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Abstract
There are three views to revelation in Christianity. According to propositional
revelation, the salvation of humanity can be achieved only through the clear and
enlightening words of the Bible. In the experimental revelation, the emphasis is on the
divine unveiling and the personal relationship between God and human. The third
approach introduces revelation as a historical incident. Christian thinkers have
provided various opinions for or against these three approaches. One of these figures is
Carl Rahner, a contemporary Christian theologian, who has offered concepts similar to
these three approaches. In his conceptualization, he deems these three types of
revelation as levels of salvations arranged vertically, moving from the experimental
revelation/universal salvation of all humans through propositional revelation to the
Christianity-specific salvation. From Rahner’s viewpoint, the transcendent revelation
is the precondition for understanding the universe, which is accessible due to the
infusion of grace and metaphysical existence. The universal categorical revelation can
be achieved through God’s unveiling in history, while the specific categorical
revelation can be attained through Jesus. All in all, from the viewpoint of Rahner,
revelation entails all three experimental, historical, and propositional essences but at
different levels. Rahner’s perception of revelation and salvation is to some extent close
to those of thinkers such as Hans Küng, John Hick, Karl Barth, and Friedrich
Schleiermacher, with different levels of adherence to the church teachings as the
differentiating factor. Deriving from his perception of revelation, Rahner’s theory of
“anonymous Christians” deems salvation possible for the non-Christians, and so
allows for religious inclusivity. However, he believes that achieving absolute salvation
is possible only through conscious adoption of Christianity.
Keywords: divine revelation, revelation, religious pluralism, inclusivity.
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فلسفه دین ،دورۀ  ،21شمارۀ  ،2بهار 2422
صفحات ( 31 -32مقالۀ پژوهشی)

بررسی تلقی رانر از وحی و تاثیر آن بر دیدگاه وی در باب تکثر دینی
عطیه کشتکاران ،*1رضا گندمی نصرآبادی
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 .1دانشجوی دکترا ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .8دانشیار ،دانشکده الهیات ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت2422/21/24 :؛ تاریخ پذیرش)2422/28/21 :

چكیده
سه نوع تلقی یا برداشت از وحی در مسیحیت وهود دارد .بر اساس وحیِ گزارهای نجات بشریت تنها از مسریر عبرارات روشرن
و معرفتبخش کتابمقدس بهدست می ید ،در وحیِ تجربی تاکید بر انکشاف الهی و ارتباط شخحی میان ادا و انسران اسرت
و رویکرد سوم ،وحی را حادثهای تاریخی عنوان می کند .اندیشمندان مسیحی له یرا علیره هرر کردام از رویکردهرای ذکرر شرده
نظراتی بیان کردهاند .در این میان کارل رانر ،از متالهان معاصر مسیحی ،با طرح مفاهیمی مشابه این سه رویکرد ،نهرا را مراتبری از
رستگاری و در طول هم در نظرداشته که از وحی تجربی و نجات عام همه انسانها تا وحی گرزارهای و رسرتگاری منححرر بره
مسیحیت را شامل میشود .در نگاه رانر وحی استعالیی شرط پیشینِ ادراک هستی است که در پرتو تجلی فریض و اگزیسرتانس
فراطبیعی در دسترس است ،وحی مقولهای عام انکشاف ادا در تاریخ و وحی مقولهای ااص در شرخص مسری میسرر اسرت.
کوتاه سخن وحی از دیدگاه رانر هر سه ماهیت تجربی ،تاریخی و گزارهای را در مراتب مختل

دربردارد .تلقی رانرر از وحری و

رستگاری تاحدودی به اندیشمندانی همچون هانس کونگ ،هان هیک ،کارل بارت و شالیرماخ نزدیک اسرت و تفراوت نهرا در
میزان پایبندی به موزههای کلیسایی است .نظریه «مسیحیان گمنام» رانر با بهره از تلقی او درباره وحری رسرتگاری پیرروان ادیران
غیرمسیحی را ممکن دانسته و از اینرو بابی به شمولگرایی دینی میگشاید ،اما به باور او دست یازیدن بره نجرات ترام تنهرا در
پذیرش گاهانه مسیحیت میسر است

واژگان کلیدی
رانر ،انکشاف الهی ،وحی ،کثرتگرایی دینی ،شمولگرایی

* نویسندۀ مسئول
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 .1مقدمه
پدیده وحی و تبیین ن یکی از مهمترین موضوعات در حوزه ادیان الهی محسوب میشود.
رویکرد هر دین یا متالهان ن دین درباره مسئله وحی و شیوه دسرتیابی بره معرفرت دینری،
بنیانهای فکری ن دین را مشخص میکند و بر سایر دیدگاههای فکری و موضعگیریهای
اهتماعی بسیار تاثیرگذار است.
در ایررن مقالرره پررس از شررنایی اهمررالی بررا رانررر و اندیشررههررای وی در بخررش اول،
رویکردهای مختل

به وحی در مسیحیت و تلقی رانر از وحی را از نظر اواهیم گذراند و

در بخش دوم ارتباط برداشت رانر از وحی با دیدگاه شمول گرایی وی در باب تکثر و تنوع
دینی و دیگر دیدگاهها در باب تکثر دینی را پی اواهیم گرفت.
 .2آشنایی با شخصیت و اندیشههای رانر
کارل رانر  )2184-2124(2یکی از متالهان برهسته الهیات معاصر کاتولیرک ،در فرایبرورگ
لمان و در اانوادهای مسیحی به دنیا مد .او پس از پیوستن به هامعه یسوعیان تحت تراثیر
معنویت ایگناتوس لویوالیی ،1عارف اسپانیایی قرن شانزدهم ،قرار گرفرت و از سرال 2114
به بعد مطالعاتش را بر فلسفه مدرسی کاتولیک و فیلسوفان لمانی بهویرژه کانرت ،متمرکرز
ساات .رانر در  18سالگی به مقام کشیشی دست یافت و با ترغیب اساتید تححریالتش را
در مقطع دکترای فلسفه در فرایبورگ لمان غاز کرد .ثار و سخنرانیهای بیمحابرای او در
موضوع مبانی ایمان ،واکرنش کلیسرای کاتولیرک را برانگیخرت .او در کرسری مسریحیت و
فلسفه دین دانشگاه مونیخ و کرسی الهیات هزمی در دانشرکده الهیرات کاتولیرک دانشرگاه
مونستر به تدریس می پرداات و تا پایان حیرات ارود بره ترالی

