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یق مطالعۀ آثار  از دو راه می توان با نام ولفهارت پانن برگ آشنا شد: از طر
یژه الهیات پروتستان دهۀ ۱۹۶۰ به بعد ــــ  یا  مربوط به الهیات مسیحی ــــ  به و
یژه  از رهگذر قرائت کتاب ها و مقاالت مربوط به مبحث هرمنوتیک ــــ  به و

هرمنوتیک فلسفِی متأثر از آرای هایدگر و گادامر.
کتـاب حاضـر  بـه راه نخسـت تعلـق دارد و می کوشـد توصیفـی فشـرده و 
جامـع از الهیـات پانن بـرگ به دسـت دهـد. ایـن کتـاب جزئـی از »مجموعـۀ 
متفکـران دینـی معاصـر« اسـت کـه هـدف اصلـی آن، به گفتۀ پروفسـور هــ . د. 
یابـی و سنجشـی انتقـادی از آثـار  یراسـتار کل مجموعـه، ارائـۀ ارز یـس، و لو
 بخش مهمی 

ً
برخـی متفکـران دینـِی برجسـته و بانفوذ روزگار ماسـت. طبیعتا

از مطالـب و مضامیـن کتاب هـای ایـن مجموعـه بـه بحـث دربـارۀ مفاهیـم، 
مناسـک، اصـول اعتقـادی و آموزه هـای مسـیحی اختصـاص دارد. به  دلیـل 
نسـبت خـاص الهیـات پروتسـتان بـا فلسـفۀ عصـر جدیـد، و پیونـد هـر دو 
آن هـا بـا ذهنی گرایـی، سـنت تفکـر دینـی پروتسـتان رفته رفتـه از محتواهـای 
مشـخص و انضمامـی آموزه هـای مسـیحی دور گشـته و بـه انحـای مختلـف 
یـا  یخـی  غیرتار فلسـفی  نظام هـای  در  را  محتواهـا  ایـن  تـا  اسـت  کوشـیده 
گفتارهـای معنـوی و دینـی کلی گـرا حـل کنـد. بـرای بسـیاری متألهـان لیبـرال 
قرن نوزدهم که از فلسفه و دیدگاه اخالقی کانت الهام می گرفتند، محتوای 
انضمامی آموزه های سّنتی مسیحیت در بسیاری موارد معرف خرافه پرستِی 
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ضدعقالنی و موجب خجلت و شرمسـاری بود، در حالی که از دید اخالف 
ایـن  نمادیـن  معنـای  کشـف  اصلـْی  مسـئلۀ  آن هـا،  یستانسیالیسـت  اگز
آموزه هـا در پـس محتـوا و شـکل »اسـطوره ای« آن هـا بـود. به دلیـل سرشـت 
گرایـش  کتـاب حاضـر در جهـت عکـس ایـن  یخـی الهیـات پانن بـرگ،  تار
بـرای خواننـدۀ غیرمسـیحی  امـر  ایـن  عمومـی حرکـت می کنـد، و بی تردیـد 
دشـواری هایی به همـراه خواهـد داشـت. در ترجمـۀ فارسـی تـالش شـد تـا 
بـا افـزودن پانوشـت ها، حتی المقـدور، از ایـن دشـواری ها کاسـته شـود. البتـه 
یـخ خالصـه نمی شـود و مؤلـف کتـاب  الهیـات پانن بـرگ نیـز   یکسـره در تار
یکی اندیشـۀ او را برجسـته  نیز کوشـیده اسـت تا جنبه های فلسـفی و متافیز
سـازد. د ر واقـع، بسـط توان هـای فلسـفی نهفتـه در آرای کالمـی پانن بـرگ و 
یکی بـرای الهیات او  کید نهـادن بـر اهمیـت و ضرورت کشـف بنیادی متافیز تأ
یـن انتقاد او از پانن برگ اسـت. البته این  حـرف اصلـی آلـن گالـووی و مهم تر
 بـدان خواهیم پرداخـت، جای بحث بسـیار دارد. درهرحال، 

