
 
 های غیرمسیحی  نجات امتۀکارل بارت و مسئل

 
 1مجتبی زروانی

 )٢٦/١٠/٩٧:  تاریخ پذیرش مقاله ـ ٢٧/٣/٩٧: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 سـدۀ  مسیحی دانان الهی تأثیرگذارترین از یکی مسیحی، نوارتدوکسی متأله بارت کارل
 جدیـد  الهیـات  حـوزۀ  سـنت  سـه  از یکـی  بـارت  الهیاتی رهیافت. است میالدی بیستم

 انـد و    دانسته رامسیحیت انحصارگ  در وی را . آید شمار می  به آن برای معیاری و مسیحی
از . اند داده قرار رانر کارل گرایی  شمول هیک و  جان پلورالیستی سنت میانۀ او را  الهیات

 .شناسی بر انحصارگرایی بارت تأکید شده اسـت         نجات بحث مباحث الهیات مسیحی، در   
 پرداخته شناسی  نجات باب در بارت دیدگاه بررسی به محتوا روش تحلیل  با حاضر مقالۀ

و تأکیـد    نجـات  راه مثابـه  بـه  مسیح بر کیدأت دلیل به گرچه که وی  است داده نشان و
هایی از   در بخش  او شمرده شده است، اما    آشکار به نجات باورمندان مسیحی انحصارگرا     

 دیدگاهی شناسی  نجات در و دانسته بشر نوع تمامی آن از را نجات قاطع طور آثارش به 
 امکـان  بـر  بنـا  هـا   انـسان  تمـامی  کـه  اسـت  معتقد او. گذارد  می نمایش به را گرا  شمول
 .اند الهی نجات و رحمت مشمول مسیح عیسی وجود مبنای بر و شان وجودی
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 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ٤٦

 مقدمه. ١
هـای   ی، در دانـشگاه    مسیحی سدۀ بیستم میالد    ۀ، متأل )١٩٦٨ـ١٨٨٦ (1کارل بارت : ١ـ١

او از سـنت مـسیحی      .  به تحصیل الهیـات پرداخـت      5 و ماربورگ  4، توبینگن 3، برلین 2برن
در ژنـو   .  گروید 8 و هرمان  7اش جدا شد و به مسیحیت لیبرال هارناک         خانوادگی 6پارسایی

 9 بـه عنـوان کـشیش در سـافنویل         ١٩٢١ تـا    ١٩١١به تبلیغ سنت کالونی پرداخت و از        
 با گروهی از متألهان نامـدار       ١٩٣٥ تا   ١٩٢١از  . لیزم دینی نزدیک شد   افکارش به سوسیا  
 و 13هــای گــوتینگن ، در دانــشگاه12 و تورنیــسن11برونــر. ، ا10بولتمــان.مــسیحی ماننــد ر

جوهر الهیات برآمده   .  همکار شد و به تدریس در باب دگماهای کلیسا پرداخت          14مونستر
لهیاتی در تاریخ مسیحیت به الهیـات       این سنت ا  . از این آموزش، سخن خدا به انسان بود       

بارت سپس به پژوهش در باب آرای سنت آنـسلم پرداخـت            .  معروف گردید  15دیالکتیکی
 جلد کتاب بسیار مهم و تأثیرگذار برسنت الهیاتی مسیحیت به           ١٢که حاصل این اقدام،     

 مسیح تحقق عهد  این مجموعۀ بزرگ با این نگاه که عیسی       .  است 16»دگماهای کلیسا «نام  
خدا با یهودیان و مسیحیان اسـت، بـه مباحـث تفـسیری، الهیـاتی و تـاریخی مـسیحت                   

 به دنبال آمادگی کلیسا برای مـصالحه بـا سوسـیالیزم ملـی یـا      ١٩٣٣بارت در  . پرداخت
 نوشت تا به کلیسا هشدار دهد که به یاد داشته باشد کـه تنهـا بایـد بـه                17نازیسم کتابی 

و به دلیل مخالفـت بـا نازیـسم از کلیـسا اخـراج              ا. حاکمیت خدا و کتاب مقدس تن داد      
 . در آنجا تدریس کرد١٩٦٢ استاد دانشگاه بازل شد و تا ١٩٣٥گردید و در سال 

یکی از موضوعات مورد بحث در الهیات مسیحی، نوع تلقی این دیـن از خـود و                : ١ـ٢
ان ارتباط مسیحیت بـا سـایر ادیـ     . های بزرگ دینی است    دیدگاه آن نسبت به سایر سنت     
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  ٤٧  های غیرمسیحی  بارت و مسئلۀ نجات امت کارل 
  

انحـصارگرایی کـه نجـات را منحـصر بـه           : گیـرد  تحت سه عنوان مورد بررسی قـرار مـی        
پذیر است،   ها امکان  گرایی که بر مبنای آن، نجات تمامی انسان        داند، شمول  مسیحیت می 

گیـرد و پلورالیـستی کـه در آن          اما همواره فرایند نجات از طریق عمل مسیح صورت می         
 هرچنـد بـه   ـرا  » نجـات «دازه معانی و الگوهای معتبـری از  تقریباً تمامی ادیان به یک ان

  .[p., 175 ,16] دهند  ارائه می ـهای متفاوت شیوه
هـا را بـه عنـوان طرقـی          های دینی دیگر، آن    ها با نادیده گرفتن سنت     مسیحیت، قرن 

پیشامسیحی و یا غیرمسیحی و غیروحیانی، فاقد امکـان نجـات دانـسته و بـا دیـدگاهی                  
با گذشت زمان این ادعا از طریق       . کرد  بر نجات مبتنی بر کلیسا تأکید می       1انهانحصارگرای

گرایی و پلورالیستی تحدید شد و مـدافعان اخیـر ایـن دو              دو سنت فکری متفاوت شمول    
سنت با مخالفت با هرگونه تفکری که گویای انحصارگرایی و تعصب اسـت، در پـی ارائـۀ                  

ال مسیحیت، دربردارندۀ دیدگاهی همدالنه نـسبت       اند که در عین اثبات کم      الهیاتی بوده 
 بـه ترتیـب     3هیـک   و جـان   2رانر در میان اندیشمندان مسیحی، کارل    . به سایر ادیان باشد   

عنـوان نماینـدۀ تفکـر      نیـز بـه   بـارت    کـارل گرایـی و پلورالیـستی و        نمایندۀ تفکر شـمول   
 .اند انحصارگرایی معرفی شده

 معموالً الهیـات بـارت را الهیـاتی انحـصارگرا           برخالف نظر بسیاری از اندیشمندان که     
شناسی وی، نشان داده  دانند، در این مقاله تالش شده است تا با بررسی دیدگاه نجات          می

شود که الهیات بارت در تمام اجزای خود انحصارگرا نبوده و با نگاهی متفاوت به آثار او،                  
شـناختی   ررسـی دیـدگاه نجـات   ب. شـود  گذارده می گرایانه نیز به نمایش    دیدگاهی شمول 

بخشی از آموزۀ جـامع و پیچیـدۀ        بارت از جهتی دیگر نیز حائز اهمیت است و آن اینکه            
   .دهد که در جلد چهارم دگماهای کلیسا بدان پرداخته شده است  را تشکیل می٤مصالحه

  
 شناسی مسیحی و سابقۀ انحصارگرایی مسیحیت در بحث نجات  نجات. ٢

اصطالح نجـات   . ویژه الهیات مسیحی است   تقریباً تمامی ادیان و به    نجات از مباحث مهم     
در اغلـب آثـار مربـوط بـه مطالعـات           . ای دارد  های معنایی گسترده   در حوزۀ ادیان داللت   

                                                                                                                             
1. extra ecclesiam nulla salus 
2. Karl Rahner  
3. John Hick 

٤ .reconciliation  شناسـي و كليـساشناسي     نجات،شناسي شناسي، گناه آموزة مصالحه كه معموالً با مسيح
 .ادغام شده است



