدانان جدا میکند .بههبیهاندیگهر ،بهارث در

این اصطالح را برا الهیات برگزیده بود .بهه نظهر بهارث

مقام آشتیدادن عقل و وحی و یا ترمیم الهیات لیبرال و یا ههر

اینگونه سخن گفتن از خدا بود که نمیتوانست مخاطبهان

الهیات دیگر نیست؛ بلکه او برگردانند ایمهان مسهیحی بهه

عام را جذب کلمات راستین خداوند کند.

کالبد مسیحیت در قالب الهیات ویژ خویش است .بهه همهین

بارث مینویسد:

منظور ،او به کتاب مقدّس و بهخصوص به رسالة رومیهان رو

«همة الهیدانان معاصر ،عقیده دارنهد کهه الهیهات همهة

میکند و یافتهها خود از کتاب مقدّس را پاسهخی بهه همهة

ضرورتها ،حقای و واقعیّات ،دغدغهها و نیازهها خهود

انواع الهیات میداند .او اشکاالتی را به الهیات لیبرال وارد کرد

را کش

کهرده بسهیار

و الهیات معاصر خویش را به چالشی جدّ کشید .ما در ایهن

درخور اعتنها ،مههم و جهدّ اسهت؛ چنهانکهه بهیگمهان

بخش اشکالی که مربوط به مسئلة خهدا و انسهان مهیشهود را

نمیتوان از این واقعیّتها جدا شد؛ بنهابراین مسهلّم اسهت

بیان میکنیم.

که باید به مکاشفه (مرتبة اول) مرتبة دوم و سوم و چهارم

استفاده از منابع غیرِ وحیانی بهرا شهناخت خداونهد و
همترازکردن آنها با کالم خداوند
مهمترین اشکال بارث به الهیهات مسهیحی رایهج زمهان
خههویش ،شههناخت نداشههتن از کههالم راسههتین خداونههد و

کهرده اسهت و همهة آنچهه کشه

نیز اضافه شود» ((89-16.p ,6891 ,tdiehcsmuR
بارث تأکید داشت که:
«چون خداونهد چیهز در میهان چیزهها نیسهت ،عقهل و
منط بشر در شناخت آن ناکارآمد است» (82.p, dimu(.

تلفی کردن کالم الهی و انسانی در الهیات عقالنی مسهیحی

به نظر او ،تمایز خداونهد از جههان چیهز نیسهت کهه

است .بارث این ادّعا الهیات لیبهرال کهه توانسهته اسهت

بتوان آن را با شناختشناسی کانتی مقایسه کهرد .بنهابراین

انسان را با خداونهد آشهتی دههد و بهابی را بهرا ارتبهاط

به نظر بارث ،مشکل و خطا الهیات لیبرال ایهن بهود کهه

خداوند با انسان باز کند ،بیهوده میدانست و الهیات لیبرال

بیش از حد به روشها علمهیتهاریخی خهوشبهین بهود

را همچون دیگر مکتبهها الهیهات عقالنهی در موضهوع

( .)16-16 p,8009 , ndhhcmTبههههه نظههههر بههههارث

شناخت خدا و انسان ناقص مهی دانسهت .اصهطالحی کهه

مشکلسازترین مسئله ،منابع اضافی یعنهی عقهل ،تهاریخ و

بارث برا الهیات قرن نوزدهم استفاده میکهرد «الهیهات /

طبیعتاند که تظاهر میکنند برا دانش الهی منبع هسهتند.

و» ( )And-Theologyبود .او الهیهات رایهج را الهیهاتی

بنابراین بارث عقیده داشت که وقتی الهیات با هر اصطالح

میدانست که به منظور حفاظت از حقیقت خداوند و نیهز

دیگر مانند عقل ،طبیعهت و تهاریخ شهریک شهود ،ایهن

نسبت به خلقهت و انسهانیّت بهه منهابعی غیهر از مکاشهفه

اصطالحات به ضرورت ،منابع اساسی مکاشفه مهیشهود و

توسل داشت .بارث عقیده داشت ،این نوع الهیهات پدیهد

مکاشفة خداوند را قضاوت میکند یا خود مالکی مسهاو

الهیات مُدرن است که مکاشفه خداونهد را تنهها منبعهی از

با آن میشود ( dimu(.دغدغة و این است کهه اگهر ایهن

دانش در مقابل فلسفه ،علوم تاریخی و طبیعهی و بسهیار

منابع را به مکاشفه پیوست کنیم ،معنا حقیقی مکاشفه از

از دستاوردها جهان طبیعی مهیدانهد .بهه دیگهر سهخن،

بین میرود و این منهابع جها آن را مهیگیهرد؛ ازایهنرو،

الهیاتی که باید تنها کالم خداوند پایة آن باشهد ،گرچهه از

شناخت ما را نسبت به خداوند و همچنین بهه انسهانی کهه

کالم خداوند استفاده میکهرد ،امها مکاشهفة تنهها را کهافی

باید با خداوند پیوند پیدا کند به بیراهه میکشاند.

نمیدانست و عقل و تاریخ و فرهنگ را نیز به آن پیوسهت
میکرد؛ کار که به نظهر بهارث ههمسهطحدانسهتن کهالم

پرسشها بارث از الهیات لیبرال همه یهکسهو را نشهان
میدهد و آن این است که مکاشهفه را نمهیتهوان بههگونهها

مفهوم انسان از دیدگاه کارل بارث و الهیات لیبرال قرن نوزدهم11 /

تفسیر کرد که معادلی داشته باشد یا به چیهز دیگهر پیوسهت

نامتناهی ،میان خدا و انسان ،توسط بهارث ،جهدا و متمهایز

شود .و به اصطالحاتی که اندیشمندان زمان او برا سهخن

شدن قلمرو ابد خداوند و قلمرو زمان است .بنابراین ،به

گفتن از انسان و خداوند استفاده میکنند بدبین است و آنهها

نظر و دو جهان وجود دارد" :جهان پدر و جهان انسان"

را برخاسته از کلمة مکاشفه نمیداند؛ بلکه توجیهاتی از سهو

(62.p , udim(.

اندیشهها بشر میدانهد کهه خواسهته یها ناخواسهته مسهیر

تمایز میان این دو چنان زیهاد اسهت کهه بهارث از واژ

مکاشفه را منحرف میکند و از همهین رو ،شهناخت حقیقهت

«نامتنههاهی» بههرا آن اسههتفاده مههیکنههد .و ایههن مفهههوم

برا انسان را مشهکل کهرده اسهت .چنانچهه انسهان بخواههد

کییرکهگارد را به شکلی کامل و در آخرین حد وسعت

ازطری عقهل ،تهاریخ ،فرهنهگ و آگهاهی دینهی بها خداونهد

مفهومیاش به کار میبرد .بنابراین قلمهرو و زمهان انسهانی

روبهرو شود ،نمیتواند مطمئن باشهد کهه بها خهدا حقیقهی

هرگز استطاعت ندارد که متضمّن زمان ابد خداوند شود

روبهرو شده است؛ درحالیکه در اندیشة این اندیشمندان ،این

( 28.p, dimu(.درحقیقت ،ههر نهوع شناسهایی طبیعهی و

منههابع همههان مرجعیّههت و قطعیّههت مکاشههفه را دارا هسههتند؛

فلسفی و تجربی انسان از خداوند به نحو تهام در اندیشهة

بهبیاندیگر ،دغدغة بارث این است که اگهر منهابع دیگهر از

بارث محکوم است .همچنهین شهناخت خداونهد بهه نظهر

مکاشفه برا روشنکهردن حقیقهت دربهار خداونهد ،پایهه و

بارث نمیتواند شناختی دکارتی باشد؛ زیرا اشهکال بهارث

اساس مکاشفة خداوند بهعنوان تنها کالم خداوند قرار گیرنهد،

به شناخت دکارتی از خداونهد ایهن اسهت کهه دکهارت از

به معنا این است که ما این کار را به خود محوّل کهردهایهم.