و سرخنرانی و تردریس

مشغول بود.
حیات فکری رانر را می توان به دو دوره تقسیم کرد :دوره فلسفی و دوره الهیاتی .افکار
1. Karl Rahner
2. Iqnatius of Loyola
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فلسفی رانر را بیشتر در کتاب روح در ههان )2111( 2و مستمعین کالم ( )2142باید دنبال
کرد (Marmion and E. Hines, 2005,p. 29) .کتاب مستمعین کالم  1به نوعی ضمیمه کتراب
روح در ههان محسوب میشود .کتاب بنیانهای ایمان مسیحی )2133( 1با موضوع الهیرات
نظاممند و مجموعه  11هلدی متشکل از سخنرانیها و مقاالت او برا عنروان کنکراشهرای
الهیاتی 4نیز از ثار قابل توهه رانر هستند .وی برا طررح نظریراتی بر مرده از مبرانی فکرری
فیلسوفان برهسته ای ماننرد کانرت و هایردگر و نیرز فلسرفه مدرسری ،الهیرات کاتولیرک و
سنت های عرفانی مسیحی ،توانست سهم موثری در شتی کلیسای کاتولیک با مسائل انسان
امروز و دنیای مدرن ایفا کند.
رانر را الهیدان فیض 3و استعال 3نیز نامیدهاند .کارل رانر بره مررور توانسرت در هامعره
کاتولیک مقبولیت ااصی کسب کند و دیدگاههای الهیاتی اش بارهرا از سروی اندیشرمندان
بازگو شد .او گرچه پیرو سنتهای مسیحی قدیم بود و تعهد باالیی به تاریخ ایمان و کلیسا
داشت اما سنت را بهصورت االقانه ای تایید و تحدیق میکرد و ایرن وفراداری بره سرنت
صرفا تکرار یافتههای تاریخی و بازگویی مجدد نها نبود.

)(Rahner, 1994, p. 1&2

 .9مفهوم وحی
مفهوم ،تاریخچه و گونه شناسی وحی از همله مباحثی است که در این مجال بایرد بره نهرا
پرداات .در ادیان الهی برقراری ارتباط میان اداوند و انسران عنحرری بنیرادین محسروب
میشود که به شیوههای مختل

از همله وحی انجام میگیرد .در دائرهالمعرارف کاتولیرک،

وحی به معنای «انتقال برای حقایق از سوی ادا به یک موهود عقالنی از طریرق وسرایلی
که فراتر از هریان عادی طبیعت هستند ».مدهاست؛ حقایقی که حتری در صرورت شرکار
1. Spirit in the World
2. Hearers of the Word
3. Foundations of Christian Faith
4. Theological Investigations
5. Grace
6. transcendence
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شدن ،به طور کامل برای ذهن انسان قابل ادراک نیسرتند.

)Revelation (Stock, 1912, v13

از ریشه التین  revelareو به معنای شکارسازی یا افشای راز است .وقتی این کلمه به ادا
نسبت داده میشود بدین معناست که ادا برا شرکارکردن اواسرت و شخحریت الهری در
قالب عبارات و اعمال پردهبرداری میکند( .ویور.2182 ،ص )11
 .0تاریخچه وحی در مسیحیت
با نگاهی به تاریخ تلقی از وحی در مسیحیت میتوان دریافت که تا اوایل عحر روشرنگری
تقریبا دیدگاه مشترکی در باب ماهیت وحی در میران فرقرههرای مختلر

مسریحی وهرود

داشت .این دیدگاه ترکیبی اس ت از وحی به مثابه تجسد اداوند در مسی و وحی به مثابره
گزارههایی که از هانب روح القردس القرا مریگرردد .امرا در دهره  2132الهیرات مسریحی
دستخوش تغییرات گستردهای قرار گرفت و برداشت سنتی مسیحی از مکاشفه بره پرسرش
گرفته شد .همین تعابیر زمینه را برای گونههای مختلر

وحریشناسری مسریحی در عحرر

هدید مهیا کرد و توهه به حضور و تجربه ادا و نگاه تاریخی به این مقوله نیز مورد بح
قرار گرفت .بر این اساس میتوان تلقی امروزه از وحی مسیحی را در سه دسته کلری هرای
داد .2 :وحی گزارهای  .1وحی تجربی  .1وحی تاریخی .البته بایرد توهره داشرت کره ایرن
تعابیر غیرقابلهمع نیستند و به تعبیر دیگر تایید یکی به معنای نفی موارد دیگر نیست.
الف) وحی گزارهای-آموزهای

