
 

  انجمن علمی فلسفه دین ایران ،فلسفۀ دینجستارهاي 
  19 - 1، صص 1393 بهار و تابستان ،اول، شمارة سومسال 

  1تیلیش پل دگاهیشناسی از د فرجام رامونیپ يکندوکاو

  *یتوراناعلی 

  **يمنیره سلطان احمد

  چکیده
اندیشـمندان معاصـر   هاي دیرپاي آدمی و همچنین  مشغولی اندیشی، از دل مرگ

ـ    يآید. کـه البتـه آرا   شمار می ازجمله پل تیلیش به دیـدگاه   ۀاو بـه جهـت غلب
یابـد. بـه    اگزیستانسیالیستی وي در این مسئله، رنگ و بوي نسبتاً متفاوتی مـی 

از معنـاي مصـطلح حادثـه     تـر  متعالی یمعنایبراي وي آخرت  ۀمسئل طور کلی
استعالي آفـرینش در پرتـو حیـات ابـدي.     عبارت است از که آن  داردواپسین 

که در آینده به آن دست یابیم بلکه اکنون و نیست امري  ،وي ۀابدیت در اندیش
کاربردن برهان  خود که به ۀکامل هستی حضور دارد. تیلیش بنا بر روی ۀدر حیط
داند، با نقد سه رویکرد تناسخ، بینابین و برزخ  خدا را عین نفی آن می ۀبر مسئل

با پیونـددادن  و  زمان و ابدیت و تبیین حیات الهی ۀرابطبات معاد، با بیان در اث
موجودات بـا حیـات الهـی، جـاودانگی موجـودات را بـه اثبـات         يحیات ابد

 دهد یمعاد ارائه م از شیلیکه ت ینییروشن خواهد شد که تب نیرساند. همچن می
معاد  و، نیواپس ۀچون بهشت و جهنم، حادثهم ،ینید معاداز عناصر موجود در 

ـ ، استدر تعارض  ینیبوده و با معاد د یخال ،یجسمان محـذورات و   نیهمچن
  .دارد دنبال به زین يندیناخوشا يامدهایپ
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  مقدمه. 1
عناصـر مـورد توجـه در    هاي فکـري فیلسـوفان معاصـر و از     شناسی از دغدغه بحث فرجام

براي آدمـی   ،تیلیش از نظر. استمتکلم مسیحی قرن بیستم ) Paul Tillich(پل تیلیش  ۀفلسف
تمـام مسـائل وجـودي دیگـر      ۀاساسی وجود دارد که سرچشـم  ۀدر عصر حاضر پنج مسئل

 ند از: شکاکیت، تناهی، بیگانگی، ابهام و معناي حیـات (نـوروزي،  ا عبارت این مسائل است.
هایـدگر   ۀتناهی با اصطالحاتی که بازتاب بسیار روشنی از اندیش ۀاو در مسئل .)124 :1387

 ةانسـان تحـت سـیطر   «دارد:  خورد، در ماهیت سرنوشت بشري بیان مـی  در آن به چشم می
 یهـ  یج ؛77/ 2: 1381، شیلی(ت »شود مرگ است و با اضطراب مرگ اجباري برانگیخته می

  ).93: 1384وود، 
ید گفت تیلیش مشکل اصلی قرن بیستم را مشکل اضطراب دانسته و بـر  به طور کلی با

مذهب در عصر مدرن، مقابله با این اضـطرابی اسـت کـه در بحـران      کارترین  آن است مهم
  .استمعنایی ریشه داشته و موجب از میان رفتن عنصر روحانیت  بی

شناسی قـرار   خرتالبته در نگاه تیلیش اشخاص فردي، همواره در کانون تخیل و تفکر آ
شناسـی در   توان گفت اهمیت فرجـام  می .)27: 1376بشیریه،  ؛217: 1375اند (تیلیش،  داشته

چراکه  است،مندي انسان از دو خصلت آگاهی و اختیار  مورد انسان نزد تیلیش، به دلیل بهره
مرگ خود آگاهی دارد و از سوي دیگر در زندگی خویش  ازموجودي است که  یگانهانسان 

. در خصوص ویژگی دوم باید گفت، تیلیش با تکیـه  استمند  از عنصر اختیار و آزادي بهره
شود که انسان از حیث برخورداري از آزادي متناهی، با  ها بر آن می بر عنصر اختیار در انسان

. بـه  اسـت ضرورت متفاوت  ةتحت سیطر موجودات ۀاي دارد که از رابط حیات ابدي رابطه
یعنی وجود ضروري و به تبع آگاهی از مسـئولیت  » باید بودن«اعتقاد تیلیش آگاهی از عنصر 

وي هرچند امر زمانی بـا   ۀانسان با امر ابدي است. به گفت ۀتقصیر، یأس و امید، ویژگی رابط
بدي آگاهی دارد و این آگاهی انسان از امر ا فقط دارد، »شناسی غایت« ۀامر ازلی و ابدي رابط

ایـن   ۀسازد کـه بـه وسـیل    کند و حتی او را قادر می به او آزادي رویگردانی از آن را ارائه می
  .)52/ 2: 1381تیلیش،  ؛145 -140: 1383(تورانی،  اش، با خویشتن در تعارض باشد آزادي

گیـرد کـه او در    هایی شکل می تصمیم اکه غایت فرد انسانی، نزد تیلیش ب کوتاه سخن آن
  کند. شده از جانب تقدیر، اتخاذ می هاي ارائه مندي مرحلۀ وجود بر مبناي توان
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 بارةدیدگاه تیلیش درچون د، آن است که شوجا باید ذکر  قابل توجهی که در این ۀاما نکت
شود، یک وجه نسبتاً متفـاوت   اگزیستانسیالیست مطرح می یاز نگاه فیلسوف ،بحث از فرجام

د و در هر حال وي را در این عرصه صاحب دیدگاه بدیعی گیر آمیزي به خود می ابهامو البته 
دارد تا در این پژوهش به بحـث و بررسـی دیـدگاه وي در     سازد. و همین ما را بر آن می می

شناسی بپردازیم. لیکن پیش از ورود به بحث، مبانی اعتقـادي تیلـیش کـه     فرجام ۀباب مسئل
  دهیم. حوزه است را مورد بررسی قرار میاین در بستري براي دیدگاه وي 

  
  شناسی فرجام ۀمبانی اعتقادي تیلیش در مسئل .2

  اعتقاد به خدا 1.2
آید. مفهوم هستی، در نگـاه   شمار می ترین مبانی اعتقادي تیلیش به اعتقاد به خدا، یکی از مهم

به اعتقاد او خدا پاسخ بـه  سازد. البته اگرچه  تیلیش، ما را به پرسش از پروردگار، رهنمون می
این مسـئله   ،دهد بستگی نهایی او را تشکیل می پرسشی است که در انسان نهفته است، و دل

او وجود دارد که هم و غم دربارة چیزي که نتوان به طور محسوس با آن مواجه  ينیز در آرا
انضـمامی و  . به عالوه هم و غم نهایی باید فراتـر و متعـالی از هـم و غـم     استشد، ممتنع 

