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  چکیده

دارد؛ او  انسانش او از وضعیت انر ارتباطی ناگسستنی با خوانهر بخش از الهیات کارل ر

می به اشتراک نهاده است. ایـن  معتقد است که خداوند سهمی از وجود خودش را با آد

در  وجـودیی  ی هسوی انسان است. چنـین مولفـ   خداوند منتظر پاسخ مثبت از ی هعطی

عینی و ملموس آدمی آثاری دارد و تحقق راستین و غایی خود را خواستار است.  حیات

برد. مسیح پاسخ قطعی به این  شناسی استعالیی می راه به مسیح ان،ساناین نگرش به 

 ها از انساناست که همگی  یاناو منتهای امک ،سان بدینپیشنهاد وجودی خداوند است. 

کـه در هسـتی    ییسـیر تکـامل   ی هر به واسطانند. ربله گفتن به خداو ـ  برخوردارندآن 

برای کل  ان،سانبر  افزوندهد و او را  می انشناختی مسیح را نش اند، اهمیت کیهبین می

با نگرش سنتی دارای انطباق کامل  به مسیح این نگرش د.اند عالم نیز دارای اهمیت می

بشـر و خداونـد    بیندی در او اتحا داند که میخداوند  ی هتجسد کلماست که مسیح را 

ش، یشناسی استعالیی رانر و سـیر تکـامل   در بررسی مسیحتنها  نه این رارخ داده است. 

  ایم. کالسدون نیز مورد اشاره قرار داده ی هاو به اعتقادنام ی هبلکه در اشار

 

تکـاملی،   ض، تجسد، سـیر یف ،شناسی استعالیی مسیح ،ر، مسیحانکارل ر  :ها هواژ کلید

  شناسی الهیاتی. انسانکالسدون،  ی هاعتقادنام

                                                
 ی دکتری. برگرفته از رساله ١.

 fallahijafar@gmail.com   :دانشجوی دکتری دانشگاه تهرانی مسئول،  نویسنده .2

 دانشیار دانشگاه تهران. .٣
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  مقدمه

 ای از شناسی او نیز نمونـه  د و مسیحان دهانخو ٢را الهیات استعالیی ١رانالهیات کارل ر

ـ تا  در آغازنیاز است  ،رانشناسی استعالیی ر این الهیات است. برای بیان مسیح ای  دازهان

 انسانفیض نامخلوق بر  تأثیرو  شیشناس الهیات او از جمله انسان یبنیان برخی مفاهیم

  شود.  شناسی استعالیی او پرداخته می به مسیحآنگاه  ،از دیدگاه او مرور شود

شـناختی اسـت،    انسـ انثر از آراء مدرن و متمرکز بـر دیـدگاهی   رهیافت رانر که متأ

کار جلـب کـرده و بنـا بـر عـادت، بسـیار        تقادات بسیاری را از جناح اعتقادی محافظهان

ده که با آراء سنتی و ارتدوکسی کلیسا متعارض گـردد. بـرای قضـاوت در    اننمایمحتمل 

شی را که او از تجسد کلمه در دیدگاه انخو انتو ر از این جهت، میانشناسی ر مورد مسیح

سند رسمی  انکالسدون به عنو ی هارد و تفسیری را که از اعتقادنامبه هستی د شیتکامل

  جام داوری کرد.اندهد، سنجید و سر ارائه میکلیسا درمورد طبیعت عیسی مسیح 

  

  ر و الهیات استعالییانکارل ر

مسـیحی اسـت کـه مـذهب      و معاصـر  فقیـد  یآلمـان  متالـه  )،84-1904( رانکارل ر

پیوست و پس از تحصیالت کشیشی به  ٣عیسی ی هبه جامع یاندر نوجوکاتولیک داشت. 

 ی هتحصیالتش در فلسفه به واسـط ر چند تحصیل در فلسفه و سپس الهیات پرداخت. ه

 ی هرسـال آن  دستاوردد و انناتمام م اش داشت عمالً اختالف نظری که با راهنمای رساله

ای بود که بعدها به چاپ رسید و مورد استقبال قرار گرفت، لیکن حضور او  پذیرفته نشده

ر او را رهـا  ه تـا پایـان عمـ   بر او نهاد ک ی، تأثیرهایدگر یها به مدت چهار ترم در کالس

  ننمود.

رسمی  ان، او از متالهآمدر و کلیسا پیش انط رکه در رواب ها رغم برخی فراز و نشیب به

ـ رود. ر شمار می تولیک بهکلیسای کا ) 1965-1962( انر در طـول شـورای دوم واتیکـ   ان

ترین متالـه قـرن    ایفا نمود. او را مهمآن  مشاور الهیاتی این شورا بود و نقش پررنگی در

گـذاری او ناشـی از   تأثیراهمیـت و   ی هد. قسـمت عمـد  ان ستهانبیستم الهیات کاتولیک د

پافشاری او در رویارویی، فهم و گفتگو با دنیای مدرن است؛ کاری که پیش از او کسـی  

                                                
1. Karl Rahner 

2. Transcendental theology 

3. Society of jesus (jesuits) 
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اش (یعنـی   هانـ کوشد الهیاتش را در بستر زم ر میانهمت نگماشت. ر انبه این جدیت بد

دوم) عرضه نماید. او  یانبعد از جنگ جه انسان انو جههای فلسفی متکثر  دیشهان انجه

مدرن داشته باشـد و از سـوی    ی هکوشد گفتگویی با فلسف ش مییاز سویی در آثار فلسف

بـرای ایجـاد فهمـی نزدیـک از      کوششـهایی  ش،یهای الهیات یاندیگر در مقاالت و سخنر

وعات مختلف الهیاتی د. آثار او در موضهجام دانهای مسیحی برای مخاطب معاصر  آموزه

الهیـاتی اسـت و هـم شـامل      ی هآمـوز آن  انو بـازتعریف بنیـ   یانهم شامل بـازخو  غالباً

  .انضمامی دینداران تاریخی و حیاتدر آن  تأثیرپرداختن به 

ــ  اش انگــارهاز جهــت  معمــوالًرا  رانـر  و موضــع بــه اصــطالح  اندر مــورد کثـرت ادی

ر در مقایسه با سـایر آراء او  انر یگفت که این رأشناسند. البته باید  اش می هانگرای شمول

در الهیات مسیحی و  ششناسی به هیچ وجه مهمترین نبوده و سایر آراء او از جمله مسیح

  کلیسای کاتولیک از اهمیت بسیاری برخوردارند.

