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 الليربايلة الربو�ستانتية  تطور 
 أندرو هوفكردبليو بقلم 

لََّف فرِدرِك ١٧٩٩يف اعم 
َ
وأحد  ، رايع كنيسة اثلالوث يف برل� )Friedrich Schleiermacher(يرماخر شال ، أ

يس ف�" (  جامعة برل�، كتابه  مؤسِّ  On Religion: Speeches toبعنوان "عن ادلين: خطابات إىل �تقر�ه من املثقَّ

Its Cultured Despisers.(   ِّاذلين رفضوا مفهوم ادلين اذلي اكن يف  اكن مجهوره من الشعراء والفنان� الروما�سي �
)  deists(� وجهة نظر الر�و�يِّ —ة للعقل البرشي ن ادلين ليس مسألة معرفيَّ إيرماخر شال  قال. أملانيا حينها 

ن ادلين ليس  إ قالكما . � اذلين دافعوا عن اعرتافات اإليمان القو�مةة واملسيحيِّ وافرتاضاتهم عن ادليانة الطبيعيَّ 
فر�ًدا من   بل اكن ادلين بالنسبة إيله. د إيمانو�ل اكنطمثلما شدَّ —ة ة لإلرادة البرش�َّ مسألة أخالقيَّ يف األساس 

ذلا اكن ينبيغ أن ي�ون  . )Gefühle( إذ ينبع أصله من احلدس البرشي أو مشاعره  ،)sui generisنوعه (
 . بعجرفةٍ ادلين، ال أن ينبذونه  أشد مؤ�دي وللخيال، من  للجمالون، حبماسهم الروما�سيُّ 

إىل العهد اجلديد، آمن املؤمنون بأن   و�العودةلقرون،  .ة يف أملانيا املسيحيَّ بعمٍق ىلع  هإاعدة اتلقييم هذ ت عمليَّةأثَّر
بل انطوى جوهر اإليمان املسييح ىلع . واحد من الوجود البرشي مثل احلدس يقترص ىلع بُعدٍ  اإليمان املسييح ال

 عالن قائد اإلا بعة إيمانًا معرفيًّ ة األصليَّ املسيحيَّ   اقتضت.  ةة ىلع القدر ذاته من األهميَّ ثالث سمات للطبيعة البرش�َّ 
وهذه السمات اثلالث تنبع من احلق  . اتلكر�س األصيلقوى أو اتلومظهرة حياة  ،ةات حيَّ الكتايب، معتنقة أخالقيَّ 

 . سقدَّ املوضويع للكتاب المُ 

اتلأ�يد  يرماخر اكن بإماكن شال . ةاجلوهر�َّ  املعتقداتحون الربو�ستانت مراًرا وت�راًرا ىلع هذه صلِ د المُ وقد شدَّ 
.  ة اإل�سانىلع اإليمان الكتايب واإلصالح القو�م، و�ذلك يصد اهلجوم الضاري تلعايلم عرص اتلنو�ر باستقاليلَّ 

روح العرص    أن تتكيَّف معة، عليها  ة دورها املهم يف اثلقافة األملانيَّ نه يك تواصل املسيحيَّ قال إلكنه عوًضا عن ذلك  
يرماخر إىل لك من نهاية  أشار عمل شال   لكذل.  اذلايت والشخيص يف احلدس البرشي  ة  ة اإلبداعيَّ اثلقة اخليايلَّ   أي—

أبو  "ة وصار بهذه املرحلة االنتقايلَّ . عرص ما بعد احلداثة تلميح ل �رشَّ بأولعرص اتلنو�ر للعقل، و� الوقت ذاته 
�يطها اثلقايف مع    املسيحيَّة �ب أن تتكيَّفبأن    الرادي�ايليرماخر  اقرتاح شال اكن  وقد  ".  ةالربو�ستانتيَّ الليربايلَّة  