اثبات وجود خود و امکان معرفت یقینهی ،بهه ادّلهه اثبهات

چنین الهیاتی که خداوندِ فیض را به خدایی مخلهو ِ اندیشهة

وجود خدا میرسد ()89 – 19 .P ,dI ,nopsseRoT

بشر تقلیل داد ،سبب شد که الهیهات مرجعهی انسهانی پیهدا

پس باید برا شناخت وجود خداوند از ذات انسانی آغهاز

کند .در نگرش بارث ،این نوع شناخت خداوند بهرا جامعهة

کرد و این نکتها است که بارث آن را با الهیهات دیهالکتیکی

مسیحی مشکلساز بود و به اخال نیهز هجهوم آورد .در ایهن

خود به چالش میکشد که چگونه ذاتی محدود مهیتوانهد بهه

الهیات ،خداوند سبب توجیه اعمال و رفتار انسانها میشد.

نامحدود پی ببرد و با آن از سو خود رابطه پیدا کنهد .بهارث
همچنین نمیتوانست مانند کانهت خهدا را در سهطح خهدایی

تلقّی باارث از شاااتت تداوناد بار مبااای الهیاات

اخالقی تقلیل دهد و آن را با عقل عملی بشناسد و در قلمهرو
اخال به بح

دیالکتیک

درباره خدا بپردازد؛ زیرا و میگوید:

آنچه الهیات لیبرال و الهیات طبیعهی بهرا خداونهد قائهل

«انجیل خدایی را معرفی میکنهد کهه بههطهور مطله و

بودند ،تنها نقشی تقلیل یافته و دستیافتنی برا بشر بهود

کامل از انسان متمایز است...؛ چون انسانها به دلیل اینکهه

که مهیتوانسهت از شهناختی بیرونهی و یها درونهی انسهان

انسان هستند قادر بهه شهناخت او نیسهتند( .(Ibidبهارث

حاصل شود و چالشی که بارث بهرا کهل الهیهات عقلهی

تفکّر تجربهگرایانة شالیر ماخر ،که تفکّر عرفهانی نفهس را

مسیحی به وجود آورد ،ایهن بهود کهه آیها بههواقهع چنهین

بهترین راه برا کش

ذات دین می دانست ،نیز رد کهرد.

خدایی خدا حقیقی است و یا اینکهه بایهد ارتبهاط میهان

گرچه شالیر ماخر معتقد بود که خدا را هرگز نمیتوان به

کهرد .درواقهع،

منزلة متعلّ یک علم به چنگ آورد ،اما عقیده داشهت کهه

بارث همان نقد را بر الهیات لیبرال وارد می دانست کهه

برا دستیابی به دین ،ابتدا بایهد انسهانیّت را کشه

کهرد،

کی یرکه گارد بر الهیات پیشین داشهت .واضهح اسهت کهه

بعد عش ورزید ،سپس حیهات جهان جههان را دریافهت.

به کارگیر تمایز کیفی

بنابراین در تفکّر شالیر مهاخر ،انسهانیّت و دیهن بهه طهور

انسان با خدا را به شهکل دیگهر تعریه

فور ترین و متقن ترین نتیجه
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جداییناپذیر به یکدیگر متّصهل بهود .بهه نظهر او ،کشه

خداوند بسهیار تنزیههی اسهت و راه شهناخت را از فراسهو

انسههانیّت بههه یههافتن خداونههد در جایگههاه وحههدتبخههش

میداند ،این پرسش پیش میآید که در الهیات بارث نقهش

تجربه ها انسان میانجامد و انسان فقط در ارتباط با کهلّ

انسان در ایجاد پیوند میان خدا و انسان چه میتواند باشد.

هستی میتواند تفرّد حقیقی داشته باشهد .شهالیر مهاخر

پاسخ به این پرسش در تصوّر بارث از انسان نهفته است.

مخال

دین طبیعی بود و عقیده داشت که حیهات انسهانی

باید با دین وحیانی همنوا باشد؛ زیرا او خهدا را متعهالی از

انسان ونقش او به عاوان تصویری از تداوند در ایجااد

عالم میدانست؛ اما خدا تجربهی او نیهز از درون انسهان

ارتباط

تأیید و شناخته میشد .بهارث ،بهرخالف شهالیر مهاخر و

در این بخش به دریافت بهارث از انسهان و نقهش و در

هرمان در تبعیّت از تجربة دینی میگوید:

ایجاد ارتباط میپردازیم و به این پرسش پاسخ میدهیم که

«انجیل ...نه یک رویداد و واقعه است و نه یک تجربهه
و نه یک احساس» ((38.p, dimu

تلقی بارث از انسان چیست.
از آنچه تاکنون گفته شد ،این نکته کامالً روشن شد که

بارث شناختشناسی ذهنگرایانة شالیر ماخر و هرمان

بارث در طول حیات علمی خود ،پیوسته بهه دنبهال راههی

را همانگونه رد میکند که شناختشناسهی دینهیاخالقهی

برا بازشناخت انسان و خدا بوده است .شاید مههمتهرین

کوهن را؛ زیرا همة اینها تصهوّرات انسهان از خداونهد را

دغدغة الهیاتی بارث در این پرسش خالصه میشد که:

میرسانند که به نظر او با تمهایز کیفهی نامتنهاهی سهازگار
نیست .در نگرش بارث ،ارتباط میان انسان و خدا و تالش
مخلو گونة بشر برا بهدستآوردن این ارتباط و مصالحة

انسان کیست و چگونه میتواند با خداونهد در ارتبهاط
باشد؟
پیش از ورود به بح  ،بررسی ارتباط انسان با خداونهد

بهها خداونههد پیامههد جههز بههتپرسههتی و معرفههی خههدا

یا به گفتة بارث ،خدا با انسان ،و دریافت و فهم درست از

غیرحقیقی نداشت .حال اگر خداوندْ متعالى است ،انسانها

اندیشة معرفتشناسانة بهارث نسهبت بهه انسهان ضهرور

چگونه میتوانند درباره خداوند سخن بگویند؟

است .همچنین اینکه انسان در ایجاد این ارتباط چه نقشی

ازآنجاکه به نظر بارث انسهان هها موجهوداتى متنهاهی و

دارد ،و اینکه محدود شناخت انسان از خداوند تا چه حد

فاقد گنجایش براى نامتناهى هستند ،همهة راههها بشهرى

است .این دو ،دغدغة اصلی بارث دربار انسان است .و

درنهایت محکوم به شکست اند .بنابراین بارت بر این نکته

سعی داشته است در تمام نوشتهها خود آن را تشهریح و

تأکید میکند که حقّانیّت از فراسوى ما مهیآیهد .رسهتاخیز

نحو ارتباط انسان با خدا را با دید معرفهتشناسهانة خهود

مسیح و مکاشفة الهی ،جانبِ ناشهناس خداونهد را آشهکار

به انسان توضیح دهد .نخسهت بایهد دانسهت کهه نگهرش

میکند .بارث براسهاس ایهن روش الهیهاتى ،ایهد الهیهات

بارث نسبت به انسان با نگرش تجربی و پدیدارشناسانه به

عقالنی را که لیبرال ها به آن ارزشى بسیار داده بودند ،کنار

انسان متفهاوت اسهت .در نگهرش پدیدارشناسهانه ،انسهان

گذاشت و درعهوض یهک فراینهد الههىشهدن را بهه میهان

موجود مستقل در نظر گرفته شده است که با اندیشهه و

میآورد که از مقصد یعنهی از فراسهو ،شهروع مهیشهود...