ط و شـرای  انساند، به این دلیل که به ان دهانخو الهیات استعالییر را انالهیات کارل ر

یعنی معطوف  ــت انسی از کأواقع او این واژه را به ت وجودیش توجه دارد. درپیشینی و 

ب او، انشناخت مابعدالطبیعی از ج انو در پاسخ به عدم امک ان ــسانبه شرایط پیشینی 

ت انمعنای دقیق و فلسفی مورد نظر کآن  ر بهاناین واژه نزد ر ،برد. با این حال به کار می

شرایط پیشینی آن  به ان،روح در جهر در انالهیاتی است. هر چند رنبوده و دارای داللتی 

جا که این شرایط پیشینی برای او بـه  نآپردازد، اما از  می ،سازد که شناخت را ممکن می

ک وجه پیشینی معنوی را در یسازد  می توانار را انهای الهیاتی است، ر نوعی حامل داللت

های مسیحی را مورد  بسیاری از آموزه ،آن بر هتکی مورد تایید قرار دهد و با انسانوجود 

 ،گیـرد  ر قـرار مـی  اناستعالیی ر یانای که مورد بازخو ترین آموزه قرار دهد. مهم یانبازخو

  مسیح است. ی هآموز

توجه جست. همچنین  انسان رانر به انتخاب چنین رویکردی را باید در توجه ی هریش

داشت و نسبتی او  ی هانزموضعیتی که انسان اروپایی ست به انرا باید متکی د او به انسان

 یانجنگ جه ی های که به واسط هانزم ،دینی و با کلیسا برقرار کرده بودهای  که با آموزه

  بوده است. در غرب ترین شرایط بشر خصوصاً کی از خاصیآن  دوم و شرایط پس از

به عـالم و آدم   یانجههای  پس از جنگ انساننگرش  ی هو نحو نوین ی انر با فلسفهر

به سراغ مفاهیم و  یانسانهای  با توجه به شرایط و تجربه ،سان بدیندارد.  خوبیآشنایی 
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او بـا   ی هر در تحلیل وضعیت اساسـی بشـر و رابطـ   انرود. ر اصول اعتقادی مسیحیت می

  جوید. بهره می ــ تی کلمهانمعنای ک در ــان سانخداوند از تحلیل شرایط استعالیی 

 انتـو  مـی  انسـ انجسـتجویی را در وضـعیت وجـودی     آغـاز، ر و از انسراسر آثار ردر 

ر بیشتر رنگ و بوی فلسفی دارد و سـپس  انر ی . این جستجو در آثار اولیهمشاهده نمود

فلسـفی و   ی هچـه ایـن دو دور  نآ ،گیرد. بـه ایـن ترتیـب    رنگ و بوی الهیاتی به خود می

و کشف نسبت درونی او با  انسانکاو در درون همین کندو ،سازد الهیاتی را یکپارچه می

، بـه  برد نیز میالهیاتی به سر  جستاریر در انکه رآنگاه  رو، ازینراز مطلق هستی است. 

  دهد. ه میخوانشی وجودی از اصل اعتقادی ارائنیست و  دور از جستجوهای فلسفیش

به چند مفهوم مهم الهیاتی او نیاز اسـت کـه    ،رانشناسی استعالیی ر برای فهم مسیح

  گردد. بازمی انسانبه تفسیر او از وضعیت معنوی و وجودی 

  

  اش با فیض خداوند و رابطه انسان

که خداوند خود را بخشی از وجود بشـر نمـوده و بشـر را بـا خـود در       باور داردر انر

وجود دارد  ١آمیز وجودش شریک نموده است. در مسیحیت مفهومی به نام رویت بهجت

فرد دیندار با خداوند در بهشت. این نجات و رستگاری در اثر  رویاروییکه اشاره دارد به 

ر معتقد اسـت  انندارد. رآن  گردد و آدمی از روی طبیعتش راه به سوی فیض ممکن می

ای از خداوند در  به صورت عطیه آغازوجود دارد که از  یبر این فیض مخلوق، فیض افزون

کنـد   می انبی ٢مسیحی انهای ایم انبنیما نهاده شده است. او در فصل چهارم از وجود 

ای از وجود خودش را به بشر داده است. در واقع، این عطیه متمـایز از   خداوند عطیهکه 

 انسـ انبا  آغازفیض مخلوق است، زیرا بخشی از وجود نامخلوق خود خداوند است که از 

ـ   را خـود  انسـ انر این عمل اشتراک نهادن خداونـد بـا   انبه اشتراک نهاده شده است. ر

ـ د مـی آن  را حاصل انسانو  مدان مطلق خداوند یا فیض نامخلوق می ٣نهش اشتراک به  دان

(Rahner, 1978, 126-127). انسانر پرسیده شود که چه چیزی مقوم وجود اناگر از ر 

لهی اشاره خواهد کرد. ایـن  ا ی هکند، او به همین عطی جدا می انساناست و او را از غیر 

                                                
1. beatific vision 

2. Foundation of Christian Faith 

 دید.آن  در انتو آراء الهیاتی او را می ی هر که عمدانر الهیاتی رمهمترین اث

3. self-communication 
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ب خداوند به اشتراک نهاده شده است امری پیرامون خداوند نیسـت  انکه از ج ای عطیه

 ی هترین عنصر سـازند  به مقومخداوند در عین واقعیتش، خود را بدل «بلکه خود اوست؛ 

  .)116(همان، » کند بشر می

الهـی، در شـناخت و در    حیاتاگر خداوند مخلوقی را آفریده تا او را در  ،راناز نگاه ر

 مبتنـی بـر فـیض،    حیـات عشق شریک سازد، یعنی اگر خداوند مخلوقی را آفریده برای 

 حیـات رو به سوی  اساساً آفرینشفیض در طبیعت آدمی وجود دارد.  انعطا و امکآنگاه 

 حیاتاین  غایتدینامیسم و  ،فراطبیعی حیاتآن  فراطبیعی مبتنی بر فیض دارد، یعنی

عطای چنین فیضی امری وجودی است. اما خداوند اجبـاری بـه خلـق     سان، ینبداست. 

اسـت و   انآزاد و رایگـ  کـامالً معطوف به این هدف و مقصود ندارد. یعنـی فـیض،    انسان

ست وجود انتو بخشد. او مجبور نیست و می فیض را می ی هادانه و مختارانه عطیخداوند آز

، مـد ان مـی  ١طبیعـت محـض  را آن  رانـ ت کـه ر صور انبد مثالً ،آدمی را به صورتی دیگر

  .(Dych: 36,1992)بیافریند 

ای شخصـی   ن رابطـه ایـ مهم در پذیرش این عطیه آزادی دارد. اگر بناست آد انسان

. را بپذیرنـد آن  هانمبتنی بر معرفت و عشق با خداوند برقرار کنند، بایست به نحوی آزاد

ست کـه  اناز فیض د یانامکو  عطیه انتو را می نهش خداوند اشتراک بهـ   خود قرار، بدین

ـ اول امری وجودی است. حال اینکه آیا این عطیه از ج ی هدر مرتب پذیرفتـه   انسـ انب ان

و  حیـات مرتبط نیست بلکـه بـه او و    انسانای است که به طبیعت  لهأمس ،شود یا نه می

  تاریخش مرتبط است.

  

  رانشناسی استعالیی ر مسیح

ش او از انجویـد. خـو   از شرایط استعالیی بشر بهره مـی  ،شناسی مسیحانر در تبیین ر

 انمبتنی است بر رهیافـت اصـلی او کـه همـ     ،اصل اعتقادی عیسی مسیح در مسیحیت

                                                
1. pure nature 

هـا در وجـود خـود تمـایلی بـه       انسان ی هالهی فیض نامخلوق، هم ی هعطی ی هبه واسطر معتقد است انر

ایی انعدم توــ جا که قائل شدن به این تمایل راه به محدودیتی برای خداوند آن  خداوند دارند، لیکن از

 انتو بدون این فیض نامخلوق را می انسانگوید وجود  برد، او می میــ  بدون این تمایل یانساندر خلق 

که داللت بـر یـک ویژگـی وجـودی داشـته باشـد، یـک        آن  نامید. این اصطالح پیش از طبیعت محض

 داشته باشد.آن  د درکی ملموس ازانتو اصطالح فنی الهیاتی است و آمی نمی
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 پایه، بر این تر ساختن این مفاهیم عمیق سنتی برای مخاطب باشد.  تر و فهمیدنی نزدیک