 . قيد الزبوغ فلسفيَّة وجهات نظر عن  يلربايلَّةة تنازالت  من ب� عدَّ األول 

اآلثار  يرماخر  شال   ، أوضح١٨٢١صدر اعم  اذلي    )The Christian Faith("  اإليمان املسييح  "  يف أشهر أعماهل، كتاب
الشعور  "ة للبرش اليت � عالقة اجلنس البرشي باهللا ة األساسيَّ  الطبيعة ادلينيَّ س�َّ فقد . ةاثلور�َّ  ىلع آرائه املرتتبة

.  ة شخصيَّة ة ذاتيَّ بنغمة فرديَّ  ، بما يف ذلك الالهوت،وعليه أظهر لك جانب من جوانب ادلين". باالت�ال الُمطلق
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ً

للجنس  العقيدة �شأت من الويع ادلي�    نقال إة،  الكتابيَّ   ججمن احل   نابعةة   من كون العقيدة حقيقة موضوعيَّ بدال
  صياغة يرماخر شال  فعاد عن اخلربة أو اتلجر�ة املسيحيَّة. � بد أول تعس �رَّ قدَّ الكتاب المُ اكن  ذللك،. البرشي 

مناقشة نهج اتلنو�ر؛  )  ٢(؛  إلقرارات اإليمان الُمصلَحة  الالكسييك  قليداتل مناقشة  )  ١: (العقيدة حسب انلمط اتلايل
ل علم  حوَّ بهذه الطر�قة، . الشخيص عن ادلينر بمفهومه املسييح املتأثِّ  ويع ال من خالل فحص إ�اد حًال ) ٣(

سبق اتلأسييس جلامعة برل� بأن  مع االفرتاض المُ  تماًما يرماخر أسلوب شال  يتوافق. الالهوت إىل إطار تار�يخ
صاتاملعرفة يف مجيع   . عمل قيد اتلنفيذ  �  ذلك علم الالهوت،، بما يف اتلخصُّ

يرماخر أن مجيع البرش غ� اكمل� ل�ن يمكنهم الوصول إىل الكمال شال  أ�َّدة، ق بالطبيعة البرش�َّ أما فيما يتعلَّ 
  ر ما يم�ِّ ة السقوط، زعم أن رواية سفر اتلكو�ن تصوِّ عن تار�يَّ   ا وعوًض ".  �سيان اهللا"و"  اهللاب  الويع"ألنهم يمتلكون  

ة  يرماخر عقيديت اخلطيَّ كما رفض شال . داخل لك منهم اهللا  �سيانوحتو�له إىل اهللا ب لوعيهم ختر�ب لك شخص 
مهما األصحاح اخلامس من رسالة رومية، كونهما غ� متوافقت� مع الفكر  علِّ كما يُ بر املسيح ة واحتساب األصليَّ 

 . احلديث

عن أي   ه م�ِّ اهللا داخل الرب �سوع، ما يُ ب لويعة لتلأث� املستمرِّ ز تناوهل لشخص الرب �سوع وعمله ىلع قوة ار�َّ 
اهللا إىل  ب الويعاهللا مع تالميذه، اذلين بدورهم نقلوا ب للويعف الفداء من مشار�ة الرب �سوع و�تألَّ . إ�سان آخر

، ووجهة "غ� مفهومة"ة لكفارة املسيح معتربها ة العقابيَّ يرماخر عقيدة ابلديلَّ كما رفض شال . األجيال الالحقة
صوفيَّة "عن الكفارة باعتبارها  الشخصيَّة  ة ، واستبدهلما بوجهة نظره اذلاتيَّ "ةاختبار�َّ "ة معتربها انلظر انلموذجيَّ 

رتاك�  بأن اتلأث� ال توقَّع يرماخرشال  حىت إن .اهللاويع �سوع بإىل تأث�  برشالوعظ، ينجذب ال  من خالل". رس�َّة
 البرش. إىل اسرتداد شامل جلميع   من األيامللفداء سيقود يف يوم 