ریشههای این رویکرد به سدههای نخست مسیحیت باز میگردد .وحی گزارهای 2برا تاکیرد
بر عبارات روشن و معرفت بخش متن کتاب مقدس ن را حقیقتی ازلری و تنهرا راه نجرات
بشریت دانسته و در نگرشی موزهای نقش سنت برهویرژه مقرام تعلیمری کلیسرا از اهمیتری
اساسی براوردار است .در نخستین حکم شورای ترنت مده «این شورا بر این براور اسرت
که حقیقت انجیل و اصول ن در کتب مکتوب و نامکتوب وهود دارد .این سنن نرامکتوب
که رسوالن ن را از دهان مسی شنیده ،نها را مقرر داشتهاند (تحت الهرام روح القردس) و
1. Propositional
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حتی به ما نیز رسیدهاند ،به گونه ای دقیق و اطاناپذیر منتقل شدهاند» (لرین  .2112ص132
و )132در وحی گزارهای حقایق الزم برای نجات ،منححرا در ید قدرت کلیسا قرار دارد و
سنت ن را شکار میکند .این عقیده ،باور مشترک کلیسای اولیره ،از ایرنئروس ترا شرورای
کالسدون و پس از ن بود (حقانی فضل و مفتاح .2113 ،ص )11
ترتولیان معقتد بود «مسیحیان قواعد فکری ااص اود را دارند که همان ایمان مسیحی
موهود در متون مقدس است( ».ژیلسون .2118 ،ص  )33از دیدگاه گوستین ههل یکی از
نتایج گناه نخستین به شمار می رود که انسان را محتراا معرفتری فرابشرری سرااته اسرت.
گوستین عقیده داشت «ما به اشراق الهی نیاز داریم تا با ن بتوانیم نچه را فراترر از اذهران
ماست درک کنیم ،زیرا هیچ مخلوقی ،هر قدر عاقل باشرد ،نمریتوانرد بره ارود روشرنایی
ببخشد( ».کاپلستون .2183 ،ا ،1ص )81او اشراق الهی را تنها چاره پوشرش نقحرانهرای
عقالنی می دانست و حتی کوئیناس که به کاربرد روشهای فلسفی در الهیات شهره اسرت
قائل به دو سط معرفت بوده که ریشه در یک حقیقت دارند و سازوار هستند :فلسفه عقرال
از «پایین» یعنی از القت و مخلوقات پیش میرود و الهیات از «براال» یعنری از اردا غراز
میکند( .کونگ .2112 ،ص )244-218
امروزه این رویکرد مشخحه مکتبهرای انجیلری محافظرهکرار ،نومدرسری کاتولیرک و
بعضی پروتستانهای محافظهکار است .اصوال در این دیدگاه مکاشفه را باید در شرکلهرای
گزارهای تحور کرد( .مک گراث .2184 ،ص  112و  )111هرانردازه کره براور هزمری بره
وحی گزاره ای و پایبندی به این سنت در مسیحیان افزایش یابد ،راه نجات و رستگاری نیرز
تنگتر اواهد شد.
ب) وحی تجربی-حضور

عدهای در توضی نگرش تجربی به مسئله وحی ن را بره ابتردای تراریخ و سرنت یهرودی
بازمیگردانند .از نجا که سر غاز یهود با این اعتقاد بوده که ادا واقعا به نحوی دیده شرده
یا صدای او شنیده شده ،پس تجربه را کلید اولیه فهرم وحری مریدانسرتند( .ویرور.2182 ،
ص )14در نتیجه مطالعات انتقادی کتاب مقدس در قرن نوزدهم و بیستم ،تحول معنرایی از
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وحی گزارهای به وحی شخحی و با هدف بازگرداندن اعتبار پدیرده وحری رخ داد .پیرروان
این دیدگاه بر این باور بودند که وحری مجموعرهای از عبرارات و گرزارههرا نیسرت ،بلکره
انکشاف اود اداوند است تا دری از رابطه شخحی میان انسران و اردا بگشراید( .فخرار
نوغانی .2113 ،ص  223و  )223این گونه از وحی همان تجارب درونی و الهامراتی اسرت
که در وهود مسیحیان و قدیسان رخ میدهد .در وحری تجربری ،2هوشرش درونری انسران
همان قدر موثر است که پذیرش فیض الهی .براالف گونره نخسرت کره گنراه نخسرتین را
مانعی بر سر راه ادراکات صحی انسان میدانند.
در دوران مدرن افرادی مانند فردریک شالیرماار 1و رودول

اتو 1تجربه را مبنای کار

اویش قرار دادند و مدعی بودند همه انسانها با هرر فرهنرگ و تمردنی تجربرهای از امرر
قدسی دارند و در نتیجه این رویکرد ،وحی به مرور به عنوان نروعی تجربره دینری مشرترک
میان دمیان نامیده شد .سه عامل بیشترین تاثیر را در چراش از رویکرد گزارهای وحی بره
رویکرد تجربی داشت :عقلگرایی سده هجدهم ،ظهور مکتب رمانتیسم و تعرارض عهردین
با عقل و علم (ساهدی .2183 ،ص  )211بایستی توهه داشت که این دو نگرش لزومرا در
تعارض با یکدیگر نیستند .به این معنا که میتوان در مراتب مختلفی هر دو گونره وحری را
پذیرفت.
ج) وحی تاریخی

در رویکرد سوم وحی به عنوان امری تاریخی 4نگریسته میشود که در اساس حادثهای عام،
ههانی و تاریخی است و به مثابه عمل ادا شنااته و تفسیر میشود .کارل بارت 3نگرشری
اعتراضی علیه مفهوم ایستا از اداوند در کتاب مقدس داشرت« .از نظرر او ،کرالم مکتروب،
کتاب مقدس و کالم اعالم شده از سوی کلیسا به اودی اود مکاشفه نیستند ،بلکه کلمات
1. Experimental
2. Friedrich Schleiermacher
3. Rudolf Otto
4. Historical
5. Karl Barth
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انسانی اطاپذیری هستند که تنها به مکاشفه ادا اشاره دارند ».کتاب مقدس بره ایرن معنرا
کالم اداست که به مکاشفه ادا در گذشرته گرواهی و بره مکاشرفه اردا در ینرده وعرده
میدهد( .لین 412 .2112 ،و  )412ولفهارت پاننبرگ 2نیز که متاثر از اندیشههای برارت ،و
گاه منتقد و تحت تعلیم او بود مفهوم نوینی از مکاشفه ارائه کررده کره مکاشرفه اردا را در
رادادهای تاریخی و شخحیت عیسی مسری و در برتررین شرکل ن در رسرتاایز وی از
مردگان میداند( .لین.2112 ،ص )431-433
 .8وحی از دیدگاه کارل رانر
گرچه یکی از مهمترین محورهای مباح