ی و طبیعت الهی عیسی مسیح را طبیعت بشر بینکوشد ارتباط  ر میانخواهیم دید که ر

را پذیرفتنی بیابد، بلکـه  آن تنها  نه ،که مخاطب اوست یانسانبه نحوی تبیین نماید که 

ـ کیـد کـرد کـه منظـور ر    أخـود و مسـیح دریابـد. البتـه بایـد ت      بیننسبتی عمیق  ر از ان

بـه   اغـازیم شناسـی اسـتعالیی ایـن نیسـت کـه اگـر از شـرایط پیشـینی بشـر بی          مسیح

است که از شرایط استعالیی بشر شروع آن  ر در پیانسی خواهیم رسید، بلکه رشنا مسیح

شناسی را متناسب  دست یابد که نهایتا تفسیر خود از مسیح انسانکند و به توصیفی از 

  دهد. اننشآن  با

را بـه   ١الهیاتی جستارهایترین مقاالت در جلدهای نخستین  ر محور یکی از مهمانر

مسیحیت در شخص عیسی مسیح، بـا   ی هخدای شخصی زند«که دهد  این اختصاص می

ـ . ر)Rahner, 1967a, 283(» به سخن برخاسته است انسان  رغـم  بـه ر معتقـد اسـت   ان

ها همواره  انسانگوید  ر میانخداوند نیاز دارد. ر دیداراستعالیی بودن وجود آدمی، او به 

ایـن   ی هک موجـود زنـد  یـ  اند؛ یعنی خلق خدا به عنـو ان شده وسوسه میبه ساختن بت 

کشاف در اتحاد انخداوند الوهیت خود را در عیسی مسیح منکشف ساخت. این : «٢یانجه

ـ  ییکلمه و هستی فراطبیع انبه میانج دو ه اشـتراک نهـاده شـده، رخ داده    که در آدم ب

دن شخص به بیـرون رفـتن از ایـن عـالم و پـا      انکشاف، فراخوانو معنای غایی این  است

خداوند استهمین مسأله به تعالی یافتن رسـالت و مقصـود بشـر منجـر      نهادن به حیات

  ).285، انشود (هم می

کلمه و  میاندر مسیح را متکی بر اتحاد  یانساندو شخصیت الهی و  میانر اتحاد انر

وجود دارد. به همـین سـبب    انیمآد ی هد که در هماند بخش فراطبیعی وجود آدمی می

کشاف از سوی خداوند، انمعطوف به  ی هاناست که او اعتقاد دارد که توقع یک عمل آزاد

میل به دیدار نزدیک  دیگر سخن،است. به  انسانبخشی از ساختار بنیادی روح متناهی 

 ای از عطیـه  آغـاز زیـرا آدمـی از   ای اصیل در درون آدمی وجود دارد،  گونهبا خداوند به 

بـه نحـوی بـا     حیاتون مختلف د را با خود دارد که خود را در شؤفیض نامخلوق خداون

                                                
1. Theological Investigations 

 لیسی ترجمه شده است.جلد به انگ 24ر که در قالب انمقاالت ر ی همجموع

2. anima mundi 
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ر انالهیات فیض ر ،به این ترتیبزند.  این میل را برای او رقم می سازد و می انواسطه عی

  دارد. بنیاديپیوند  شیشناس با مسیح

فلسفی به شرایط پیشین  ای گونهخود که به  ی هاولی ی هدر آثار دور آغاز انر از همانر

آکـوئینی  توماس  ١شناخت متافیزیککوشد بر  پردازد و در این راه می می انسانشناخت 

گیری  و نتیجه یاندارد. در قسمت پای بینصحه بگذارد، نیم نظری به نقش مسیح در این 

   گوید: کند و می شناسی اشاره می لهیات فیض و مسیحبه ارتباط ا ٢انروح در جهکتاب 

گر مسیحیت نه در باب یک روح ازلی و حاضر در همه جا، بلکه در بـاب عیسـی مسـیح    و ا

ش ینجا که فرد را به اینجا و اکنونِ جهان متنـاه آشناخت توماس در  ی هفلسفآنگاه  است،

تواند او را  زیرا امر ازلی به جهان وارد شده و از این روی فرد می ،خواند، مسیحی است فرا می

  ). Rahner, 1994, 408تواند خود را به شکلی نو دریابد ( بیابد و در او می

تمثیلی را برای توصیف  انتو شناسی او می ر و از جمله در مسیحاندر سراسر الهیات ر

یک قطعه از پازل را در کنار دیگـری   خواهد اتی رانر به کار بست. گویی او میروش الهی

نگـرد و   به هر یک از این دو که هنوز در کنار یکدیگر نیسـتند مـی   سان، بدینقرار دهد. 

 انای نش دازهاناین دو را تا  میانسازگاری و تناسب و دهد  شرح می نسبتش با دیگری را

 ی هکنـد و قطعـ   فرابشری تفسـیر مـی   ی قطعهآن  مرتبط باموجود را  ی او قطعهدهد.  می

چه در اینجـا  نآبا این کار از  افزون بر این،موجود بشری.  ی هفرابشری را متناسب با قطع

گفتـه اسـت نـه     اینجا و اکنونجا را با نآچون فقط نسبتی از  ،کند نیست راززدایی نمی

  سازد. را. همچنین او به این واسطه اینجا و اکنون را رازآلوده میآن  ی ههم

خداوند در مقابل اتحاد خدا و بشـر در مسـیح، یکـی از مسـائل مهـم      تغییرناپذیری 

خواهـد   جـا کـه مـی   آن ،»در بـاب الهیـات تجسـد   « ی هر در مقالانالهیات مسیحی است. ر

خداوند که «گوید:  دهد، می انسازگاری جسم گرفتن کلمه با تغییرناپذیری خداوند را نش

» دهـد  حـل تغییـر قـرار مـی    در خودش تغییرناپـذیر اسـت، در چیـزی دیگـر خـود را م     

)Rahner, 1966b, 113اگر امری است به  ،چیز دیگر که غیر از خداوند استآن  ). اما

ی این راز در  کلی غیر از خداوند، که باز در خداوند تغییری رخ داده است. بنابراین، چاره

                                                
1. metaphysics of knowledge 

2. Spirit in the World 

د. در این اثـر  انای بود برای اخذ دکتری فلسفه که به دالیلی ناکام م ر، که در واقع رسالهاناولین کتاب ر

 شناسی و الهیات فیض او را مشاهده نمود. انسانهای  توان پایه فلسفی می
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موجودی است که هرچند خودِ خداوند نیست، بلکه نسبتی ژرف و وجـودی بـا خداونـد    

این  ی هدر ادام ،اش کلید این راز را یافته است شناسی انسانر که پیش از این در اند. ردار

  گوید: مقاله می

بوجود آمد کـه اظهـار   آنگاه  م انسان را به عنوان موجودی معرفی نماییم کهیتوان اینک می

ا، اش ــ به نحوی عاشقانه و در جهت دفع نیستیِ عاری از خد ا کلمهیخداوند از خودش ــ 

خداوند نامیده شده  ١اختصاری ی هفاش گردید. در واقع انسان ساخته شده از لوگوس، کلم

 ینمیـا و آد» پسر انسان«ی رمزیِ خداوند، انسان است یعنی  این اختصار یا این کلمه ت.اس

اگـر خداونـد    وجود داشته باشد» پسر انسان«به این دلیل وجود دارند که بنا بود  که نهایتاً

و اگر خداوند خود انسـان اسـت و بـرای     آید وجود میه غیر ـ خدا گردد، آدمی ب خواهد  می

و اگر  شناسی است رو از ازل یک انسان ی الهیات از این د، اگر همهمان همیشه نیز چنین می