ً
نکتـه کـه بعـدا

یخـی پانن بـرگ، مسـتقل از فهـم چگونگـی  درک درسـت دیـدگاه و روش تار
ِاعمـال ایـن روش و نتایـج حاصـل از آن، ناممکـن اسـت. نبایـد از یـاد بـرد 
یخـی هـگل، مسـتقیم و  یخـی پانن بـرگ نیـز  نظیـر  فلسـفۀ تار کـه تفکـر  تار
غیرمسـتقیم، ملهـم از اندیشـه و ایمـان مسـیحی اسـت؛ پیونـد دیالکتیکـی 
یۀ متمایـز در متن  یـخ حاکـی از جدایی ناپذیـر بـودن ایـن دو سـو الهیـات و تار
 در 

ً
گذشـته، معنـا و ارزش هرمنوتیـک، نهایتـا تفکـر دینـی اسـت. از این هـا 

همدلـی، همـدردی و فهـم دیگـری خالصـه می شـود. بنابرایـن، خواننـده ای 
یـای حقیقـت اسـت، بایـد براهیـن کالمـی پانن برگ در بـاب تثلیث و  کـه جو
تجّسـد و ... را، درسـت هماننـد براهیـن فلسـفی او در بـاب هستی شناسـی و 

معرفـت و غیـره، به دقـت دنبـال کنـد.
بـه  گـذرا  گالـووی به سـرعت و  کتـاب،  در یگانـه پانوشـت فصـل آخـر 
  
ً
یۀ هرمنوتیکـی اندیشـۀ پانن بـرگ را صرفـا کـه سـو ایـن نکتـه اشـاره می کنـد 
یرا »تلخیص و توصیف  غیرمسـتقیم و ضمنی مورد بررسـی قرار داده اسـت، ز
موجز   این جنبه از کار او بسـیار دشـوار اسـت«. نحوۀ بیان این نکته حاکی 
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کـه ایـن عـذر و بهانـه حتـی از دیـد خـود او نیـز چنـدان موّجـه  از آن اسـت 
یح  یژه تشـر نیسـت. پرداختن به »جنبۀ هرمنوتیکی« الهیات پانن برگ ـــ به و
گادامـر  ــــ قدر  مسـلم  مـوارد توافـق و اختـالف نظـر او بـا هرمنوتیـک فلسـفی 
د. نادیده گرفتن این  َ می توانسـت به شـناخت بهتر  آرای پانن برگ یاری رسـانݧ
جنبـۀ هرمنوتیکـی یکـی از عوامـل مهـم بـروز خطاهایـی اسـت کـه در بخـش 
گالـووی در  ایـن مقدمـه بدان هـا خواهیـم پرداخـت. موضـع اصلـی  پایانـی 
 متأثـر از همیـن غفلـت اسـت. بـا 

ً
یکـی نیـز عمیقـا یربنـای متافیز مـورد فقـدان ز

این همه، نباید از یاد برد که کتاب حاضر جزئی از یک مجموعه اسـت و در 
این گونـه مجموعه هـا معمـواًل حجـم کتاب و نحـوۀ ارائۀ مطالب، از قبل بنا بر 
اهداف مجموعه و نیاز مخاطبان، تعیین می شود. به عالوه، کتاب در سال 
۱۹۷۳، یعنـی در ابتـدای تحـول موسـوم بـه »چرخـش هرمنوتیکـی« و رواج 
مفاهیـم و مباحـث مربـوط بـه هرمنوتیـک، نوشـته شـده اسـت. در ادامـۀ ایـن 
نوشـته خواهیم کوشـید تا با پرداختن به رابطۀ الهیات و هرمنوتیک و تحول 
یخی آن، این نقص را حتی المقدور جبران کنیم؛ هر چند که نادیده گرفتن  تار
محاسن کتاب گالووی در مقام توصیفی موجز   و جذاب از الهیات پانن برگ 
که توانسته است در فضایی محدود، بخش اعظم استدالل و موضع کالمی 

