
علم الاّلهوت
جذوره ومضامينه وتطّوراته املعرفّية

]*[ [1[ Ian Markham بقلم إيان مرخام

ثيولوجيا Theology،  أو علم اللهوت، هو كلمة مركبة من كلمتني من اللغة اليونانية. »ثيو« 

تعني اإلله و»لوجس« تعني كلمة. وثيولوجيا تعني »كلمت عن اإلله«. 

يُركّز علم اللهوت عىل ماهية اإلميان، ولهذا فهو علم متجذر ف الرتاث املنقول. لهذا يقال 

»اللهوت ف الديانة املسيحية« أو »اللهوت ف الديانة اليهودية« أو يُعادلها ف اإلسلم من 

مصطلحات تعكس مهمة هذا العلم مثل علم الكلم وعلم األصول واإللهيات وسوى ذلك«. 

يلقي هذا البحث الضوء عىل الطرق املتعددة ف استعمل مصطلح اللهوت، ثم مييض 

إل تفصيل هذا العلم ف الديانة املسيحية مع اإلشارة إل بعض ما ميت بصلة لهذا العلم من 

الديانات األخرى.

املحرر

تشتمل هذه الدراسة عىل ثالثة محاور:

أـ مصادر علم الالهوت

ب ـ تأثري الحداثة أو التحّدث يف علم الالهوت

جـ  االتجاه املتوقع ملستقبل علم الالهوت

*ـ كاهن بريطاين املولد من الكنيسة األسقفية . تم تعيينه عميد ورئيس معهد فرجينيا اللهويت )VTS( ف أغسطس 2007. وحصل عىل 
الدكتوراه ف جامعة إكسرت ف اململكة املتحدة حيث ركز عىل األخلق املسيحية. حصل سابقاً عىل Litt م. ف الفلسفة واألخلق من 

جامعة كامربدج وBD ف اللهوت من جامعة لندن. سيم كاهناً ف الكنيسة األسقفية ف عام 2007.

.The Blackwell Companion to the Study of Religion :العنوان األصيل للمقال

ـ املصدر: 

the-blackwell-companion-to-the-study-of-religion.pdf/03/peiterleonardpesik.files.wordpress.com/2015

ترجمة: رفيق لّبون.



2 0 1 بيــع 7 ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

367 علم الاّلهوت

أواًل: كلمة الاهوت املتداولة

اقرتح لودويغ فتغنشتاين  )Ludwing Wittgenstein 1889-  1951( أّن الطريقة األفضل لبلوغ 

املعنى الحقيقي لكلمة معيّنة هو االطالع عىل كيفية استعاملها أو استعامالتها. فاألمر يتطلّب أن ال 

يحرص املرء معنى كلمة معينة يف تعريف واحد ال ثاين له،  وكام حال التعددية يف الطبيعة البرشية 

 Byrne and Clarke()1993 بايرن وكالرك الكلامت ميكن أن تشري إىل معاٍن متعددة )أنظر  فإن 

لهذه  رئيسية  معان  أربعة  هناك  األطروحة.  هذه  من  استثناؤها  ميكن  ال  الالهوت  وكلمة   .)1993

الكلمة يف املؤلفات.

املعنى األول هو الذي أرشنا إليه يف بداية هذا الفصل،  أال وهو محاولة الوصول إىل منهجية يف 

معرفة اإلله وعالقاته باملوجودات. إّن معظم األديان لها إميانها الخاّص عن طبيعة الحقيقة الكربى 

وكيفية السيطرة لهذه الحقيقة عىل عاملنا. هذه املعتقدات هي املحور يف تعريف علم الالهوت. 

إن هدف علم الالهوت ال يتوقّف عند تعريف هذه املعتقدات بل يتجاوز ذلك ليفيض إىل رشحها 

وتعليلها. والرشح هو اإلتيان مبعنى مرتابط لهذه املعتقدات. والتعليل هو إعطاء األدلة التي تثبت 

بأنها معتقدات حقة. إّن صعوبة الخوض يف هذا العلم أجربت الكثري من أصحاب العقيدة اللجوء 

إىل تربيرات راوحت يف طرحها بني غموض أو التباس. ومع هذا فإن علم الالهوت نفسه سيكشف 

للمرء ثبوت هذه التربيرات أو سقوطها.

والتداول الثاين لكلمة الالهوت هو محاولة تحديد الرؤية اإللهية لصفة أو لبيئة معينة. ولهذا 

من  الجنسية  الرغبة  أو  العيش  كسب  يف  الحقيقية  الغاية  إىل  يشريون  مسيحيني  دين  علامء  نجد 

الحقيقية ألي يشء  الغاية  إىل  ينظر  أن  للمرء  بأنه ميكن  والواقع  العقائدية،   أو  الدينية  ناحيتهام 

فعىل  من خالله.  اإللهية  والروابط  اليشء  هذا  غاية  إيضاح  ذلك  وراء  من  الهدف  يكون  أن  عىل 

الدنيوي )الكّد يف  العمل  الدين املسيحيني يتوّسعون يف تعريف  سبيل املثال نجد بعض رجال 

 Aquinas -1274 أو تعريف أكواينس )Augustine( )354 – 430( يف فكر أوغسطني )كسب العيش

الرؤية   بينهم يف  التباين  - 1564( وإظهار  كالفن )1509  أو    Luther  1483- 1546لوثر أو   1225

ڤولف  Volf  1991 لدبرت Ledbetter( 2001(. فإّن أحد رجال الدين قد يشري إىل أّن أوغسطني كان 

 )Aquinas( )يرى أّن املشقة يف كسب العيش هي عاقبة الخطيئة. يف حني أن أكواينس)اإلكويني

ذاته. لوثر  له قيمة يف  العيش  الكّد يف كسب  أّن  يُقيّم األمور بعقالنية أكرب ولذلك كان يرى  كان 

وكالفن)Luther and )Calvin  بدورهام أشادا تأكيداً أن الهدف للعمل الدنيوي هو خدمة الله. ويف 
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كل حال فإن رجل الدين يقوم بتعيني الرابط بني تعريف اإلميان يف الكتاب املقدس وتطبيق ذلك 

واقعاً وعمالً. وبعد طرح هذه الدراسة التاريخية،  ميكن لرجل الدين بناًء عىل املصادر الشارحة 

لإلميان أن يقرتح تفسرياً آخر ملعنى الكّد والعمل.

واالستعامل الثالث شاذ،  وهو القول بأن الالهوت إمنا يستخدم ليصف املعضالت التي ال حّل 

لها أو التعقيدات غري الرضورية. وهذا االستخدام متداول بشكل رئييس بني العلامنيني وامللحدين 

وبني الذين ال يعريون املاورئيات  اهتامماً. رئيس الوزراء الربيطاين األسبق هارولد ويلسون كان 

يصف الحوارات السياسية واألسئلة التي ال تناسب رؤيته بالالهوتية. وهدفه من ذلك هو تأكيد أنه 

ال فائدة من نقاش النقاط املطروحة ألنها ال تنتهي إىل نتيجة عملية. املروجون لهذا االستعامل 

يربرون موقفهم باإلشارة إىل الجدل املشهور يف العصور الوسطى حول عدد املالئكة التي ميكن 

أن ترقص عىل رأس إبرة يف آن واحد.

إذا أردنا تجاهل هذه الرؤية وهذا التداول الساخر لكلمة الالهوت فثّمة سؤال منطقيٌّ يطَرح: كيف 

ميكن للبرش أن يعلموا ماهيّة العامل العلوّي؟ اميانويل كانط )Kant 1724 -1804( رأى استحالة أن 

نفهم عامل الحقيقة مبا هو،  أو كام هو،  وبأنه يجب أن نشغل أنفسنا مبعرفة العامل الظاهري،  أو 

العامل كام يبدو لنا. بالنسبة إىل كانط وآخرين كرث ال ميكن لنا الخروج من أجسادنا ليك نكتشف 

حقيقة الوجود. وبتحقيق ذلك،  تكون إحدى تبعات علم الالهوت هي اإلقرار بأن منظومة املعارف 

لدينا محدودة،  ولذلك يتوجب علينا أن نعطي العقيدة أو اإلميان أهمية.