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ٤٨

 ـ  3گرایانـه   آخـرت ــ  2 و ادیـان نجـات  1شناختی، عموماً ادیـان را بـه ادیـان دنیـاگرا     دین
بندی دین نجات    هود و مسیحیت در طبقه    بندی دین ی   در این دسته  . کنند بندی می  دسته

، 4»محور نبوت«نجات  : شود در کتاب مقدس نیز از سه الگوی نجات یاد می         . گیرند قرار می 
 . 6و نجات مبتنی بر حکمت و عقالنیت5محور نجات عبادت
مقدس یا در سنت مـسیحی کـامالً مـستقل از            های نجات، در ادبیات کتاب       این مدل 

دهند تـا واقعیـت عمـل     ای را تشکیل می تنیده  هم ها و نمادهای بهیکدیگر نیستند و باور 
نجات در عهد قدیم، تمِ بسیار مهمی است که شـامل نجـات             . نجات الهی را آشکار سازند    

های نجات را به روی قوم       خدا به نحوی فعال است که دائماً دریچه       . فردی و جمعی است   
 رهایی از خطر، رهـایی از بردگـی،         نجات در این مجموعه شامل    . گشاید منتخب خود می  

مزامیـر بـه کـرّات خـدا را خـدای           . است... شفای بیماری، پیروزی در نبرد با دشمنان و         
مزامیــر در ).  و غیــره٢٧ :١٨ ،١٠ :٧ ،٦ :٣٤ مزمــور :ـ نکــ(کننــد  نجــات توصــیف مــی

ورزی بـوده و طبعـاً       هـای اولیـه و روزمـرۀ عبـادت و دیـن            مسیحیت نیز در شمار کتـاب     
برداری از آن، ورود مفهوم عهد عتیقی نجات به زندگی روزانۀ کلیسا را سبب گردیده  هبهر

برد، اما این مفهـوم در       اگرچه عهد جدید از معنای دنیاگرایانۀ نجات کمتر بهره می         . است
ای کـه در مـوارد بـسیاری         مسیحیت به مفهومی محوری و بنیادین بدل گشت، به گونـه          

و بـدین   ) ١٦:١٧اعمال رسـوالن    (رود    به کار می   7»ه نجات را«جای مسیحیت، اصطالح    به
 .یابد ترتیب مفهوم نجات با مسیحیت پیوندی ناگسستنی و گاه انحصاری می

آیات کتاب مقدس در باب نجات متضمن دو روایت است که از هر دو روایت تفکـری                 
هـان و   روایـت نخـست خـدا را خـالق ج         . گردد انحصارگرایانه از نجات به ذهن متبادر می      

دومین روایت، تجسد   .  را به صورت خویش آفریده است       داند و اینکه خدا انسان     انسان می 
اما درک این امر که چگونـه ایـن دو   . اش با ما است مسیح و مشارکت او در هویت انسانی 

آن در  هـای    انجامد، بررسی خاسـتگاه    روایت، به دیدگاهی انحصارگرایانه در امر نجات می       
 .  بخشد رورت میکتاب مقدس را ض

اسـرائیل   در عهد عتیق، با دو نگرش اصـلی در قـوم بنـی   : انحصارگرایی در عهد عتیق 

                                                                                                                             
1. religions with nature and well-being of earthly life. 
2. religions of salvation 
3. other- worldly oriented 
4. Prophetic 
5. liturgical 
6. Sapiential 
7. the way of salvation 



  ٤٩  های غیرمسیحی  بارت و مسئلۀ نجات امت کارل 
  

خدا در سـفر    . کند روبرو هستیم که رابطۀ میان این قوم با خدا و دیگر اقوام را تعیین می              
بعدها . [p., 23 ,21]شود  نامیده می» ایل، خدای اسرائیل«تحت عنوان ) ٣٣:٢٠(پیدایش 

بـه عنـوان خـدای مخـالف بـا      » خدای اسـرائیل «اسرائیل از مصر، از  ان آزادی بنی در جری 
قوم مرا رهـا کـن تـا    «: گوید خدای اسرائیل می. [p., 42-43 ,25]بیگانگان یاد شده است 

 »قـوم مـن   «کـارگیری لفـظ       در اینجا به  ). ٥:١خروج  (» برای من در صحرا عید نگاه دارند      
ئیل قوم برگزیدۀ خداست و با این قوم عهـد بـسته اسـت        داللت بر این معنا دارد که اسرا      

این عالقۀ ویژۀ خدا به اسرائیل است که منجر به انتخاب اسـرائیل از میـان                ). ٥:٢تثنیه  (
بنابراین یهوه فقـط خـدای قـوم اسـرائیل          ). ٧ : ٦ـ٨تثنیه  (ها شده است     بسیاری از ملت  

اسـرائیل را    او بنـی  . ل شده است  ها و آالمی است که این قوم متحم        است و ناظر بر مرارت    
ایـن انتخـاب، رابطـۀ    . برگزیده و فارغ از سرنوشت دیگر اقوام، در پی نجات این قوم است          

هـای مختلـف او بـه        زند و ایـن رابطـه بـا کمـک          ای را میان یهوه و اسرائیل رقم می        ویژه
 قـوم  ها را به پرستش یهـوه بـه عنـوان خـدای    این تجربیات، آن  . شود اسرائیل تقویت می  
و قدرت یهوه در مقابل خدایان سـایر        ) ١٧ : ٢٤ـ٤١،  ٢پادشاهان  (دهد   اسرائیل سوق می  

اسرائیل خدایان سایر اقـوام را       شود تا قوم بنی    گیرد و همین امر سبب می      ها قرار می   ملت
 .های دینی را فاقد اصالت بدانند قدرت دانسته و دیگر سنت خدایانی فرودست و بی

ای آمیختگی فرهنگ و شیوۀ عبادت غیر یهودی وجـود           تا اندازه اگرچه در عهد عتیق     
هـای   هـا و فرهنـگ     دارد، با این حال همه جا تأکید بر شکل عبادت یهودی است و سنت             

کننـدۀ   دین اسرائیل از همـان ابتـدا دینـی قـومی و تـداعی             . شوند دیگر خوار شمرده می   
 .[p., 15 ,12]انحصارگرایی بوده است 
سنت یهود از سوی عیسی معتبر شمرده شده و با ظهور           : د جدید انحصارگرایی در عه  

ام تا تورات یـا صـحف انبیـا را باطـل         گمان مبرید که آمده   «: گوید عیسی می . یابد او ادامه می  
گونـه اسـت کـه عیـسی         این و) ٥:١٧متی  (» ام تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم        سازم، نیامده 

یابند، هرچند بدیهی است   سنن یهود در عیسی تحقق می    .کند مبانی ایمان یهود را تأیید می     
که عیسی در مواردی از این سنت عدول نموده و حتی برخالف قـانون سـبّت عمـل کـرد و                     

، اما عالقۀ عیسی )١٢: ١ـ١٤مرقس (چنین آموخت که یهودیان بهتر از غیر یهودیان نیستند 
و در تحقق سنت و شـریعت و کتـب          در ادامۀ ایمان یهودی     . توجه است   به یهودیان نیز قابل   

 .شود آنچه که عهد عتیق فاقد آن است، در عیسی کامل می انبیای یهود، هر
عیـسی در انجیـل یوحنـا       . انحصارگرایی در عهد جدید با عیسی متجلی شـده اسـت          

مـن راه و راسـتی و حیـات         «: کنـد  خود را تنها طریق رسیدن به خدا معرفی می        ) ١٤:٦(



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ٥٠

جـدا از مـن،     ...  « :دارد او بیان مـی   . »آید  جز به وسیلۀ من نمی     هستم، هیچ کس نزد پدر    
آموزد که عیـسی مـسیح    عهد جدید میبدین ترتیب   ) ١٥:٥یوحنا  (» توانید کرد   هیچ نمی 

کـس غیـر از او نجـات         در هـیچ  « :خـوانیم  در اعمال رسوالن مـی    . تنها منجی جهان است   
بایـد مـا نجـات      ده که بـدان مـی     نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نش          