جاسـت   این .)290ـ285 /1: 1381 (تیلیش، متناهی باشد تا بتواند به مسئله تناهی، پاسخ دهد
خداونـد در نگـاه او موجـودي فراتـر از      ؛شود که مفهوم اعتقاد به خدا نزد تیلیش روشن می

عادي روزمره هم از حیث قدرت و شدت و هم از حیث معنا اسـت و انسـان    ۀقلمرو تجرب
دادن وحـدت میـان آزادي و    خدا را قبـول کـرده اسـت کـه تهدیـد از دسـت       باین سببه 

خداي نامتناهی سوق داده است. به عبارت دیگر، منظور تیلیش آن  ۀسرنوشت، او را به مسئل
 دادن یکی از دو امر متعارضِ است که اگر کسی خدا را قبول نکند، ناگزیر در ترس از دست

  .)228: 1383رانی، شود (تو آزادي و سرنوشت گرفتار می
تیلیش بر این مسئله نیز اذعان دارد که خدا نفس وجود یا قدرت وجود است کـه بـا آن   

اوصاف خدا غیر از ایـن، معـانی رمـزي دارنـد نـه معـانی        ۀایستد. اما هم در مقابل عدم می
 کیـ کـه خـدا در    کنـد  یم حیتصر گرید يدر جا شیلی). ت37: 1376حقیقی (جی هی وود، 

کـه بـه اعتقـاد او،    آن حی). توض208: 1366، شیلی(ت شود یتجربه م گانهیو  یشخص ۀمواجه
 يعـاد  يهابرتر از رابطه یکه بس يارابطه ؛ها با او رابطه دارنداست که انسان يخدا موجود
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 یانضمام يو با الفاظ شهود يگذارنام رد،یگ یجا که مورد تجربه قرار ماست. لذا خداوند آن
 شود. تعریف می

  
  داشتن عالم غایت 2.2

مندي عالم است. واقعیـت، از مفـاهیم اصـطالحی     غایت ۀلئمبناي اعتقادي دیگر تیلیش، مس
کنـد. در نگـاه    یم استفاده ینیشناسی تیلیش است که او از آن براي اشاره به زندگی ع هستی

به نام روح  يگریانسان ساحت د ی، زندگیآدم وجود یآل ریغ ای یآل ابعاد يورا در ش،یلیت
ـ افـزون بـر ح   گـر، ید انیـ است. به ب یزندگ يو معنا اتیح نیدارد. روح عامل اتحاد ب  اتی

ـ     ییتوانا نیا یآدم یصرف، زندگ و مقاصـد و   یرا دارد که خدا را مطـابق بـا افکـار انحراف
 يورزد، از رو یها عشق مـ که به آن يخود سازگار کند و اهداف و افکار يفکر یعال یمعان
شود، بلکه عشق، هیجان و  تنها شامل عقل می نه ،یآدم تیواقع یروحان ۀ. جنبندیبرگز اریاخت

  .)68 :1383گیرد (تورانی،  تخیل را نیز دربر می
ینـدي کـه   اشناسـانه از فر  سازد که تیلیش چگونه تحلیلـی غایـت   بیانات فوق روشن می

  کند. دهد، ارائه می زندگی را با ساحتی روحانی پیوند می
دهـد کـه از    گرانۀ خدا، تـرجیح مـی   مچنین به هنگام سخن از خالقیت هدایتتیلیش ه

غایت آفرینش سخن بگوید. به اعتقاد او، خالقیت الهی، هر مخلـوقی را بـه سـمت تحقـق     
دهد. این امر به لسـان سـنت،    چه در حیات الهی وراي قوه و فعل است، سوق می بالفعل آن

  .)45 :1376(جی هی وود،  شود تقدیر نامیده می
  
  معناداربودن هستی 3.2

توان معناداربودن عـالم دانسـت.    از مبانی مهم اعتقادي دیگر تیلیش در بحث از فرجام را می
شود. بنا بر اعتقاد او، اگـر   معنایی برگردانده می همۀ مسائل انسانی نزد تیلیش به اضطراب بی

ماند. لـذا اگـر فـردي بـه      وجود از معنا جدا شود، چیزي به جز ظاهر و محسوس، باقی نمی
رسـد و   مرتبۀ معنا ورود پیدا نکند، در مرتبۀ محسوس و مادي، به تنـاهی و محـدودیت مـی   

زندگی توجـه کنـد و غایـات و    شود. اما اگر انسان به معانی واقعی  دچار جهل و پوچی می
حقیقتی که در زندگی او وجود دارد را در رأس اهداف خود قـرار دهـد، و مفـاهیم واالیـی     

بودن، شجاعت، امید و اختیار را مورد توجـه قـرار دهـد، از مرتبـۀ ظـاهر      » خلیفۀ اهللا«چون 
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گـاه  دهد. وصول به ایـن مرتبـه از معنـا، در ن    خارج شده و احساس پوچی به او دست نمی
  .)38و  37 :1390، و طلوعی تیلیش فقط در سایۀ تمسک به ادیان الهی میسر است (تورانی

ـ  تهدید از دست ،به اعتقاد تیلیش  ۀدادن وحدت سرنوشت و آزادي، انسان را به یک زمین
کشاند  یخدا م ۀدهد و درنهایت همین انگیزه او را به مسئل نامتناهی و نامحدود معنا سوق می

که تحـت   يدر معنادار يانسان نزد و ی، هستگرید انی). به ب370و  369/ 1: 1381، شیلی(ت
  ده است.شدار  معنا شود، یوجود خدا محقق م يلوا

شود که نزد تیلیش، نظام عالم از یک مبدأ حکیم سـخن گفتـه و    بدین ترتیب روشن می
انگارانـه   گاه پوچخورد که در عناد با ن چشم می یک هدف نهایی و معنادار در عمق هستی به

د بـاور  هستن گانه که ادیان الهی نیز به آن قائل هاي فکري سه به عالم است. و این زیرساخت
  سازد. به معاد را براي تیلیش موجه و مستدل می

  
  شناسی پل تیلیش فرجام .3
»end« دو معنـا  که ایـن واژه   ستا و بر آن برد کار می بهاي است که تیلیش براي فرجام  واژه
  رد:دا

  
  معناي پایان تاریخ بهفرجام  1.3

آید، بـا تنـاهی    حساب می نزد تیلیش هم خلقت و هم وجود انسان که خود نوعی مخلوق به
مسـاوي گرفتـه   بـودن   پـذیر  خصوصیت معدومبودن را با  همراه است؛ چراکه تیلیش مخلوق

  گوید: وي می .)84: 1384(جی هی وود،  است
اي از  زمـین و مرحلـه   ةزمین، خـود کـر   ةحیات روي کر روزي تکامل کیهان، تاریخ بشري،

ها دیگـر وجـود مقیـد بـه زمـان و       جهان که به جهان تعلق دارد به پایان خواهد رسید و آن
  .)445و  443/ 3: 1381 مکان نخواهد بود (تیلیش،