پذیر خداونـد اسـت    انسان برای همیشه راز فهمآنگاه  ماند، رازِ الینحل باقی میآن  خداوند

  ).116(همان، 

ای  در عطیـه  ،و نسـبتی کـه بـا او دارد    انسانپذیری مسیح برای  راز فهم ،نسا بدین

در وجود آدمی قرار داده است. گیرم که آدمی در پاسخ به  ابتدانهفته است که خداوند از 

این  انبله یا نه بگوید، لیکن از آثار وجودی و پنهآن  د بهانتو این عطیه آزادی دارد و می

  ابد.ی عطیه میلی است و نسبتی است که آدمی به صورت وجودی با مسیح می

 ،آدمـی  زندگیترین بخش از  مسیح نقش بسیار مهمی در سرنوشت آدمی دارد. مهم

مسـیح اوج و  نهـش خداونـد اسـت.     اشتراک بهـ   تحقق بخشیدن به همین عطیه یا خود

مرگ و رستاخیز خود پاسخی قطعی  حیاتزیرا در  ،آید شمار می کمالی در این تحقق به

ناپـذیر کـه بـرای     نهش خداوند داده است. پاسخی قطعی و بازگشت اشتراک بهـ   به خود

ر انـ ر ی هدیشـ انر در جمالتی موجز که در فهم ان. ردارد انفرایند نجات بشر اهمیت فراو

شناسـی و خداشناسـی    انسـ انشناسـی،   به ارتبـاط مسـیح   دارد، مشخصاً اناهمیت فراو

  پردازد: یم

ترین  که به کاملآنگاه  شناسی شناسی است و این انسان انسان یشناسی پایان و ابتدا مسیح

شناسی محقق گردید، به نحوی ازلـی عبـارت از خداشناسـی اسـت. ایـن       صورت در مسیح

خود به عنوان جسم » ی هکلم«علنی ساختن  ی هاست که خداوند خود، به وسیل ییخداشناس

                                                
1. abbreviated 
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را آموختـه اسـت. همچنـین ایـن همـان      آن  آلـود  غیرالوهی و گناه ی هحوزما، و برای دفع 

م خدا را بدون یتوان هستیم، تا نپنداریم که میآن  است که ما در ایمان در پی ییخداشناس

 ).117بدون انسان به هیچ وجه (همان،  ،مسیحِ انسان بیابیم و بنابراین

مسیح را غایت و تنها  نه وجود آدمی،ر در باب ساختار ازلی انروی هم رفته، دیدگاه ر

خداوند با بشر از خالل  ی هنماید، بلکه به این ترتیب رابط مقصود وجودی بشر معرفی می

  .گردد پذیر می مسیح تبیین گشته و فهم

الهیات او  ی هش است و برای فهم همرین محورهای الهیاتت را که از مهم »فیض«ر انر

 اند. او منظور خود از این اصطالح را این گونـه بیـ  انخو می »فیض مسیح« ضرورت دارد،

تـرین معنـایش بـه الـوهی      در مابعدالطبیعیتنها  نه به آدمیکند که فیض اعطا شده  می

مـل  . یعنـی در تأ (Rahner, 1961, 199)بـرد   دن، بلکه به تشبه بـه مسـیح راه مـی   ش

رو دارد،  یشانسان و در غایتی که در مسـیرش پـ  نقش فیض در ساختار وجود  ی هدربار

  همواره بایست جایگاه کلیدی عیسی مسیح را در نظر داشت.

نهـش   اشتراک بهـ   ر، خودانی الهیات ر همه یانر و به بیانالهیات فیض ر آغاز ی هنقط

هاسـت. در  نآاست کـه مقـوم نجـات     ــعالم و آدم  ــناپذیر خداوند به آفرینش  بازگشت

نهش خداونـد کـه    اشتراک بهـ   خلوق است. خودکید بر اولویت فیض نامأواقع، در اینجا ت

عینی و ملموس و نهـایی خـود را در    انبشر دارد، بی یانای مستقیم با نجات همگ رابطه

مسیح، وضعیتی واقعی و  یجی وجود عیسانیمابد. بنابراین به ی تاریخ در وجود عیسی می

  د.ان شدهده انفراخوآن  به انیمآد ی هجات را شاهدیم که همکامل از اعطای ن

ی خداوند در عیسی مسیح که واضح و آشکار است، در  که این نهاده ر معتقد استانر

ابد. او ی عینی و ملموس خود را می انهای گوناگونی، بی به گونه انمردم ی هزندگی روزمر

  .نهد می تفاوت فیض انپنه وجود و آشکار ی تجربه انمی الهیاتش، از دیگر موضع هر ندانم

دهد  یک حرکت تکاملی در هستی قرار می انخود را در نوک پیک شناسی مسیحر انر

تر نسـبت بـه    د. با بررسی این دیدگاه، فهمی ژرفاند ی آفرینش می را مقصود همهآن  و

 ریر تفســانــخــواهیم نمــود کــه چگونــه ر او خــواهیم یافــت و مشــاهده شناســی مســیح

، در نآدهد. افزون بر  ستی بسط میی ه ، به همهانساناز مسیح را از سطح  ١بودش درون

                                                
1. immanent 

 داز موضـوع مـور   انسانکوشد تفسیری نزدیک و مبتنی بر احوال  در اینجا به معنای نگاهی است که می

 است. (transcendent)بحث ارائه دهد. در مقابل نگاهی که تفسیرش بیرونی و فرابود 
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طبـاق ایـن   انر انـ کـه ر  کـرد تهای طرح این سیر تکـاملی در عـالم مشـاهده خـواهیم     ان

  دهد. می انهای سنتی مسیحی در باب تجسد را نیز نش شناسی با آموزه مسیح

  

  راننگاه علمی تکاملی و دیدگاه تکاملی ر

شناسی  مسیح ــ به رشد تاریخی عنی معتقدیــ  ر در برابر نگرش تکاملی به عالمانر

 شـناختی و تـاریخی دارد   انشناسی رنـگ و بـوی کیهـ    کند. این مسیح خود را طرح می

)203-178 :1978 Rahner, 1966a;( در ــ ر را نیز باید تکاملی انالبته نگرش خود ر

ر معتقـد اسـت طبیعـت و موجـودات     اند. رانخوــ  معنای عام نه در معنای علمی جدید

 انبـا ایمـ  تنهـا   نـه  رانوده و دارای یک سیر هستند. تکامل در معنای مورد نظر رثابت نب

قرابـت و خویشـاوندی دارد. تمـامی    آن  مسیحی تضادی ندارد بلکه سازگاری، و فراتر از

 انسـ انرسد. در یک معنای خـاص،   ان آزاد و خودآگاه به مقصد خود میسانآفرینش در 

بیند، که ارتباط  آفرینش می انارک انی بنیادین میر اتحادانای از آفرینش است. ر چکیده

است، که  ١دادن فعال تعالی مهم در اینجا خودـ ی مسیح دارد. کلیدواژه ی هقی با واقعیوث

در عالم است. به ایـن مفهـوم    ــ رشد و توسعه ــک صیرورت واقعی یآن  ر ازانمنظور ر

  خواهیم پرداخت.