الرابع يف استعامل كلمة الالهوت وهو الشائع يف أوساط املسيحيني التبشريينّي وهو استعامل 

ناٍء عن املعرفة الفكرية. وبناء عىل هذا االستعامل فإن الالهوت عند هذه الطائفة هو ارتقاء )االرتقاء 

دون مقدمات( أو تفّوق املنطق البرشي عىل أدىن متطلبات العقيدة. وبذلك يكون علم الالهوت 

هو املربر الستعالئهم واالعتقاد بأحقيتهم املطلقة دون قيد أو رشط.

والنظرة هذه تبلورت بعد التحّرر العقائدي يف أوروبا يف القرنني التاسع عرش والعرشين امليالدي 

فالكثري من املسيحيني يعتقد بأن دراسة اإلنجيل،  تحليالً أو نقداً،  هو السبب يف تشويش فهمهم 

لـ “كلمة الله”. فبالنسبة إليهم إن أي دراسة أو تقييم كام ذكر أعاله يُعترَب وهامً،  وال ميكن ألي 

دراسة أن تعطي رشعية لـ »كلمة الله«. فاملقبول من علم الالهوت عندهم هو ما يرشح كلمة اإلله 

وما خال ذلك فهو جزاف.

نظرة  ولدّي  دين  فإين رجل  الفصل.  هذا  من  تبقى  ما  األول يف  التعريف  فسأستخدم  أنا  أما 
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)أي  األخريين  التعريفني  أّن  ذكر  من  بّد  وال  الالهوت.  لعلم  الخاصة  الوظيفة  عن  جداً  إيجابية 

هو  الالهوت  علم  بأّن  نُقّر  تجعلنا  التي  األسس  ما هي  أهمية:  ذا  تساؤالً  يثريان  والرابع(  الثالث 

باملوجودات  اإلله وعن عالقاته  متعددة عن  اعتقادات  أن هناك  والحال  الحّق؟  الطريق ملعرفة 

يف كل دين وبني األديان املختلفة. فكيف نقرر إذاً الحق بني تلك املعتقدات؟ كيف نوفق بني 

املصادر  دراسة  من  بد  ال  األسئلة  هذه  عن  لإلجابة  الالهوت؟  علم  حول  القامئة  االختالفات 

املختلفة لعلم الالهوت. والرتكيز سيكون يف الرتاث املسيحي مع اإلشارة إىل بعض ما يتصل 

ببحثنا هذا من الرتاث غري املسيحي.

مصادر علم الاهوت املنهجي

اتفقت كلمة األديان عىل أن البرش ال ميكنهم الوصول إىل معرفة الله بقدرتهم الذاتية. وبنظر 

الكثريين فإّن الله هو الكائن الذي خلق العامل وأوجد كل يشء. ولذلك فإنه من الصعب أن يكون 

للبرش،  وهم جزء صغري يف عامل التكوين،  القدرة عىل معرفة الخالق. ولهذا فإن األديان تعتمد 

عىل الوحي نصاً أو شخصاً لتخربنا عن الله. هناك إمكانية للوصول إىل معرفة الله بصورة جزئية 

فعىل سبيل املثال ميكن لنا تأمُّل الكون واستنتاج أّن له خالقاً أما التعيني ومعرفة الصفات اإللهية 

فال ميكن الوصول إليها إال عن طريق الوحي.

له كتاب أو  الكتاب املقدس. كل دين  الوحي أي  بأول وأهم نوع من  وبناء عىل ذلك سنبدأ 

كتب تختلف عن كتب األديان األخرى. فاملسلمون كتابهم القرآن الكريم )Qur’an( واملسيحيون 

كتابهم اإلنجيل )Bible(،  واليهود كتابهم التوراة )Hebrew Bible(،  والهندوس )Hindus( كتابهم 

الڤيداس )Vedas(،  والبوذيّون )Buddhists( كتابهم الترببيكاتيا )Tripitaka(. ومع ذلك فإننا إذا 

دققنا يف األمر فسيتبنّي لنا بأن املسألة أكرث تعقيداً مام تبدو.

الله عىل  التي أمالها  الكلامت  بعينه  القرآن املقدس )Qur’an( هو  بأن  يعتقدون  فاملسلمون 

نبّي أُمّي عاش يف القرن السابع امليالدي يف مكة )Mecca( واملدينة)Medina( يف شبه الجزيرة 

خطأ.  أو  ريب  يشوبه  ال  باعتبارهم  والقرآن  السعودية(.  العربية  باململكة  يُسّمى  ما  )أو  العربية،  

ويقال إّن بديع بيانه وجامل لغته العربية هام الدليل عىل أنه وحي مقّدس. ومع أن بعض األصوليني 

اإلنجيل  يصفون  قد   )conservative evangelical Christians( التبشريية  املسيحية  الطائفة  من 

)Bible( بصورة مُتاثل ما يصف املسلمون القرآن Qur’an( ولكن هناك مغايرة أساسية بينهام.

فالقرآن يبدأ كّل فصل أو كّل سورة)sura( ببيان )أي البسملة( تأكيداً أّن كّل ما ينبع هو محض 
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ما  أكرث  فإن  الغموض.  تشوبها  اإللهّي  للوحي  املسيحية  دعوى  فإّن  املقابل  ويف  الله.  كلامت 

يتىل أو يردد من اإلنجيل هو هذا املقطع: “كّل الكتاب هو إلهام من الله ونافع للتعليم والتوبيخ 

والتقويم والتأديب الذي يف الرّب” تيموثاوس)16:3(. واإللهام هنا يعني الوحي. وهذا ما يذكر يف 

التوراة،  وما ورد عن ذلك يف اإلنجيل فهو منقول عن التوراة القدمية. إضافة إىل ذلك فإن التوراة 

)Hebrew Bible( ليس فيها عبارة »كالم الله«،  بل العبارة »يقول الله« وهذا يؤكد أّن تبليغ األمة يأيت 

من الله بواسطة. ونضيف أيضاً أّن الكتب األخرى ال تدعي أنّها كالم الله. فعىل سبيل املثال فإن 

الزبور)Psalms( هو مناجاة أو كلامت ُمَخاِطبَة لله وليست العكس.

أّن  يؤكّدون   )Christian theologians( املسيحيني  الدين  علامء  فإن  األسباب  ولهذه 

السويرسي  فالعامل  الله.  كلمة  عىل  مبضمونه  يحتوي  وإمنا  الله  كلمة  ليس   )Bible(اإلنجيل

)Swiss( املشهور كارل بارث )Karl Barth( )1886 -1968( جزم بأن كلمة الله عند املسيحيني 

يف   )Gospel of John( يوحنا  وصايا  مقدمة  يف  ورد  ولذلك   .Jesus(()السالم عيىس)عليه  هو 

اإلنجيل بأن عيىس هو الكلمة التي كانت مع الله منذ األزل. ولذلك فإن بارث)Barth( اعتقد بأن 

التي هي عيىس عليه السالم. وهذا  الشاهد عىل »الكلمة«  الله ألنه  اإلنجيل)Bible( يصبح كلمة 

االعتقاد أو هذه الرؤية للكتاب املقدس مغايرة متاماً لنظريتها يف اإلسالم.

املصدر الثاين لعلم الالهوت هو املجتمع املؤمن حيث يكون رجل الدين فرداً من أفراد هذا 

الكتاب املقدس مع مرور  تفسري  الالهوت يف  تعبري لوصف  الديني إمنا هو  املجتمع. والرتاث 

الزمن. واملجتمع يؤثر يف األصول املعتمدة يف تفسري النص القديس كام يُؤكِّد الفيلسوف آالسدير 

 Which rationality? Who’s )( يف كتابه )عدالة من؟ عقالنية منAlasdair MacIntyre(ماكنتاير

Justice?( 1988(. فالتفسريات بالنسبة ملاكنتاير متجّذرة بالرتاث املنقول. فالنصوص تُفرسَّ أوالً ثم 

ل،  وهكذا دواليك،  وذلك نتيجة تأثر تراث ما برتاثات أخرى. تُعدَّ

املصدر الثالث لعلم الالهوت هو املنطق. إّن أهمية املنطق أو العقل تختلف من تراث إىل 

آخر. يف الغرب يدور الفكر أو املنطق حول محورين رئيسيني: الرتابط والتعليل.