آزاد اراد خویش سعی در ارتقا سطح معرفتهی خهود

بارث مدّعى شد که معرفت انسان از خداونهد ،از معرفهت

دارد و این سعی و تالش او از گذشته آغاز شهده اسهت و

خداوند نشأت میگیرد و کالم الهى ،منبهع معرفهت الههى،

به زمان حال میرسد .انسانی که با دیهد پدیدارشناسهانه

بنیاد اصول مسیحى و اصهل راهنمهاى ههر آمهوزه الهیهاتى

محههک زده مههیشههود ،توانههایی شههناخت خداونههد را دارد؛

است .با توجهه بهه اینکهه مبنها شهناختی بهارث دربهار

بنابراین میتواند از خداوند سخن بگوید و بنا بر برداشهتی
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که از خداوند دارد نسبت به ایجهاد ارتبهاطش بها خداونهد

آشتیدهنده ،خال و نجاتدهنده در نظر بگیرد تها مفههوم

تالش کند .این همان چیز است که بارث را به مقابله فرا

مخلو بودن و انسانبودن روشن شود .بارث در فهم انسان

میخواند؛ زیرا به نظر او درنظرگرفتن چنین توانایی بهرا

حقیقی ،مسیح را پایه و میزانی بهرا شهناخت مهیدانهد و

انسان و نیز این نهوع نگهرش بهه آزاد ِ انسهان مهیتوانهد

معتقههد اسههت مسههیح ،انسههانی حقیقههی در میههان دیگههر

خطرناک باشد و در فهم معرفتشناسانه از انسهان مشهکل

انسانهاست .به این معنا کهه بهرا فههم مفههوم و معنها

ساز شود؛ بنابراین ،مفهوم آزاد انسان در نزد و متفاوت

انسان به جا اینکه به منابع علم تجربی نظر کنیم ،باید بهه

از نگاه پدیدارشناسانه به آزاد او خواهد بود.

مسیح بنگریم و نیز نبایهد بهه خهود بیندیشهیم .از نظهر او،

در نظر نخست ،ممکن است نگهرش بهارث بهه انسهان

همچنین ما نبایهد تهالشهها پدیدارشناسهانة دانشهمندان

برا آنچه که ما امروزه انسان مهینهامیم ،بسهیار متفهاوت

پیشین و کنونی را برا دریافت معنا انسان کهه بهر پایهة

باشد .بارث برا فهم مفهوم حقیقی انسان به منابعی که از

پدیدارشناسی تاریخی است ،اسهاس فههم خهود از انسهان

نظر پدیدارشناسانه به انسان نظر میکنند ،رجوع نمیکند و

قرار دهیم؛ بلکه باید انسان را با پیوستن به خدایی که طب

درواقع آن را نمهیپهذیرد .از نگهاه پدیدارشناسهانه ،انسهان

ایمان مسیحی در تاریخ بهه انسهان پیوسهته اسهت در نظهر

دارا توانایی برا شناخت حقای و نیز آزاد مطله در

بگیریم .مالحظه میکنیم که این تفسیر انسانشناسانة بارث

جهت ارتقا سطح دانش و آگاهی خود است؛ نکتها که

دربار انسان با آنچه مها امهروزه از انسهان بهه شهکل عهام

مشخصة انسان و متمایزکنند او از دیگر موجودات اسهت.

میدانیم مطابقت چندانی ندارد.

درواقع انسانِ منطقی و فلسفی یا انسانی که در طول تاریخ

نکتة مهمی که باید در فهم بارث از انسان مدّنظر قهرار

بههه شههکل یههک پدیههده بههه آن نظههر شههده اسههت ،بههدون

دهیم ،این است که او مخلو را در ارتباط با خال بررسی

درنظرگرفتن موضهوعی دیگهر ،شناسهایی و بررسهی شهده

میکند .این برخالف فهم از انسان ،بهخود خود و به دور

است .امروزه دریافت رایج از انسان چنین است .در زمهان

از این اندیشه اسهت کهه انسهان مخلهو خداونهد اسهت.

بارث نیز همینگونه از انسان وتواناییها او یاد مهیشهده

ازسو دیگر ،بارث کلمة خداونهد ،یعنهی عیسهیمسهیح را

است .از نظر بارث ،انسان حقیقی با آنچه ما به آن باور داریهم

بهعنوان امر الهی میداند و انسان را همواره در مواجهه بها

متفاوت است .نظر انسانشناسهانة بهارث بهه انسهان ،ارتبهاطی

آن ادراک میکند ( .)Barth,1956, 4/1,p. 49بارث بها

مستقیم با الهیات خاص و دارد .نخست اینکه بهارث انسهان

ذکر این نکته که انسان باید همواره بها خهال معنها شهود،

مخلو را در ارتباط با خال خهویش بهه حسهاب مهیآورنهد

میخواهد از خودمختار انسان و نیز از پهذیرش توانهایی

()Barth,1956, 4/1,p. 6-7؛ چهون در اندیشهة او کلمهة

انسانی که با آن بتواند خداوند را درک کند ،دور کند .از

خداوند ،یعنی عیسیمسیح ،که انسان بهعنوان امر الهی با آن

اینجاست که و در معناکردن انسان از مخلو بودن او نام

رویارو میشود و بسهیار مههم اسهت ( .(Ibidانسهان مهدّنظر

میبرد و هر علم یا منبع دیگر که بخواهد به انسان نوعی

بارث که میتواند در مواجهه مستقیم با کلمة الهی قرار گیهرد،

استقالل ببخشد را نادیده میگیرد و انکهار مهیکنهد .او در

بسیار متعالی و با ارزش است.

معناکردن انسهان ،نگهرش فرجهامشناسهانه را نیهز در نظهر

به نظر او موضوع کلید برا مفههوم انسهان دو چیهز

میگیرد و تنها به انسان تاریخی یها منطقهی و فلسهفی کهه

اسههت :نخسههت ،مخلههو بههودن او؛ دوم ،کلمههة خداونههد

انسانی انتزاعهی اسهت نمهیاندیشهد .انسهانی کهه همهواره

(عیسیمسیح) .انسان در تمام ابعاد وجود اش با امر الههی

خداوند را بهعنوان خال و مصالحهکننده و منجهی مهدّنظر

سههروکار دارد و همههواره بایههد خداونههد را بهههعنههوان

دارد ،انسانی است که برا تحقّ شخصیّت انسهانی خهود
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به فرجام و پیامد کُنش خداوند بهعنوان خال توجهه دارد.