الهیاتی رانر ارتبراط درونری انسران و پروردگرار

است و او بر این ارتباط بالواسطه یا همان وحی تجربی تاکید ورزیده ،امرا هریچگراه منکرر
وحی گزارهای و موزهای نبود .هر کدام از سه رویکرد یاد شده به وحری در مسریحیت ،در
اندیشه رانر مراتبی از رستگاری را در بردارند .در فراگیرترین مرتبه وحی تجربری عطیرهای
الهی است که هر انسانی ،مومن یا کافر اواسته یا نااواسته ،ن را دریافت میکنرد .انسران
به انضمام این ههان وحی تاریخی را به اود میبینرد و اوا مراترب رسرتگاری اذعران بره
حقانیت دین مسیحیت و وحی موزهای در کتاب مقدس است .از این رو رویکردهای سه-
گانه به وحی ،در نظر کارل رانر نه در عرض هم که مراتبی در طول یکدیگر ههت نیرل بره
رستگاری هستند و مفاهیم وحی استعالیی ،وحی مقولهای عام و وحی مقولرهای اراص برا
وحی تجربی ،تاریخی و گزارهای بسیار قرابت معنایی دارند.
بسته شدن مسیر وحی و مکاشفه با مرگ مسی  ،مهمترین مسئلهای بوده که ذهن رانرر را بره
اود مشغول میداشته است .زیرا او از یک سو تعالیم کلیسای کاتولیرک را در احروص وحری
تاریخی و مرگ عیسی مسی در نظر داشت و از سوی دیگر انسان مدرن امروزی با افقی رو بره
ینده را میدید که نیازمند دریافت مدام الهامات معنوی از منبعی متعالی است .او نه مریتوانسرت

1. Wolfhart Pannenberg
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اواست انسان معاصر را نادیده انگارد و نه وحی تاریخی و فیض الوهی را از نظرر مخفری نگراه
دارد .از این رو در ثار و اندیشه رانر بره مررور سرطوح مختلر

وحری نمرودار شرد .از وحری

استعالیی که حیثیت شنااتی و معرفتی دارد تا وحی تاریخی مسیحیت .سرطوح وحری از منظرر
رانر در امتداد یکدیگر قرار دارند و بر ن هستند که میان موزههای مسیحیت کاتولیرک و ههران
معاصر پیوندی برقرار سازند .و انواع وحی رانری را میتوان در عناوین زیر برشمرد:
الف) وحی استعالیی

واژه استعال در ثار رانر به دو معنا مورد توهه بوده که با توهه به سیاق متن متفاوت است.
در برای موارد حاکی از سنتهای دینی و عرفانی استعالیی و تعالی و فراروی اسرت و در
بعضی ثار به معنای استعالی کانتی و شرایط پیشینی ادراک .واژه استعال در وحی استعالیی
ناظر به معنای اایر و درک ما از هستی است و حیثیرت شرنااتی و معرفتری دارد .بنرابراین
رانر با بهره گیری از را کانت ایده وحی استعالیی را برای نخستین برار در کتراب روح در
ههان اود مطرح کرد و پس از ن در کتاب مستمعین کالم ن را بسط داد .او بر این براور
بود که اگر موهودات انسانی وهود اود را درک میکردند ،درمییافتند که نها در هایگراه
دریافت وحی احتمالی ادا در تاریخ هستند (Marmion and E. Hines, 2005, p. 84) .طبرق
نظر رانر ،انسانها مستمعین بالقوه کالم ادا هستند .رانر در کتراب مسرتمعین کرالم از مرا
دعوت می کند که بر اود به عنوان موهوداتی گشوده و مستعد که بر امر مطلق و بریکرران
گاهی پیدا می کنند ،تامل کنیم .اودمان را به عنوان موهوداتی متعالی بشناسیم که به معنای
واقعی کلمه با راز نامتناهی عالم ،که ادا مینامیم ،در ارتباط بوده و هستیم .بایستی دانسرت
که بهرغم این گشودگی انسان به ادا ،شناات ما نسبت به او یا ارتباط انسران و اردا ،بره
هیچ یک از موهودات دیگری که در اطراف ما وهود دارند و با نها مرتبطیم شباهت ندارد.
ما اداوند را به عنوان شئی در میان اشیا دیگر نمیشناسریم ،بلکره او را بره عنروان شررط
امکان همه معارف و افعال اود میدانیم .انسان در قید زمان و مکان است و شناات ارود
از ههان را از طریق حواس بیرونی دریافت می کند .در این شناات قدرت انتخراب دارد و
این انتخابگری به شیوهای است که نشان میدهد از پیش در حال حرکت بره سرمت افرق
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نامحدودی است.

)(Marmion and E. Hines, 2005,p. 84

از هملره احوصریات دیردگاه

رانر در موضوع وحی پرداات ویژه به عناصر شنااتی و معرفتی انسان به عنروان دریافرت
کننده وحی است .همانگونه که تحقیقات استعالیی کانت ،شرط امکان شناات و معرفرت
را به ما نشان میدهد ،وحی استعالیی رانر نیز اداوند را شرط پیشرینی هرر گونره معرفتری
عنوان می کند و معرفت ما نسبت به ههان هستی را تنهرا در پرترو شرناات پیشرینی مرا از
اداوند معنادار میداند .بر همین اساس قائل است که «یک تحقیق استعالیی ،موضوع را برا
توهه به شرایط الزم ،امکان شناات و عمل از طرف اود فاعل شناسا ،بررسری مریکنرد».
) (Rahner, 1963-81, vol. 11, p. 81او این درک پیشینی را درکی پیشافهم از هستی مینامد.
برای شنایی بیشتر با زوایای وحی استعالیی در نگاه رانر و اینکه چگونره شرناات اردا را
شرط تمام معارف ما میداند ،الزم است که با نگررش او دراحروص مفهروم فریض نیرز شرنا
شویم .گاهی از این افق ،از وهود مطلق و نامحدودی که زمینه و علت رایگان وهود ماست ،مرا
را نسبت به امکان شکارشدگی اداوند هشیار میکند.