خدا پسر خود را در جهان نفرسـتاد تـا بـر جهـان داوری کنـد، بلکـه تـا          «) ٤:١٢(» یابیم
و بر اساس همین تفکر است که برای بـیش          ) ٣:١٧یوحنا  (» وسیلۀ او جهان نجات یابد     به

  ـ  به عنوان جسم مـسیح ـاز صدها سال کلیسای کاتولیک اعالم کرد که خارج از کلیسا  
چرا که پـس از عیـسی، پیـام انجیـل نیـاز بـه       . [p., 117 ,  13]هیچ نجاتی وجود ندارد 

، این امر بـدون     ) ١٠:١٤رساله به رومیان    (واعظی دارد تا آن را به گوش جهانیان برساند          
رسـالۀ  (عنوان سفیرانش در این جهان، به انجام نخواهـد رسـید            اقدام کلیسا و مؤمنان به    

، ١٢:٢٧ اول به قرنتیـان      ۀرسال(از این رو کلیسا بدن مسیح است        . )٥:٢٠دوم به قرنتیان    
ها دعوت به انجیل را تا پایان زمین مأموریت داده          و مسیح به آن   ) ١٢:٥رساله به رومیان    

ها بر این باورند که نجات تنها از طریق کلیسا میسر است و              هنوز نیز اکثر کاتولیک   . است
ها نیز معتقدند که نجات نه از طریق عمـل   لب پروتستانغا. یابند تنها آنانند که نجات می   

از دیدگاه آنان،   . شود نیک، بلکه از طریق فیض الهی و به واسطۀ عیسی مسیح حاصل می            
برند، زیرا میان ماهیت این ادیان و مسیحیت تفاوت          رهروان دیگر ادیان راه به نجات نمی      

نماید و  ات جدید مسیحی نیز رخ میگرایی در الهیتفکر انحصار. [p., 78 ,18]وجود دارد 
 .کنند هایی چون بارت این دیدگاه را نمایندگی می بنا به اذعان متفکرین، چهره

 
 بارت، نمایندۀ تفکر انحصارگرا از نگاه متفکرین. ٣

این امتیاز مسیحیت اسـت کـه بـه تنهـایی           «: کند که   قول می   هیک از بارت نقل     جان
بلیغی باشد، یعنی با خودباوری در مواجهه با عالم ادیـان،      مأموریت و اقتدار دارد تا دین ت      

تواند به مثابه دینی راستین در جهت دعوت و به چالش کشیدن سایر ادیان در ترک                 می
رسد کـه   به نظر می. [p., 357 ,17]» مسیرشان و گام نهادن در طریق مسیحی وارد شود

ک بـا ایـن اعتقـاد کـه الهیـات           هیـ . کنـد  این بیان، وجه انحصارگرایی بارت را تأیید مـی        
پـارادایم تغییـر جهـت از الگـویی         «مسیحی دربارۀ ادیان به نـوعی انقـالب کپرنیکـی یـا             

نیاز دارد، بـارت را متـألهی بـا         » محور به سوی الگویی خدامحور     محور یا عیسی   مسیحیت
الهیـات  «کنـد کـه یـادآور نـوعی          محوریت فکر مسیحی و شـخص عیـسی توصـیف مـی           

 . [Ibid. p., 18]است » بطلمیوسی
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 و ایـن در ظـاهر   [326 ,5]» ... دین مسیحی، دین حق اسـت  «: بارت معتقد است که
اما . هیک نیازمند انقالب کپرنیکی است      است که به گفتۀ جان      ای محوری  همان مسیحیت 

محوری در دیدگاه بارت، در تعارض او با مفهوم و معنای دین نهفته              توجیه این مسیحیت  
ـ آورد  کـه آن را کلمـۀ انـسان بـه شـمار مـی      ـو بـا دیـن    تعـارض ا . اسـت   تعـارض بـا    
از دیدگاه  . داند ای است که او آن را محصول الهیات لیبرال قرن نوزدهم می            محوری انسان

ایمانی را مخالفت با وحی الهی  او این بی. است ایمانی  ادیان، تبلیغ بی  ۀاو پایه و اساس هم    
دیـن چیـزی   «او معتقد است که . [p., 84 ,18]یع است داند که در ادیان دیگر نیز شا می

جملـه    و هـیچ دینـی از  [Ibid, p., 85]» دهـد  دهد، خدا همه چیز را انجام مـی  ارائه نمی
ما تنها «: نویسد او در کتاب دگماهای کلیسا می     . مسیحیت، به خودی خود حقیقی نیست     

» دیـن راسـتین   «توانیم از    گوییم، می  سخن می » گناهکار آمرزیده شده  «در مفهومی که از     
گونـه   همـان ... تواند حقیقی بشود     هیچ دینی حقیقی نیست و تنها می      ...  صحبت کنیم،   

شود، دین نیز همانند انسان آمرزیده شده،        که انسان از سوی مرجعی بیرونی آمرزیده می       
تواند دینی  اما فیض، مکاشفۀ الهی است و هیچ دینی پیش از آن نمی. مخلوق فیض است

کند که تنها دین مسیحیت است که حقیقـت دارد و   او ادعا می. [350 ,5]» قیقی باشدح
نامد، زیرا مکاشفۀ الهی تنها در مسیحیت صورت پذیرفته اسـت            می» دین راستین «آن را   

از این  . و تنها در مسیحیت است که خدا در قالب پسر خویش خود را آشکار نموده است               
کلمۀ خدا است و نه بر کلمۀ انسان و طریق ایمانی است            ، اعتماد بر    »طریق مسیحیت «رو  

 .که به سوی فیض الهی گشوده است
محوری بنیادینی نیز در تفکر بـارت وجـود دارد، چـرا             رسد که مسیح   البته به نظر می   

که او معتقد است که عیسای ناصری، موضوع اصلی است و اوست که همۀ معانی مربوط                
 و معتقد است که مسیحیت، قابلیت آمرزیدگی [p., 96 ,3]د گرد به امر متعال به او بازمی

کند که اگـر     اما از طرفی بیان می    . مسیح دارد و نه از هیچ چیز دیگر         خود را از نام عیسی    
مسیح اعـالم کنـد، قابلیـت آمرزیـدگی           مسیحیت خود را به جای خدا، متجلی در عیسی        

هـا    ت که فرد یا گروهـی از انـسان        اینگونه نیس «: دهد دهد و ادامه می    خود را از دست می    
توانـد   شود که ایـن مـی      ها تنبیه می    تنبیه شوند، بلکه خود خداوند از طرف همگی انسان        

دلیلی بر مزیت و برتری مسیحیت و شکوه مواضع این دین باشد و از آنجا که این فروغ و 
. [Ibid, 325-326]» تواند آن را از مـسیحیت بگیـرد   کس نمی شکوه را از خود ندارد، هیچ

بدین ترتیب با این بیان او که خدا خود را برای گناه نوع انـسان فدیـه قـرار داده اسـت،                      
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محوری بارت، نوعی خدامحوری است و از سویی از آنجا کـه بـه         شود که مسیح   آشکار می 
عقیدۀ او فدیه شدن خداوند تنها در مسیحیت رخ نموده و ماهیـت آن را از سـایر ادیـان       

محوری بارت نیز تحـت محوریـت خـدا و     نتیجه حتی مسیحیت ست، درمتمایز ساخته ا
 .گیرد سطح آن شکل می هم

رود و همین    های خود با تعیین فرضیات متفاوت پیش می        البته بارت در شرح دیدگاه    
ماسـون  . دهـد  هایی متفاوت و گاه متناقض از نگرش او را شکل مـی         امر است که برداشت   

شود، زیرا بارت استدالل کـرده اسـت         گرا تلقی می   انحصارمعتقد است که بارت به اشتباه       
یابنـد و عیـسی بـه مثابـه منجـی،        می ها نجات دهنده است و تمامی انسان   که خدا نجات  