هیچ فساد و بهذر فسهاد کهه در و احساسهی نهامطبوع

بنابراین هنگامی که او از انسان سخن میگویهد ،مها نبایهد

تولید کند ،وجهود نداشهت .او از ههیچ بیمهار درونهی و

انسانی را در نظر آوریهم کهه بهه شهکل پدیدارشناسهانه و

حادثة بیرونی بیمناک نبود .بهتهرین تندرسهتی جسهمش را

تاریخی به آن نظر شده است.

نوازش میداد و نفسش از آرامش مطله برخهوردار بهود»
(آگوستین.)659 :5935 ،

موقعیتهای سهگانة انسان در نگرش بارث

مرحلة دوم در نگرش آگوستین که مرحلة گناه نخستین

موقعیّت نخستین انسان و تأثیر سوء گناهی که بر وضعیت

و هبوط انسان اسهت ،زمهانی اسهت کهه و در پیونهد بها

مطلههوب اولیههه وارد کههرد ،بهههعنههوانموضههوعی مهههم در

خداوند دچار مشکل گناه میشود و آنگاه در مرحلة سهوم

مسیحیت تلقّی میشود و این موقعیّت و وضعیّت نخستین

خداوند بهواسطة فیضش او را با خود آشتی میدهد .برا

را بهعنوان وضعیت مقدّس و پاک تعبیر میکننهد .خداونهد

تطبی نگرش بارث با نظر آگوستین ،باید گفت کهه بهارث

انسان را تمام و کمال و بهصهورت خهویش آفریهد (سهفر

به سه گونه انسان و یا به دیگر سخن ،به سه موقعیّت برا

پیههدایش 48 – 46 :5،و  5 :1و  ،6 :3اول قرنتیههان،8 :55،

انسان میاندیشد:

یعقوب ،)3 :9،که حاکی از برخوردار انسهان از عهزّت و
عظمت الهی و قابلیّت وصول به این شهأن و مقهام اسهت.

انسان اصیل؛ ( )Authentic manانسان آشتییافتهه؛
( )Reconciled manانسان آینده)Future man( .

انسان به قول معروف ،گل سرسبد آفرینش است و همهان

درواقع ،بهکارگیر این سه اصطالح به این معناست که

است که خداوند او را با ارزش و الیه ارتبهاط مهیدانهد.

بارث این سه را در اصل برا یک وجود انسهانی بهه کهار

انسان در ابتدا خلقهت دارا عهدالت و قدّوسهیت بهوده

میبرد و انسانی را در ارتباط ازلی و ابد با خداوند نشان

است و مفهوم بهاب هها اول و دوم سهفر ،پیهدایش ایهن

میدهد که در مواجهة با امر الهی و اراد انسانی سه گونهه

حقیقت را روشن میسازد .تنها در این حالت بود که انسان

موقعیّت خاص بهه خهود مهیگیهرد؛ بنهابراین ،بهه نظهر او

میتوانست بها خداونهد ارتبهاط داشهته باشهد .اندیشهة بهارث

حقیقت انسان واحد است .حقیقهت انسهان ،همهان انسهان

درمورد خلقت انسهان ،طبه نظهر آگوسهتین اسهت .از نگهاه

اصیل است که خداوند و را خل کرد و امر الههی در او

آگوستین ،ذات و ماهیّت انسان بهگونها خل شده است کهه

به اجرا درآمهد .او همهان انسهانی اسهت کهه خداونهد بهه

ازیههکسههو ،تههوان دسههتیههافتن بههه نههور حقیقههت را دارد و

صورت خویش آفرید .بارث به همهین سهبب او را انسهان

ازسو دیگر ،ممکن است بهوسیلة امیهال داخلهی و خهارجی،

اصیل مینامد .بارث بها ایهن اصهطالح ،انسهان را مخلهو

خود را گهم کنهد و از رسهیدن بهه نهور حقیقهت بهاز بمانهد.

خداوند میداند .مفهوم مخلوقیّت به معنا ارتباط خدا بها

بنابراین ،اگهر انسهان بهه فرمهانبهردار از خهدا گهردن نههد،

انسههانی اسههت کههه در اطاعههت کامههل و نامحههدود آزاد بهها

میتواند به مقام فناناپذیر و ازلیّت سعادتآمیز دسهت یابهد؛

خداوند قرار داشته است .بنا به نظر بارث ،این همان انسانِ

اما اگر نافرمانی کند ،نمیتواند فناناپهذیر و ازلهی باشهد؛ بلکهه

پیش از سقوط است که در فیض ازلی و سرمد خداونهد

مرگ همراه محکومیّت عادالنه به سراغش میآید.

قرار دارد.

آگوستین میگوید:
«انسان ،مادامی که میلش با خدا مواف بود ،در فردوس

انسان اصیل کیست و به عبارتی ،معیار ما بهرا چنهین
ادعایی چیست؟

زندگی میکرد ...او بدون هیچ نیهاز زنهدگی مهیکهرد و

بارث ،مسیح را پاسخی اساسی به این پرسش میداند.

میتوانست آن زندگی را تا ابد ادامهه دههد ...در جسهم او

درواقع ،سرشت حقیقی انسان از انسانیّت مسهیح اسهتنتا

مفهوم انسان از دیدگاه کارل بارث و الهیات لیبرال قرن نوزدهم13 /

میشود .انسانیّت عیسیمسیح به معنا این است که مسیح

واق

شکل حقیقی مخلوقیّت انسان است؛ چون مسیح در کتاب

اما در همان حال بهه دنبهال راههی بهرا ایجهاد پیونهد بها

مقدّس ،بهواقع انسان معرفی شده اسهت؛ امها بهرا بهارث

خداوند میگردد؛ اما چون در دایر گناه گرفتار شده ،اراد

همواره دو تفاوت میان انسانیّت مسیح و انسانیّت ما وجود

برگشت از او سلب شده است .تنها فیض خداوند میتواند

دارد :نخست اینکه ،عیسی در گنهاهی کهه انسهان مرتکهب

او را نجات دهد و سبب بازگرداندن او به اصل خود شود.

شده است ،سهیم نیست و دوم اینکه ،انسان در تشخّص و

اما انسان آینده ،انسانی است که خداوند میخواههد در پیمهان

هویّتی کهه خداونهد بهه عیسهیمسهیح داده اسهت ،سههیم

او شریک باشد و از همیار با شکوه و جالل خداونهد لهذت

نمیشود؛ بنابراین از ایهن اندیشهة بهارث ،چنهین دریافهت

ببرد )Barth’s Gift, 80( .به همین سبب است کهه بهارث،

میشود که همة انسانها ،انسانی حقیقی و تأیید شده بهوده

سومین شکل از انسان را ذکر میکند و آن انسان آینده اسهت؛

اند؛ ولی گناه آن ها را از حقیقت خود منحرف کرده است؛

یعنی انسانی که نجات یافته اسهت .اصهطالح «نجهات یافتهه»

بنابراین خداوند خال باید به سو انسان بیایهد تها انسهان

( )Redeemed manنشان از یک واقعیّت فرجهامشناسهانه

مخلوقیّههت خههود را دوبههاره در شههرایطی ارتبههاطگونههه بهها

از انسان دارد و فرزند او را بهرا خهدا تصهدی مهیکنهد.