فالعقيدة تكون مرتابطة عندما ال تخلو من التناقضات. معظم التناقضات يف الدين غري واضحة 

ما  ديناً  فإّن  املثال  نتيجة ظهور عقيدتني مختلفتني. فعىل سبيل  التناقض  يربز هذا  إمنا  املعامل. 

ر كل ما يحدث« فإن حرية اإلرادة هنا  ميكن أن يؤكّد اعتقادين: »البرش أحرار اإلرادة« وأّن »الله يُقدِّ

تعني بأن أفعالهم لبست عن سابق قضاء،  فكيف ميكن لله أن يقيض ويقدر أفعال البرش؟ وهنا 
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يكمن دور علم الالهوت يف التوفيق بني هذه العقائد،  كأن يقال إّن الله له سابق العلم باألفعال التي 

يختارها أو سيختارها البرش.

أهمية املنطق تختلف بني تراث وآخر. بعض الطبقات عند معظم األديان ترُّص عىل أهمية املنطق 

)MacIntyre(وبعضها اآلخُر يرّص عىل أّن العلوم الغيبية يف الدين ال ميكن فهمها باملنطق. ماكنتاير

تراث وأن “قواعد املنطق” ال ميكن فرضها عىل كل  النظري” هو وليد وإمالء  أّن “املنطق  يرى 

تراث،   كّل  استقاللية  تأكيده  خالل  ومن  فهو  واضح.  غري  طرحه  ماكنتاير  يحاول  ما  ولكن  دين. 

االعرتاض عىل  كان شديد   )MacIntyre(ماكنتاير األديان.  الرتابط بني  أو  للتناسب  معارضاً  يبدو 

الفيلسوف اإلنكليزي بيرت ونش )Peter Winch( الذي كتب:

إن معايري املنطق ليست هبة من الله،  ولكنها تربير العتبارات فكرية محدودة ومرتبطة مبقتىض 

ولكل  آخر.  حال  والدين  حال  الحسية  العلوم  فإن  املثال،   سبيل  عىل  االجتامعية.  الحياة  حال 

معايري وضوابط فكرية عىل حدة.. ولكن ال ميكننا الجزم بأن العمل بالعلوم الحسية منطقّي أم ال 

وكذا القول يف التمسك أو العمل بالدين. فكالهام غري منطقي. )ونش 1958 ص100 101( مثة 

اعرتاضات لـ ماكنتاير)MacIntyre( عىل هذا الرأي.

أوالً إن رؤية ونش لتأثري العرف تؤدي إىل صعوبة فهم الرتاث التاريخي. فعىل سبيل املثال،  

فأولئك  عدمه.  إىل  بالشعوذة  يؤمن  مجتمع  من  تحوالً  عرش  السابع  القرن  يف  اسكتلندا  شهدت 

املعنيون بهذا التحول طرحوا أفكاراً علمية وفكرية أّدت إىل هذا التحول. أما الذين عاشوا يف فرتة 

التحول فإن رؤيتهم لعامل فيه شعوذة انحرست فكرياً ملصلحة رؤية عامل ال شعوذة فيه. ولذلك 

فليس ميكننا القول إّن لكل رؤية فكراً خاصاً منفصالً متاماً عن اآلخرين. ولذلك فإن تحليل ونش 

مل يكن صائباً.

ثانياً فإن ونش )Winch( يقول إّن الرتجمة العملية يصعب فهمها. ماكنتاير )MacIntyre( يصفها 

هكذا:

 King James( لنفرتض عبارة قالها أحد املنظرين الزنديني أو امللك جيمس السادس أو األول

.)VI or I

»الشعوذة أمٌر حقيقي«. ولنفرتض عبارة أخرى قالها مشّككون الحقون: »الشعوذة أمر غري حقيقي«. 

ال ميكن ترجمة العبارة الثانية عىل أنها نفي للعبارة األوىل إال يف حال إحدى العبارتني قبلت أو كتبت 
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حرصاً لنفي األخرى. ولذلك فإنا إذا مل نستطيع من موقعنا ويف لغتنا إنكار ما يقول املنظر الزندي 

أو امللك جيمز King  James،  فإننا وللسبب نفسه ال نستطيع ترجمة عباراتهام عملياً إىل لغتنا. 

إن خصوصية األعراف تفيض  إىل خصوصية لغوية. وهذا ما يجعل املقارنة بني عرف وآخر أمراً 

مستحيالً. ولكن وبالتأكيد فإّن أّي قراءة أو ترجمة ليست مستحيلة. )ماكنتاير 1970 –ص 129(. 

إن عامل الدين اإلنكليزي كيث وورد )Keith Ward( يؤكّد النقطة نفسها وهي رضورة افرتاض 

عوامل فكرية مشرتكة: هناك بعض املعايري البسيطة التي ميكن أن نبني عليها الحقائق يف الدين 

أو مواضيع أخرى. فالفكر يتطلب استحضار مؤّهالت واسعة من الذكاء،  مبا يف،  سعة يف تسلّم 

صحيح للمعلومات،  ومقارنة تلك املعلومات مبا هو مامثل لها،  ثم استنتاج واستنباط طبقاً لقواعد 

املنطق والربط الفعيل بني األسباب وغاياتها. فاإلنسان املفكر ميكنه العمل مببادئ منهجية جلية 

املبسطة هي رضورة ألي شكل من  الفكرية  األساليب  إن هذه  املنشود...  الهدف  للوصول إىل 

ليست وال  البسيطة  الفكرية  فكرية. وهذه األسس  املنظمة عىل أسس  الحياة االجتامعية  أشكال 

ميكن أن تكون حكراً لعرف دون آخر )وورد 1934 ص319(.

فاملعرفة  الله.  معرفة  هنا  واملعنى  املعرفة،   هو  املنهجي  الالهوت  لعلم  األخري  املصدر 

 Friedrich( سكاالمياخر  فريدريك  األملاين  الدين  عامل  الدين.  لُّب  الدين  رجال  بعض  برأي 

الله.  عىل  بالتوكل  العرفان  هو  املسيحي  الدين  قلب  أّن  أكّد   )Schleiermacher 1768 1834

الله. هناك طروحات متقدمة يف علم  يتبعها من معارف عن  إلينا كل ما  بالتوكل تسوق  واملعرفة 

الالهوت قالت أّن املعرفة هي معرفة عباد الله،  وخصوصاً املستضعفني منهم. وأهميتها تكمن يف 

ك بها بقوة. فدعاة تحّرر املرأة،  عىل  أنّنا من خالل فهمنا العقائدي توقظ فينا روح العدالة والتمسُّ

سبيل املثال،  يؤكّدون أّن معرفة املرأة بالله مل تُعَط أّي أهمية. وعىل الوترية نفسها هذا القول فإن 

السود أو األفريقيني يؤكدون أّن الفكر الذي َروَّجه البيض كان ظاملاً. فإن معرفة الله بني األرباب 

البيض تتنافر متاماً مع مثيلتها بني العبيد السود.

لدينا إذاً أربع مصادر رئيسية لعلم الالهوت:

أ( الكتاب املقدس

ب( املجتمع أو األمة

ج( العقل

د( املعرفة. 
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وهذه العوامل األربعة تختلف يف حبكتها وتفاعلها بني تراث وآخر عالوة عىل ذلك،  فإن معظم 

األديان تفرعت منها علل ذات تنوعية وخيارات متفاوتة. فاإلسالم كام قلنا جعل القرآن هو املحور 

األساس ولكن بعض ملل اإلسالم كالصوفية)Sufism( جعلت علم الغيب أو املعرفة باملاورائيات 

جهة  من  املقدس  الكتاب  بني  العالقة  يف  يكمن  فإنه  املسيحية  يف  الخالف  أما  املحور.  هي 

)Trent( وبعد عقد مؤمتر ترينت  ،)Roman Catholics( والكنيسة من جهة أخرى. فالكاثوليك

يف القرن السادس عرش،  أكّدوا أّن الكتب املقدسة لديهم تحتاج إىل الكنيسة لتفسريها. وباملقابل 

فإن مارتن لوثر)Martin Luther(،  أحد مؤسيس الطائفة الربوتستانتية )Protestantism(،  عارض 

قائالً إّن الكنيسة يجب أن تطيع وتنقاد لإلرشادات املنطقية يف الكتاب املقدس. ولذلك فالسلطة 

املطلقة يف الكنيسة الربوتستانتية)Protestantism( هو الكتاب املقدس.