شود و معیـاری بـرای شـناخت نجـات           نوری مسلم است که این حقیقت در آن دیده می         
کـه ایـن نجـات را در        ند  ا  کند که مسیحیان مکلف    الهی همگانی است، اما بارت تأکید می      

کارل بـارت مدتهاسـت کـه در    «: گوید  می١چانگ. پُل اس.  [p., 433 ,20]عیسی بدانند 
گـرای   دینی در نگرش خود دربارۀ ادیان غیرمسیحی، مانند یک الهیدان سنت           بافت درون 

کنند که به  برخی نیز استدالل می. [p., 211 ,9]» انجیلی وفادار در نظر گرفته شده است
دهد که    بارت، بدون مسیحیت نیز نجات وجود خواهد داشت و الهیات او نشان می             عقیدۀ

همۀ ادیان به یک اندازه مهم هستند، خواه مسیحی و خواه غیرمسیحی، از طریق مسیح               
 .[Ibid, p., 220]اند  به خدا نزدیک شده

 
 شناسی از نگاه بارت  آموزۀ مصالحه و ارتباط آن با نجات. ٤

تمـامی الهیـات بـارت از بخـش اصـلی آمـوزۀ مـصالحه نـشأت                 که  شاید بتوان گفت    
شکست . در مرکز کل دانش مسیحی قرار دارد«الهیدان در اینجا : گوید بارت می. گیرد می

در اینجا، شکست در تمامی نقاط دیگر است و گام نهادن در مسیر صـحیح ایـن آمـوزه،                   
از طرفـی  . [p., ix ,6]» عدم اشـتباه در تمـامی جوانـب دیگـر را در پـی خواهـد داشـت       

بخشی از آمـوزۀ جـامع و       شناسی بارت    دیدگاه نجات گونه که پیش از این ذکر شد          همان
تحقق میثاق میان خـدا و      «عنوان  بارت مصالحه را به   . دهد  پیچیدۀ مصالحه را تشکیل می    

دوستی اصیلی کـه در ابتـدا میـان خـدا و انـسان شـکل گرفـت                  . کند تعریف می » انسان
او تمام فراینـد مـصالحه از ابتـدا تـا           . شود  اکنون از طریق مسیح اعاده می      شد، وگسسته  

مصالحه در مواجهه با عنصری کـه سـبب اخـتالل،           « پایان را برای حفظ، اعاده و تقویت        

                                                                                                                             
1. Paul S. Chung 
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ای از تالش صـورت گرفتـه از جانـب خـدا             ، به عنوان گوشه   »انقطاع و شکست شده است    
 است که خدا با اسرائیل برقرار کرد؛ از این          میثاق مصالحه برای او، تحقق عهدی     . داند می
داند، چرا که بـه      او عیسی را منجی می    . »عیسی مسیح، کلمه و عمل عهد ابدی است       «رو  

تنهایی عمل مصالحه میان انسان و خدا را کامل کرد و برای عهد شکـسته شـده، کفـاره                   
وجـود دارد کـه     ای میـان مـصالحه و نجـات            بنابراین رابطۀ تنگاتنگ و در هم تنیده       .شد

 .دهد شناسی در کل نظام آموزۀ مصالحه را نشان می اهمیت بررسی نجات
» شناسـی بـارت   نجات« اما ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا سخن گفتن از        

ندارد و در موارد    » شناسی  نجات«صحیح است؟ زیرا هیچ بخشی از دگماهای بارت، عنوان          
اما .  معموالً شامل رد مفهوم سنتی این واژه است        شود، معدودی که این واژه استعمال می     

های بارت به مفهـوم نجـات بـا اصـطالحات             توجه بدین نکته ضروری است که در نوشته       
پرداخته  ٦ و امید٥، عشق٤ و همچنین ایمان٣، دعوت٢، تقدیس١رایجی همچون آمرزیدگی

 ٧ عینـی  شناسـی   آموزۀ گستردۀ مصالحۀ بارت شامل دو بخش است که نجات         . شده است 
  :نام دارد) ایمان، عشق، امید (٨شناسی ذهنی و نجات) آمرزیدگی، تقدیس، دعوت(

  
  شناسی عینی بارت نجات: ٤ـ١

شناسی که اولین بخش اصلی از هر فصل جلد چهارم کتاب دگماهای کلیسا را                مسیح
شناســی و  ارتبــاط میــان نجــات. دهــد، بخــش محــوری هــر مرحلــه اســت تــشکیل مــی

. کارل بارت را دربردارد» محوری مسیح«گیری از رویکرد  رۀ روشن چشمشناسی، اشا مسیح
 ١١ویـژه آمـوزۀ مـصالحه       و بـه   ١٠ها عیسی، کلید فهم تمامی آموزه    «: گوید می ٩مَک دِنیس 

مـسیح   در تمامی ابعاد و اجزای این آموزه، عیسی       «کند که    و به بارت نیز تأکید می     » است
مـصالحه، بـه مثابـه      «: یابـد کـه     درسـتی درمـی    بـارت نیـز بـه     . »آغاز، میانه و پایان است    

ــسته  شناســی و نجــات مــسیح«و » شناســی اســت مــسیح ــه یکــدیگر واب ــد شناســی ب  »ان

                                                                                                                             
1. justification 
2. sanctification 
3. calling 
4. faith 
5. love 
6. hope 
7. objective soteriology 
8. subjective soteriology 
9. Mack Dennis 
10. Dogmatics 
11. doctrine of reconciliation 
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[22, p., 239] .شناسـی او اشـاره    شناسی بارت، بر رابطۀ آن با نجات خطوط اصلی مسیح
نای این به مع  . گوید  سخن می » خدای صرف «مسیح به مثابه      بارت در ابتدا از عیسی    . دارد

شناسی به آمرزیـدگی انـسان مربـوط     این جنبه از مسیح. کاهش مرتبۀ متعالی خدا است 
گوید، کـه بـه معنـای     سخن می» انسان صرف«مسیح به مثابه     سپس او از عیسی   . شود  می

شناسی با تقدیس انـسان مطابقـت         این جنبه از مسیح   . بخشی انسان است    تعالی» موضع«
عنصر عینی . گوید سخن می» انسان ـ  خدا«یح به مثابه مس در نهایت بارت از عیسی. دارد

  .شناسی و دعوت مطابقت دارد شناسی، با نجات نهایی در این جنبه از مسیح

انسان بـا انجـام گنـاه، دچـار         «: کند  بارت نیاز به آمرزیدگی را به روش زیر تبیین می         
نـد و از فیـضی      ک  حرمتی می   او به ذات نیکی که به او عطا شده است، بی          . شود  لغزش می 

موجودیت او و موضع او به عنوان شریک عهـد خـدا            . شود  که به او داده شده، محروم می      
اما خداوند از مرتبۀ متعـالی      . افتد، زیرا او به عنوان گناهکار، دیگر حقی ندارد          به خطر می  

شـود و راه آمرزیـدگی او را همـوار           کند و فدیۀ انسان می     خویش تا سطح انسان نزول می     
گوید، با نزول مرتبۀ متعـالی        ای که بارت از آن سخن می        واضح است آمرزیدگی  . زدسا می

بـه اعتقـاد بـارت، ایـن        . افتـد   ها اتفاق مـی     بار و برای همۀ انسان      خدا انطباق دارد که یک    
شمولی در ایـن      گونه انکاری در اظهار جهان      هاست و هیچ    آمرزیدگی مربوط به همۀ انسان    

نیز گفتگوی میان عیسی و ) ١٠:٢٢(در انجیل یوحنا . [p., 528 ,6]» ..ارتباط وجود ندارد
شود که طی آن عیسی پیش از سنگسار شدن آشکارا بیان          فریسیان به تصویر کشیده می    

تـوان در   خاسـتگاه ایـن تفکـر را مـی    ). ١٠:٣٠یوحنـا  (» من و پدر یکی هستیم    «: کند می
عیسی بـا ارجـاع بـه ایـن     . ».. .من گفتم که شما خدایانید «: جستجو کرد )٨٢:٦(مزمور 