خداوند تثبیت کند .اما انسان آشتییافته ،انسانی اسهت کهه

فرجامشناسی برا بارث ،نقشی اساسی ،مهم و بسهیار مثبتهی

در جامعة مسیحی نمود پیدا مهیکنهد .ایهن انسهان گرچهه

در مفهوم انسهان دارد و از آینهدها سهخن مهیگویهد کهه از

گناهکار است ،اما با فیض خداونهد و بهه خهاطر بهودن در

فراسو به سو ما میآیهد (رومیهان .)1:49 ،فهزون بهر آن ،از

جامعة مسیحی و با اطاعت و اعتمهاد بهه فهیض خداونهد،

جهان دیگر در درون جهان فسهادپهذیر و موقّهت مها پهرده

انسانیّت اصیل خود را بازمییابد .گرچه بارث واژ کلیسها

برمیدارد .بارث میاندیشد که ما شههروندان جههان آینهده در

را همزمان با واژ جامعه به کار میبرد ،امها و از جامعهة

میان زمان حاضریم ( ;Neal, 2010,pp. 464-465, 584

مسیحی دو چیز را مدّنظر دارد:

)CD, IV/3i, 295

نخسهت اینکههه ،کلیسها بههه معنها کههاتولیکی آن یههک

است و هوشیارانه در مقابل خداوند ایسهتاده اسهت؛

او تأکید میکند که انسان آینده ایهن حهس را دارد کهه

دستگاه رسمی پاپی است و الزامهاً نمهیتوانهد محیطهی را

روحالقدس و را به آنچه قبالً بوده است ،یعنی فرزنهد

برا انسان آشتییافته فهراهم کنهد تها بهه هویّهت حقیقهی

خداوند ،میکشاند؛ از همین روست که در الهیهات بهارث

خویش دست یابد؛ زیرا کلیسا رسمی ،پویایی و تحهرک

اتّحههههاد خههههاص میههههان روحالقههههدسشناسههههی

ندارد و بنهابراین واژ جامعهه بها آنچهه در اندیشهة بهارث

( )Pneumatologyو رستگارشناسههی ()Soteriology

نسبت به انسان میگذرد تطاب بیشتر دارد .دیگر اینکهه،

و اخال وجود دارد (.)Parsons,1987, pp.48-65

جامعة مدّنظر بارث به سبب پیوستگی مدام با عیسیمسهیح

نگرش بارث نسبت به گااهکاربودن انسان

و مواجهة خود با او ،انسان را در مسیر تکامل و رسیدن به

بارث این تفسیر از انسهان کهه یهک روح مجسّهم اسهت و

جایگاه انسان تأییدشده یار میدهد .باید در نظهر داشهت

عقل ،حس ،اراده ،زبان و خالقیّت به او عطا شده اسهت و

که بارث نیز مانند شالیر ماخر ،مسیحیِ معتقد اسهت و

دارا فهم و شعور است و قهادر بهه فههم و ادراک اوامهر

به این سبب ،جوامعی که بیرون از جامعة کلیسایی مهدّنظر

طبیعی است را مهیپهذیرد و عقیهده دارد کهه انسهان ایهن

او هستند بهرا بهارث معنهایی ندارنهد؛ چهون ارتبهاط آن

تواناییها را دارد؛ بنابراین زمانی که گناه میکند ،واق

بهه

جوامع با مسیح به انداز جامعهة ایمهانی مسهیحی نیسهت.

گناه است و اینگونه نیست که اراده برا ترک گناه ندارد؛

انسان آشتییافته ،انسهانی اسهت کهه بهه گناهکهار خهود

اما اینها سبب نمیشود که او انسانی باشد که بها خداونهد
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رابطه برقرار میکند و مستح پیوند با خداوند باشد؛ چون

پیشگاه خداوند وجود حقیقی ندارد؛ اما با خداوند درنهزاع

گناه ،او را در بنهد خهود محصهور کهرده اسهت .او هرچهه

است .در همة این جوانب باید تمایز این دو کیفیّهت را در

بیندیشد از دایر گناه بیرون نیست؛ بنهابراین اراد او بهرا

انسان در نظر بگیریم .5 :انسانی که در قالب وجود ِ غیهر

ایجاد چنین پیوند در چنبهر گنهاه گرفتهار آمهده اسهت.

حقیقیِ خود آزادانه تصمیم میگیرد و کهامالً هبهوط یافتهه

کشمکش درونی کهه بهه سهبب گنهاه ایجهاد شهده اسهت،

است ،در پیشگاه خداوند ،آزاد و وجود حقیقی و انسانی

موجب میشود تا انسانی که مهیخواههد خهدا را اطاعهت

ندارد .4 .برعکس ،انسانی که در قالهب وجهود خهود در

کند ،دچار هوس ها آلوده شود و نتواند آنچنانکه بایهد،

پیشگاه خداوند به سبب اراد خداوند ،مؤمن و شهریک در

به اطاعت خدا بپردازد و دچار نزاعهی درونهی مهیشهود و

پیمههان اوسههت ،در پیشههگاه او موجودیّههت و آزاد دارد.

این همان کالم پولس در رسالة به رومیان است که:

چنین انسانی که هویّت حقیقی یافتهه اسهت و شهریک در

«زیرا برحسب انسانیّت باطنی به شریعت خدا خشنودم.

پیمان خداست ،درواقهع سهه جنبهة وجهود را داراسهت:

لکن شریعتی دیگر در اعضا خود میبینم که با شهریعت

یعنی هم «انسان اصیل» و هم «انسهان آشهتی داده شهده» و

ذهن من منازعه میکند( » ...رومیان44 :8 ،و .)49

هم «انسان آینده» است .آنچه رابطة میان این سه موقعیّهتِ

بنابراین پس از آنکه گناه ،موجب جدال درونی مهیشهود،

وجود انسانی را آشفته میسازد ،همانا گناه انسان است کهه

در این مبارزه ،طبیعت نفسانی ،که برآمده از گناه است ،چیهره

سبب سقوط و و دورشدن از اصل وجود خویش شده

میشود و موجب میشود تا انسان ،اسیر گناه شود و نتوانهد از

است .درحقیقت ،انسانی که در مقابل خداوند مهیایسهتد،

چنگ گناه رههایی یابهد .بنهابراین ،انسهان در چنهین شهرایطی

در مقابل وجود حقیقی خود (انسان اصیل) ایستاده است و

نمیتواند آنچه خهوب و درسهت اسهت ،انجهام دههد؛ بلکهه

پافشار بر گناه ،سبب دورشدن از خودِ حقیقهی و نیهز از

مجبور به انجام کار است که از آن متنفر اسهت؛ یعنهی وادار

خداوند فیّاض است؛ بنابراین گناه مانعی اساسی بر سر راه

به انجام گناه و زشتی می شود و یا به گفتة پولس:

ایجاد ارتباط میان خدا و انسان اسهت .حهال چگونهه گنهاه

« آنچه میخواهم نمیکنم؛ بلکه کار که از آن نفهرت
دارم انجام میدهم( »...همان51 :8 ،ه.)58