 دیدگاه تکاملی مورد نظرش با باورهای مسیحی، سـه گـام   انارتباط می انر در بیانر

کنـد. صـعودی بـه ایـن      شناسی صعودی تنظیم می دارد و به این ترتیب یک مسیح برمی

عالم به سوی اتحاد با خداوند به  ی ههمآن  د و درآغاز  معنا که از مراتب پایین هستی می

جود دارد، بـه ایـن معنـی کـه     ماده و روح و انکه اتحادی ذاتی مینآروند؛ اول  پیش می

-Rahner, 1969, 92( تکاملی بـه سـوی وجـود معنـوی دارد    مادی یک حرکت  انجه

و زنـدگی   انسـ انوجـود معنـوی    اناست که میآن  ). گام دوم153-177 ,1978 ,157

ه از سوی خداوند اعطا شده، اتحادی اساسی وجـود  انای آزاد مبتنی بر فیض که به گونه

است که در فیض و در آن  جام گام سومان) و سرRahner, ibid, 1978, 153-77دارد (

 ,Rahnerو خداوند وجود دارد ( انسان اناتحاد اقنومی عیسی با خدا، اتحادی ذاتی می

1966a(آفرینشِ به سوی  انجه ی هشناختی، هستیِ هم . در این دیدگاه به لحاظ کیهان

تحققش در آدمی در حال حرکت است و آدمی به سوی تحققش در مسیح. بنا بـه ایـن   

                                                
1. active self-transcendence 
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شناسـی و   شناسی، انسـان  انر کیهانای که سیری صعودی داشت، در دیدگاه ر سه مرتبه

  شناسی شؤونی مرتبط به یکدیگرند. مسیح

اده شـد، مطـرح   ارجـاع د  انای کـه در بـاال بـد    در دو مقالـه  ،ر در آغاز این بحثانر

پردازد. از این  مسیحی دوباره به این دیدگاه تکاملی می انهای ایم اننماید. او در بنی می

ای از این دیـدگاه   شده ی ویرایش خرتر است و نسخهأرهگذر، ما با تکیه بر این اثر که مت

  پردازیم. شناسی می اوست، به بررسی دیدگاه تکاملی او به مسیح

  شناختی شناختی و انسان کیهانهای  الف و ب ـ مرتبه

کـه  نآی  در دیدگاه مسیحی هر چند ماده و روح متفاوت از یکدیگرند، اما به واسـطه 

ند. مسیحیت در مقطعـی  ها یک خداوند است در درون خود ارتباطی عمیق دارنآمنشاء 

به بحث و جدال عمیق پرداخت،  ــ که به شر بودن ماده باور داشتندــ ها  که با گنوسی

کلمه «داشته است؛ مسیحیت بر این باور است که  انالفت خود را با شرّ بودن ماده بیمخ

ر معتقـد  انـ کند. ر یاد می» رستاخیز جسم«و در مورد رستاخیز عیسی از » جسم پذیرفت

ها نآ اندارند که بتوآن  در فلسفه و الهیات مسیحی، ماده و روح اشتراکاتی بیش از«است 

ـ ی ایـن بـاور ر   ). البتـه ریشـه  Rahner, 1978, 182( »سـت انرا از یکدیگر جدا د ر را ان

ی  در باب رابطـه  ــ و در نتیجه ارسطو ــدر تکیه او بر دیدگاه توماس آکوئینی  انتو می

  ی افالطونی جدایی ماده و روح جست. جسم و نفس و مخالفت با ایده

ی بیشتر  خچهاش تاری ای دارد؛ تاریخچه خچهیاین ارتباط جوهری، ایستا نیست و تار

ر معتقد است انشدن است نه متفاوت شدن. یعنی حرکتش در طول است نه در عرض. ر

تر شدن و رسیدن به غنـای بیشـتری از    را بایست بیشتر شدن دانست. واقعیشدن «که: 

چه پیش از این بـود فهمیـد،   نآای بر  افزوده انبه عنو بودن. اما این بیشتر را نباید صرفاً

بـود دانسـت و از سـوی دیگـر      جـا آنچه پیش از ایـن  نآ تأثیررا آن  ایدبلکه از یک سو ب

ست که اگر شـدن را دارای اهمیـت   معنا انای ذاتی در هستی خودش. اما این بد افزوده

گرفتن از خـود یـا    م، یک پیشییاندادن بد تعالیـ یک خود انرا باید به عنوآن  م،یاند می

  ).184، انابد (همی می یک تهیت که به نحوی فعال به تحقق خود دست

ود منبع کمال است. ایـن  دادن، نباید پنداشت که تهیت خ تعالی خودـدر این فرایندِ 

دهد. ایـن قـدرت یـا دینامیسـم در      دادن توسط قدرتِ مطلق هستی رخ می خودـتعالی

دادنِ فعال و واقعی  خودـتعالیجوهرِ هستیِ محدود قرار گرفته و او را قادر به تحقق یک 
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ست، چرا کـه در  انهستی محدود دآن  را بخشی از ذاتآن  سازد. با این وجود، نباید می

اگـر  «دهـد:   ای رانـر ادامـه مـی    تو چنین اندیشهاین صورت شدنی رخ نخواهد داد. در پر

هم آن  دادن فعال که در خودـتعالیشدن نائل آییم، طرح مفهوم  ی هبناست که به پدید

سته شوند، از ملزومات اندارای اهمیت د انر و به یک میزخود و هم تعالی دادن باید بسیا

نو،  دادن شامل تعالی یافتن در چیزی ذاتاً تعالی است. همچنین این مفهوم خودـمنطقی 

 ).185، انباالتر است (هم یا جهش به جایی اساساً

ه و انـ بخشد، حضـور خالق  که این فرآیند تکاملیِ شدن را قدرت می ییدینامیسم ذات

، اگـر یـک عـالم و    انس ی آفرینش است. بدین ی خداوند به مثابه بستر و زمینه هناهمکار

بایست  کار کرد که ماده میاننباید «امری نو رخ دهد، آن  یک تاریخ داریم و قرار است در

 ی ). مرتبـه 186-185، ان(همـ » رشـد و توسـعه یابـد    انسـ انبه سوی حیات و به سوی 

ی  کند و مرتبـه  تر، خود را آماده میای باال در مرتبه یافتنتر واقعیت برای این بروز  پایین

جـا کـه   نآدهـد. از   قـرارش مـی   وضعیت وجودی نوینآن  است و درآن  باالتر نیز شامل

ماده و طبیعـت از خویشـتن   آن  ی زنده به چیزی است که در تعالی ماده انیمهستی آد

 رو، تـاریخ آدمـی   دارند. ازیـن و تاریخ طبیعت یک اتحاد ذاتی  نانآشوند، تاریخ  آگاه می

عالم مادی نیز  ی هنیک تحول فعاال ی هی فرهنگ بشری، بلکه دربردارند دربردارندهتنها  نه

  است.

گاشتن طبیعت و فـیض اسـت.   ان انه نباید از این اتحاد منتج گردد، یکسک ای شبهه

 ــ  خـود  انیـا همـ   اند حضور سرشار از فیض خداوند در جهـ ییاین وحدت را با تأ رانر

که مورد اعتقاد  ــ پذیرد و بنابراین، تمایز بین طبیعت و فیض می نهش خداوند اشتراک به

ـ پـذیرد. بـه عبـارت دیگـر، در قصـد خالق      خدشه نمیــ  کلیسای رسمی نیز است ی  هان

فراتر رفتن ماده از قدرت خـود  تنها  نه خداوند از ابتدا، دینامیسم و هدف فرایند تکاملی،

بشری مبتنی بر شناخت، آزادی و عشق بوده، بلکه تعالی یـافتن حیـات   تا سطح حیات 

شـناخت،   انآدمی فراتر از قدرتش و تا سطح مشارکت در حیات خداوند از طریـق همـ  

او بـه   رسـد کـه خداونـد زنـدگیش را بـا      آزادی و عشق بوده است. آدمی به سطحی می

ز خود در فیض، چیزی فراتر از ی خداوند ا ی مکاشفه ، تاریخچهرو نهد. از این مشارکت می

 ی ترین هسـته  ژرف اننیست، بلکه در درون عالم و آدم و به عنو انسانتاریخ، طبیعت و 

  قرار دارد.آن 
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و تصور نجات آدمی فارغ از » بدن«منهای » روح«ر، تصور نجات و رستگاری انر نظر از

اظ منشـاء و بـه   ی آفرینش به لحـ  جا که همهنآش ناممکن است. از یو محیط ماد انکیه

از جهت هدف و مقصود نهایی نیز یکی  انس لحاظ تاریخِ صیرورتْ مشترک هستند، بدین

م و اگـر بـه بـاال    یبینـ  اگر به پایین بنگریم آدمی و محیط مادیش را مرتبط می«هستند. 