)(Marmion and E. Hines, 2005,p. 85

در اندیشه رانر مفهوم فیض نقشری کلیردی ایفرا مریکنرد .او سرنت برزرگ مدرسری و
نومدرسی اود را بر محور موزه فیض بنا نهاد و این نظریه را در ههات هدیدی با کمرک
انسانشناسی فلسفی اود گسترش داد .رانر به تبع کوئیناس ،فیض را به عنوان کلیردی بره
دین مسیحیت می دانست ،در حالی که سنت پیش از او در وهله نخست فیض را به عنروان
واقعیتی مخلوق میفهمید.

)(Marmion and E. Hines, 2005, p. 85

او فیض را به عطیهای ازلی و رایگان از وهود ادا به بشر تعبیر مریکنرد کره در طرول
حیات انسانی نقشی اساسی ایفا میکند .او این فیض را «فیض نامخلوق» 2مینامد ،چررا کره
از وهود اود اداوند و بنابراین نامخلوق است .در الهیات مسریحی وهرود دمری منهرای
فیض الهی «طبیعت» نامیده شده ،طبیعتی که گناه لود است و راه به نجات نخواهد بررد .در
دیدگاه رانر فیض نامخلوق امری اگزیستانس و فراطبیعی در دمی است که در وهود انسان

1. Uncreated grace
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بوده و هست ،اما بخشی از طبیعت انسانی او نیست( .فالحی و علمی )12بنابراین یکری از
فرضیه هایی که او ارائه داده و بیش از هر چیز با ن شنااته شده همین است که همه انسان
ها متاثر از امری هستند که «اگزیستانس فراطبیعی »2نامیرده شرده اسرت( .

Kilby, 2004, p.

 )53به باور رانر این ارتباط یک ارتباط درباره اداوند نیست ،بلکه ارتباطی اسرت برا ارود
اداوند؛ و معنای ن برای دریافت کنندهاش ،نه دریافت شناات تازهای اسرت ،نره کسرب
چیز هدیدی؛ بلکه اود انسان در این موقعیت امرر هدیردی اسرت)Kilby, 2004, p. 55( .
چرا که «اداوند در نهایت واقعیتش ،اود را به درونیترین عنحرر سرازنده انسران تبردیل
میکند (Rahner, 1989, p. 116) ».رانر میگوید:
« یا برای یک الهیات واقعی کافی است که پیام به عنوان یک کلمره شرکار از بیررون بره مرا
برسد؟ یا اینکه ما فراتر از ن به نیروی گوش سپردن به چنرین پیرامی نیراز داریرم (نیرویری کره
وهود ن ممکن است توسط انسانشناسی متافیزیکی ایجاد شود) عُلُوی درونری کره بره وسریله
فیض االهی ایجاد شده ،پیش از نکه پیام مدرِک به الهیات تبدیل شود».

)(Rahner, 1995, p. 55

مفهوم اگزیستانس فراطبیعی در ثار بعدی وی نیز تکرار شد و نقش مهمی در بسریاری
از اهزا الهیات وی ایفا میکند .در واقرع انکشراف ذات 1در فریض الروهی و اگزیسرتانس
فراطبیعی دو روی یک سکه هستند که وحی استعالیی را تشکیل میدهند .چرا که دمری از
یک سو مورد لط

و فیض االهی واقع میشود و از سوی دیگر کشش و هذبرهای درونری

(اگزیستانس فراطبیعی) به سوی حقیقت غائی دارد.
فلسفه نومدرسی معتقد بود که اگر فیض حقیقتا عطیه رایگان الهی باشد ،کرل مسرتقل و
اودبسنده اواهد بود .به طور ااص ،اگر طبیعت انسانی همانگونه که «الق» شده اسرت،
با اتکا به توان اودش قادر به رسیدن به سعادت «طبیعی» نباشد کره بتوانرد برا ن اشرنود
باشد ،در این صورت اداوند به مقتضای عدالت موظ

به فیض میبود (و گرنه او مسئول

این محرومیت تلقی میشد) .به عبارت دیگر فیض ،تنها در صورت عدم نیاز طبیعت بره ن،
1. Supernatural existential
2. Self Communication
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میتواند بالعوض 2باشد ( 3Kilbyرانر در کتاب کنکاشهای الهیاتی مینویسد:
« اکنون در واقع (انسان) همانطور که هست ،فریده شده است) .بررای ایرن عشرقی کره
اود اداست و نچه در فیض و رویت سعیده 1به او عطا شده است(.؛ او به هستی اوانده
شده است تا عشق]الهی[ بتواند اود را ارزانی کند ...ایرن "اسرتعداد" اصریل تررین چیرزی
است که در کُنه ]وهود[ اوست ،مرکز و منشأ هرچیزی است که او به طور مطلرق هسرت».
)(Rahner, 1963-81, vol. 1, p. 313