میتواند انسان را از ایجاد ارتباط با خداوند نهاتوان کنهد و
انسان چگونه مهیتوانهد بهه اصهل خهویش برگهردد؟ ایهن

به نظر بارث انسانیّت زمانی تحقّ مییابد که «شهریک

پرسشهی اسههت کههه بههارث درصههدد برآمههد ،بهها توجههه بههه

در عهد خدا» شود؛ یعنی آنچه سهبب مهیشهود مها انسهان

رویکرد روایی و با بازگشت به کتاب مقهدّس پاسهخ آن

باشیم این است که ما با خدا در ارتباط باشهیم و بههعنهوان

را بیابد .این نکته حائز اهمیت اسهت کهه بهه نظهر بهارث،

یههک شههریک در عهههد خداونههد ،خههود را در ایههن راه بهها

نمیتوان انسان فعلی را با انسان اصهیل و آغهازین مقایسهه

مواجهشدن با مسیح دریابیم .بارث میگوید آنچه ما داریهم

کرد و یها برابهر دانسهت؛ زیهرا گنهاه ،انسهان کنهونی را بها

دو کیفیّههت مع هیّن از یههک انسههان تفکیههکناپههذیر اسههت.

موقعیّت پیشین در مغایرت قرار داده است و او را شکسته

ازسویی ،خداوند اراده کرده اسهت کهه انسهان بنهد و و

و منحرف کرده است ).(Parsons,1987,pp.48-65

شریک در پیمان او باشد و این اراد الهی در عیسیمسهیح،

پرسش این است که:

کلمة خداوند ،تجلّی پیدا کرده اسهت و ایهن در اصهطالح

سبب غیرحقیقیبودن انسان هبوطیافته چیست؟

همان انتخاب خداوند است و ازسو دیگر ،انسهانِ هبهوط

آیا میتواند ریشه در گناه انسان داشته باشد؟

یافته خود را خدا میانگارد و قضاوتکننده و یهار رسهان

و اگر ریشه در ارتکاب گناه انسان دارد ،گناه تا چه حد

به خویش میدانهد .خهود کهه غیهر حقیقهی اسهت و در

حقیقت انسانی را به مخاطره افکنده است؟
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پاسخ به این پرسشها ما را در فهم بهتر از انسهانی کهه

است .به این سبب است که فیض بر گناه پیشی دارد .برا

مدّنظر بارث است رهنمون میشود .اید گنهاه و رابطهة آن

بههارث فههیض الهههی همیشههه مقههدّم بههر گنههاه اسههت

با هبوط انسان و مصالحة با خداوند ،در مسیحیّت سنتی و

) .(Ibid,p.30انسان نه تنهها بها گنهاه در مقابهل خداونهد

مُدرن ،از حوزههایی است که تفسیرها گونهاگهونی از آن

شورش میکند ،بلکهه گنهاه ،شهورش انسهان علیهه ذات و

شده است .باید دید زمانی که بارث از هبوط و گناه انسان

انسانیّت راستین خود نیهز هسهت؛ انسهانیّتی کهه ریشهه در

سخن میگوید ،چه فهم و تفسیر از گناه دارد.

ذات گناهآلود مخلوقی او ندارد .این سخن بهارث نشهان از

گناه به عنوان مانعی بهرا ایجهاد ارتبهاط میهان خهدا و
انسان

تعالی انسان و ارزش و در نظر خداوند دارد.
آگوستین گناه نخستین را منههدمکننهد اندیشهة انسهان

روشن است که این پرسشهها از زمهان کانهت دغدغهة

میداند و دربار تأثیر گناه بر انسان میگوید:

الهیات مُهدرن نیهز بهوده اسهت .بهارث ،نخسهتین جلهد از

تمام ابنا بشر به علت سقوط آدم به گناه آلوده شهدند.

جزمیّات کلیسایی را به پاسخ به این پرسشهها اختصهاص

گناه ،ذهن انسان را تیره و تار ساخت و باع

شد که فهرد

داد و در آغاز هر بخش به شکلی تهاریخی و اعتقهاد بهه

گناهکار نتواند بهدرستی بیندیشد و درواقع ،گنهکاربودن ما

از آن پرداخت .در این پژوهش ،به سبب گسهتردگی

کامالً از کنترل ما خار است .وضعیّتی که زندگی ما را از

بح  ،شاید نتهوان شهرح کهاملی از روش الهیهاتی بهارث

بدو تولّد آلوده میسهازد و پهس از آن نیهز بهر مها مسهلّط

نسبت به گناه را ارائه کرد؛ بنابراین در حد نیاز و تاآنجاکهه

میشود .گناه جزء طبیعت بشر شده است و گناه اولیه آدم،

به موضوع این رساله مربوط است به آن میپردازیم.

یک بیمار ارثی را برا بشر به وجود آورد که بهصورت

بح

بارث از اینکه برا درک و فهم گناه از امور عقالنهی و

ارثی از نسلی به نسل دیگر منتقهل مهیشهود و بشهر را در

غیرانجیلی مانند فلسهفه و تهاریخ اسهتفاده شهود ،گریهزان

اسارتی فرو برده است که به خهود خهود قهادر نیسهت از

است؛ زیرا او یک اصل را به شکل مسلّم پذیرفته اسهت و

چنگال آن رهایی یابد (مک کراث.)918 :5911 ،

بر آن اصرار دارد و آن اینکه رجوع به دیگر متون و علهوم

این واقعیّتِ الهیاتی آگوستین ،بهارث را بهر آن مهیدارد

برا درک و فهم مکاشفة الههی ،نهوعی تفسهیر بهه رأ و

که بگوید ما به سبب گناه ،توانایی معرفت درست از خهود

برداشت انسانی است که میتواند محتوا را از معنا اصلی

را نداریم و اگر به خود واگذاشته شویم ،نمیتهوانیم اصهل

خود خار کند .دربار فهم حقیقتِ گناه هم ،او بهر طبه

خود را بیابیم و به ژرفا وجود خود دست پیدا کنهیم و

این قاعده ،تنها رجوع به کتاب مقدّس را صحیح میداند و

به این گناهکار خود و ایستادن در مقابل خداونهد پایهان

از هر آنچه سبب میشود تا فهم شخصهی مها در مکاشهفه

دهیم ).(Parsons,1987, p.30

شریک شود ،رو گردان است؛ البته درعینحال ،به نظر او

بارث میگوید:

منابعِ مرتبط با مکاشفه ارزندهاند .طب نظهر او گنهاه ،یهک

«هنگامی که انسان گناه میکند ،کار را انجام میدههد

نافرمانی و سرکشی است .گناه در سرکشیِ شرورانة انسهان

که خدا آن را ممنهوع کهرده اسهت و خواسهتة او نیسهت»

در مقابل سهخاوتمند خداسهت و نیهز در برابهر خهدایی

).)Barth ,1956I,pt.4,p.490

است که خود را در قالب پسرش بهه انسهان ارزانهی کهرده

به نظر بارث گناه و شرّ ،هبوط و روگردانی و نپذیرفتن

است .نکتة دیگر اینکه ،این گناه نیست که سبب مهیشهود

یک زندگی فرمانبردارانه از خداست که برا بشر انتخهاب

انسان به فیض الهی برسد ،بلکه فیض خداونهد از ازل بهر

شده است .در این روندِ فرمانبردار و سرپیچی ،انسانهها

انسان قرار گرفته اسهت و انسهان موضهوع فهیض او بهوده

خود از طبیعتی که خدا به آنها داده است ،دور میکنند.
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آنکس که گناه میکنهد ،کهس دیگهر غیهر از شخصهیّت