مثال آخر لتوضيح كيفية تفاعل املصادر األربعة هو ما يدور يف فلك التساؤل عن مكانة العقل. 

تأسياً بـ ريتشارد هوكر )Richard Hooker )1554 – 1600( يقول أنجليكان )Anglicans( إّن الدين 

هو كريس ذو ثالث قوائم، الثالثة منها العقل بعد األُوليني أي الكتاب املقدس والرتاث )املنقول(. 

ومنذ عرص النهضة فإن املسيحيني املتحرضين أعطوا العقل أهمية خاصة.

باالكتشافات يف مجال  وتُعارض  تُناقش  الكنيسة أصبحت  مفروضة من  كانت  التي  فاملفاهيم 

العلوم الحسية. الناقدون لهذه الطريقة يف التفكري أكدوا بدورهم أّن العقل أصبح أداة لتقييم العقيدة 

املسيحية. املدافعون عن العقل ردوا عليهم بدليل أن غاليليو )Galileo( كان محقاً واإلنجيل مخطئاً.

هناك حوار آخر ذو أهمية حول مكانة التأريخ. عىل سبيل املثال فثمة فرق بني النظرة للعصور 

املاضية،  كام رآها كاتب الوصايا حتى كاتبو اإلنجيل،  وبني توقعاتنا واحتياجاتنا يف يومنا الحارض. 

بالنسبة للوصايا فإن وظيفة التأريخ هو إيضاح أهمية املايض من أجل الزمن الحارض. فالكاتب كان 

مهتامً مبكانة دار العبادة. فامللوك األربعة الذين توسع الكتاب يف ذكرهم هم داوود )David( )الذي 

الهيكل(،  واملصلحان  أو  )لبنائه املعبد   )Solomon( سليامن )القدس جاء مبركب اإلميان إىل 

للمعبد )يوشيا وجوش( )Josiah،  Joash(. الكثري من امللوك اآلخرين الذين حكموا فرتًة أطول 

ومبعايرينا الحضارية أظهروا العدل،  كانوا أكرث أهمية ولكن مل يذكروا كغريهم. فكاتب الوصايا 

يرى أن وظيفة نقل املايض هو إبالغ تحديات الحارض وتحديده.

الثانية فإن حساسيتنا الحارضة للتأريخ كرّست اهتاممنا للسؤال عن دقة ما جرى.  ويف الجهة 

النهضة هو دراسة  إنجازات عرص  إنجاز مهم من  يفهم مبعطياته.  أن  إلينا املايض يجب  بالنسبة 
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ر املايض للتبليغ عن شؤون الحارض،  يجب أن نستخلص  التاريخ مبوضوعية. فبدالً من أن نَُسخِّ

فعلوا.  ما  يفعلوا  آنذاك ألن  القصة  بأصحاب  دفع  الذي  والسبب  املايض،   ما حدث يف  حقيقة 

باختصار،  إن وظيفتنا اليوم أن ننظر إىل التأريخ ونقيمه مداراًة ومجاراًة لألشخاص واملجموعات 

املعنيني.

النقاش عن املصادر والطرائق وملتقياتها أدخلنا عىل موضوع القسم التايل: وهو تأثري الحداثة 

يف دراسة علم الالهوت. وهذا هو موضوعنا التايل.

احلداثة وعلم الاهوت

بالنسبة لعلامء الدين الذين يعتربون أّن عرص النهضة الفكرية أدى إىل تحويل جوهري يف فهم 

أنفسنا ومكانتنا يف الكون،  فإن الحساسية التاريخية هي املفتاح. املتخصص يف دراسة اإلنجيل 

اإلنكليزي ليزيل هولدن)Leslie Houlden( املشهور بقوله: »يجب أن نتقبل مكانتنا،  التي أُورِثْناها 

بفعل النهضة الفكرية وأن نستخدمها عىل أفضل الوجوه«. )هولدن 1977 ص125(. دينيس ناينهام 

)Denis Nineham( )1976( توسع يف تفصيل دالالت الالهوت عند املسيحيني. فأشار إىل أن 

حساسيتنا التاريخية نبهتنا إىل االختالفات الشاسعة يف العصور السابقة وعرصنا هذا. فحقيقة األمر 

أنه ال ميكننا اإلميان بعقيدة ما بطريقة مامثلة ملا اعتقده السابقون. فلنأخذ مثاالً واضحاً،  االعتقاد 

أما ما بعد كوبر  باملعراج يف كون تالقي األبعاد يفرتض عروج عيىس إىل سامء فوق السحاب. 

نيكوس)post-Copernican( ونظريته عن الكون،  فإن وصف السامء عىل هذا

 النحو مل يعد وارداً. فالعامل الفليك األمرييك،  كارل ساغان  Karl Sagan،  أبلغ القسيس جان 

لن  فإنه  الضوء  برسعة  األرض  من  انطلق  إذا  بأن عيىس   )Bishop John Shelby Spong( شلبي 

يتجاوز النظام الشميس حتى بعد ألفي عام من انطالقه )سبونغ 1998 ص 41-40(.

فرؤية املحافظني من املسيحيني تحث عىل تعديل االعتقاد ليشمل االرتفاع عن األرض عدة 

أميال )رشحاً ملا يف اإلنجيل( ثم االنطالق إىل عامل مواٍز لعاملنا )استعامالً للغة الفيزيائية الحديثة(. 

وبهذا فإن هذا التعديل يف االعتقاد باملعراج ليس مامثالً لنظريه القائل »عرج إىل السامء« والوارد 

يف األصول. النقاش يف أهمية التاريخ محوري يف علم الالهوت الحديث. فإن حساسياتنا يف زمن 

النقاش يف عرص الحداثة ركزت يف معرفة »الدقة يف ما حصل«،  أما حساسيات ما بعد الحداثة 

طرحت تحدياً لرشعية السؤال عام حصل. إن إمكانية استجواب املايض من قبل مراقب أجنبي 

أحداث  مختلفة.  رؤية  تكونت  فقد  ذلك  عن  وبدالً  مستحيل.  أمر  هو  مختلفة  زمنية  خلفية  ومن 
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املايض تأيت إلينا بشكل رئييس بنصوص مكتوبة.. كل النصوص تتطلب تفسرياً. فالدقة املنشودة 

من معرفة ما عناه النص ملن سمعه أوالً ليست صعبة املنال وحسب،  بل تحتاج إىل أن يكون 

لنا إمكانية االنتقال بأعرافنا إىل عامل آخر. فال ميكن لنا أن نربط القرون السالفة التي كانت بيننا 

وبني النص. الحداثة افرتضت أّن الحقيقة – دقة وصف األمور كام هي ممكنة. أما بالنسبة لعلامء 

الدين املتأثرين بعرص ما بعد الحداثة فال وجود ملا يسمى بـ »معطيات مبهمة«. فلنستعرض مثالً 

التشخيص فيها  الثالث عرش كان  القرن  ناينهام،  معاناة شخص من عارض أو نوبة يف  استخدمه 

الِجّن. أما يف القرن الحادي والعرشين فنوبة كهذه تشخص بداء  عىل أنه مسحور أو متلبّس من 

الرصع. املعطيات الحسية الصورة املرئية بالعيون مل تتغري،  بل الذي تغري هو التفسري. هذا الحس 

املضاعف يف التفسري أنتج نظريات خاصة ومختلفة. دعاة التحرير وأنصار حقوق املرأة من علامء 

الدين أكدوا أّن الواقع املعييش من جهة والعصبية ضد املرأة من جهة أخرى هام املفتاح يف فهم 

النص. العقيدة يف الحث عىل التحرر انطلقت من الكنيسة الكاثوليكية يف أمريكا الالتينية. إن هذه 

العقيدة قويت من خالل فهم جديد يف قراءة التهجري يف »الهجرة 3«،  واألمثال التي بينها عيىس يف 

فصل لقامن. فمن خالل هذه القراءة فإن املرء ال يستنتج أّن كل ما هنالك هو نجاة الفرد أو العفة 

أو االهتامم باملسائل الروحية. بل عىل العكس،  فإن املعدمني يف أحزمة الفقر يف الربازيل يعرّفون 

بأنفسهم من خالل مأساة التهجري )املذكورة أعاله( ومن خالل وعد الله بتحرير خلقه من العبودية 

لآلخرين. فبيان عيىس بأن »األثرياء سيجدون صعوبة يف الدخول عىل مملكة اإلله«. املعني به هم 

»ألثرياء« الذين يستخدمون سلطتهم الحتكار كل الرثوات.