ن است که او در این معنا اوالً بر پایان تاریخ ایآید  دست می هچه از این سخن تیلیش ب آن
  چیز تأکید دارد. همه» زمانی و مکانی«پایان بر و ثانیاً » چیز همه«

 ۀاین در حالی است که تیلیش به وجود بعد دیگري در انسان که آن را موقعیـت شایسـت  
شمارد، با عنوان بعد ابدي اذعان دارد. و این مطلبی است که تا حـدودي پـیش از    انسان می
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م انسان از این تناهی آگاه است و بدین معنا قادر است جا که گفتی این بدان اشاره کردیم؛ آن
  د.رسان معناي دوم تیلیش از فرجام می بهتا از آن فراتر رود و به هر حال این ما را 

  
  معناي هدف بهفرجام  2.3

 یمعنا، پایـان زمـان   نیاما الزم به ذکر است در ا ؛است» هدف« شیلیمعناي دوم فرجام نزد ت
رود و در پایـان خـود    هاي فرایند زمانی فراتـر مـی   نیست؛ بلکه از تمام لحظه شیلیمنظور ت

فرجام تاریخ به معناي هدف درونی یا غایت تاریخ، «گوید:  زمان، ابدیت است. وي خود می
  .)445و  443 /3همان: ( »شود نامیده می» حیات ابدي«

کـه   ضـمن آن  ،تیلـیش  بجانبه دو معناي پایان و هدف از » فرجام«کارگیري اصطالح  به
حیـات  «یافتن این عالم معتقد است، معنایی کـه از هـدف، یعنـی     دهد وي به پایان نشان می

نظر وي در ایـن زمینـه اسـت،     ةکنند توان گفت تکمیل و میرساند  را میمد نظر دارد » ابدي
 متعارف آن، مـورد قبـول اوسـت. بـدین     يحاکی از آن است که اعتقاد به جاودانگی به معنا

پایان حیات از گوید منظور  جا که وي از فرجام تاریخ به معناي پایان آن سخن می ترتیب آن
جـا کـه از فرجـام تـاریخ بـه       و آن همراه است مندبودن اموري چون زمانبا که است دنیایی 

کنـد، حیـاتی بـا     اسـت بحـث مـی   » حیـات ازلـی  «معناي هدف که دانستیم مـراد وي از آن  
شود، و لـذا سـخنان تیلـیش مسـتلزم      لقات حیات دنیایی را شامل میهایی غیر از متع ویژگی

  یست.گونه تناقضی ن هیچ
ن است که همین معناي دوم مورد قبول تیلیش است که بـه  ایجا  قابل توجه در این ۀنکت

  دهد. بحث از فناناپذیري و مسائل مرتبط با آن را می جوازوي 
  

  . معناي جاودانگی و فناناپذیري4
کالمی اگزیستانسیالیسـتی خـود،    ۀاین قسمت باید بیان شود که تیلیش بنا بر روینخست در 

آوردن برهان بر مسائلی چون خدا و معاد را مالزم با انکار آن دانسـته و بـر آن اسـت عقـل     
توان درك این دو را ندارد و به بیانی دیگر چنین مسائلی در دیدگاه او اموري برتـر از آننـد   

خـودش   ةد. و بدین ترتیب مراد ما از بررسی اثبات معاد نزد وي، به شیونباشاثبات  قابلکه 
  .)126: 1382پور،  صانع ؛129: 1387(نوروزي،  است
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هـاي تـاریخی نصـیب     اي کـه در برهـه   که، تیلیش بر آن است که هر پیروزي توضیح آن
حـدت  تر، از جدایی به و بختی و شادي بیش شود، پیشرفت خاصی از رنج به نیک انسان می

ها، نشـان از تجلـی امـر جاودانـه در زمـان و       آید و مجموع این پیشرفت شمار می تر، به بیش
  مکان دارد.

گونه تبیین کـرد کـه موجـود بالفعـل، ضـروري و موجـود        شاید بتوان نظر تیلیش را این
  ضروري، دائمی است.

تجلـی  ورزي، در  جـا و اکنـون، در عشـق    به اعتقاد وي فرارسیدن ملکوت خداوند، ایـن 
نماید. و چنین قضاوتی راجع بـه   مقدس رخ می ۀحقیقت، در هر لحظه شادي و در هر تجرب

گیـرد، تیلـیش را بـه     تر قرار مـی  بیش بررسیهاي بعدي مورد  ملکوت خداوند که در بحث
دارد؛ از طرفی آن نشان از واپسین سـر وجـودي همـه دارد و از     کلی وا می ۀگرفتن دو نتیج

جریـان اشـیا اسـت یعنـی      ةن است که تناهی وجودي ما در محاصـر طرف دیگر حاکی از آ
  آدمی هم در تناهی و هم در وراي آن آرام دارد.

اما از مهم ترین مسائلی که در باب معنا و مصداق جاودانگی در دیدگاه تیلـیش وجـود   
اي کامـل در پایـان تـاریخ بشـر      ن است که از نگاه او ملکوت خداوند، توقع مرحلهایدارد، 

بلکـه   ،هاي گذشته مرهم گذاشت هاي نسل نیست و نیز جایی نیست که بتوان بر تمام زخم
جا و اکنون ریشه دارد و هر جا و هر وقت که امر جاودانه در تاریخ ظهور و  این امید در این
  توان سراغ آن را گرفت و این امید نهایی ماست. بروز دارد، می

ناناپذیري باید گفـت کـه وي فناناپـذیري را از    در مورد دیدگاه تیلیش راجع به کیفیت ف
که پـرداختن بـه    کند. توضیح آن مفهوم تلقی می ۀو از سوي دیگر به مثاب 2نماد ۀسویی به مثاب

اي براي اعتقاد به فناناپذیري نفس وجود دارد، تیلیش را  له که آیا هیچ شاهد و قرینهئاین مس
از نماد بـه مفهـوم ریشـه دارد.    » فناناپذیري«دارد نتیجه بگیرد که این موقعیت در تغییر  وامی

جا کـه   د، آنشو مفهوم تلقی می مثابۀبنابراین اصطالح فناناپذیري در نگاه تیلیش از طرفی به 
نماد  ۀشود. از سوي دیگر اصطالح فناناپذیري به مثاب حث میاز دالیل اعتقاد به فناناپذیري ب

اخیر، انسان نیز  ةشود که در حوز است و آن هنگامی است که آن در مورد خدایان مطرح می
  د.کنخدا این ویژگی فناناپذیري را اکتساب  ازتواند  می

واسـطه از   بی فناناپذیري این نکته را دربر دارد که انسان به صورت ةدر مورد انسان، واژ
ه بـار رود. تیلـیش در ایـن    تناهی خود، آگاهی دارد و دقیقاً در این آگاهی از تناهی فراتر مـی 