ل شال  من   �شلك أسايسيف مفهومه  ىلع اخلدمةتَ�وَّن اتلدر�ب . يرماخر اتلعليم الالهو� يف انلهاية، َعدَّ
Wissenschaft،  انلحوي  اتلار�يخ  املنهجت �ل ة حلَّ تفس��َّ  مناهجدراسات انلقد األ�ادي� باستخدام أي

ام قادة  فيها يص� اخلدَّ "  مهنة"ب برهانًا ىلع تقوى اتلكرس، بل  ة تتطلَّ ة دعوة روحيَّ لم تعد اخلدمة املسيحيَّ .  اتلقليدي 
 . واضحة اجتماعيَّةأي مهمة  —للمجتمعات اليت �دمونها 

  ة تو�نجن لالهوت س لكيَّ ؤسِّ مُ  )F.C. Baur( هذه اكن فرديناند كر�ستيان بور انتشار الليربايلَّةمن ساعد ىلع 
)Tübingen School of Theology( . ةة داخل تار�خ املسيحيَّ أقحم فلسفة جورج فرِدرِك هيجل اجلديلَّ  وهو  .

ة  ملسيحيَّ ا  وقال إن أقدم أشاكل. ًدا قطا موثوقًا به وموحَّ ة منذ �شأتها لم ت�ن نظاًما إيمانيًّ افرتض بور أن املسيحيَّ 
اعرض بولس  و ). ٨: ٢يعقوب " (ناموس ملويك"ة قتنًعا بأن املسيحيَّ ظهر يف أورشليم حتت قيادة يعقوب اذلي اكن مُ 
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نظام الهوت  أي  —ة منفصلة يف رساتله إىل كنيسة رومية  ة أميَّ ا، طارًحا �سخة مسيحيَّ و�يًّ   ا ة تمامً ة ايلهوديَّ املسيحيَّ 
مع نظرة يعقوب عن اخلالص باإليمان    شلك حاد) �٤�تناقض تفس� بولس للترب�ر باإليمان وحده (رومية  و ُمفصل.  

ا من  نظاًما هرميًّ  بروما  ةبابتداع الكنيسة الاكثويلكيَّ  ةتار�يَّ  تويلفة  ت ة، ظهربعد قرون عدَّ ). ٢يعقوب (واألعمال 
 .ةا إضافيَّ ة ت�ر�ًما للقد�س�، وأرسارً األساقفة، وأعياًدا سنو�َّ 

 David( أثار كتاب ديفيد شرتاوس . ة حديثة عن حياة الرب �سوع ذاتيَّ  ظهر مرشوع أ�ادي� آخر بلناء س�
Strauss(  " حياة �سوع ) "Life of Jesus ة الرب �سوع  هيَّ ولأاعصفة من انلقد ألنه لم ينكر  ١٨٣٥) اذلي صدر اعم

معتربها  املسيح فقد رفض معجزات . للمعجزات اليت تذكرها األناجيلة الصحة اتلار�يَّ أيًضا فحسب، بل أن�ر 
دكما  إلثبات أن �سوع هو املسيَّا.د خرافات اختلقتها الكنيسة األو� �رَّ  اإلمجاع حول كتاب مارتن اكلر   توطَّ

)Martin Kähler  (" املدعو �سوع اتلار�يخ واملسيح الكتايب اتلار�يخبعنوان"  )The So-Called Historical Jesus 

and the Historical Biblical Christ ( ة  أقر اكلر بأن مجيع �اوالت بناء الس� اذلاتيَّ  .١٨٩٢اذلي صدر اعم
ه يف الوقت ذاته ا�از  لكنَّ . فيها ؤلِّ ات مُ ة ليسوع ىلع أساس ابلحث اتلار�يخ احلديث ستعكس حتًما حت�ُّ املوضوعيَّ 