كنظرائهم  القوة.  زاوية  من  املقدس  الكتاب  يدرسون  الدين  من علامء  املرأة  دعاة حقوق  إن 

الديانة املسيحية للرثاء والذكورة،  وتهاونها بشؤون  التحرير،  فإنهم مستاؤون من دعم  من دعاة 

املرأة. فتاريخياً،  األثرياء من الذكور استأثروا بكل الخيارات أما النساء فعانني الظلم،  واالضطهاد،  

واالغتصاب حتى القتل. فلذلك كرس الدعاة إىل تحرير املرأة من علامء الدين جهودهم لفهم أنه 

كيف ميكن للديانة املسيحية أن تسمح أو ترعى هذه األفعال. 

»تيموثا«  فهذا  الذكور.  بأفضلية  شك  يشوبها  ال  مبعان  تتلفظ  أحياناً  ديني  نص  من  فقرة  فإن 

)Timothy( يؤكد أّن آدم )Adam( خلق أوالً،  وأن حواء ارتكبت أول خطيئة. ولهذا السبب كانت 

بأعظمية  اإلقرار  أخرى  الرجال. وأحياناً  تعليم  فالنساء محرَّم عليهن  النساء.  للرجال عىل  السلطة 

عندما  ولكن  عادياً  يبدو  قد  »األب«  بلغت  اإلله  إىل  فاإلشارة  مبارشة.  غري  بصورة  يظهر  الذكورة 

يكون الحضور من الرجال فقط كام يف عامل الرهبان املانع للزواج،  فهناك تكمن أهمية إضفاء 
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لتحرير املرأة من علامء  الدعاة  يعزز رؤية  يساوره شك. ومام  اإلله كواقع ال  الذكورة عىل  صفة 

الدين،  ما هو شائع ومعروف وهو االعتقاد بأن املسيحية تأثرت بشكل كبري بثنائيتي العرص اليوناين 

والروماين. ومن هاتني الثنائيتني ترسبت أفكار كان لها الدور يف انتشار أفضلية الذكورة.

الثنائية األوىل هي بني اإلله من جهة واملادة من جهة أخرى. والثنائية الثانية هي التي بني الروح 

والجسد.

فالنقاش يدور هكذا: الثنائية بني الله والعامل بحيث إّن الله ُخلٌْو من العامل،  وهو املسؤول عن 

فناء املادة التي يتكون منها العامل،  والغلبة للروح التي هي الله. الله كان قبل العامل وسيبقى بعد 

نهايته. العامل هو تكوين زائل. ولذلك فإن العامل املادي ال قيمة له. ولهذا فإنه غري مثري للدهشة 

بأن مسيحيي الغرب ال يكرتثون لألزمة البيئية التي تهدد كوكبنا.

إضافة إىل هذه الثنائية مثة اعتقاد بأن الجسد يفنى و»الروح« اإلنسانية تبقى ولهذا فإن الدين ال 

يعطى أي قيمة للجسد. التبعات لهذا القول مهمة جداً للقائلني بأفضلية الذكورة. من املسلَّامت 

يف األعراف افرتاض أن الرجال وبسبب أفضلية عقلهم وقوتهم هم أقرب إىل الله وأن النساء أقرب 

إىل الطبيعة.

الرجال يشبهون الله والسبب هو إعطاء الله صفات ذكورية. ألن املتعارف عليه أن الرجل يتمتع 

بالحكمة والقوة،  وهاتان صفتان من الصفات القدسية،  أما النساء فمكانهن مع الطبيعة »األم« ألن 

وظيفة كلتيهام هي التكاثر. ولهذا جاء ذم الحيض من التوراة القدمية )سفر الالويني 19:15 – 23( 

فالرجال يخافون القوة التناسلية عند النساء. إضافة إىل ذلك،  فإن شكل اإلناث يثري الشهوة الجنسية 

عند الرجال فتكون عامالً يف تقليص قدرة السيطرة عىل أهوائهم. وبهذه االفرتاضات التلقائية عرفاً،  

يتمخض القول بالتربير الحاصل لسلطة الرجال. إن الزواج مؤسسة اجتامعية حيث إّن الرجل يكون 

»رب البيت« وعىل هذا فإن الفرص املتاحة للنساء ألي دور قيادي يف الكنيسة أو العامل محدودة جداً.

انتقادات دعاة تحرير املرأة للدين تأخذ طابع ما أسميته بـ »أطروحة شخصية«،  )مارخام  إن 

)Markham 2004 ص 95( هدفها فهم الرس يف انشغال أو انهامك األمة املسيحية وبشكل أوسع 

الحضارة الغربية بهذه األطروحة. فعىل سبيل املثال،  إن عيىس مل يتكلم عن موضوع الجنس إال 

قليالً فلامذا إذا هذا االهتامم الكبري للكنائس مبوضوع الجنس؟ ما السبب يف ولع الناس باألوصاف 

الذكورية لله،  مع العلم أن كل علامء الدين يقرون بأن الله يف ذاته أعىل من أن يوصف بجنس؟ 

األطروحة الشخصية لدعاة تحرير املرأة تجيب عن هذه األسئلة.



2 0 1 بيــع 7 ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

377 علم الاّلهوت

إذا نظرنا إىل الهند فإن هذه األطروحة أقل تداوالً. فاملتعني يف أطروحة تحرير املرأة هو أن 

الديانة املسيحية يجب أن تعيد النظر يف وصفها لله. وهذا ما طرحته العاملة الدينية سايل ماكفاغ 

Sally McFague1993. آملة أن تعتدل بذلك أعرافنا فتقلل االهتامم والرتكيز يف الذكورة وتصبح 

أشكال  عديدة عىل  بآلهة  واملتجيل  بالواحد  الله  الهند تصف  أن  من  وبالرغم  للبيئة.  عداوة  أقل 

إناث،  فإن املجتمع فيها يتمحور حول أفضلية الذكورة،  ومن ناحية أخرى فإن االهتامم بالبيئة شبه 

معدوم. »كووك پوي« الن يف كتابها )Introducing Asian Feminist Theology 200(،  أكدت 

أنّه يجب عىل دعاة تحرير املرأة يف الغرب أن ال يعوملوا انتقاداتهم للمسيحية.

تقول يف كتابها: يف الوقت الذي يتوجب عىل دعاة تحرير املرأة يف الغرب إما تحّدي الروابط 

املتينة بني املرأة والطبيعة وإّما إيجاد أبعاد إيجابية ملا تجسده املرأة يف قربها للطبيعة،  فإن دعاة 

تحرير املرأة من علامء الدين يف الرشق األقىص يواجهون األعراف التي متجد الطبيعة ويف الوقت  

نفسه تنظر هذه األعراف إىل جسد املرأة نظرة احتقار. »پوي الن« )2000 ص115(.

وليدة  التي هي  التاريخ  تجاه  للحداثة ركزت يف حساسيتنا  معالجتنا  إّن  القول  هنا ميكن  إىل 

النهضة الفكرية. وهذه الحساسية بدورها أدت إىل حساسية تجاه التفسري. وهذه بدورها أّدت إىل 

التفسريات  التساؤالت حول املستفيد من هذه  أثاروا  الذين  بزوغ حركة »املفرسون املشككون« 

للنص الديني. إن عقيدة دعاة التحرير من العبودية ومثيلتها لدعاة حقوق املرأة،  هام عيّنتان لهذه 

األطروحة التي متّخضت عن الحساسية تجاه التاريخ يف عرص النهضة.

موازاًة لهذه الحساسية تجاه التاريخ كان بزوغ العلوم الحسية الحديثة. واملشهور بني الناس بأن 

العلوم الحسية تشكل التحدي األكرب للدين. إن محاكمة غاليليو )Galileo( )1564 1642( الذي تجرأ 

   Darwin’s أن يتحّدى أفكار الكنيسة الكاثوليكية عن النظام الكوين،  والعداء الدفني لنظرية داروين

1882 1859  يف االنتقاء الطبيعي هام منوذجان فقط عن عمق الرصاع بني الدين والعلم الحيس. 