  :دگوی می
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هـا بـه جهـت     کرانگی هستند که انسـان  عرفانی آن بی ،خدایان فناناپذیر بازنمودهاي نمادین
 ۀننـد. و در حیطـ  توانند از خـدایان دریافـت ک   شوند، اما آن را می فناپذیري از آن محروم می

  ).28و  27: 1376 ،هیریبش ؛85: 1384وود،  یه ی(ج گیرد جاي می ينامتناهی و ابد

که فناناپذیري را  ن است که وي پس از آنآید ای میسخنان تیلیش برصراحت از  بهچه  آن
به سه بخش فناناپذیري مفهومی و فناناپـذیري نمـادین الهـی و فناناپـذیري نمـادین انسـان       

یقینـی   را آیـد  دست مـی  فناناپذیري مفهومی که بر اساس شواهد تجربی به ة، شیودکرتقسیم 
د از شـ که گفتـه   کند و این روش تیلیش چنان هاي برهانی را مردود اعالم می داند و شیوه می

  گیرد. داند، نشأت می این اعتقاد وي که اثبات برهانی خدا را نیز عین ابطال آن می
  

  . رستاخیز و مسئله آخرت5
برد تا یقین بـه حیـات ابـدي را کـه از مـرگ       کار می تیلیش رستاخیز را در معناي وسیعی به

خیزد بیان کند. در این معنا، نماد رستاخیز، مفهوم هسـتی جدیـد را بیـان     حیات زمانی برمی
کند. به اعتقاد او همان گونه که هستی جدید هستی دیگري نیست، بلکـه تحـول هسـتی     می

رستاخیز آفرینش واقعیت دیگر در برابر واقعیت قـدیم نیسـت، بلکـه     سان قدیم است، همان
  ).465/ 3: 1381، شیلیشود (ت تحول واقعیت قدیم است که از مرگ آن ناشی می

شاید بتوان بخشی از عقاید تیلیش را راجع به این مسئله، در گفتاري که در مورد معناي 
چه در رسـتاخیز مسـیح    به اعتقاد او آن ؛دهد، درك کرد رستاخیز در رستاخیز مسیح ارائه می

شود، بازگشت به حالت اولیه یعنی اتحاد مجدد انسان با خداسـت (جـی هـی وود،     واقع می
1376 :54(.  

توان با خط منحنی ترسیم کرد. ایـن خـط از    به طور کلی در نگاه تیلیش، رستاخیز را می
 مشـابه  شیوة به و رسد می است، وجودي حالت که نقطه ترین آید و به عمیق باال به پایین می

آفرینش امر زمانی یعنی آغـاز آفـرینش،    منحنی، خط این. رود می باال به رو برآمده، چه آن با
دهد.  برگشت امر زمانی به ابدیت یعنی امر ابدي یا به عبارت واضح فرجام زمان را نشان می

هـاي   موضوعاتی مربوط به لحظهن است که آغاز و فرجام در نگاه تیلیش، ایقابل توجه  ۀنکت
هاي الهی در هر لحظه حضور دارند (نـوروزي،   معین زمان طبیعی نیستند، بلکه مثل آفرینش

  ).114 و 113: 1389
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آمیـز و   ابهـام وي دیگـر   دیـدگاه معاد یا آخرت بیش از هر  ةاما دیدگاه تیلیش دربار
طـور کـه    و ایـن همـان   .دارددیگر تفاوت  ۀنمادین است و با دیدگاه متکلمان و فالسف

و سعی  نگرد به معاد میاگزیستانسیالیستی  از رویکردگفته شد بدین جهت است که وي 
مندي پیوند دهد. از نظر وي ابـدیت یعنـی دنیـاي واپسـین      کند تا ابدیت را به زمان می

تنهـا در انسـانی    ابدي، امري نیست که در آینده به آن دست یابیم؛ بلکه حالت ابدي نـه 
کامل هستی حضور دارد. به بیان دیگـر، معـاد بـه معنـاي      ۀاکنون بلکه در حیط دینی و

ـ    یآخرت نزد تیلیش مفهوم صـریح وجـودي دارد و موضـوع    دور و  ۀمربـوط بـه حادث
معنوي و وجودي در  ۀآید، بلکه رابط شمار نمی زمان و مکان به ةنزدیک نامعلوم در حوز

 ةزمانی و مکانی خاص خودمان به حـوز  ۀپیشگاه امر ابدي است و ما را در همان حیط
  سازد. یوارد م يابد

و  يفـرد  ةفقـط در حـوز   يگرفت که معاد نزد و جهیبتوان نت شیلیسخن ت نیاز ا دیشا
  .شود پرداخته آن به خود يجا در دیبا البتهدارد که  انیجر یشخص

عناصـر  لیش، در گـذر از حالـت زمـانی بـه امـر ابـدي،       یکه بنابر اعتقاد ت نای گرینکته د
شوند. در این خصوص وي به این سخن شلینگ اشاره دارد که آدمـی   زا برچیده می بیگانگی

هایی که  توان گفت تمام ابهام یابد. به بیان دیگر می گرایی دست می در پرتو امر ابدي به ذات
ابدیت که تیلیش از آن بـه   مندي به زمانگرایی و گذار از  شود، در ذات در این عالم دیده می

شـود.   کند و مرادش همین پیوستن زمان به ابدیت است، برطرف مـی  سلطنت الهی تعبیر می
هاي حیات ازجمله تعارض تفـرد   ن است که تمام ابهامایابهام  پارچگی بی مراد تیلیش از یک

 شـوند  آزادي و تقدیر در پرتو حیـات ابـدي برچیـده مـی     و و مشارکت، پویایی و صورت،
  .)30 :1376 (بشیریه،

 ن،یموجودات تع ۀگونه تعبیر کرد که در پرتو معاد، همنیرا ا شیلیت سخنان نیا توان یم
 ایـ چه در دنآن یعنی دهند یاز دست م ،یبارگاه اله شگاهیخود را در پ يهاتیتشخص و ماه

  د.شو یم یملغ معاد هنگام شد، یم يگرید بر یکی ازیامت سبب
بعد روحانی نـدارد بلکـه    صرفاًن است که به باور تیلیش معاد ایسخن آخر در این باب 

گیـرد، پـس کـل شخصـیت      جا که رستاخیز ملکوت خدا تمام ابعاد هستی را دربر می از آن
  .)113: 1389آدمی در حیات ابدي مدخلیت دارد (نوروزي، 
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  حیات ابدي ۀ. تیلیش و چالش مسئل6
گیـرد کـه در    جا نشأت مـی  حیات ابدي و مرگ ابدي از آن ۀلئبحث تیلیش راجع به دو مس

شوند مجازات جاودانه و مرگ  تقدیر ابدي بیان می بارةکتاب مقدس، دو مفهوم اصلی که در
ابدي هستند. تیلیش در مورد مرگ ابدي بر آن است که آن تهدید کسی است که در قیـد و  

معنـایی   حیات ابدي نیز براي او نمـاد بـی   تواند از آن فراتر رود. و بند زمان قرار دارد و نمی
ابدیت است. به گفته تیلـیش در مـورد چنـین کسـی      ۀتجربفاقد شود؛ زیرا او  محسوب می