ها مبنی بر خدا بودنشان هنـوز بـه           مزمور بر آن است تا ثابت کند که وعدۀ خدا به انسان           
اعتبار خود باقیست و انسان آلوده به گناه هنوز نیز ایـن امکـان را دارد کـه بـا پـاکی از                       

فـراد مخاطـب   کند که اگر خدا تمامی ا   عالوه بر این او تشریح می     . گناهان، خداگونه شود  
معنی امکان نجات برای همه است، یعنی وعدۀ الهی بـرای  خواند، به وعدۀ خود را خدا می 

 فراینـد سـمبلیک   ـعمـل فدیـه    «: بارت معتقد است. [252-251 ,7]هاست  تمامی انسان
ـ تبدیل انسان به خدا داوری و هـدایت و عهـد خـدا بـر همـه      . ...  برای همه انجـام شـد   
شـده و     طـور عینـی، همـه آمرزیـده، تقـدیس           ترتیـب، بـه     مـین به ه . مشخص شده است  

  .[p., 148 ,6]» ... شده هستند  دعوت
 انـسانی و امکـان نجـات        ۀ الهی به مرتبـ    ۀفدیه شدن خداوند تنها متضمن نزول مرتب      

بارت . بخشی انسان است  دیگری هم داشت و آن تقدیس و تعالیۀها نبود، بلکه روی     انسان
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امل آمرزیدگی انسان نیست، بلکه شامل اصل الهیاتی تقـدیس نیـز           این تنها ش  «: گوید  می
حقیقـت   یعنـی در  ناشـدنی بـا آمرزیـدگی او همـراه اسـت،      ای جـدا  هست که به گونـه 

شود، در مخالفت با گنـاه        گونه که او در مخالفت با گناه انسان، به انسان تبدیل می             همان
 انسان بـا خـدا نیـز بـدین شـکل            مصالحۀ. کند  انسان، انسان را نیز به خودش تبدیل می       

پیمـانی    در شکل جدیدی از هـم گیرد که او فردی را به عنوان انسانی جدید و         صورت می 
 »شــود وفــادار معرفــی کــرده اســت کــه از او خــشنود اســت و بــه زبــان او تقــدیس مــی

[4, p., 499]   تقدیس متضمن امری کامالً متفاوت است که خدا با قدرت خـود، آن را در
 » سـازد   سـازد و وی را بـرای خـدمت بـه خـود، متمایـل و آمـاده مـی                     ری مـی  انسان جـا  

[Ibid, p., 503]ها به واسـطۀ فعـل تقـدیس، ایـن امکـان را        و بدین ترتیب تمامی انسان
 .یابند که در پیوند با مسیح خداگونه شوند می

بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه آمرزیــدگی و تقــدیس، نتیجــۀ فرعــی دو فرضــیۀ  
مـسیح،    عمل الهی حرکت رو به پایین و رو به بـاالی عیـسی            . ی اولیه هستند  شناس  مسیح

آمرزیـدگی و   . یعنی داوری الهی و هدایت الهی، آمرزیدگی و تقدیس انسان را در بر دارد             
این . [Ibid]» باید دو جنبۀ متفاوت رویداد واحدی از نجات در نظر گرفته شوند           «تقدیس  

ای  ها به گونهآن. بخشی انسان مطابقت دارد   و تعالی  دو جنبه با کاهش مرتبۀ متعالی خدا      
مــرتبط » لحظــۀ«آمرزیــدگی و تقــدیس، بــه وضــوح دو . ناپــذیر بــا هــم هــستند جــدایی
تـرین شـکل،      بـارت آن را در سـاده      . بخـش هـستند     ناپذیر از یـک رویـداد نجـات         جدایی
 اسـت و  من خدای شما خواهم بود، همـان آمرزیـدگی انـسان     «: دهد  ترتیب قرار می    بدین

بنابراین به طور مـوازی در  . [p. 499 ,4] »شما امت من خواهید بود، همان تقدیس اوست
 .این رویداد واحد، آمرزیدگی بیشتر به خدا و تقدیس، بیشتر به نوع انسان مربوط است

آنچه را که برای پاک کردن گناه کافی است، انجام داده است تا رابطۀ میـان                «مسیح  
و مخلوقاتش را دوباره سامان دهد و مصالحه را در انسان جدیـد بـه               خود به عنوان خالق     

. [p., 255 ,6]»ارمغان آورد، از این رو با او در صلح است تا انسان از مرگ بازخریده شـود 
طور عینی توسط خدا انجام شـده اسـت،          نظر تبدیل انسان به خدا که به       بنابراین از نقطه  

 تقـدس کـه بـارت هـدف مالحظـات خـود قـرار               این. تقدیس با مصالحه در ارتباط است     
بخشی عیسای انسان به انجام رسید و در حال حاضر نیز در حوزۀ خود،                دهد، با تعالی    می

نه تنها حکم خدا، بلکه هدایت یا تقدیس او بر همـه            . شود  شمول در نظر گرفته می      جهان
 .شده و آمرزیده هستند  همه تقدیسترتیب آشکار شده است و بدین
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  شناسی ذهنی بارت نجات: ٤ـ٢
ترین امر است، جایگاه آن برای       برخالف شالیرماخر که آگاهی دینی برای او، اولین و مهم         

در تلقـی بـارت از مـصالحه، موضـوعاتی          . ترین است   اهمیت  بارت نه تنها آخرین، بلکه کم     
 ایمـان . گیرند مانند ایمان، عشق و امید آخرین موضوعاتی هستند که مورد بحث قرار می      

اند و این همان چیزی است که بـارت در            شناسی ذهنی یا روانی وابسته      و عشق، به نجات   
شناسـی عینـی،      ابتدا به عنوان آمرزیدگی و تقدس از آن سخن گفته و در تمایز از نجات              

 شناسـی ذهنـی،   در نجات. کند شناختی به آن اشاره می عنوان امری ادراکی یا معرفتبه

 ـکند، چرا که فرد، با خلوص، از آنچه که روی داده است   فا میترین نقش را ای ایمان مهم
از عشق و امیـد نیـز،   . کند   آگاهی یافته و آن را تصدیق میـیعنی وجاهت و آمرزیدگی  

  .شود عنوان پذیرش هدایت خدا و قبول دعوت او یاد میبه
سـت و   مسیح هدف و مبنای آن ا       از دیدگاه بارت، ایمان عملی انسانی است که عیسی        

تنها . عنوان اساس قدرت و آمرزیدگی فرد گناهکار مطابقت دارد        با اعطای رحمت خدا به    
پاسـخی  «کنـد، انجـام دهـد،        پاسخی که انسان باید در مقابل این همه کاری که خدا می           

وسـیلۀ او   آید و چیزی کـه در او و بـه           سوی او می  او باید کسی که به    : ساده و صریح است   
قیدوشرط داشته باشد که خدا از        رد و همچون کودکان، اعتمادی بی     شود را بپذی    اعطا می 

توانـد فرزنـد      آن اوست و پیوسته رو به سوی این حقیقت داشته باشد که بـه یقـین مـی                 
   .ای برای خدا باشد شایسته

دهـد و روایـت آمرزیـدگی و          بارت مجدداً خود را در کانال الهیات مسیحی قـرار مـی           
عیـسای انـسان اسـت کـه آشـتی          «در  . کند  یحی دنبال می  تقدس را در دهلیز ایمان مس     

مسیح جهان را با خـود آشـتی داده           اینکه خدا در عیسی    .جهان با خدا اتفاق افتاده است     
است، نه تنها درمورد هر فرد مسیحی صادق اسـت، بلکـه در تجربـۀ شخـصی او تجلـی                    

ـ یح در مـسیح و بـا مـس   ـمسیح   در واقع زندگی در پیوند با عیسی. یابد می  بـه او اعطـا    
مسیح اتفـاق افتـاده،       ای که در عیسی     ترتیب او سهم ویژۀ خود را در آشتی         بدین. شود  می