فاالعتقاد السائد الذي كان أن الكواكب تسري يف أفالكها بقوة الله أما اآلن فاملعروف أنّها عىل ما 

هي بقوة الجاذبية. إن الكوارث الطبيعية طاملا اعتربت عقاباً من الله أما اآلن فهي تفرس علمياً. العامل 

البيولوجي اإلنكليزي ريتشارد داكنز )Richard Dawkins( يعلق عىل ذلك بجرأة فيقول:

»نحن نعلم عىل وجه التقريب متى بدأ الكون وملاذا الهايدروجني هو املادة الرئيسية فيه. نحن 

نعلم كيف تتكون النجوم وكيفية التفاعل يف أعامقها لتحويل الهايدروجني إىل مواد أخرى،  والنتيجة 

هي والدة الكيمياء يف عامل الفيزياء. نحن نعلم القواعد األساسية حيث يتحول عامل الكيمياء إىل 
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التكاثر  التي متكن من  القاعدة  نعلم  الذايت. نحن  املادة وتكاثرها  بيولوجيا بحسب منو جزئيات 

الذايت،  أال وهي نظرية داروين )Darwin’s( يف االنتقاء الطبيعي لكل األحياء حتى البرش.

إنه العلم،  وحده العلم الذي أعطانا هذه املعرفة،  وأعطانا إياها برونق وكرثة وبأدلة وتفاصيل 

دامغة. اتفقت األدلة بشكل قاطع عىل أن نظرة أو إجابة علم الالهوت عن كل سؤال من هذه األسئلة 

معظم  ضد  املناعة  لقاحات  منح  القدرة يف  وله  الجدري،   وباء  أباد  العلم  الخطأ.  فادحة  كانت 

الجراثيم القاتلة،  وبإمكانه قتل معظم الجراثيم التي كانت تسبب التهابات مميتة.

الالهوت مل ينجز شيئاً إال كالماً عن قرارة الخطيئة. أما العلم فبإمكانه أن يتنبأ بالتوقيت لظهور 

وأرسل  القمر،   إىل  اإلنسان  يوصل  العلم  خسوف.  فيها  يحدث  التي  وبالثواين  معني،   مذنٍب 

أما كفن  العظام املتحللة،   بإمكانه أن يحدد عمر  العلم  صواريخ استطالع حول عطارد والزهرة. 

العصور  أوهام  من  وهم  إال  هي  ما   )Turin(تورين مدينة  إىل  الصليبيون  به  جاء  )الذي  املسيح 

املظلمة. العلم يحدد بدقة الحمض النووي DNA وتركيبته لكثري من الجراثيم،  وسوف يتمكن 

قريباً من تحليله وتحديده لبني البرش.

هل من يشء جاء به علم الالهوت وفيه أدىن فائدة ألحد؟ متى نطق علم الالهوت بيشء فيه 

حقيقة أو يشء ليس من الواضحات؟ استمعت إىل علامء دين وقرأت لهم وناظرتهم فلم أسمع شيئاً 

 Dawkins in( مهاّمً فيه أدىن فائدة،  أو غري مكّرر وسخيفاً أو خطأ فاضحاً.  داكنز يف كتاب مرخام

Markham 2000 ص23-22(.

التناقض  الناس،  إال أن هذا  للدين لها أثر بني  التي تجعل العامل مناقضاً  مع أن هذه الصورة 

اتخذ أشكاالً أخرى يف الدوائر العلمية. ففي القرن العرشين قال عدد من الفيزيائيني أن املنبثق أو 

الظاهر من علوم الفيزياء الحديثة يتطابق مع وصف علم الالهوت للكون. عاملان يف الفيزياء كان 

لهام أهمية خاصة عىل هذا الصعيد. بول ديفيز)Paul Davies( )1983( ناقش لتأييد فكرة الربوبية أو 

االعتقاد بإله خالق دون تشخيصه،  بينام دافع جون بولكنفهورن )John Polkinghorne )1991 عن 

 )Einstein and Heisenberg( كل العقائد الرئيسية للديانة املسيحية. إن فيزياء أينشتاين وهايزنربغ

كونية واسعة  آفاقاً  لـ ديفيز وبولكيفهورن )Davies and Polkinghorne( فتحت  بالنسبة  الحديثة 

وغري خاضعة للتنبؤات وهكذا عامل يتالءم مع املنطق وحرية اإلرادة.

عليها  تقوم  التي  واالفرتاضات  الالهوت.  علم  إىل  بحاجة  الحيس  العامل  أن  الحق،   والواقع 

العلوم الحسية تتطلب عاملاً ذا أطر عقلية ونظام محكم. إن دأب العلوم الحسية هو رشح ظواهر 
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العامل املريئ ولذلك من الواضح رشعية التساؤل والوصول إىل رشح االفرتاضات التي تجرب العلم 

الحيس اعتامدها. بالنسبة للفيلسوف ريتشارد سويتبرين )Richard Swinburne( أي رشح مناسب 

للعامل املريئ يجب أن يكون ربوبياً وعليه يكون العلم الحيس محتاجاً إىل الدين. )سوينبرين 1979 

ص 139 14( إن حساسيتنا تجاه التأريخ يف الوقت الراهن أدت إىل نظرة جديدة يف رؤيتنا للعامل،  

نظرة تتمحور حول تأثري األعراف يف املعتقدات. )ملاذا يرتسخ اإلميان بيشء ما زمن معني؟( هذا 

هو السؤال الذي ال مفر منه.

االجتاهات املستقبلية لعلم الاهوت

إن علم الالهوت قيد العمل يف دائرتني،  األكادميية والدينية. يف هذا الفصل الختامي سوف 

أستعرض التطورات داخل الدائرة األكادميية وبشكل رئييس الدائرة اإلنكليزية األمريكية،  وبعدها 

سننظر إىل التطورات يف املحافل الدينية.

هناك أربعة تطورات جوهرية يف الدائرة األكادميية. األول هو االزدهار املستمر لعلوم الالهوت 

يف عرص ما بعد التحرر.التعبري »ما بعد التحرر« استخدمه عامل الدين األمرييك »جورج لندبك« 

)George Lindbeck( يف كتابه )The Nature of Doctrine: Religion Theology in a post 

Liberal age1984(.

 يناقش لندبك )Linbeck( أهمية اللغة واألعراف املرتبطة بها،  وتأثريها يف  الدين: فبدالً من النظر 

إىل علم الالهوت بأنه مجموعة مسائل مفرتضات واضحة وأكيدة، أزلية الحقيقة )النظرة التقليدية 

واملتحررين(،   املحقيقني  )نظرة غري  املعييش  الواقع  ذاتية عن  تعبري ملشاعر  أنها  أو  القدمية(،  

الجدير باملرء أن ينظر إىل علم الالهوت كعامل من عوامل مجتمع مؤمن يعرب عن نفسه من خالل 

شعائر،  أو صلوات أو عبادة أو منهج خاص يف العيش. فاملعتقدات تعرّب عن الحياة يف مجتمع 

معني أكرث مام تصورها.

التي  الجوهرية«  »األصالة  املعروفة  الحركة  وهو   )Linbeck( لندبك  عمل  أنتجه  مهم  تطور 

 Theology and Social كتابه  يف   .)John Milbank( ميلبانك  جون  اإلنكليزي  العامل  يتزعمها 

Theory أسقط جون الحداثة بإظهار ادعاءاتها املبسطة. نقاشه كان متيناً ومعقداً لخَّصُه »فريغوس 

غوردون كري Fergus Gordon Kerr« برباعة:

أمثال  من  عرش  السابع  القرن  مفكري  مفاهيم  إن    ،)Milbank( »ميلبانك«  لـ  بالنسبة  تاريخياً 
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غروتيوس وهوبز )Grotius and Hobbes( عن االستقالل والحكم الذايت وامللكية والقوة وما إىل 

ذلك،  التي متخض عنها االختصاصات العلامنية من علوم سياسية واقتصادية واجتامعية،  انشقت 

الوقت  املقدس ويف  الثالوث  مستقلة عن  الالهوتية،   املنظومة  الوسطى من  العصور  أواخر  يف 

نفسه مكبة عىل عقيدة اإلرادة املطلقة لجاللة امللك. فعلم األنرتوبولوجيا ليمتدح البرش عىل أنهم 