کند که  . رانر یادآوری می)Dych, 72,1992» (میبین ریم، آدمی و فیض را مرتبط میبنگ

ـ  میان در انتهای تاریخ سـخن نگفتـه  مسیحی از نجات تک تک آد ی هلینمادهای او« د، ان

  ).Raner, 1969, 162» (دان بلکه از ملکوت خداوند و بهشتی نو و زمینی نو سخن گفته

  شناختی مسیح ی هج ـ مرتب

جا کـه آدمـی آزادی   نآر، در انی ر ی سوم از نظریه در این رویکرد تکاملی و در مرتبه

دارد و نقـش مهمـی را در    اناو عاملی مهم اسـت، عیسـی اهمیـت فـراو    دارد و تصمیم 

ـ   کنــد. هـر چنــد پـیش از ایــن نکــاتی را درمـورد خــود    ی تکــاملی بـازی مــی  نظریـه 

 نهش خداوند در فیض، مورد اشاره قرار دادم، در اینجا باید سخن را باز بر سر اشتراک به

  گوید: ر میانبرد. رآن 

شده  ینهش خداوند به ناگهان بدل به امری غیرکیهان اشتراک ست که این خود ـ بهنی چنین

ی  ای منزوی و منفرد آمده باشد، بلکـه تنهـا توسـط پـذیرش آزادانـه      و صرفاً به سوی سوژه

نـوع بشـر تـأثیر     شود، بر تاریخ های آزاد و در واقع در یک تاریخ مشترک پذیرفته می سوژه

ن هستند. زیرا فقط به این وسیله است که ان در تعامالتشایهمگی آدمآن  نهد و مخاطب می

 ,Rahner, 1978تواند به نوعی تاریخی رخ دهد ( نهش خداوند می اشتراک پذیرش خود ـ به

193.( 

ای است وجودی که در تمام  نهش خداوند عطیه اشتراک بهـ    عنی در حالی که خودی

گیرد و تاریخی  مشخصی صورت می انو مک اندر زمآن  تاریخ گسترده است، اما پذیرش

  است.

ر به این عبارت در انای که بخشی از عالم است. ر خداوند بر روی زمین است، به گونه

) و 4: 4 ان(غالطی» او از یک زن زاییده شد«کند که  اشاره می انی پولس به غالطی رساله

 یک خدا باشد بلکه باید بخشـی از ایـن عـالم و تـاریخ و در     د صرفاًانتو گوید: او نمی می

ـ ). رRahner, 1978, 195باشـد ( آن  حقیقـت اوج  چـه عیسـی بـه    نآر معتقـد اسـت   ان

شدیدترین نحوی پذیرفت عبارت است از زندگی و هستی پسر خداونـد، بنـابراین پسـرِ    
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شخصی است  انمسیحی عیسی هم یبر اساس باورها«خودِ خداوند در او جسم پذیرفت: 

سرنوشت مردن توسط او  ی هانپذیرش آزاد چه ما تسلیم او، نیایش او ونآکه درو از طریق 

واسطگی با خداوند را که او بـه   داوند به او اعطا نموده بود و بینامیم، فیضی را که خ می

  جا).ان(هم »دارا بود نیز پذیرفت انسان انعنو

سیال از اعتقاد سنتی مسیحی یعنی اتحاد اناگزیست یانبازخو انشاهد هم ،بر این پایه

واسطگی و اتحاد با خداوند که در اعتقـاد بـه منجـی     یعنی او در این بیاقنومی هستیم. 

ی تجسد و اتحاد اقنومی  بیند که در آموزه مطلبی را می انخورد، هم مطلق به چشم می

  خورد. به چشم می

دهد  اقنومی در چنان سطحی فراتر رخ میآید که آیا این اتحاد  این پرسش پیش می

فـرد و   بـه  ای است منحصـر  خلوقات معنوی ندارد، یا لحظهکه نسبتی با اعطای فیض به م

ذاتـی اتحـاد اقنـومی بـرای      تـأثیر کند کـه   تاریخ عمومی فیض؟ رانر اشاره می ه درانیگ

طور کلی نیز مشهود است: یعنی رویت  سی همان است که در مقصود فیض بهیبشریت ع

ـ  بهره میآن  ی خداوند که روح بشری و مخلوق عیسی از واسطه بی رد. از ایـن گذشـته،   ب

رخ داد  انیـ مکید دارد که تجسد و اتحاد اقنومی برای خاطر نجات آدأالهیات مسیحی ت

ای  هر چند اتحاد اقنومی بذاته واقعه«ر نیز همین امر مورد اعتقاد است؛ انکه در الهیات ر

 ی هفیض به همـ آن  است الینفک در سراسر فرایندی که با ینآبا این وجود  هاناست یگ

ای است بسیار مهم  باری این واقعه لحظه ).201(همان،  »گردد لوقات معنوی اعطا میمخ

ای  لحظـه  انب خداوند به عنـو اندادنِ عالم به حیات خداوند و از ج تعالیـ در تاریخ خود

کـه   آیـد،  نهـش خداونـد بـا عـالم بـه حسـاب مـی        اشـتراک  بـه ـ    ه در تـاریخ خـود  انیگ

  سازد. میپذیر  دادن را امکان تعالی خودـ

یـک  تنهـا   نـه  دهـد،  می انر با سیر تکاملیی که در هستی نشانمشاهده نمودیم که ر

که در الهیـات مسـیحی   ــ بیند و روی این وحدت را به سوی مسیح  وحدت در عالم می

دهـد، بلکـه نهایتـاً اشـاره دارد کـه ایـن        مـی  اننشـ  ــ معادل با راز مطلق هستی است

  طباق کامل با دیدگاه سنتی درمورد تجسد است. اندر شناسی و این سیر تکاملی  مسیح

شناختیش از یک امر الـوهی، از   خوانش انسانر همواره مراقب است که از رهگذر انر

یا از پـایین از   یانسانش انخو انچند این نقد همواره بر طرفدر هرنکاهد. آن  فرابودگی

ر انـ کاهنـد، امـا ر   متعالی میگی و عظمت امر الوهی و اناالهیات وارد بوده است که از یگ
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را آن  کاهد و نمیآن  ی هاریخ فیض، از ویژگی یگانکید دارد که فهم اتحاد اقنومی در تأت

نهش خداوند در او به صورتی  اشتراک بهـ   که خود ــسازد. چرا که اگر عیسی  مبهم نمی

واقعـاً غیرقابـل سـبقت     ــتاریخی هم اعطا شده و هم پذیرفته شده است و حضور دارد 

است و این اعطا و قبول قطعی است، پس واقعیت بشری او باید واقعیـت خـود خداونـد    

ست قابل سبقت جستن باشـد. از  انتو محدود بود، می ی باشد. اما اگر او صرفاً یک واسطه