دارد انسان پذیرا کار باشد که خیر و صحیح است .آزاد

واقعیاش است و طبیعت او هنگامی که گناه میکند ،به او

زمانی خواهد بود که او آنچه خدا برا او انتخاب کرده اسهت

زنگ خطر میزند؛ اما او ادامه میدههد .ایهن نیهز درسهت

را بدون پرسش از دلیل آن و بدون تالش برا دسهتکار یها

است که وقتی گناه میکند و کس دیگر شهده اسهت کهه

وارسی و تصحیح یا تصدی آن بها تصهمیم و انتخهاب خهود

با شخصیّت واقعیاش تفاوت دارد و حتی زمانی کهه کهار

بپذیرد .انسان ،زمانی آزاد است کهه خهود را بها اراد خداونهد

پلید میکند ،او هنوز خودش است؛ یعنی مخلو خوب

هماهنگ کنهد و آنچهه او مهیخواههد را پهذیرا باشهد؛ از راه

خداوند است ).(Ibid, pt.1,p.406

نپرسد ،بلکه خویش را در گذرگاه فیض الهی قرار دهد و این

او مینویسد:

کار با اطاعت و اعتماد بر خداوند فیّاض ساخته اسهت .انسهان

«اگرچه گناه ،فهم انسان از حقیقت را محدود میسهازد

باید تنها از او راه را بطلبد.

و فرمانبردار او از خداوند را فاسد میکند ،اما نمیتوانهد

بهبیاندیگر ،آزاد در انسان زمهانی معنهادار اسهت کهه

حقیقت بنیادین انسهانی مها را بههعنهوان مخلوقهاتی بهرا

تکرار اراده و تصمیم خداوند باشد و این به معنا اطاعت

شهههرکت در عههههد خداونهههد منههههدم سهههازد» (Ibid,

کامل از خداوند است .آزاد به معنا هوشیار ِ فرد در

)III,pt.2,p.30-32
«گناه به این معناست که انسان خود را گم کرده اسهت؛

اراده ،و عمل به فهرامین الههی اسهت .در مقابهل ،بردگهی،
مترادف نافرمانی و نپذیرفتن فیض الهی است تها درجهها

اما خالقش را نه .گناه به این معنها نیسهت کهه انسهانی کهه

که انسان پذیراشدن فیض الهی را سخت بشمارد؛ ولی بهر

وجود دارد ،تغییر یافته است و موجود دیگر جها آن را

آزاد خویش با توانایی و شرایط خهود اصهرار ورزد؛ بهه

گرفته است» ) .(Ibid, pt.2, p.197بارث ادامه میدههد

گونها که تصدی خودِ واقعی و پذیرش مسئولیت برایش

که فسادِ انسان نمیتواند طبیعتی که کار خیر خداوند است

سخت باشد؛ اما بارث درمورد گناهان ثانو به ایهن نکتهه

را ش هرّ سههازد  Ibid,,pt.2,p.274)(.در اندیشههة بههارث،

اذعان دارد که انسان به گناه اجبار نمیشود؛ انسان مرتکب

انسان محصورشهده در گنهاه ههیچ راههی بهرا رهاشهدن

گناه میشود؛ چون میخواهد .ما آدم هستیم و بهر حسهب

ندارد؛ یعنی انسانِ جداشده از خداونهد ،درعهینحهال کهه

مسئولیت خویش آزادیهم .مها گنهاه را بها اراد آزاد انجهام

حقیقت خویش را داراست ،چهون در وضهعیّت دوم قهرار

میدهیم .از نظر او ،ارتکاب گناه برا انسهان قضها و قهدر

گرفته است ،به هیچچیهز دیگهر کهه بیهرون از محهدود

حتمی نیست؛ بلکه درواقع ،خود انسان خواههان ارتکهاب

اوست نمیتواند بیندیشد و آن را اراده کند .حهال پرسهش

آن است .به اعتقاد او ،گناه نخستین نیز قضا و قدر نبود که

اینجاست که آیا انسان در ارتکاب گناه آزاد است.

ما را گرفتار سازد یا فضایی گناهآلود برا ما فراهم کند .به
گفتة و  ،درواقع خداوند بیان میکند که هر انسانی کم یها

مفهوم آزادی انساان در نگارش باارث و نقاش آن در

زیاد ،آنچه آدم در روز نخست بهه عنهوان آغازکننهد گنهاه

تعریف از انسان

مرتکب شد را انجام میدهد .به نظر او ،بههمپیوستگی مها

کارل بارث ،کلمة آزاد را همانگونه که در رساله به رومیهان

با آدم ،ربطی به مکانیزم ارثیبودن گناه ندارد؛ بلکه بر ایهن

به کار رفته است ،عمالً مترادف با رستگار آخهرتشناسهانه،

قاعده استوار است که هر انسانی همچون آدم است.

یعنی آزاد از گناه و مرگ به کار میبرد .بهرا بهارث ،آزاد

نخستین انسان ،نخستین گناهکار بوده است و ایهن بهر

مترادف با اطاعت کامل از خداوند است .انسهان تنهها بهه ایهن

همة انسانها صاد است .هنگهامی کهه انسهان گنهاهی را

دلیل آزاد در اندیشه ،انتخاب و در عمل اسهت کهه خهدا اراده

مرتکب میشود ،نهتنها آن را با اراد خود انجام مهیدههد،
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بلکه به دام آن میافتد .بنهابراین گنهاه ،حقیقتهی اسهت کهه
مخلو  ،هیچ قدرتی بهر آن نهدارد و اگهر لطه

خداونهد

نباشد ،مخلو در دام آن گرفتهار مهیشهود .آزاد انسهان
برا بارث به معنا اطاعت هوشیارانة انسان از خداسهت؛

آغازین و یا اصیل است ،باید دریافتکنند چنین مهوهبتی
از سو خداونهد باشهد .بهارث ایمهان را راه حلهی بهرا
آمادگی دریافت چنین فیضی از سو خداوند میداند.
انسان میتواند این فیض را با اطاعت از خداوند دریابد

بنابراین کسی که گناه میکند آن را برا اینکه آزاد نباشهد

و بپذیرد .ایمان ،پرواز عرفانی از ایهن جههان بهه سهو

انجام میدهد .در نگرش بهارث ،آزاد انسهان بهه معنها

قلمروها فراتر از آن نیست؛ بلکه ایمان را فقط مهیتهوان

تمایزنهادن و تشخیص میان خیر و شر و انتخهاب یکهی از
این دو نیست؛ بلکهه آزاد  ،ارتبهاطی مسهتقیم بها اطاعهت
دارد .درواقع ،انسانی که کامالً از خداوند اطاعت مهیکنهد،
از آزاد که خداوند به او داده اسهت ،اسهتفاده مهیکنهد.
انسان با اعتقاد به اینکه خداوند بهجهز خیهر بهرا او رقهم
نزده است و نمیخواهد ،اطاعت خداوند را برمهیگزینهد.
اگر انسان بخواهد آزاد خهود را بهه کهار گیهرد ،همهواره
اطاعهت خداونهد را برمههیگزینهد و ایههن بهه معنههی «آر »
خداوند است .هنگامی که او مرتکب گناه میشود بهه ایهن
معناست که از آزاد خود بهره نمهیبهرد و اسهارت گنهاه،
و را از آزاد دور میکند .بارث ارثی بودن گنهاه را کهه
آگوستین عنوان کرد با برداشت خاص خود بیان می کنهد.
به این معنی که بنا به اعتقاد بارث دلیل گناه ،ارثیبهودن آن
نیست .انسانها در ارتکاب گنهاه در جایگهاهی مشهابه آدم
قرار دارند ،نه اینکه گناه را از او به ارث برده باشند .آنهها