اکنون ،نچه که از طرف اداوند بهعنوان انکشاف ذات و تجلی توصری

مریشرود ،از

دید انسان ،اگزیستانس فراطبیعی است .به عبارت دقیقتر ،اگزیستانس فراطبیعی در اینجا به
عنوان انکشاف ذات در حالت عرضه 1شنااته میشود .انکشاف ذات ممکن اسرت پذیرفتره
یا رد شود ،اما این احتمال قطعا در هر دو صورت وهود دارد .رانرر بره منظرور تبیرین ایرن
مفهوم انکشاف ذات ،مفهوم علیت شبهصوری 4را تبیین مریکنرد .برر اسراس مردل علیرت
صوری و نه علت فاعلی ،میتوان ادا را علت اگزیستانس فراطبیعی دانست ،زیرا بره یرک
معنا علت صوری در معلول ،یکری از ارکران تشرکیل دهنرده ن مریشرود و اردا در ایرن
موقعیت تنها به عنوان علت شبهصوری ن عمل میکند)Kilby, 2004, p. 55 ( .
برای از منتقدان چنین استدالل کردهاند که انسانشناسی رانر نیاز بره هرگونره مکاشرفه
الهی ااص را منتفی میسازد ،زیرا تلویحا به این مسئله اشاره دارد که انسان از پریش اردا
را در ذات اود می شناسد ،ولی رانر چنین تفسیری را از الهیات ارود بره شردت تکرذیب
میکند( .گرنز و اولسن.2181 ،ص  )2233و همان طور که در ادامه اواهیم دیرد ،رانرر برر
وحی تاریخی در وهود مسی نیز تاکید ااصی دارد.ب ) وحی مقولهای
معرفت معمول ما معرفتی مقوله ای است که از طریق حواس بهدست مری یرد .برر ایرن
اساس وحی مقولهای نیز به نوعی از معرفت اشاره دارد که با وهود عینی و ارارهی مرا در
1. gratuitous
2. Beatific vision
3. offer
4. quasi-formal causality
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ههان و طبیعت تاریخی انسان مرتبط است .براالف وحری اسرتعالیی کره امرری معرفتری
است ،وحی مقوله ای به انضمام این ههان و تاریخ منردی انسران معنرادار مریشرود .وحری
مقوله ای عام از نگاه رانر ،انضمام به ههان به صورت عام است و وحری مقولرهای اراص،
تنها زیر چتر مسیحیت بدست می ید .رانر میگوید که تمرام تراریخ بشرر ،تراریخ ههران و
ادیان زمینه تحقق وحی مقولهای است .انکشاف ذات ادا در وحری مقولره ای عرام ،امرری
مختص به دین و یین ااصی نیست ،بلکه برای تمام انسانها میتواند رخ دهد .این تجلری
فراتر از همه یینهاست و حتی کافران را در بر میگیرد .اما از منظر وی در وحی ااص ما
باید به دنبال وحی باشیم «به عنوان رویدادی که در یک نقطه از فضا و زمان در کرل تراریخ
بشر رخ داده

است(Rahner, 1995, p. 136).».

عرضه ههانی فیض ادا ،مستلزم یک وحی ههانی است ،اما از دیردگاه رانرر انکشراف
ذات نمیتواند به عنوان وحی تام و تمامی هدایتگر انسان به سوی اداوند باشرد .و از ایرن
رو وحی ااص ضرورت مییابد .وحی اارهی که در قالب عیسی و کتاب مقردس برر مرا
نازل می شود تنها میتواند به وسیله افرادی شنیده و دریافت شرود کره بره وسریله فریض و
عطیۀ روح القدس از درون متحول شده باشند.

)(Marmion and E. Hines, 2005, p. 86

دیدگاه رانر درباره فرینش مسیحیت محور است .او معتقد است تنها به ااطر مسری و
به منظور ارتباط اویشتن با شیوه منححر به فرد و کامرل بروده کره اداونرد در وهلره اول
بشریت را فرید .انسانها برای این که اواهر و برادر عیسی باشند و در زنردگی و فریض او
سهیم باشند ،وهود دارند و به این دلیل برای رانر حضور گمنام فریض در حیرات نهرا کره
هنوز مسی را به طور صری نشنااتهاند باید به گونهای توصی
در اینجا دایل است لط

مسی

شود که روشن شود نچه

است(Marmion and E. Hines, 2005,p. 88).

در همه های تاریخ بشر تعالی و رستگاری میتواند وهود داشته باشد .رانرر میگویرد« :
به عنوان تجلی حقیقی ادا در فیض ،تاریخ نجات و وحی با تاریخ ههان و روح بشر و در
نتیجه با تاریخ دین ،همگستره است و تطابق زمرانی دارد».

)(Rahner, 1989, p.143

از نظرر

رانر ،عیسی مسی واهد الوهیت و انسانیت هر دو با هم است و از این نظرر تفکرر وی برا
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اندیشۀ اصلی کلیسای کاتولیک تضادی ندارد .به زعرم وی نجرات انسران تنهرا برا واسرطۀ
موهودی که الوهیت داشته باشد ممکن است ،پس عیسی مسی باید واهرد طبیعرت الهری
باشد .کتاب مقدس نیز چنان که مرد ،از احرلت وحیرانی براروردار اسرت( .شراه برادی،
.2114ص )211
 .6رابطه وحی و تكثر دینی از دیدگاه رانر
از نگاه رانر تجلی ادا در وحی استعالیی به تک تک حاد بشر تعلق دارد و با دریافت این
وحی استعالیی انسان برای دریافت کالم وحری و وحری اراص مرادگی مرییابرد .وحریِ
استعالیی تاریخی نیست و به هیچ موضوع ااص و امر وحیانی اشاره ویرژهای نردارد .اگرر
این افق نامحدود منکش