طـور کامـل ایـن    بارت معتقد است که مـسیحیت بـه  . [728-727 ,4]»دریافت کرده است
طور کامل در تجربۀ    دریافت و عمل ایمان را در خود دارد و دریافت فیض و آمرزیدگی به             

، مجـاز   »طـور کامـل   بـه «استفاده از واژۀ    . دهد   در پیوند او با مسیح رخ می       فرد مسیحی و  
بعالوۀ عنصر سـوم    » عشق«کار برد، زیرا عنصر     به» منحصراً«معنای  است، اما نباید آن را به     

گونه که ایمان شامل پـذیرش اسـت،          ترتیب همان   نیز در مسیحیت وجود دارند، بدین     » امید«
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او به مثابـه    «مسیح مطابقت دارد       عشق با عمل شاهانۀ عیسی     این. عشق شامل فداکاری است   
انسانی مانند خود ما و در میان ما، در عملی که هدف آن خدمت به انسان است، تعالی یافته                  

کند تا انسان گناهکاری که در گنـاه خـود    شود و بدین لحاظ خود را آشکار می تا خداوندگار  
 .[Ibid., 729]» یابدروز است، در قدرت خدا تعالی سست و سیه

 
 شناسی بارت  نجات. ٥

بـر اسـاس    . گوید ها سخن می   بارت بار دیگر با تأملی بر عهد جدید از نجات تمامی انسان           
یابند، اما مطابق با آنچه در       ها نجات می    تمامی انسان ) ٢:٤(رسالۀ اول پولس به تیمائوس      

در رساله بـه  . [p., 57 ,19] آمده است، برخی نیز از نجات محرومند) ١٣:٢٤(انجیل لوقا 
مـسیح صـورت       تنهـا از طریـق عیـسی        نیز آمده اسـت کـه نجـات،       ) ٣: ٢٣ـ٢٤(رومیان  

تـوان گفـت کـه همـۀ         آیا مطابق با آنچه که در رساله به تیمـائوس آمـده مـی             . پذیرد می
ر اند و به این اعتبار مجاز به ارتکاب اشتباه هستند؟ آیا بـا د  یافته  ها از پیش نجات انسان

نظر گرفتن پیروان سایر ادیان است که در انجیل لوقا، از امکان عدم نجات برخی سـخن                 
به میان رفته است؟ بارت معتقد است که مصالحه طریقی است که نجات همگـانی را در                 

به عقیدۀ متفکرین، او این دیدگاه را پس از جنگ جهـانی  . [p., 64 ,5]پی خواهد داشت 
مـراد  (هـا    هـا، بلکـه تمـامی آلمـان         که نه تنهـا ابیونیـت      دوم مطرح ساخت تا نشان دهد     

یـابی بـه     نیز مشمول رحمت الهی هستند و هدف وی، دست        ) مسیحیان غیریهودی است  
چند بنا بـه   هر. نظر از دین، نژاد و قومیت بوده است ها صرف  میان تمامی انسان مصالحه

رسد که  نظر می، اما به[p., 197 ,14] این تفکر، راه به جایی نخواهد برد ١گفتۀ تام گریگز
 .دکار بر آمیز ادیان به زیستی مسالمت بتوان این دیدگاه را در جهت هم

الهیات جدید پروتستان، در مواجهه با پرسش از جزئیات انتخـاب خـدا بـرای نجـات                 
گزینش پیشینی مبنی بـر نجـات یـا         . ١: انسان، سه احتمال اساسی را تعیین کرده است       

نجات بر مبنای امکان    . ٣) ها رستگاری تمامی انسان  (اصل عمومیت   . ٢عدم نجات انسان    
باره است که دیدگاه بارت در این     ) ١٩٦٧ (٢از میان پژوهشگران تنها جوزف بتیس     . وجود
او معتقد است کـه بـارت یکـی از ایـن سـه دیـدگاه را             . کند طور ملموس تشریح می   را به 

ـ . پذیرفته و دو دیدگاه اول را رد کرده است         پـذیرد کـه تمـامی       ارت ایـن تفکـر را نمـی       ب
همچنین او معتقد اسـت بـا وجـود امکـان     . [p., 424 ,8]اند   یافته ها از پیش نجات انسان
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بتیس دو دلیل را . شوند ها از آن برخوردار نمی عمومیت نجات از سوی خدا، تمامی انسان
 نجات مبتنـی    نخست آنکه پذیرش  : کند برای رد عمومیت نجات از سوی بارت عنوان می        

واسطۀ عشق الهی نجات   بر این دیدگاه است که عشق خدا واقعی است، در نتیجه افراد به            
، اما برای بارت قابل قبول نیست که خداوند برای اثبات حقیقی [Ibid, p., 436]یابند  می

دلیل دوم آن اسـت کـه آمـوزۀ عمومیـت           . ها را نجات بخشد     بودن عشقش، تمامی انسان   
سازد تا امکـان وجودشـان مهیـا         ها را قادر می     ست که خداوند تمامی انسان    بدین معنا نی  

، بلکـه ایـن امکـان بـه معنـای پـذیرش ارادۀ              [Ibid]دهـد     ها را نجات می   شود و همۀ آن   
یافتگی از دیدگاه بـارت   بنابراین نجات. عنوان مبنای عمل و متابعت از آن است     خداوند به 

هـا میـسر      ر طبق ارادۀ الهی برای تمامی انـسان       بدین معناست که امکان و فرصت عمل ب       
تـوان   ها در تطابق با ارادۀ الهی قرار ندارد، مـی          است، اما از آنجا که فعل بسیاری از انسان        

ترتیب بارت عمومیت    ها نخواهد شد و بدین     نتیجه گرفت که نجات شامل حال تمامی آن       
کنندگان فیض و نجات  دریافتها  نجات را رد کرده و بر این عقیده است که تمامی انسان           

پذیرد که تنهـا کـسانی کـه بـه صـورت       بارت این امکان را نیز نمی. الهی نبوده و نیستند  
یابنـد و دیگـران بـه        ارادی طریق ایمان را انتخاب نموده و به خدا باور دارند، نجـات مـی              

 او حتـی . [Ibid, p., 425]انـد   دلیل خـشم خداونـد و عـدالت او، مغـضوب درگـاه الهـی      
 . کند یافتگی تمامی این افراد را رد می نجات

ها هستند و نه کـسانی        کنندگان فیض و نجات الهی، نه تمامی انسان        بنابراین دریافت 
هـا بـا نظـر بـه امکـان            پوینـد، بلکـه تمـامی انـسان        که آگاهانه راه ایمان به خـدا را مـی         

که به عقیدۀ بـارت     اما پیش از این، بیان شد       . موجودیتشان مخاطبین این نجات هستند    
گیرد  بنابراین در اینجا پرسش مهمی شکل می. ها مشمول نجات الهی نیستند همۀ انسان

به صِـرف انـسان     (ها   تمامی انسان . الف: فرض چیست  و آن اینکه وجه تمایز این دو پیش       
هــا بــا نظــر بــه امکــان  تمــامی انــسان. ، مخــاطبین نجــات الهــی هــستند ب)بودنــشان

 .ن این نجات هستندموجودیتشان مخاطبی
 :فرض نخست به شرح زیر است دو تحلیل ارائه شده از پیش

ـ الف ها به صِرف انسان بودنـشان   یافتگی تمامی انسان با توجه به اینکه بارت نجات: ١ 
فـرض الـف، بـه نتـایج         پذیرد، بنابراین به دنبال آن است تا با در نظر گرفتن پیش            را نمی 

را بـه   » انسان بـودن  «کند تا    بارت تالش می  .  اثبات برسد  منفی دست یابد تا از تناقض به      
 برخالف عقیدۀ ـاو در ابتدا  . [p., 51 ,6]مثابه یک مفهوم و دریافت مورد توجه قرار دهد 
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اگـر ایـن   .  بودن اتفـاق بیفتـد   ها به صِرف انسان کند که نجات تمامی انسان  فرض می ـ خود
. خواهد شد که فرض اولیه نادرست بوده استفرض به نتایج نادرست منتهی شود، ثابت  پیش