رات ، رس�عة انلمو، القائلة بأن روايات العهد اجلديد غ� موثوقة �سبب األخطاء واتلصوُّ يربايلَّةاللإىل وجهة انلظر 
 . سقدَّ اب الكتاب المُ تَّ قة لكُ سبَ المُ 

ة اجلديدة دلراسة نصوص العهدين القديم واجلديد وجهات  ت األسايلب انلقديَّ رات، حتدَّ وا�ساقًا مع هذه اتلطوُّ 
ة�شأن    زمن طو�لانلظر املقبولة منذ   ق العقل احلديث  وقد استمر انلقد الكتايب بافرتاض تفوُّ .  سقدَّ الكتاب المُ   صحَّ

  . مسةيف وحدة أسفار موىس اخل )  Julius Wellhausen(ك يويلوس فيلهاوزن  شكَّ   فقد.  ىلع العقيدة القو�مة السابقة
ة  قبل عدَّ  وحده  موىس  كتابةىلع مدى قرون عديدة، عوًضا عن  تم مجعها  املصادر الوثائقيَّةمن  اافرتض أنها عددً و

  عةالُمرقَّ  طبيعةالر اتلار�خ ايلهودي أظهرت دة وأنماط الكتابة املختلفة وتطوُّ تعدِّ أسماء اهللا المُ  إن فقد قال. قرون
بولس  كتابةكوا يف رة لاكتبة األناجيل وشكَّ اقرتح علماء العهد اجلديد توار�خ متأخِّ كما . سفار موىس اخلمسةأل

 . ةللرسائل الرعو�َّ 

�ت  يف أمر��ا قبل حلول القرن اتلاسع عرش، �رسَّ   الليربايل.الالهوت    ظهورة ىلع  وهكذا هيمنت اجلامعات األملانيَّ 
)، Unitarianism(ة ناكرة اثلالوث يَّ واتلوحيد) deism( الر�و�يَّةضالالت �تلفة عن اإليمان القو�م، مثل 

حىت القرن اتلاسع عرش، اكن اتلعليم .  ن، إىل قطااعت صغ�ة من الساكَّ )Transcendentalism(  والفلسفة املتعايلة
ة ب� الطوائف  الاكلفينيَّ  ت، تراجع مع مرور العقود ل�ن . انيا جيًال عن مثيله يف أمل ا رً الالهو� يف أمر��ا متأخِّ 
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ما إذا   حول واندلعت اجلداالت احلادة ب� القسوس وأساتذة الالهوت . ةوالكنا�س املستقلَّ  ،ةواملعمدانيَّ  ، ةاملشيخيَّ 
 . عةة املتنوِّ يَّ بات الرسامة للسماح بمز�د من اآلراء الالهوتتطلِّ اإليمان السابقة ومُ  إقراراتاكن �ب تعديل 

  الليربايل س الالهوت  ؤسِّ ة، مُ ستقلَّ حدى الكنا�س المُ إل  ا راعيً اذلي اكن  ،  )Horace Bushnellبوشنيل (  وراسصار ه
كما  . الكربى اثلانية هضةجت هل انللشخيص إىل اإليمان اذلي روَّ ا حوُّلى التشديد ىلع اتل حتدَّ  فقد. يف أمر��ا 

  ائق ة وسيلة مناسبة للتعب� عن احلقاستقىص ما إذا اكن تعقيد اللغة ادلينيَّ و. ارة ة للكفَّ األخالقيَّ دافع عن انلظرة 
 . ةالالهوتيَّ 

واشنطن جالدِّن  القس طالب ف. الليربايلَّة اإل�يليَّةدت حر�ة اإل�يل االجتمايع الحًقا يف القرن ذاته، جسَّ 
)Washington Gladden ش ونبياملعمدا� والرت راوش القس و، ةستقلَّ حدى الكنا�س المُ إل ا راعيً )، اذلي اكن  
)Walter Rauschenbusch(    تنظيم  يف  ال  دافعوا عن حقوق العمَّ   كما .  ةىلع املسيحيَّ   العمل االجتمايعبإضفاء طابع