، نکتۀ مذکور بـا  با این حالورزد.  میرد اما در رستاخیز مشارکت نمی توان گفت که او می می
دي هستی ریشه دارد بودن در مبدأ اب این حقیقت متعارض است که هر چیز از حیث مخلوق

  ).466و  465 /3: 1381 (تیلیش،
در  توانـد  یمند است و نمـ که زمان یکس ،شیلیتبه باور گفت  توان یتر مواضح ریبه تعب

 نیـ و ا شود؛ یم يدچار مرگ ابد زیو در آخرت ن ردیم یمشارکت داشته باشد م يابد ۀتجرب
ذکرشده در کتاب  گرید قتیحق نیبا ا ياعتقاد نیکتاب مقدس است. چن يهااز آموزه یکی

ـ ا پـس  است؛ يابد که خداست زیچهمه نشیآفر ۀتعارض است که سرچشم درمقدس   نی
ـ ا یاز طرف م؛یشو یم شهیجا شاهد تعارض دو اندنیا در نی. بنابرااست يابد زین مخلوق  نی

 ردیم یم فرد که شهیاند نیا گرید یطرف از و کند یم دایپ يابد مرگ و ردیم یم فرد که شهیاند
جـا تیلـیش بـا چنـین      بـدین ترتیـب، در ایـن    .شود یم یازل اي دارد چون مبدأ جاودانه لیو

   رو است. تعارضی روبه
تـوان   ن است که چگونـه مـی  ایآید،  پرسشی که از مباحث فوق برمی که، کوتاه سخن آن

 با حیات ابدي را با این حقیقت سازگاري بخشید که هر چیزي» مغایر«جدیت تهدید مرگ 
آید و باید به سوي آن رجعت کند؟ تیلـیش در ایـن زمینـه معتقـد اسـت بـا        از ازلیت برمی

شود که هر دو جنبه متعارض به صورت مؤثر و قوي  بررسی تاریخ تفکر مسیحی روشن می
اند؛ یعنی از طرفی تهدید مرگ مغایر ابدیت در بسیاري از تعالیم عملی  جا مطرح شده در آن

ده و از آمـ رسـمی   ةها به عنوان آموز است. و در بسیاري از آن آشکارهاي کلیساها  و موعظه
و کالوین از نمایندگان این نوع تفکرند. از طرف دیگـر   ،آگوستین، توماس ؛شود آن دفاع می

هـاي   و لذا وابستگی و تعلق بـه آن، رهیافـت غالـب نهضـت     یتداشتن در ازل یقین به ریشه
تفکر اریگن،  نیااز مدافعان  ؛شود ها شمرده می کلیساها و فرقه ۀگرایانه حیط عرفانی و انسان
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ریگـن در تفکـر   ا» تمام امور ةاعاد« ۀینمونه نظر يو شالیر ماخر قابل ذکرند. برا ،ساکینوس
  گردد که از آن برآمده است. به معناي آن است که هر چیز زمانی به ازلیتی برمی ریاخ

بنابر نظر تیلیش، هـم تردیـد مربـوط بـه واپسـین      توان گفت  جا می به طور کلی تا بدین
هـا بـه صـورت     تقدیر قابل زوال نیست هم وراي این تردید لحظاتی وجود دارد کـه در آن 

کنیم و این مالحظه از لحاظ اعتقادي بـه   پارادوکسیکال از رجعت به امر ابدي یقیین پیدا می
 انجامد. دو گزارة دو جانبه می

  
  شده رحمط نقد تیلیش بر سه پاسخ 1.6

هاي  نظریه ی،آدم يتعارض فنا و بقا ۀپاسخ به مسئل يبراشده ارائه مهمهاي سه تا از کوشش
که تیلیش بـا طـرح و   هستند  )isthmus( »برزخ«و  ،»حالت بینابین«، )reincarnation( »تناسخ«

  .)469-467/ 3همان: ( پردازد نقد این نظریات، به موضع خود در این رابطه می

  تناسخ 1.1.6
پذیري نبـوده و نظریـۀ    در این نظریه پاسخ دل» حیات بعد از مرگ«بنابر نظر تیلیش، عبارت 

. اما اشکال مهم آموزة تناسخ نزد تیلیش این است که هیچ راهـی بـراي   یستن اي کننده عاقنا
 نظیـر  ،گـذارد. لـذا تناسـخ را بایـد     باقی نمـی  تفاوتهاي م تجربۀ هویت شخصی در تناسخ

  مفهوم. مثابۀنه به  3نماد تلقی کرد، مثابۀبه  ،فناناپذیري
 بـراي شـده   هـاي مطـرح   حل به عنوان یکی از راه ،تناسخ ۀنظری براي که تیلیش  کلی نقد

ـ کنـد،   مـی وارد  ،مرگ ابدي و اطمینان به برگشت ۀرابط ۀلئمس  نظریـه، ن اسـت کـه ایـن    ای
  تکامل احتمالی نفس بعد از مرگ نیست. ۀلئگوي مس پاسخ

ـ  ایآید  دست می از مفاد سخن تیلیش بهچه  آن حیـات ابـدي را بـا     ۀن است کـه او نظری
ـ   ئتکامل احتمالی نفس بعد از مرگ مساوي گرفته است و ایـن مسـ    ۀله از نظـر وي بـا نظری

ـ . زیرا تناسخ محذورات بسیاري به دنبال خود دارد ازجمله یستتناسخ قابل جمع ن کـه   نای
  گذارد. ی نمیهویت شخصی باق ۀهیچ راهی براي تجرب

  برزخ 2.1.6
 ۀنظری کردهرد  و بررسیدومین راهی که تیلیش براي حل تعارض مرگ مغایر با ابدیت، 

بـرزخ حـالتی اسـت کـه در آن نفـس از      «گوید:  برزخ است. تیلیش خود در تعریف آن می
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کـاتولیکی، رنـج و درد    ةیابـد کـه در آمـوز    مـی » پاالیش«وجود زمانی  ۀیافت عناصر تحریف
  ). 468/ 3(همان:  »دهد عمل پاالیش را انجام میصرف، 

گفـت   تـوان  یم است یجاودانگ ۀمسئل يگو برزخ پاسخ ۀیکه چگونه نظر نیا حیدر توض
بـه صـورت امـر مجـرد،      تواند یمجزا شود، م یو جسمان ياز عناصر ماد یکه اگر نفس آدم

  کند. دایاز بقا را پ ینوع
ـ وقفـه رنـج و    کـه تخیـل بـی    عالوه بر اینکه تیلیش معتقد است  م محـض از لحـاظ   ال

از رنـج و درد   فقـط شناختی ممکن نیست، این یک اشتباه کالمی است کـه تحـول را    روان
  4بخشد. ت میراتخاذ کنیم، نه از لطف که در حال رنج و درد، مس

 يسـوء اسـتفادة جـد    علتبه  مذهب پروتستان کند که اشاره میاین تیلیش همچنین به 
  برزخ، از این آموزه دست کشید. ةپرستی عامه از آموز هکلیسا و خراف