یـا و رسـا بازسـازی کنـد، عیـن بی انصافـی اسـت. او را بـا زبانـی گو



نسل  چهره های  ین  برجسته تر از  یکی  متولد ۱۹۲8،  پانن برگ،  ولفهارت 
یر نظر کارل بارت به  جدید متألهان آلمانی است.  او در ۱۹5۰ در شهر بازل، ز
تحصیل الهیات پرداخت. در ۱۹5۱ به هایدلبرگ رفت و در این شهر همراه 
یانی فکری ایفا کرد که  یان محقق، نقشی مرکزی در جر با گروهی از دانشجو
هنوز هم گه گاه »حلقۀ پانن برگ« خوانده می شود. همین گروه بود که مجلد 
یراستاری پانن برگ منتشر کرد. این اثر  یخ را به و موسوم به وحی به مثابه تار
که از آن زمان تا کنون رخ داده  کلید درک بسیاری از تحوالتی است  اولیه 
یش، پانن برگ  است. پس از تکمیل تحقیقات مربوط به رتبۀ دکتری خو
یس شد. او در سال ۱۹58 مقام پروفسور الهیات  در هایدلبرگ مشغول تدر
)Wuppertal( عهده دار شد.  پرتال  کلیسایی واقع در و را در حوزۀ  جامع 
کرسی الهیات جامع در ماینتس )Mainz( به او واگذار شد.  در سال ۱۹۶۱ 
یس  وی از سال ۱۹۶8 به بعد، در همین مقام، در شهر مونیخ مشغول تدر

بوده است.
تأثیـر آرای پانن بـرگ نخسـتین بار در پایـان دوره ای آشـکار شـد کـه سـه 
متألـه برجسـته، یعنـی بـارت، بولتمـان و تیلیـش، سـرآمِد آن بودنـد. بـرای 
یـخ انتقـادْی مسئله سـاز بـود. بـرای پانن بـرگ، ایـن علـم  ایـن سـه، علـم تار
پاسـخ های الزم را فراهـم مـی آورد. ظهـور ایـن رابطـۀ جدیـد میـان تحقیقـات 
یـخ بیـش از آنکـه بـه شـک  یخـی و الهیـات جامع ــــ  کـه به واسـطۀ آن تار تار

مقدمه
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پذیـر  دامـن زنـد، منبـع اعتمـاد و اطمینـان شـد و الهیـات نیـز بـه منبعـی باور
یـخ بـدل گشت ــــ  نشـانگر تغییـری ژرف در تمـام منـش و  بـرای فلسـفۀ تار

گرایـش الهیـات اسـت.
کـــرده  ایـــن امـــر چهـــرۀ تمامـــی مســـائل ســـنتی الهیـــات را دگرگـــون 
اســـت ــــ  از نســـبت میـــان تعالـــی و درون مانـــدگاری، مقـــدس و دنیـــوی 
گرفتـــه تـــا رابطـــۀ بیـــن عقل و ایمـــان، خـــدا و جهـــان، کلیســـا و جامعه، و 
علـــِم اخالق و معادشناســـی. عـــالوه بر پانن برگ، کســـان دیگـــری هم در 
ایجـــاد این دگرگونـــی مؤثر بوده اند. اما او دید روشـــن تری نســـبت به نتایج 

سیســـتماتیک و گســـترده تر ایـــن تحوالت داشـــته اســـت.
کتـاب او در بـاب عیسـی: خـدا و انسـان به طـرز چشـم گیری اصیـل و 
کـه در قیـاس بـا وضعیـت چنـد قـرن  بدیـع است ــــ  نخسـت بـه ایـن دلیـل 
سـاخته  پذیرتـر  باور را  مسـیح  عیسـی  در بـاب  انجیلـی  تعالیـم  گذشـته، 
اسـت؛ و دوم به دلیـل ارائـۀ تفاسـیری به غایـت بدیـع و ابتـکاری در مـورد 

مسـیحی. کهـن  سـنت های 
بارۀ ظهور  از صدر مسیحیت تا کنون، مسئلۀ تفسیر تعالیم عیسی در
یارِی خداوند معضل مرکزی الهیات مسیحی بوده  ارض ملکوت یا شهر
یم، و همۀ  گاهی از این نکته غافل شو یم هر از چند  است. ما تمایل دار
متألهان بزرگ نیز همواره متذکر  آن بوده اند. پانن برگ در این کار به شیوه ای 
کرد برخی از آرای او ــــ  نظیر  کرده است. باید اذعان  بس متهّورانه عمل 
یت هستی شناسانۀ آینده« ــــ  هنوز تا حدی خام اند؛ ولی  اعتقاد به »اولو
 جوان است و آثار نانوشتۀ بسیاری پیش رو دارد. 

ً
پانن برگ هنوز نسبتا

یۀ معرفت  یش از نظر درحال حاضر، او سرگرم تدقیق و پرداخت روایت خو
یه ای بنیانی که در پس نظام فکری او نهفته است. در آینده از  است، نظر

او بسیار خواهیم شنید.
۱۹۷۳