دارد که تمـامی کـسانی کـه صـرفاً      فرض، بیان می نظر گرفتن صحت این پیش او پس از در
مـسیح نیـز کـه     نتیجـه عیـسی   در. شناخته شوند» انسان«توانند با مفهوم  انسان هستند، می

بـدین ترتیـب    . سـت شناخته شود، مشمول نجات و رحمت الهی ا       » انسان«تواند با مفهوم     می
آیا با وجـود اینکـه   . کند شده با یک مفهوم تفسیر می  مسیح را مشمول مشخص بارت عیسی

توان گفت که عیسی همانند امری دنیوی است کـه           عیسی صورتی زمینی و عینی یافت، می      
تحت یک مفهوم، شناخته و ادراک شود؟ به یقین او همچون شیئی مادی و دنیوی موضـوع                 

گیرد و حتی با نظر به انسان بودنش و بـه عنـوان انـسانی در میـان دیگـر                     یشناخت قرار نم  
 . [p., 50 ,4] که شیئیت محض دارند، متفاوت است  ها، از تمامی چیزهایی انسان

عنوان یک انسان، بدین معنی اسـت کـه وجـود او در             مسیح به   از طرفی وجود عیسی   
قرار دارد که ناظر ...  بیولوژیکی و شناختی، زمان و فضایی خاص و تحت تأثیر عوامل روان

 دهـد   بر بُعد تاریخی حدوث مسیح اسـت کـه او را تحـت مفهـومی محـدودتر قـرار مـی                    
[Ibid, p., 35] .عنوان یک انسان وجود دارد و نـه وجـودی   مسیح تنها به در نتیجه عیسی

خدا خودش مکشوف شـده اسـت و طبیعـت و نـوع             «اما بارت معتقد است     . به مثابه خدا  
خدا خود در پسر خویش به این دنیا آمد و به           ... نسانی خود را در پسرش سرشته است،        ا

از . [Ibid, p., 51]» مثابه یکی از ما، او میهمانی است که به این جهان گـام نهـاده اسـت   
مسیح، نه به مثابه خدا و تنها به عنوان یک انسان و تحت تأثیر عوامـل                 طرفی اگر عیسی  

یـک از دیگـر      توان نتیجه گرفـت کـه او اکنـون بـا هـیچ             شود، می مختلف در نظر گرفته     
توانسته با افراد    طور مستقیم ارتباط ندارد، زیرا او تنها در طول حیات خود می            ها به   انسان

توانند از طریق احساساتی خاص با آگاهی عیسی یا      ها تنها می    در ارتباط باشد و اکنون انسان     
تواند در افـراد     خالقی ارتباط برقرار کنند که این ارتباط می       عنوان اصلی ا  با فعل گذشتۀ او به    

مـسیح کـسی اسـت کـه         اما بارت معتقد است که عیسی     . مختلف دارای شدت و ضعف باشد     
 بـرای  ـوجود او به عنوان یک امکان، موجب تعیّن موجودات دیگـر شـده و وجـود دیگـران      

   .[Ibid, p., 36] تحت تأثیر وجود او قرار گرفته است  ـهمیشه
ها به صرف انسان بـودن،        بنابراین بارت در تحلیل نخست با فرض اینکه تمامی انسان         

رسد که عدم صدق فرض اولیه را به  های نادرست می مشمول نجات الهی هستند، به تالی  
 . رساند اثبات می
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با فرض دوبارۀ امکان نجات تمامی افراد به صرف انسان بودن، تحلیلی دیگر از : ٢ـ الف
ها را با درکـی مـستقیم از انـسان و             شود مبنی بر اینکه تمامی انسان      ی بارت ارائه می   سو

در . کنـد  بارت انسان را با سایر مخلوقات مقایسه می       . دهیم جنس انسان مورد توجه قرار      
این نگاه هر آنچه که انسان و در ارتباط با جنس انسان است، متمایز از سـایر مخلوقـات                   

ها را به صرف انسان بودن مـشمول نجـات            حال اگر تمامی انسان   . شود در نظر گرفته می   
شـناخته شـده اسـت،      » انـسان «مسیح نیز که با ادراک مستقیم         الهی تصور کنیم، عیسی   

عیسی یکی از بسیار کسانی است که  «: نویسد بارت می . مشمول این رحمت و نجات است     
عان خود در هستی انسانی و جوهر وجود یافت و در مقایسه با سایر مخلوقات، با تمامی همنو

هـا، چـه کـسی بـوده و          و ذات و نوع، فعلیت داشت، اما این فرد در مقایسه بـا سـایر انـسان                
مسیح  عیسی«: کند گونه تشریح می از طرفی بارت وجود عیسی را بدین. [Ibid, p., 48]»هست

عنوان پسر خـدا، وجـود      زمان به  عنوان فردی انسانی و نه به مثابه واحد وجود یافت، اما هم           به
مـسیح متعلـق بـه جـنس          این بدان معناسـت کـه عیـسی       . [Ibid]» فردی خود را حفظ کرد    

عنوان فردی  و متمایز از سایر مخلوقات به رسمیت شناخته شده است، بنابراین او به            » انسان«
انسانی وجود دارد تا کیفیت الزم برای جنس انسان را حفظ کند که این ویژگـی در تمـامی                   

اما در . در ارتباط نیست... ها مشترک و با هیچ عامل بیرونی نظیر رنگ پوست و اندام و  سانان
 .عنوان خدا، تحت مفهوم انسان قرار داردحال او به عین

عنوان انسان در نظر بگیریم، بدین معنـا خواهـد بـود کـه              مسیح را به    حال اگر عیسی  
رستاخیز نمود و به آسمان صـعود       مسیح تنها انسانی است که بعد از مرگ خویش            عیسی

زیـرا او هماننـد   . [Ibid]یک از وجودهای انسانی در ارتباط نیست  کرد و در نتیجه با هیچ   
در . تواند با سـایرین در ارتبـاط باشـد         ها وجود یافت و پس از عروج خود نمی          سایر انسان 

ن نتیجـه را  هـا ایـ   عنوان یک انـسان بـا سـایر انـسان    های او به حال اشتراک ویژگی  عین
مسیح نیست که از مرگ خود رستاخیز یافته و به آسمان             دهد که تنها عیسی    دست می  به

از ایـن رو وجـود      . ها نیز در این ویژگی با او مـشترک هـستند            عروج نموده و سایر انسان    
 و ابـزاری     ها نیست و صرفاً واسـطه       عیسی، الگویی خاص و هدفی نهایی برای سایر انسان        

های دیگر  مسیح از طریق واسطه ض الهی است و این اثر بدون وجود عیسیبرای اشاعۀ فی
انـد   ها نیز در ایـن ویژگـی بـا او مـشترک            ها برسد، زیرا سایر انسان      تواند به انسان   نیز می 

[Ibid, p., 36-37] .نادرست، عدم صدق فرض اولیه  این در اینجا نیز رسیدن به تالیبنابر 
 . رساند را به اثبات می
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هـا بـا نظـر بـه امکـان            گیریم که تمامی انـسان     فرض را در نظر می     پیشال این   ح. ب
بارت اساس این شـمولیت را خواسـت ازلـی و          . موجودیتشان مشمول نجات الهی هستند    

 و امکـان موجودیـت انـسان را    [Ibid, p., 34]دانـد   مؤکد خدا برای نجات نوع بـشر مـی  
 جهـت فعـل خـدا، همـسو بـا فـیض و              معنای امکان توافق با خواست خدا و عمـل در          به

 . کند بخشش الهی تعریف می
ها با نظر بـه امکـان موجودیتـشان مـشمول             فرض که تمامی انسان    درستی این پیش  

مسیح که به خواست خـدا        نجات الهی هستند، دربردارندۀ این معنا خواهد بود که عیسی         
دگماهـای کلیـسا    بـارت در کتـاب      . مشمول رحمت الهی است   توانایی وجود یافته است،     