األنرتوبولوجيا  تكون  باإلرادة. وعىل هذا  تعرَّف  منهم  لكل  الشخصية  الهوية  وبأن  ذوات مستقلة 

 Thomas( )اإلكويني(  أكواينس  »توماس  عند  لنظرييتها  املنايف  بفكرها  )ومتميزة  مشتقات  من 

Aquinas( التوحيد االختياري. وبناء عىل ذلك فإن مفهوم دعاة التحرير من املعارصين سيكون 

نتيجة ملفهوم الردة )ألنه ال يؤمن بالثالوث املقدس( عن اإلميان بالله. Kerr in Gill 1996 ص 

»الذات« و»املجتمع«  مثل  العلامنية  أن عبارات  الظاهر    ،)Milbank( ميلبانك لـ  بالنسبة   .)432

العلوم االجتامعية دخيلة،  ولكن تحتم  أن  يعترب  العلامين.  الالهوت  الواقع من علم  تولدت يف 

إيجادها لتكون مرسح »القوة الرائدة«. ميلبانك)Milbank( )1990 ص 12(. ولذلك فإن عناوين 

مثل »علم االجتامع لألديان« يجب أن تزول ألن املنطق العلامين يدعي بأن هناك ميزة خاصة ألي 

مجتمع متكنها من أن تنظر أو تدرس الظواهر الدينية املختلفة. ولكن تبني بأن االفرتاضات عن 

 Milbank الفهم لهذه امليزة الخاصة يف أي مجتمع. )ميلبانك الدين يساعد عىل تعريف  طبيعة 

بد من  وإذا كان ال  هنا  الالهوت. إىل  له فضل عىل علم  ليس  1990( ص 139(. علم االجتامع 

استمرار علم االجتامع يجب عىل هذا العلم أن يعرف نفسه بأنه )عقيدة(. )ميلبانك 1990 ص 139(.

بعد تفنيده للعلامنية طرح ميلبانك )Milbank( تعريفاً آخر للمسيحية وهو »املوسوعية املسيحية 

والوحيد  الرد املمكن  فإن املسيحية هو  إليه،   بالنسبة  ميلبانك 1990 ص 389.  الحقة«  الواقعية 

أوغسطني  مدينتي  االعتبار  بعني  األخذ  مع  الكيل.  التشكيك  يف   )Nietzsche’s( »نيتشه«  لفكر 

)Augustine’s(،  فنحن اآلن لدينا مفارقة شاسعة جداً. ففي الوقت الذي بني فيه العامل العلامين 

عىل فكرة العنف فاملسيحية بدورها متمسكة بفكر السالم. ميلبانك ينتهي بالقول: »إن كامل الرؤية 

علم  دور  إن  الجوهرية«.  »األصالة  مع  للمتعاطفني  بالنسبة  البديل  تحتل  السالم  لفكر  املسيحية 

أساس  إىل  يستند  أن  يجب  التوضيح  وهذا  بالكون،   وعالقته  اإلله  طبيعة  توضيح  هو  الالهوت 

 Stanley(  )منطقي ناتج من املجتمع الكنائيس. بوجود متعاطفني كاألمريكيني )ستانيل هورواس

Hauerwas( و)غريوري جونز( )Gregory Jones( فإن هذه الحركة ستستمر يف اجتذاب اآلخرين.

التطور الثاين يف علم الالهوت املعارص هو منو: »الهوت الهوية الذاتية«. لقد رأينا كيف كان 

نشأت حركات عديدة  الثالثني األخرية  السنوات  املرأة. ويف  لالهوت تحرر  التحرر مهامً  الهوت 
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 Martin ومارتن لوثر )Malcolm X(أخذت صفة »لالهوت الهوية الذاتية« فمع تطور مالكوم إكس

Luther King أذعنت الواليات املتحدة مبشكلة العنرصية التي حكمت ماضيها. مع اعتبار التمسك 

بالدين عند الشعب األمرييك،  فال عجب يف أّن هذه الجهود أثارت نقاشاً عقائدياً مهامً. ولرمبا من 

أشهر الناطقني واملروجني لـ »الهوت الشعب األسود« هام جيمس كون )James Cone( وكورنيل 

وست )Cornel West(. يف السنوات القليلة املاضية رأينا والدة »الالهوت النسوي« الرائدة يف مجال 

»الالهوت النسوي« هي كييل ديالين براون دوغالس)Kelly Delaine Brown Douglas( التي كتبت:

الالهوت  علم  يف  جديد  ملفهوم  صوتاً  أعطني  املتحدة  الواليات  يف  السوداوات  النساء 

»النسوي«. أول ظهور ملعنى عبارة »النسوي« كان يف تفسري أليس واكر ألعراف السود وتعابريهم: 

يف  التعقيد  عمق  إىل  يشري  إنه  كلامته.  تظهر  مام  أعمق  معنى  له  تعبري  بنسوية«  تترصفني  »أنت 

واحد.  آن  واألنوثة يف  البرشة  إىل سواد  بحقارة  ينظر  وأنثى يف مجتمع  أسود  الشخص  يكون  أن 

)دوغالس))Douglas ص290(. فالتحّدي العقائدي هنا يكمن يف تشخيص هذا الظلم املزدوج 

ليكون األساس يف انطالقة التحرر.

من  املتحدرين  عند  كتلك  تحررية  الهوتية  حركات  نشأت  السود«  عند  »الالهوت  مع  توازياً 

أصول التينية. وهنا يكمن الدور يف تشخيص فكر خاص ألناس داخل الكيان األمرييك. يقول عامل 

االجتامع األمرييك روبرت بيلال )Robert Bellah 1967( إن النظرية الدينية العاملية واملسيطرة يف 

الواليات املتحدة تُسخِّر صوراً ولغات خالصة يف الصفاء لتؤكّد أن أمريكا هي األرض املوعودة 

للشعب املختار. إال أن األمريكيني املتحدرين من جذور التينية يرفضون هذه املقولة. كتب فرناندو 

سيغافيو)Fernando Segovia( موضحاً: من الواضح يل،  ويف الوقت الذي ال نتفوه بالتعابري واألمثلة 

)اإلنجيلية( فإن انطباعنا عن جارنا الشاميل ال تِقّل عام يدعيه من علّو مكانته املكرسة يف اإلنجيل... 

للواليات املتحدة كدولة وقوة عاملية. الحال هو هذا بالرغم من  أكرث الناس يكنون إعجاباً كثرياً 

شجبهم ما يرون من تجاوزات الواليات املتحدة يف بقية دول القارة،  وبالدرجة األوىل تجاوزاتها 

يف دول البحر الكاريبي... ولكن ليس من ناحية دينية بل من ناحية التقدم والتحرض تحديداً. ولعل 

الشغف بالسلم والرىض والتطلع إىل العدالة وفرص العيش عند األمريكيني من أصول التينية،  هو 

الذي دفعهم عىل مدى القرن لهجرة بالدهم والوصول إىل شواطئ أمريكا إن كان عىل منت طائرة أو 

بارجة أو مركب أو قطار أو سيارة أو نفق أو أي وسيلة أخرى،  أو لرمبا مشياً عىل األقدام أو تسلقاً أو 

لنا،  وحيث  عىل الدراجة أو زحفاً أو سباحة... الكثري منا أصيب بخيبة أمل ألن األمور مل تكن كام أمًّ

إزالة تلك  بالعدالة واملساواة حينئٍذ مستحيلة املنال وتؤدي بدروها إىل ترصفات همها  إّن األمل 
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الصورة الناصعة من الخيال وإعادة تقييم لصورة جذرية ألدىن األمور وأكربها. )األرض املوعودة( 

فيها عيوب وآفات أثرت فينا بشكل مبارش )سيغافيو 1996 ص 23 - 25(. 

إن صورة أمريكا تعارضت مع حقيقة الحياة يف أمريكا،  وهذا الواقع متخض عن املشكلة التي 

صارت املادة لالهوت الهوية الذاتية. 