 نه تنها توسط خداوند بنا نهاده«او گفت:  یانسانمعتقد است باید در مورد واقعیت  ،رو این

شده بلکه خود خداوند است. اما اگر این عطیه خود یک واقعیـت بشـری اسـت کـه بـه      

ی خـود   عطیـه  و مطلقـاً  ای مطلق مورد فیض قرار گرفته و اگـر بناسـت کـه واقعـاً     شیوه

به خداوند تعلق دارد و ایـن   خداوند باشد، بنابراین در این جا یک واقعیت بشری مطلقاً

بدرسـتی دریـابیمش اتحـاد اقنـومی     کـه   یانرا زمـ  آن چیزی است که مـا  انهم دقیقاً

  ).202، ان(هم »میانخو می

ه است. نه اینکه فیض خداوند در اناین اتحاد از اتحاد ما و خداوند متمایز و امری یگ

ای است برای آدمی ولی آدمی عطیـه نیسـت    این مورد متفاوت است، بلکه عیسی عطیه

ی تبیین وجـودی و   اقعیت عیسی به واسطهی فیض است. به این ترتیب، و بلکه پذیرنده

  گردد. سبقت نمی گردد ولی قابل فهم می دهد، قابل که رانر ارائه می ییاستعالی

ر بـا الهیـات رسـمی کلیسـا،     انـ شناسی استعالیی ر دادن سازگاری مسیح انبرای نش

 ــی کالسدون  اعتقادنامه یانی که در این بخش از مقاله شد، به بازخوهای هبر اشار افزون

پردازیم. این  می ــدر مورد طبیعت عیسی مسیح است ی کلیسا  ترین اعتقادنامه که مهم

  د.انرس ر نیز یاری میانشناسی استعالیی ر مبحث به فهم بهتر مسیح

  

  کالسدون ی اعتقادنامه

 ١کالسـدون  ی ه) بـه اعتقادنامـ  Rahner, 1961ای ( ر در مقالـه انـ ر م1954در سال 

ر همواره از روی طبع، الهیات فیض بوده است تا یک الهیات انالهیات ر چند هر پردازد. می

کـه خواهیـد دیـد در     اناعتقادنامه، لیکن پرداختن به یک اعتقادنامه در این مقاله، چنـ 

شـناختی در   مهم روش ی جام گردیده است. نکتهانر انمشی کلی الهیات ر انراستای هم

بـرای   آغازینبوده، بلکه همچنین  اناصل اعتقادی صرفاً یک پای این مقاله این است که

                                                
1. Chalcedon 
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تقادی، عملی انگری  است که پرسشآن  مهم دیگر ی تر است. نکته ژرفورود به حقیقتی 

   دیشیدن با همین قلب و ذهـن بالفعـل  ان، ما بایستی شجاعت انس ه است. بدیناندار دین

  ).153، انرا داشته باشیم (همــ  مو نه با قلب و ذهنی که قرار است به دست آوریــ 

کالسـدون اسـت. ایـن     ی اعتقادنامـه  درسـت ی گفته شده، فهـم   موضوع اصلی مقاله

مسیح تنظیم شده است و در واقع به ارتباط  ی هایی درباره نامه در پاسخ به بدعتاعتقاد

این عبارت از ها،  پردازد. یکی از این بدعت الوهی و بشری عیسی مسیح می ی میان جنبه

. در واقـع در  در مسـیح وجـود دارنـد    ـــ  و پسر خدا انسانپسر بود که دو پسر مجزا ــ 

مقـدس یـک صـدا     انما به پیروی از پـدر «ه است: آمدکالسدون  ی قسمتی از اعتقادنامه

ی خداونـد مـا عیسـی مسـیح دارای الوهیـت و       هانـ کنیم که پسر واحـد و یگ  اعتراف می

و بدنی ناطق است.  اناست و دارای ج انسانت کامل است، حقیقتاً خدا و حقیقتاً یانسان

... اسـت » ذات هـم « انسان اناست. وی همچنین با ما به عنو ١»ذات هم«وی با خدای پدر 

شـود کـه ایـن     زنـد یگانـه در دو طبیعـت شـناخته مـی     همین مسیح، پسر، خداونـد، فر 

» شـوند...   کنند و از هم جدا نمی د؛ تغییر نمیابنی ها با هم اختالط و آمیزش نمی سرشت

  ).105(به نقل از لین، 

دارد که او یک شخصیت با دو طبیعت بود. یعنی کلمه خدا باقی  اعتقادنامه بیان می

وی هر چه را که  ،کاسته نشد. با این وجودآن  د و چیزی از الوهیت یا طبیعت االهیانم

  شود، بر خود گرفت. مربوط می یت یا طبیعت انسانیانسانبه 

و  انسانخداوند نزد  ی هر به عطیانکه با الهیات فیض و دیدگاه ر ییآشنایبا توجه به 

با خداوند حاصـل نمـودیم،    انسان ی هاوج رابط ی مچنین باور به مسیح به عنوان نقطهه

ر در اننماید. ر کالسدون متفاوت از پیش از این آشنایی می ی هدن جمالت اعتقادنامانخو

باز  سرکالسدون  ی از التزام به اعتقادنامهمعاصر با عیسی مسیح،  انسانکنار آشتی دادن 

  .زند نمی

و هـم   نداستقاللدارای ر معتقد است که کلمه و طبیعت بشری عیسی مسیح هم انر

ـ  فرد دست یافته دارند و ازین رهگذر، به یک کمال منحصربه نزدیکای شدیداً  رابطه ؛ دان

آزادی  انامکـ  ی هخـالق و مخلـوق اسـت. خداونـد زمینـ      میان ی مال رابطهاین همان ک

                                                
1. homoousios 
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 میـان رقـابتی   ی شناسـی عبـور از رابطـه    است و مسـیح آن  ت دوامانبشریت بشر و ضم

  خداوند و بشر است.

شود که همواره بایست در  شناسی می انسانبه این ترتیب تجسد بدل به کلیدی برای 

شناسی  انسان اند به عنوانتو شناسی می مسیح«ه شود: با خدا فهمید انسان ی رابطهپرتو 

 »شناسـی نـاقص   شناسـی بـه عنـوان مسـیح     شـود و انسـان   دهانخو ١دهنده تعالیـ   خود

)Rahner, 1961, 164(. شناسیی که متوجه وجوه  انساناست که آن  معنای این جمله

ای  نمونه انسانباشد، کمالش را در مسیح خواهد یافت و همچنین  انساناستعالییِ وجود 

است.  انمسیح به کاملترین وجهی نمای چه در وجود عیسیآن  انسیلی است ازناقص یا پت

یک  شناسیی انسانشناسی است و چنین  انسان انشناسی ابتدا و پای دیگر، مسیح انبه بی

شناسی و  انسانشناسی بدل به کلیدی برای درک  شناسی است. به این ترتیب مسیح خدا

  گردد. هیات آفرینش میبرای درک ال

گویـد:   ر مـی انشناسی اوست. ر شناختی رانر به نحوی در مسیح انسانی چرخش  پایه

شناسیم، که  ترین نحو می به ژرف یاناگر وضعیت از این قرار باشد، ما خود را صرفاً زم«... 