3.1.6  
حالت بینـابین در فاصـلۀ    ة، آموزیسومین و آخرین تالش براي حل تعارض فنا و جاودانگ

ایـن آمـوزه، مفهـوم     ةمرگ و رستاخیز (در روز کمال) است. به اعتقاد تیلیش ضـعف عمـد  
ت چندساحتی حیات منافـات دارد.  اي است که با حقیقت وحد جسمانی حالت بینابینی غیر

 یروحـان  یجسمان توأمان یجاودانگ ینوع به يو که رسد ینظر مبه نیچن شیلیاز عبارات ت
  .است قائل

یک از این د این است که هیچریگیممذکور  ۀسه نظری تیلیش از بررسیاي که  نتیجه نهایی
ها را با  انسان يتوانند دیدگاه مربوط به تقدیر ابد نمی ییتنهابه ،سه نماد تکامل فرد بعد از مرگ

 ۀها تلفیق سازند و باید براي رابط شناختی در اکثر انسان فقدان شرایط طبیعی، اجتماعی و روان
تري ارائه شود. بـدین   فرازمانی با تکامل زمانی پاسخ مناسب ۀازلیت و ابدیت و زمان یا رابط

ازلیت و ابدیت و زمان را در نگاه تیلیش به عنوان مقدمه  ۀطترتیب الزم است در این بخش راب
  یابد. یم که وي خود چگونه به حل این مسئله توفیق میکنارزیابی کنیم و سپس بررسی 

  
  زمان و ازلیت و ابدیت ۀ. رابط7

منـدي در آن منـدرج    حیات است، زمـان   ویژگیداراي  يابد یتیلیش معتقد است اگر زندگ
زمان است، نه تغییر پایدار، که  که در نگاه وي ازلیت و ابدیت نه ثبات بی شود. توضیح آن می
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زمان و تغییر در کنه حیات ازلی و ابـدي   گریدهد. به عبارت د یند زمانی رخ میادر فر صرفاً
وحدت ازلی و ابدي حیات الهی مندرج هستند. در نظر تیلیش  ۀحضور دارند، لکن در حیط

ن عقیده تلفیق سازیم که هیچ تقدیر فـردي از تقـدیر جهـان جـدا     حل مذکور را با ای اگر راه
ها مدنظر قـرار   شود، در این صورت ازلیت و ابدیت به عنوان غایت تکامل فردي انسان نمی
لۀ حیات ابدي فـرد  ئکه در حیطۀ آن، مس خواهیم داشت ارچوبیهگیرد و بدین ترتیب چ می

ـ ا قـت ی) حق469/ 3: همان(تواند پاسخ کالمی محدودي را دریابد  حداقل می ن اسـت کـه   ی
و  ریو تقـد  ،جهـان  یجـاودانگ  و ریتقـد  به را انسان یجاودانگ و ری، تقدفقره نیا در شیلیت

  .سازد یمربوط م یاله یو جاودانگ ریجهان را به تقد یجاودانگ
نهایـت رد   زمـانی و زمـان بـی    توان گفت تیلیش ابدیت را با عنـوان بـی   یدیگر م انیبه ب

آورند. بلکه  بار نمیکدام ابدیت به مندي هیچ معتقد است نه انکار و نه استمرار زمانکند و  می
فرد در حیات  یجاودانگ ۀلئجهان و خدا، راجع به مس ریها به تقدانسان يفرد ریتقد وندیبا پ
  کند. بحث می يابد

ت و مند است لذا تیلیش براي اثبـات ابـدی   جا که انسان موجود زمان که از آن خالصه آن
زمـان و ازلیـت    ۀد و البته طـرح رابطـ  کر زمان و ازلیت را مطرح می ۀرابط بایدجاودانگی او 

حیات ابـدي و حیـات الهـی     ۀاي است که تیلیش آن را براي طرح رابط مقدمه ۀخود به مثاب
  .پردازیم میداند که اکنون به آن  الزم می

  
  و حیات الهی يحیات ابد؛ . پاسخ تیلیش به چالش فوق8

ن است که به طور کلی تیلیش با تمسک به واقعیت حیـات  ایقابل توجه در این بحث  ۀنکت
در ایـن قسـمت    نیکند. بنـابرا  ی(فنا) را حل م يابد مرگ و يابد اتیح ۀالهی، مشکل رابط

  دهیم. نگاه تیلیش را به کیفیت پیوند حیات ابدي با حیات الهی، توضیح می
را  يابـد  اتیح ۀیابدي را مردود دانسته و نظر مرگ ۀن است که تیلیش نظریایحقیقت 

حیات ابدي الهـی، تبیـین    ۀداند. اما وي این حیات ابدي را در سای یانسان قابل قبول م يبرا
بلکه ازلـی   یستمند و متناهی ن که، بنابر اعتقاد تیلیش، خدا موجودي زمان د. توضیح آنکن می

کند. همچنین  است که خدا را خدا می و ابدي است و ازلیت و ابدیت ازجمله صفات بارزي
نفسه وحدت هویـت و تغییـر کـه     کند که خدا فی است و حی این معنا را افاده می »حی«او 

 .)126: 1382 پـور،  (صانعباشد دارا  را یابد، ویژگی حیات است و در حیات ابدي فعلیت می



  شناسی از دیدگاه پل تیلیشکندوکاوي پیرامون فرجام   14

  

ازلی و ابدي کـه خـداي   جا با این مسئله مواجه خواهد شد که خداي  بنابراین تیلیش در این
شود، چگونه با حیات ابدي که گفته شد غایت کـل مخلوقـات اسـت     نیز محسوب می حی

  یابد؟ ارتباط می
حیات ابدي موجودات و حیـات   ۀوي در مواجهه با این چالش در پاسخ به کیفیت رابط

جـود  تواننـد و  دیگـر نمـی   یند حیات ابدي مشابه یکاجا که دو فر الهی بر آن است که از آن
یعنی حیـات  » حیات در ابدیت«پاسخ ممکن این است که حیات ابدي،  یگانهداشته باشند، 

 ؛نام نهـاد » شناسی) آخرتpantheisticهمه در خدایی («توان این نماد را  در خداست که می
  .ستاتحاد با خدا ۀهمان مرتب يامرتبه نیچن ،ترروشن انیبه ب

همـه در خـدا   «در این مفهوم که » در« ةا براي واژذکر است که تیلیش سه معن انیالبته شا
به منشـأ خـالق داللـت دارد.    » در«وي نخستین معناي  ةقائل است: به عقید» یابند حیات می

کنـد،   این حرف به حضور هر چیزي که داراي هستی است در مبدأ الهی هسـتی اشـاره مـی   
شـناختی داللـت    سـتی به وابسـتگی ه » در«حضوري که به شکل بالقوه است. دومین معناي 