ة  ون ىلع أن املسيحيَّ عيُّ ون االجتما ة ىلع تأسيس ملكوت اهللا، أرص اإل�يليُّ األملانيَّ الليربايلَّة    أ�يدبرتديد ت.  انلقابات
  املعتقدات سابًقا ىلع أن العمل االجتمايع يتبع اإليمان الفردي و�ضع تلصحيح أرصَّ اإل�يليُّون . ة بطبيعتها ثور�َّ 

وا  الليربايلِّ�قادة  الل�ن .  ةالالهوتيَّ   .ةغي� اثلقافة األمر��يَّ أ�رب تلة أولو�َّ إعطاء ىلع أرصُّ

حافظ� �شأن  � والمُ ميِّ ت اخلالفات، اليت لم يبد هلا نهاية ب� اتلقدُّ ة األو�، استمرَّ واحلرب العامليَّ  ١٨٧٠ب� اعم 
ر لتشارلز  ة اتلطوُّ نظر�َّ   انلظر إىلة  ارة، و�يفيَّ ة املسيح، والكفَّ لوهيَّ أ ة، والسلطة الكتابيَّ :  من املوضواعت   كب�ة�موعة  
ة الالهوت جبامعة بوسطن،  ة شياكغو لالهوت، والالهوت الشخيص يف لكيَّ لكيَّ  واقعيَّةاالختالفات ب� إن . دارو�ن 

 الليربايل.  الالهو�  اتلعليميف  لحوظ ع املاتلنوُّ أوضحت ة يونيو لالهوت واتلعليم العم� اتلجر�يب يف لكيَّ 

ة يف الواليات املتحدة  يَّ ة واسعة يف الكنيسة املشيخانترشت �اكمات اهلرطقات اليت حظيت بتغطية إعالميَّ 
أشهرها �اكمة �شارلز  اكن . اإليمان إقرارات� بارز�ن بانتهاك معاي� ة، باتهام راعة وأساتذة أ�اديميِّ األمر��يَّ 

فيف خطاب تنصيبه أستاًذا لالهوت  . ة يونيون لالهوت يف مدينة نيو�ورك من لكيَّ  )Charles A. Briggs( بر�ز
  وأن�ر كتابة موىس لألسفار اخلمسة، وهاجم برضاوةٍ . لنقد الكتايبل فةاملتطرِّ  تائجانلعن  ةٍ قوالكتايب، دافع بر�ز ب

  عليه و. لكث� من األخطاءىلع اس قدَّ ىلع احتواء الكتاب المُ  ات العهد القديم، وأرصَّ الضعف األخاليق لشخصيَّ 
 . ١٨٩٣اعم  منصبه �سبب آرائهمن )  PCUSA( ة يف الواليات املتحدة دته الكنيسة املشيخيَّ جرَّ 

 لليربايلَّةبل أدى املد املتصاعد . ة يف أمر��ا ت األزمة الالهوتيَّ نهاية القرن اتلاسع عرش، لم ي�ن قد ُحلَّ  حبلول
 . يف أمر��ا  الكنسيَّةب� الطوائف ربى ة كُ ملواجهات مستقبليَّ  تمهيد الطر�ق� هلا إىل ومقاومة اإل�يليِّ 
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لعديد من  ا  هو ألَّفو. حةصلَ ة الالهوت المُ أندرو هوفكر األستاذ الفخري تلار�خ الكنيسة ب�ليَّ دبليو ادلكتور 
) Charles Hodge: The Pride of Princeton(و ) Piety and the Princeton Theologians( بما فيها الكتب، 

 .)Revolutions in Worldview(و

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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