سیال هستیم. زیرا خداونـد خواسـت   انبه این حقیقت واقف گردیم که موجوداتی اگزیست

وسیله اراده نمود که ما بایست موجـوداتی گـردیم کـه در    گردد و به این  انسانبدل به 

 ی هد با خویشتن خـود بـه واسـط   ان[موجودی غیر از خداوند] بتو انسانها، او به مثابه نآ

  ). 184، ان(هم »محبت به خود مواجه گردد

کـه بـه   آن  ، پـس از او ی مورد اشارهشناسی الهیاتی  ناسانر انبه اعتقاد ر ،بر این پایه

گسترش شناسی  د با توجه به مسیحانتو تجربیات بشر مورد ادراک واقع شد، می ی واسطه

گردد که  گردد. به این ترتیب این اعتقاد بارز می الگوی بشریت می . مسیح کهنپیدا کند

و عیسی مسیح وجود دارد. بـه   تجسد، اتحاد اقنومی ی آفرینش و همه چیز بر پایهعالم، 

  است. آفرینش »علت غایی«الهیات مدرسی، مسیح  انبی

های  ارتباطش را با آموزه ،از مسیح شناختی یا استعالییش انسانش انخو ی با ارائه رانر

شناختی مربوط به  کوشد که مقوالت هستی دهد، بلکه می دست نمی ازکلیسا  مربوطه در

 انتـر بـد   سـیال انتر بیرون آورده و معنایی اگزیست چهارچوبی صوریرا از  ٢اصل اعتقادی

                                                
1. self-transcending 

2. Dogma 
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 انشناسی امکمند است و از سوی دیگر در انسان دهد؛ از یک سو به بشریت عیسی عالقه

ای که پیش از ایـن بـا مسـیح     مسیح یا حتی آشکار ساختن رابطه یهدایت مردم به سو

شـناختی دارای   هـر مـدعای هسـتی    ، رانر معتقد استدیگر یاند. به بیبین داشتند را می

در  ،ر بهره بجـوییم انخود ر انسیالیستی هم هست. اگر بخواهیم از واژگانداللتی اگزیست

نیز وجود دارد. رانر کـه   ٢»شناسی از پایین مسیح«یک  ١»شناسی از باال مسیح«برابر یک 

ی زدودن مدرن پس از جنگ را دارد، به خوبی دریافته که برا انسانگفتگو با  ی دغدغه

بین یـک  چیزی نیست مگر اسطوره، بایست از تبیین ارتباط  کتاب مقدساین شک که 

ایمان با شنیدن «د: گوی ر میانبیرونی بهره جست. به این ترتیب ر ندرونی و اعال ی تجربه

. )Rahner, 1967b, 28( خیـزد  قلـب برمـی   ی هترین نقط آید که در ژرف و با فیضی می

؛ مـد ان مـی  ٣»معنویـت تجسـدی  «را آن  کند که خود می سفارشچیزی آن  ر به سویانر

  ارتباط برقرار کنیم.آن  م بایانتو یعنی امری بیرونی که ما به لحاظ درونی نیز می

ند هر دیدگاه الهیاتی دیگری در مسیحیت، با کلیساشناسی او انر مانشناسی ر مسیح

ان را بـه سـوی   یـ موند آدبخش خدا ی نجات ر معتقد است ارادهانارتباط محکمی دارد. ر

 ,Rahner, 1937اوست ( ٤»آیین مقدس مهم«کشد و به سوی کلیسا که یک  مسیح می

را بر همین نقطه یعنی  ٥های مقدس ر کلیساشناسی و الهیات معطوف به آیینان). ر8/19

وضعیتی کامل و عینی و ملموس از اعطای نجات به  انبر حضور عیسی در تاریخ به عنو

  نهد. نهش خداوند بنا می اشتراک بهـ  بشر و تبلور خود

او، یعنی دیدگاهش در باب  ی ترین اندیشه ارتباط وثیقی با معروف ،رانشناسی ر مسیح

، یانشی از مسیح که مبتنی بر حقیقتی همگـ انر با طرح چنین خواندارد. ر انکثرت ادی

خود  ی گرایانه شمول دیدگاهنهش خداوند با بشر است، راه را برای  اشتراک بهـ  دیعنی خو

که در بیرون از دین مسـیحیت،   یانکند. او معتقد است کس باز می اندر مورد کثرت ادی

                                                
1. Christology from above 

 آغازد. الوهی مسیح می ی هیا جنب» باال«که از  ای شناسی مسیحعنی ی

2. Christology from below 

اش بـا   الهـی درون  ی هنهـاد  ی هیا از بشر و از ارتباطی که به واسط» پایین«ای که از  شناسی عنی مسیحی

 رسد. آغازد و نهایتا به مسیح می میالوهیت و مسیح دارد 

3. incarnation spirituality 

4. unum magnum sacramentum 

5. theology of sacraments 
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برخاسـته از   یِالهـ  یانهمگـ  ی هبه ندای حاصل از این عطی ان،یا حتی بیرون از عالم ادی

سهمی از این نجات دارنـد.   د، ضرورتاًان بله گفته حیاتف ون مختلدرون و آشکار در شؤ

جام و تحقق اند و به گام نهادن در راهی که عیسی ان ها به تحقق این عطیه کمک کردهنآ

د. چنین فردی به صفت پا در راه مسـیح نهـاده، لـیکن    ان است مبادرت ورزیدهآن  کامل

ـ  بـی مسیحی «مسیحی را بر خود ندارد. بنابراین او را  انعنو د. بنـابراین  انـ خو مـی  ١»امن

  کار است.اناو نیز غیرقابل  امبینمسیحی  ی شناسی رانر در نظریه اهمیت مسیح

  

  

  گیری نتیجه

 ابتدادهد که از  ه می، خوانشی از انسان ارائشناسی الهیاتی خود انسانر با تکیه بر انر

هـای نزدیـک و    کوشـد ایـن امتـداد را در تجربـه     امتدادش به سوی خداوند است. او می

او مدعی است که بشر نیاز  ،شناسی انسانهمین  ی ی آدمی نشان دهد. به واسطه هرروزه

پرسـتی را برخاسـته از چنـین     ر بـت انجا که رنآآل عینی و ملموس دارد، تا  به یک ایده

وجود عطیه و دعوت الهی در وجود بشر نیاز به تحققش را نیز با  ،د. در واقعاند نیازی می

، و خدا انسان بینخود به همراه دارد. وجود یک الگو و نمونه از تحقق این امر اشتراکی 

شـناختی نیـز دارد و    بـرای او اهمیتـی هسـتی    افزون بر ایـن، بشر خواهد بود. راهنمای 

  آید. حساب می ند بهخداو ی ناپذیر به عطیه سخی قطعی و بازگشتپا

شی انشناسی استعالیی را با خو و مسیح انساناز طبیعت  »پایین« ازش انر این خوانر

با تحقق کامل  یکسان خداوند را ی که تجسد کلمهکند. به این ترتیب  همراه می »باال« از

رسمی های  از اهمیت آموزهتنها  نه د و به این ترتیباند نهش خداوند می اشتراک بهـ  خود

کاهد، بلکه راه مخاطب معاصـر را   مسیح نمی  از یگانگی عیسیتنها  نه کاهد و کلیسا نمی

ل ئـ سهمی از حقیقـت قا  انمسیحی ای هموارتر ساخته و برای غیر به سمت چنین آموزه

های رسمی کلیسا را در اعتقـاد او بـه سـیر     شناسی او با آموزه گردد. سازگاری مسیح می

  دید. انتو کالسدون می ی نامه و خوانشش از اعتقاد به مسیحتکاملی منتهی 

 

 

                                                
1. anonymous Christian 
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