 ةکننـد  به زوال هـر چیـز متنـاهی بـدون قـدرت حمایـت      » در«جا  نظر تیلیش در این دارد. به
معنـاي واپسـین تکامـل،    » در«کند. و درنهایت سومین معناي  آفرینش پایدار الهی، داللت می

  د.کن گرایی تمام مخلوقات را افاده می یعنی ذات
موجودات  ۀحیات هم«، در عبارت »در«لفظ  تیلیش بر آن است این سه معنا که براي

حیات الهی حیات همۀ موجودات و هم دربارة در مورد هم آمده، » در حیات الهی است
ذات آغاز شده، در بستر  ۀتوان این را راهی پنداشت که از مرحل . و میقابل اطالق است

رود. تا جایی که به وحدت  گرایی پیش می بیگانگی وجودي حرکت کرده و به سوي ذات
/ 3: 1381تیلـیش،   ؛125: 1387(نـوروزي،   شود حیات ابدي با حیات الهی رهنمون می

  ).472و  471
وحـدت حیـات ابـدي بـه      ۀلئکردن مس شود که تیلیش با مطرح بدین ترتیب مشاهده می

ان غایت کل مخلوقات با حیات الهی که آن نیز ابدي است، هم به اشکال امتنـاع وجـود   عنو
کـه   ،یند حیات ابدي مشابه، پاسخ گفته است و هم مراد از حیـات ابـدي موجـودات   ادو فر

  سازد. وشن میا رپیوستن به حیات الهی است، ر
اد بـه خـدا،   حـل تیلـیش، مبتنـی بـر سـه مبنـاي اعتقـ        د، ایـن راه شو چنانکه مشاهده می

  .استتر از آن سخن رفت،  مندي عالم و معناداربودن زندگی انسان که پیش غایت
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  شیلیت دگاهیو نقد د ی. بررس9
معاد به ماننـد   ةاو در حوز دگاهیکه د سازد یروشن م یخوببه ش،یلیت يتأمل و تعمق در آرا

 يدر ناسـازگار  يریگچشم موارد در ،یکالم يهاحوزه گریدر د يو يهادگاهیاز د ياریبس
 یو باق» خدا«که روشن شد چنان. ردیگ یقرار م یاسالم يهاشهیبا اند يتعارض جد یو حت
بـه  یهسـت  و انسان یجاودانگ لیو دل یتناه ۀبه مسئل شیلیخدا بودن، صرفاً پاسخ ت يبر بقا

 چـون  یاسالم تفکر در قبول مورد معاد عناصر و میکدام از مفاهچیه نیبنابرا و دیآ یشمار م
است که به اعتقاد مسـلمانان نـه    ییجا که جهنم و بهشت ،یجسمان معاد جزا، روز به اعتقاد

  د.نندار ییجا شیلیبرداشت اعمال است، در تفکر ت يشت بلکه جاک يجا
ـ  طـرح  قالـب  در کـه  ياعارفانـه  ةچهر ۀبا ارائ شیلیکه ت است ذکر انیشا چـون   ینظرات

وجود اوسـت، اسـت    یکه عالم پرتو و تجلنیخدا و ظهور او در عالم و ا ییجاحضور همه
 خیتـار  يو معاد را برا یکه اعتقاد به جاودانگ ينحو بهدارد،  یاسالم دگاهیبا د ییهاشباهت

وجـه مـورد قبـول تفکـر     چیهـ بودن به معاد، بهقائل ةنحو نیا درواقع کنی، لاست کرده نییتب
ـ ن یاعتقادات فوق اگرچه در تفکر اسـالم  که،آن حی. توضستین یاسالم  ياژهیـ و گـاه یجا زی

حاضر و ناظر دانستن خداوند بر اعمال ما  يبرا يابلکه مقدمه ،د، نه به عنوان خود معادندار
 از که يریتفس نیچن با شیلیت که یحال در. دیآ یحساب مجزا و پاداش در روز معاد به يبرا

 نظـر  عالم نیهم در یهمگ بازخواست، و جهنم و بهشت و معاد بر دهد، یم ارائه یجاودانگ
از اعمـال   ياست که بر اساس آن، فرد در برابر پارها یاسالم اعتقادات خالف بر نیا و دارد

ـ    بازخواسـت  جزا، روز و امتیق در ،یبرخ در و ایدن نیخود، در هم  نیخواهـد شـد. همچن
معاد فقط همـان حضـور    کنیخداوند هستند، ل ییجامسلمانان اگرچه معتقد به حضور همه

  .ستیخدا و ظهور او در عالم ن ییجاهمه
بـا   یها اختالفات مهمکه در آن یدر سه مسئله اصل توان یرا م شیلیاعتقادات ت شۀیاما ر

  :کرد بازگو خورد، یم چشم به زین یاسالم شۀیاند
وجـود را بـه    يکـه و  گـردد  یمباز اعتقاد نیمعاد، به ا ۀاز مسئل شیلیت فی. درواقع تعر1

 عـالم  مسلمان، لسوفانیف و یاسالم تفکر در که یحال در. کند یم محدود عتیطب عالم نیهم
است  یواقع يو آخرت امر استو عالم عقل  ،مثال ایعالم حس، برزخ  متعدد مراتب يدارا

  ).80: 1389 ،ی(توران شود یکه بعد از مرگ، ظاهر م
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بـه   دیـ چـون بهشـت و ام   يعناصـر  ش،یلـ یفرض در نـزد ت شیپ نیا با که است یعیطب
بـه آن، کـه در تفکـر     دنیرسـ  يپس از مـرگ بـرا   اتیو انتظار ح یعیطب يماورا يرستگار

 يبـرا  یدر عوض بـه تـالش عملـ    و دهندیمخود را از دست  تیوجود دارد، ماه یاسالم
ـ ، دشیلـ یت نایـ که طبـق ب  ي. به طورشوندیمل یبدتجهان  نیدر هم یآرمان ۀجامع جادیا نی

فرض مذکور، شیبا پ گرید انیرا بچشند. به ب يرستگار ةجهان، مز نیدر هم توانند یداران م
 ۀخدا در همـ  ،یکه در تفکر اسالم یدر حال دارد ظهور خیخدا در انسان و تار شیلیاز نظر ت

و  یشناسـ آخـرت  کنیحضور و ظهور دارد. ل امتیعالم ازجمله در معاد و ق يمراتب وجود
  .است غفلت مورد شیلیحضور خدا در آخرت، نزد ت

 نیمسئله معاد را در ا از شیلیت يهاریتعب و نییتب نیا گرید شۀیآن است که ر قتی. حق2
ـ تـا د  دیکـه کوشـ  رغم آنیعل او که افتی توان یم مسئله ـ را وارد دن نی بکنـد و   دیـ جد يای
 یسـنت  نیـ مخـالف د  يد، وکنـ درمـان   ینید يو نمادها نیبشر را به مدد د يمعنو يدردها

 یبشر شـود و هماننـد شـهاب سـنگ     یوارد زندگ تواند ینم یسنت نیاست و معتقد است د
 ،يبـه اعتقـاد و   بیترت نی. بدخورد یبه درد موزه م فقطکه از آسمان آمده و  ماند یم یآرمان