نمی شد ،اشیا و امور ههان معنای اود را برای انسان از دسرت

میدادند( .شاه بادی .2114 ،ص  )212در اندیشه او یکی از نتایج مشی شمولگرایانره رانرر
در الهیات یکپارچه بینی اقسام وحی و عدم افتراق و تباین بین نهاسرت .در نگراه وحری
استعالیی ههانشمول است و ههان اطراف ما کنده از فیض الوهی .این وحی بره صرورت
سوبژکتیو اگزیستانس فراطبیعی و به صورت ابژکتیو انکشاف ذات و تجلی الهی است .چره
انسان از این وحی گاه باشد یا نه و چه به ن پاسخ مثبتی بدهد یا ندهد ،به صررف انسران
بودن مستعد و در معرض وحی استعالیی است .از این رو رانر همه ابنا بشر را با هر دیرن
و مسلکی که باشند بریده از وحی و انکشاف نمیداند .به عقیده او همره مرردم در زنردگی
اود با ادای فیض براورد میکنند و راهی به رستگاری اواهند یافت .به علت اراده ادا
بر رستگاری بشریت ،نانکه به این فیض الهی گاهی نداشته باشند از دیدگاه رانر مسیحیان
گمنام هستند .هرچند او معتقرد اسرت کره مسری کلیرد نهرایی فریض و مکاشرفه اسرت و
رستگاری به واسطه حضرت عیسی و کلمات کتاب مقدس تنها با ایمرانی گاهانره حاصرل
میشود ،اما ارائه نظریه مسیحیان گمنام او ،زمینه تبیین دیردگاه وی در براب تکثرر دینری را
گشوده است.
رانر گرچه از وحی استعالیی سخن به میان مری ورد ،امرا مترالهی وفرادار بره کلیسرای
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کاتولیک است و وحی مقولهای این موضوع را روشن مریسرازد .او معتقرد اسرت یکایرک
انسانها ،اواسته یا نااواسته ،در ارتباط با امر الوهی هستند و این ارتباط در بستر زمران و
مکان در طول تاریخ رخ داده است .از این رو هنگامی که وحی استعالیی در گستره تراریخ
تعین یابد از ن به وحی مقولهای تعبیر میشود و نهایتِ وحی مقولرهای در تجسرم عیسری
مسی تبلور یافته است .این مسئله که رانر پیوسته به پیام مسیحی باز میگشت و در ترالش
بود که ن را در بستر فرهنگ مدرن باورپذیر سازد ،نشان میدهد که در نظر اود او وحری
استعالیی و مقولهای ،وحی ههانی و وحی ااص ،در مقابل یکدیگر نیستند.
) E. Hines, 2005, p. 90بلکه این دو مراتب مختل

& (Marmion

وحی و پلکان صعود دمی هستند.

نظریه «مسیحیت گمنام» رانر ابواب نجات را برای افرادی که اذعران بره پرذیرش دیرن
مسیحیت ندارند نیز گشوده میداند و نها را زیر چتر مسیحیت همع مریکنرد .ترا قررنهرا
دیدگاه سنتی کلیسای کاتولیک این بوده که اارا از سازمان مرئری کلیسرای کاتولیرک ،بره
هیچ وهه رستگاری ممکن نیست .این سخنان در حرال حاضرر نیرز در کلیسرای کاتولیرک
مورد قبول است ،اما در معرض تعبیر و تفسیر مجدد قرار گرفتهاند( .لرین.2112 ،ص )328
تا حدی که می توان گفت پس از شرورای واتیکران دوم و ترالشهرای رانرر و کونرگ ،از
هزمیت بیانیههای کلیسا در احوص رستگاری توسط دین مسیحیت کاسته شده است.
چنان که مالحظه شد از دیدگاه مسیحیت وحی پیام الهری اسرت کره در بسرتر تراریخ و
شخص مسی  ،تجربه حضور ادا و یا گزارههرای معرفتری رخ مریدهرد .در رویکردهرای
متفاوت به وحی و انکشاف ،لط

و فیض الهی و مدالیت انسان در غاز رابطرهای پویرا و

دوهانبه با حقیقت غایی ،موهب پدید مدن نظریات گوناگونی شده است ،امرا وحری را از
هر منظری که ببینیم ،رهاورد و هدف ن نجرات و رسرتگاری نروع بشرر اسرت و متالهران
مختل

در صدد ن بوده اند که راه نجات را بر انسان روشن کننرد ،گراه برا انححرار ن در

نص مقدس و سنت کلیسایی ،هستجوی ن در تاریخ مسی و یا تجربه قلبری امرر مقردس
توسط انسان .لذا تلقیهای متفاوت از وحی منجر به دیردگاههرای گونراگونی در احروص
تکثر دینی و سمت و سوی نجات بشر اواهد شد.
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 .8رانر و دیگر دیدگاهها در باب تكثر دینی
در دوران مدرن گرایش به تسام و رواداری دیگر ادیان ،مبراحثی را در براب تکثرر دینری
پدید ورده است .بر این اساس پیروان ادیان در احوص حقانیت یرا نجرات سرایر ادیران
رویکردهای انححارگرایانه ،کثرت گرایانه ،شمول گرایانه ،وحدت گرایانه ،نسبی گرایانه یرا
طبیعت گرایانه اتخاذ کرده اند .اگر مسئله تکثر ادیان را این موضروع بردانیم کره چره کسری
اهازه ورود به بهشت دارد ،انححارگرایان صرفا افرادی را که ملتزم به دین ااصری باشرند
واهد شرایط نجات و رستگاری میدانند ،شمولگرایان دایره نجات را گستردهتر میبیننرد و
پیروان سایر ادیان نیز بنابر معیارهایی می توانند وارد بهشت شوند و کثرتگرایران ورود بره
بهشت را به شرط تحول از اودمحوری به واقعیتمحوری در درون یک سنت دینی ،بدون
توهه به نژاد ،رنگ و اعتقاد تقریبا برای هرکسی مجاز میدانند( .لگنهاوزن .2184 ،ص )18
در این میان کارل رانر همسو با هانس کونگ در زمره شمولگرایان های میگیرد که بر این
باورند گرچه تنها یک دین ،دین حق است اما پیروان سایر ادیان نیز از نجرات و رسرتگاری
بیبهره نیستند.
بایستی متذکر شد که در میان را ذکر شده از وحی ،رانر نظریهپرداز اوانشری افراطری
یا بهکلی متفاوت از موضوع «وحی» نیست و شاید همین میانهروی و کوشرش او در همرع
میان سه رویکرد به وحی ،وهه ارزشمندی وی باشد .او همانند هانس کونگ راهی در میانه
کلیسای کاتولیک و دنیای مدرن گشود و ندو را به گفت وگو با یکدیگر فرااواند .رانرر و
کونگ ،بر این باور هستند که کمال نجات و لط
یافت ،اما ادیان غیرمسیحی نیز مظهری از لط