طور خاص است، شخـصی کـه نـه از جانـب             این امکان واقعی وجود فردی به     «: نویسد می
ایـن  . [Ibid, p., 48]» خود، بلکه از سوی خدا برای این هدف انتخاب و مهیا شـده اسـت  

در : ترتیـب مـورد تأمـل قـرار داد         های مختلف آن بدین    توان در قسمت   سخن بارت را می   
، از آنجـا کـه      1 این هدف انتخاب نشده است     یح از جانب خود برای    مس  تشریح آنکه عیسی  

عنوان یک انسان، تحـت     مسیح به  بنابر تحلیل نخست که پیش از این ذکر گردید، عیسی         
تـأثیر   دارد که این بدان معناست که او تحـت         تأثیر عوامل مختلف نیست، بارت اظهار می      

هـا    و بـدین ترتیـب هـیچ یـک از انـسان           قرار ندارد   ... شناختی، بیولوژیکی و     عوامل روان 
چهره یا احساسی یـا ارتبـاطی مبتنـی بـر آگـاهی داشـته                به توانند با او ارتباط چهره     نمی

طـور    وجود عیسی امکان واقعی وجـود فـردی بـه          ـ  دربارۀ قسمت اول سخن بارت    . باشند
ـ خاص است ـ   گیریم که موجودیت عیسی  نیز با توجه به تحلیل دوم نتیجه می  ا مـسیح ب

ضـمن اینکـه انتخـاب عیـسی        . ها وجود نیافته اسـت     هایی مشترک با سایر انسان     ویژگی
مسیح انـسانی اسـت کـه بنـا بـه امکـان               دلیلی بر این مدعا است که عیسی       2توسط خدا 

نظر از انحراف قوم یهود و تولد از مریم، منتخب ارادۀ ازلی الهی              موجودیت خویش، صرف  
نظر از گناه مخلوقات، به دلیـل        تواند صرف  مسیح می   این بدان معنا است که عیسی     . است

عنـوان  خواست ازلی خدا و شرکت در عهدی مشترک با خدا و مـشارکت در فعـل او بـه                  
مـسیح کـه بـه ارادۀ الهـی وجـود یافتـه اسـت،         عیـسی . [Ibid, p., 47]ابد انسان وجود ی

نی وجـود یافتـه   عنوان یک موجود انسامشمول رحمت الهی است، از طرفی از آنجا که به     
عنوان امکان منتخب خدا و تنها انـسانی کـه از مـرگ خـود رسـتاخیز                 است، وجود او به   

طور مستقیم در ارتباط اسـت و بـدین         ها به   نموده و به آسمان عروج کرده، با دیگر انسان        
                                                                                                                             
1. nicht druch sich selbst 
2. durch Gott dazu erwählt und zubereitet 
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مسیح صرفاً یک انسان نیست، بلکـه انـسانی از همـۀ             ترتیب بارت معتقد است که عیسی     
. هاسـت  او امکان و حقیقت وجودی تمامی انسان      . با خدا در وحدت است    هاست که    انسان

این امر بنا به خواست و ارادۀ الهی در او تحقق یافته است و این وحدت معنای تغییـری                   
 .[Ibid, p., 48 - 49]ساسی را در خود دارد ا

. این عقیدۀ بارت در تبیین عمومیت خواسـت خـدا از دو جهـت قابـل تفـسیر اسـت                   
هـا    ها مشمول رحمت الهی هستند، زیرا خدا به تمـامی انـسان             که تمامی انسان  نخست آن 

. مسیح تحقق بخشد    وعدۀ جاودانگی داده و در صدد است تا آن را از طریق حیات عیسی             
ها را در ظرف امکانی   از دیدگاه بارت پسر خدا برگزیده شده است تا جوهر وجودی انسان           

 در واقع به اعتقاد بارت شرط ارتباط با وجـود           .وجود بشری تعین بخشیده و محقق سازد      
چهره یا داشتن احساسی روحانی یا آگاهی اخالقی نیست،          به عیسی، تجربۀ مالقات چهره   

بلکه آن است که خود را با تکیه بر امکان وجودی خود، در راسـتای تبعیـت از خواسـت                    
ور احیـاء و تعـین      دومین وجه از تفسیر آن است که خداوند به منظ         . خدا در نظر بگیریم   
بخـشد و بـه همـین        ها، امکان وجود عیسی را وعده داده و تحقق مـی            تمامی دیگر انسان  

هـا تـأثیر    طـور مـستقیم بـر همـۀ انـسان          عنوان یک انسان، بـه    دلیل است که وجود او به     
 صورت بشری یافتن خدا در عیسی به مثابه یک حادثه، تحقق وعدۀ خداوند بر             .گذارد می

بـارت  . سـازد   ن و تحقق همۀ آن چیزی است که انسانیت ما را محقق مـی             تغییری بنیادی 
ها بتوانند امکان  داند تا تمامی دیگر انسان عنوان الگو و غایتی نهایی میوجود عیسی را به 

اما بارت معتقد اسـت کـه تمـامی         . خود را مطابق با خواست خدا به کرات تحقق بخشند         
زیـرا از آنجـا کـه       . بخـشند  یق وجود عیسی تحقق نمی    ها الزاماً امکان خود را از طر        انسان

شوند، ممکن است که فردی بتوانـد امکـان خـود را             ها توسط خدا خلق می      تمامی انسان 
 .بدون وجود عیسی محقق سازد، هرچند چنین تحققی، منطبق بر خواست خدا نیست

 
 گیری نتیجه

او بـا   . عنوان منجی است   به مسیح دو امر مهم برای بارت، ایمان به خدا و اعتقاد به عیسی           
این اعتقاد که خدا منحصراً در دین مسیحیت، با به دوش کشیدن گناه بشر و فدیه قـرار                  

محـور را ارائـه      محـور و مـسیحیت     دادن خود، نجات بشر را رقم زده است، الهیاتی مسیح         
 بـه   هـا نـه    انـسان از دیدگاه او    . شمار آورد توان آن را نوعی خدامحوری به      دهد که می   می

مسیح از نجـات      شان و بر مبنای وجود عیسی      صرف انسان بودن، بلکه بنابر امکان وجودی      
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شوند و عیسی غایتی ابدی است که فرصت تحقق این امکـان را مطـابق بـا                  برخوردار می 
هـا   آورد، زیـرا خداونـد بـه انـسان     ها فراهم می ارادۀ الهی، بارها و بارها برای تمامی انسان    

ده است و اراده و خواست او بر این قرار گرفته است تا وعـدۀ خـود بـه     وعدۀ جاودانگی دا  
بارت معتقـد اسـت کـه فدیـۀ الهـی بـرای             . مسیح تحقق بخشد    انسان را از طریق عیسی    

با . شده هستند  ها آمرزیده و دعوت    ها انجام شد و بدین ترتیب تمامی انسان        تمامی انسان 
 گرفت که بارت نجات را برای سـایر ادیـان      توان نتیجه  در نظر گرفتن این تفکر بارت، می      

توانـد   ای اسـت کـه مـی       ایـن نقطـه   و   توحیدی همچون اسالم و یهودیت نیز قائل اسـت        
آمیز ادیان توحیدی را در پی داشته باشد و از بارت متـألهی مناسـب                زیستی مسالمت  هم

 .دوران مدرن بسازد
نخـست آنکـه   : یب خالصه نمـود ترت  توان بدین بنابر آنچه گفته شد، دیدگاه بارت را می

عنـوان دانـشی    شناختی است و حقـایق دیـن در قالـب الهیـات بـه              انحصارگرایی او معرفت  
دوم آنکـه  . شـوند   کنـار نهـاده مـی    ـ مـسیح   عیسیـانسانی، از طریق حقیقت مکاشفۀ خدا  

گراست که مطابق با آن تمام بشریت از نجات خدا برخوردار             شناسانۀ او شمول   دیدگاه نجات 
 . مسیح به انجام رسیده است این نجات یک بار و برای همه از طریق عیسی. شوند می
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