معجزها دانست که ناشی از بحرانی است که خهدا مها را
در آن قرار داده است؛ معجزها که اراد مقدّس خهدا کهه
با ما در مشکالت مشخص وجود خودمان تالقی میکنهد،
ما را گامبهگام به این امکان نهایی سو مهیدههد؛ امکهانی
که در آن «ما»یهی کهه در حهال جسهتوجهو ،نابودشهدن،
التماسکردن و فریادکشیدن از سهر نیهاز عمیه هسهتیم،
دست ها خود را به سو یک امر ناشناخته بهزرگ و بهه
سو پاسخ مثبتی دراز میکنیم که به نحهو درکناپهذیر،
در مقابل «پاسخ منفیا » کهه در آن زنهدانی هسهتیم قهرار
دارد ).( Forstman, 1929, pp.138-139
نتیجه
از نظر بارث ،نگرش ها رایج آن زمهان ،گرچهه درصهدد
راهی برا برونرفت از محدود عقل در موضوع شناخت
بودند ،درواقع با تقلیل معنا مکاشفه به «آگاهی نفسهانی»
و «مکاشفه یا آگاهی تاریخی و فرهنگی» یا «فهم و آگاهی

دقیقاً در همان موقعیّت قرار دارند و همة انسهانهها آزاد

ویژ انسانی» ،بهه مشهکل دیگهر گرفتهار مهیشهدند کهه

به معنا اطاعت از خداوند را دارا هستند.

همسانساز منابع دیگر بها مکاشهفه بهود .همسهانسهاز

از اینجا روشن میشود که نگرش بارث بهه آزاد ِ اراد

موجب میشد خداوند ،تنها یک کلمه نداشته باشهد ،بلکهه

انسان با نگرش الهیات قرن نوزدهم تفهاوتی اساسهی دارد

دارا کلمههات متعههدد باشههد کههه هههر کههدام از دیگههر

که سه حوز معرفتهی نسهبت بهه انسهان ،گنهاه و آزاد را

مجزّاست .این نگرش با بینش مسیحی بارث کهه مسهیح را

دربرمیگیرد.

تنها کلمة خداوند می دانست ،مخال

بهود و ازسهویی بهه

انسان اجازه می داد قوانینی وضع کند که ممکن بود صهرفاً
نقش ایمان مسیحی در تعریف از ارتبااط میاان تادا و

توجیه کنند وجود انسانی خهویش باشهد .ایهن امهر بهرا

انسان

الهیات مشکلی جهدّ بهه وجهود مهیآورد؛ زیهرا در ایهن

بر طب نگرش بارث بهه انسهان و حقیقهت انسهانی ،بایهد

صورت ،تشخیص امر الهی از امر انسانی سخت بهود .و

خداوند او را شایستة دریافت فیض بداند .گرچه انسان بهر

سعی کرده بود در مبح

مبنههها آگوسهههتینی بهههارث ،در وضهههعیت دوم یعنهههی

دیالکتیکی ،میان کالم خداوند و کالم انسهانی تمهایز قائهل

گناهکاربودن قرار دارد ،اما حقیقت انسانی که همان انسان

شهود .بهارث دو مههانع را مهوانعی اساسههی بهرا شههناخت

خداشناسی بها اسهتفاده از روش

 /39الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هفتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 5931

خداوند می داند .5 :فساد و تباهی کامهل انسهان بهه سهبب

4- Barth , K.(1956). Church Dogmatics,

گناه؛  .4رمزواربودن خداوند.

ed,Bromiley,G, & Torrance, T, Trans.
Thomson, G& Knight,H. Edinburgh:T& T
Clark.
5-Torrance, Thomas F. (1962). Karl
Barth, An Introduction to His Early
Theology 1910-1931.
6-Scott MacDonald,( 1998) “Natural
theology”, Routledge Encyclopedia of
Philosopy, ed: Edward Craig,LONDON :
Routledge.
7- McCormack, B. (1995). Karl Barth’s

از نگاه او ،وضعیت انسان بسهیار وخهیم اسهت .انسهان
خویش را گم کرده است و این خداوند است که خهویش
را به عنوان خدایی فیّاض برا بشر برمیگزیند و در همان
زمان به انسان فیض میرساند و و را بهرا شهراکت در
پیمان انتخاب می کند .باوجوداین ،رسیدن فهیض خداونهد
به انسان بهگونها نیست که انسان بها نیهرو ایمهانی کهه
نتیجة تالش انسانی اوست با فیض مواجه شود؛ بلکه ایهن
فیض را نیز مسیح دریافت میکند که هم فاعلیّت فهیض را
داراست و هم مفعولیّت آن را .اوسهت کهه واسهطة فهیض
میشود .بنابراین انتخاب انسان برا شراکت در پیمان کهه
مبنا اصلی اندیشة بهارث دربهار انسهان اسهت ،بهه ایهن
معناست که خداوند انسان را برا ابراز عش خهویش بهه
و انتخاب میکنهد و نقهش انسهان در ایهن میهان ،ایمهان
داشههتن بههه خداونههد و فهههم رازوار و و اطاعههت و
فرمانبردار از اوست.
ماابع
 -5سلیمانی اردستانی ،عبدالرّحیم ،)5919( ،مسیحیت ،قم:
انجمن معارف اسالمی ایران.
 -4آگوستین ،قدیس ،)5935( ،شهر تدا ،ترجمهة حسهین
توفیقی ،قم :دانشگاه ادیان و مذاهب.
 -9مههک گراث،آلیسههتر ،)5911( ،درآماادی باار الهیااات
مسیحی ،ترجمة عباس دیبا  ،تهران :کتاب روشن.

Critically Realistic Dialectical Theology:
Its Genesis and Development 1909-1936.
Oxford: Clarendon Press
8- Rumscheidt,M.(1986). In The Way of
Theology in Karl Barth.Essays and
Comments.
Pennsylvania:Pickwick
Publications.
9- Turchin,S. (2008). Examining the
Primary Influence on Karl Barth,s
Epistle to the Romans,B.R.Lakin School
of Religion .librerty University.
10- Neal,D. (2010). BE Who You
Are:Karl Barth,s Ethics of Creation
Indiana, julay:University of Notredom.
11- Parsons,M.(1987). Man Encountered
by the Command of God: the Ethics of
Karl Barth,” Vox Evangelica 17,1987.
12Forstman,
Jack.
(1929).
A
"Dialectical" Conversion to Dialectical
Theology; "Bultman''s uneasy Alliance
with Barth in Christian Faith in Dark
Time", Westminster, John Knox Press,