سرشار را تنهرا بایرد در سرنت مسریحی
پروردگار هستند( .ریچاردز  .2182ص )11

هانس کونگ با اتخاذ رویکرد ادامداری به های کلیسامداری میگوید ادا پریش از نکره
بر مسی تجلی کند اود را بر انسان متجلی سااته و رستگاری ارارا از کلیسرا از طریرق
نچه کونگ طریق عادی نجات می نامد ااتحراص بره دیرن ااصری نردارد .امرا در طریرق
غیرعادی نجات که کلیسا عهده دار ن است ،ارتباط حقیقری میران انسران و اردا فقرط بره
واسطه انجیل مسی میسر میشرود( .ریچراردز ،2182 ،ص )224-221ایرن دیردگاه مشرابه
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تفکیک وحی مقولهای و غیرمقولهای از نظر رانر است که نجاتی عمومی را در پرترو وحری
مقولررهای ،و از سرروی دیگررر نحرروص و سررنتهررای ترراریخی و کلیسررایی را ذیررل وحرری
غیرمقولهای در نظر دارد؛ اما نقطه افتراق این دو دیدگاه در اطالق عنوان دینی ااص است.
ن دسته از افرادی که گاهانه یا نا گاهانه در هستجوی اداوند هستند و او را مریپرسرتند
در ادبیات الهیاتی رانر به «مسیحیان گمنام» شهرت دارند .لکن رستگاری تام و تمام تنهرا برا
پذیرش مسیحیت محقق اواهد شد .هرانس کونرگ امرا برا پرذیرش رسرتگاری ارارا از
چهارچوب کلیسا ،مخال

این نام گذاری اسرت و ن را در راسرتای رویکررد کلیسرامداری

مورد انتقاد قرارمیدهد و ن را و مهر تاییدی بر این گزاره میشرمرد کره «ارارا از کلیسرا
رستگاری نیست».؛ زیرا مطابق این دیدگاه رستگاری یرا برا پرذیرش مسریحیت رسرمی یرا
برچسب اوردن تحت عنوان مسیحی گمنرام میسرر مریشرود و در هرر دو حرال از دایرره
مسیحیت اارا نیست .به نظر کونگ ایرن نگررش ،تحریفری در معرانی نجرات و مفراهیم
کلیسایی است و در پاسخ به چالش ادیان مسیحی پذیرفتره نیسرت( .ریچراردز ،2182 ،ص
 223و )223
از بررسی را متفکرانی همچون هان هیک ،شالیرماار و کارل بارت مریتروان نتیجره
گرفت عمده افرادی که نظرات ااصی در مقوله تکثر دینی داشته اند ،دیدگاهشان بر مده از
نگاه ااصی است که به وحی و انکشاف الهی داشتهاند.
 .5نتیجه
در اندیشه رانر براورداری از وحی و مکاشفه الهی ،دستیابی به افقهای متعالی و راه یرافتن
به رستگاری ابدی برای نوع بشر ممکن است .او برای اثبات این موضوع از مفاهیمی نظیرر
پیشافهم از هسرتی ،اگزیسرتانس فراطبیعری انسران و تجلری ذات بهرره مریبررد ،از فلسرفه
استعالیی کانت و فلسفه وهودی هایدگر به سود نظریرات ارود توشره برمریدارد و از دل
فلسفه نومدرسی و کلیسای کاتولیک ،پُلی به سمت گفتوگو با ههان مردرن بنرا مرینهرد.
نچه در اندیشه رانر در باب وحی حائز اهمیت است این است کره در بسرط و شررح هرر
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کدام از وحی غیرمقولهای و مقولهای و پیامدهای نجاتشنااتی و تکثر دینی نها ،همگام با
نظریات چند تن از اندیشمندان نامدار مسیحی به پیش میرود .وحی غیرمقولرهای او را بره
تجربه دینی شالیرماار نزدیک میسرازد ،وحری مقولرهای و معرفرت اراص دینری وی را
دوشادوش کارل بارت قرار میدهد ،در باور به نجات بیررون از دیوارهرای بلنرد کلیسرا برا
هانس کونگ همنظر است و اعتقاد به تفکیک میان پدیدار و پدیده او را همتراز هان هیرک
قرار می دهد .در نگاهی اهمالی شاید بتوان کارل رانر را اندیشمندی نامید کره توانسرته را
بعضا متضاد را در یک مجموعه به ظاهر نظاممند گرد هم ورد و هر سه رویکرد گرزارهای،
تجربی و تاریخی به وحی را با ضریب تاثیر متفاوت ذیل یک نظریه بگنجاند .اما با نگراهی
دقیق تر انتقاد کونگ به رانر ،نجا که نظریه مسیحیان گمنرام را تاییرد دوبرارهای برر نجرات
انححاری در کلیسا میدانست ،هلوهگر می شود .از این رو دشوار است که رانرر را مترالهی
نواندیش که به بازنگری در مبانی دینی مبادرت نموده بدانیم ،بلکه فیلسوف نومدرسی شرنا
با فلسفه مدرنی است که به اوبی زبان مفاهمه با انسان امرروزی را مواتره و مروزههرای
کلیسا را در قالب عباراتی قابل پذیرش برای ههان معاصر عرضه میکند .فلسفه پساکانتی و
گسترش ارتباطات و اطالعات در دنیای امروز ،انححارگرایی دینی را ،بره ویرژه در عرصره
رستگاری ،برنمی تابد ،او با علم به این موضوع وحی استعالیی (در پرترو انکشراف ذات در
فیض الهی و اگزیستانس فراطبیعی) را ابرزار همگرانی نجرات بررای عمروم مرردم ،اعرم از
مسیحی و غیرمسیحی ،میداند ،چرا که همه افراد چه از ن گراه باشرند یرا نره و چره ایرن
دعوت و انکشاف الهی را بپذیرند یا نپذیرند در معرض ن قررار دارنرد .در عرین حرال برا
مسیحی گمنام نامیدنشان ،نها را به دین مسیحیت دعوت میکند ترا در وحری مقولرهای برا
صراحت بیشتری به را کلیسا در احوص وحی گزارهای و تاریخی بپرردازد .در مجمروع
بایستی اذعان داشت که بر اساس نگرش رانر به وحی ،رستگاری در اندیشه او ذومراترب و
تشکیکی است و حد اعالی ن با اذعان به حقانیت مسیحیت و کلیسا محقق میشود.
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