ـ ید میها و مفاهمقوله یبازخوان ات،یح گوناگون يهابه عرصه نیراه ورود د گانهی  اسـت  ین
  ).116: 1389 ،ي(نوروز
مـا   یمعاد از باور سنت بهبدان منجر شد که باور او  شیلیت یتلق نیتوجه است، هم انیشا

درواقع قرائـت   ،یسنت نید میمفاه یلزوم بازخوان ۀچراکه او با طرح مسئل شود، زیمتما اریبس
  .دهد یمعاد، را ارائه م ۀازجمله در مسئل نیاز مسائل د يدیجد

ـ نظر يهافرضشیاز پ گرید یکی. 3 ـ یت ۀی در  يدر مسـئله معـاد، آن اسـت کـه و     شیل
سبب معاد  نیرا درنظر و قبول دارد و به هم یحلول ۀمعاد، فقط جنب زیچون خدا و ن یمسائل

عـالوه بـر    ،یتفکـر اسـالم   در که یحال در. ردیگ یمدنظر نم ،ییایدن یزندگ نیرا جز در هم
 زیدر عالم معاد ن يخداوند و حضور و یو انتزاع یمتعال يهابه جنبه دیبا ،يظهور يهاجنبه

  ).173: 1389 ،ی(توران ارداز عالم آخرت د يدرك بهتر یاسالم تفکر ود بومعتقد 
ـ اذکر شود،  دیبا شیلیت دگاهیکه در نقد د يگریقابل توجه د ۀنکت  رین اسـت کـه تفسـ   ی

محـذورات و   يسر کی، است تعارضدر یبا معاد اسالم یبه طور کل تنهااز معاد، نه شیلیت
 باور معاد، از شیلیت ریکه، در تعبآن حید. توضداربه دنبال  زیرا ن يگرید ندیناخوشا يهاامدیپ

 نیـ د گـر ید ،يفـرد  نیـ د میدان یهمان طور که م یلاست و یو درون يامر فرد کی معاد به
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 اسـت یاز جامعه و س نید ییبه محذور اعتقاد به جدا نینخواهد بود و ا یو اجتماع یعقالن
  .دیخواهد انجام زین

ـ یتنهـا بـا معـاد د   نـه  ،یجاودانگ از شیلیگفت، تصور ت توان یم یکل یابیو اما در ارز  ین
 رفع ،یزندگ يمعنادار و یجاودانگ به لیم يگوپاسخ گفت بتوان دیشا بلکه است، متعارض

 در جـزا  و پـاداش  نظام يبرقرار و یینها عدالت يبرقرار به انسان ازین رفع و هراس و أسی
  نخواهد بود. زین شان،یا ییایدن عملکرد به پاسخ
  
  گیري نتیجه. 10

فرجـام   ۀلئگیرد که رویکرد مثبـت بـه مسـ    آن دسته از فیلسوفانی قرار می ةتیلیش در زمر .1
چیـز   اند و دیدگاهشان در مقابل دیدگاه کسانی است که مرگ را معادل بـا پایـان همـه    داشته

شناسـی بـا    آخـرت  ۀپیونـددادن مسـئل   او در این مسئله چنین است که بـا  ةیوپندارند. ش می
  کند. معناداري، بحث از معاد را عاملی مؤثر در معنادارساختن زندگی آدمی معرفی می

واپسـین   ۀهمان معناي لفظـی رخـداد نهـایی یـا فاجعـ      به فقطآخرت در نظر تیلیش  .2
اي کـه   . تیلیش بـا نظریـه  استنیست بلکه به معناي استعالي آفرینش در پرتو حیات ابدي 

دهد هم  دهد، به این طریق که نشان می راجع به حیات ابدي در راستاي حیات الهی ارائه می
توانـد   خدا ابدي است و هم انسان به لحاظ این که ابدیت غایت کل مخلوقات اسـت، مـی  

 ۀکنـد کـه همـ    امتناع وجود دو موجود ابدي را به ایـن طریـق حـل مـی     ۀئلابدي باشد، مس
  توانند ابدیت داشته باشند. می» در حیات الهی«موجودات 

خدا و  ۀمسئل ايخود، آوردن برهان بر اگزیستانسیالیستیـکالمی ۀتیلیش که بنا بر روی .3
و بینـابین بـه عنـوان     ،نقد سه رویکرد تناسـخ، بـرزخ   اداند، ب ها می کردن آن معاد را عین نفی

و بیـان امتنـاع    تیزمان و ابـد  ۀخود با بیان رابط ،اند اثبات معاد مطرح شده ياکه بر وارديم
ـ      یحیات در ابد ۀلئ، مسيوجود دو امر ابد  ۀت یا همـه در خـدایی را بـه عنـوان یـک تجرب

هـا از مبـانی    . که البتـه همـۀ ایـن   دکن انسان تبیین و توصیف می تیابد ۀشهودي براي مسئل
  نشأت گرفته است. يو یفلسف
بـا معـاد    شـود  یمطرح مـ  شیلیت يگونه که در نظام فکرآن ی. روشن شد که جاودانگ4

 و یجـاودانگ  بـه  لیـ در م یآدمـ  يهاازین يگوپاسخ رسد ینظر مدر تعارض بوده و به ینید
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ـ   امتی؛ چراکه قستین يو یزندگ يسازمعنادار نظـام   يو برقـرار  نیواپسـ  ۀبه عنـوان حادث
  ندارد. یگاهیجا شیلیت دگاهیدر د ،یپاداش و عذاب و معاد جسمان

  
  نوشتپی

 

  (س) است.تمام دستاوردهاي این طرح متعلق به دانشگاه الزهرا . 1
ر سـایر فیلسـوفان و   ددارد و از این رهگـذر تـأثیر بسـزایی    » نماد«تیلیش توجه خاصی به مفهوم  .2

اند بر جاي نهاده است. براي نمونه مدعاي اصلی تیلیش در ایـن   نماد اندیشیده ةمتألهانی که دربار
  :دکرتوان چنین بیان  میرا زمینه از زبان خود وي، 

چه که دلبستگی واپسین ماست مطرح کنیم خواه آن را خـدا بنـامیم یـا نـه      باب آن هر چه ما در
تواند خویش را به طـور رسـا بیـان     چ طریق دیگري نمیداراي معناي نمادین است. ایمان به هی

  .)61-60 :1375کند. زبان ایمان زبان نمادهاست (تیلیش، 
نمـاد در مـورد خـدا کـاربرد      ۀدر مبحث فناناپذیري ذکر شد که فناناپذیري در نظر تیلیش به مثاب.  3

  رود. مفهوم در جایی است که از دالیل مربوط به فناناپذیري سخن می ۀدارد و فناناپذیري به مثاب
بسـیار نزدیـک اسـت    هاي صدرالمتألهین شـیرازي   اندیشه هها ب الزم به ذکر است که این اندیشه.  4
  .)، مشهد سوم، مبحث معادهیشواهد الربوب ←(
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