مثال أخري عىل الالهوت هو الهوت الهويات الذاتية الذي هو محط اهتامم املثليني من الرجال 

والنساء. إن الدور الذي لعبه موضوع املايض أخذ منحى آخر هو الجدال حول زواج املثليني. إن 

الحملة الداعمة لترشيع املثلية الجنسية اعتمدت بشكل رئييس عىل عامل الخصوصية. وعىل هذا 

فإن النقاش يدور حول أن القانون يجب أن ال يتدخل يف ما يفعله شخصان راشدان مبلء إرادتيهام 

خلف أبواب مغلقة. ولكن مع حلول القرن الحادي والعرشين صار األمر مرهوناً بـ »القبول العام« 

للمثليني. إذا أخذنا بعني االعتبار أّن معظم االعرتاضات للعالقات املثلية نابعة من الدين فال عجب  

يف أن يكون موضع نقاش حاّداً يف األوساط الدينية. يف كتابها Just good friends 1995 ناقشت 

تفهم املثليني فقط  الصداقة ليس املحور يف  بأن عامل   )Elizabeth Stuart( اليزابيث ستيوارت

إمنا هو عقائدّي كذلك،  وينبغي ألصحاب العالقات بالجنس اآلخر أن يعطوه كل تقدير. امليول 

تكون  أن  من  جدوى  وال  األصدقاء  بني  ابتهاج  مصدر  وتكون  لآلخرين  تعلن  أن  يجب  الجنسية 

حرصية ملؤسسة ذكورية يف إطار زواج أوحدي. 

شخص  أّي  عىل  يصعب  »التحرر«  عبارة  إن  التحرر.  هو  الالهوت  علم  يف  الثالث  التطور 

تعريفها. فهو يدعو إلعادة تقييم اإلميان مبا يتناسب مع التغيريات يف املجتمع. األمريكيان ديفيد 

يف  الدين  علامء  من  العديد  للتحرر.  الداعني  العلامء  بني  الرائدان  هام  كوفامن  وغوردن  تربيس 

اململكة املتحدة بدأوا باستخدام كلمة »تحرر« يف اآلونة األخرية. فعىل مدى عرشين سنة سقطت 

كلمة »تحرر« من مفردات العلامء والسبب رمبا يعود ملا قاله دون كابيت بأن الوهم هو الحتمية 

املنطقية لرتاث التحرر وإّن كلمة »التحرر« أصبحت مرادفة لعدم اإلميان. إىل هنا ومبا أن الدين 

هو الحث عىل اإلميان،  والرتادف بني التحرر وعدم اإلميان مل يكن يف مصلحة حركة التحرر. يف 

أول تسعينيات القرن املايض نشطت حركة التحرر من جديد. إال أن أشكال التحرر تغريت بشكل 

ملحوظ. بالنسبة للبعض كلمة تحرر تعني االندماج بعقالنية مع النهضة.

املتبادل  املفهوم  دوٌر يف  له  كان   )Leslie Holdenليزيل هولدن( اإلنكليزي  باإلنجيل  العامل 

 The Myth of God للتحرر يف سبعينيات القرن املايض وذلك من خالل مجموعة مقاالته املسامة
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Incarnate )هيك 1977(. األخالقي اإلنكليزي )جون ألفورد John Alford( وافق سابقه يف كتابه 

)The Pastoral Nature of Theology )1999( Ethics of Uncertainty )2000(. لآلخرين التحرر 

يعني اإلقرار مبحدودية املعارف يف علم الالهوت. غاريث جونز )Gareth Jones( وصف ببالغة 

التحرر  ببعضهم،   للبعض   .Critical Theology 1995 كتابه التحررية يف  العقيدة  املفهوم آللية 

ميثل الحاجة للتفاعل مع العلوم الحسية،  ومع تراث األديان األخرى وبشكل أوسع مع األعراف. 

 Christianity in يف كتابه الرائع )Clive Marsh(وعىل هذا خطا كل من اإلنكليزي »كاليف مارش

 The Salt of the Earth: يف كتابه)Martyn Percy( ومارتن برييس )a Post - Atheist Age( 2002

Religious Resilience in a secular Age: حصانة دينية يف عرص علامين »)2002(. وأقوى منظر 

لهذا االتجاه من التحرر هو العامل اإلنكليزي كيث وورد )1994 – 1996(. إن كتابه بأجزائه األربعة 

لذلك  أخرى جاعالً  أديان  من  اعتقادات  االعتبار  بعني  آخذاً  الالهوت  لعلم  منهجياً  منحى  اتخذ 

نتاجه أمثولة يف كيفية مقارنة علم الالهوت. وأخرياً هناك من أرادوا أن يربطوا الالهوت املتحرر 

كتاب جانني جاللينغ  ذلك  مثال واضح عىل  أخرى.  تحررية  وبـ عقائد  الحداثة«  بعد  »ما  بحركة 

)J’annine Jobling Restless Readings 2002( فهي تبدأ مبشكلة التفسري يف عدسة دعاة تحرير 

املرأة وتنتهي بعزمية قوية عىل إنشاء مجتمع متفهامً للنص الديني. 

آخر تطور يف علم الالهوت هو الذي يتقاطع بشكل كامل مع علم الالهوت من تراثات دينية 

من  الكاثوليك.  أو  التشرييني،  أو  »بارنيان  منها  عناوين  لهم  التقليديون  العلامء  هؤالء  خاصة. 

اململكة  يف   )David Ford(فورد وديفيد   )Coln Gunton( غانتون  كولن  الفرق  لهذه  املنظرين 

املتحدة وكالهام بارتيان،  وروبرت جسيل )Giséle Robert( )لوثراين( »وريتشارد جون نيهاوس« 

الواليات املتحدة. ومبا أن دقة اآللية أو  )Richard John Neuhaus( )كاثولييك( وكل منها يف 

اإللهام العقائدي تختلف بدرجة كبرية بني اتجاه وآخر إال أن الهدف العقائدي واحد: وهو إيضاح 

املصادر املتنوعة ملعرفة اإلله بحيث تشكل شاهداً قيامً لطبيعة اإلله ولعالقة اإلله باملوجودات.

هذه املجموعة األخرية من علامء الالهوت لها أهمية كربى ألنها األقرب إىل االعتقادات التي 

عليها الناس يف دور العبادة. فاعتقادات جاك داريدا )Jacques Derrida( املتالية ال أهمية لها عىل 

مستوى التحديات التي يواجهها العامل يف إرشاد الناس. كام الحال مع داريدا فإن الكثري من علامء 

الدين ال أثر أو نفوذ لهم يف واقع حياة املسيحيني.

 Clive Staples ومن هذه الزاوية فإن أعاظم علامء القرن العرشين هم االنكليز:»يس.أس لويس
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 Markأيضاً. يصف »مارك نول »John Stott و»جون ستوت » John Packerجون باكر«  ،»Lewis

Noll« هذه الظاهرة:

»هناك حالة خاصة ال بد من ذكرها. يف النصف الثاين من القرن العرشين كان الكاثولييك األملاين 

هانس كونغ )Hans Kung( واألنغلكاين التبشريي جون.ر.و ستوت )John R.W Stott(.من أوسع 

التأثري الكبري لعلامء الدين يف دول أخرى يف الساحة  النمط يف  الدينية. هذا  العلوم  وأشهر كتَّاب 

األمريكية قد مهَّد له العامل اإلنكليزي ج.ك. تتسيسرتتون )G.K Chesterton( يف بداية القرن العرشين. 

هذا النمط ما زال مستمراً إىل اآلن والواقع األمرييك بالكتابات الدينية لـ أوكسفورد س.أس. لويس 

Oxford don C.S( )Lewis( يستشهد بقوة عىل ذلك«. )نول 2002 ص 190 – 191(.

اللغة اإلنكليزية(،  هؤالء أشخاص  )الداعية( إىل لويس )Lewis )مدرس   )Stott( من ستوت

كان لهم تأثري كبري يف الحياة الدينية للمسيحيني. الواقع إن قراءة كتب هؤالء كان له أكرث كبري يف 

الحياة الدينية. ومن ناحية أخرى مل يستطع أساتذة العلوم الدينية يف الجامعات أن يكون لهم أي 

أثر كـ »ستوت« و»لويس«.

والحقيقة الصادمة أن هناك هوة شاسعة بني مستجدات عامل األكادمييا من جهة ونظرييتها يف 

الكنيسة من جهة أخرى،  وما النجاح العظيم لكتاب )Left Behind( إال دليل عىل ذلك. حتى عام 

 )Desecration( 2005 إن سلسلة الكتب هذه باعت أكرث من ستني مليون نسخة والنارشون أعلنوا أّن

كان الكتاب األكرث مبيعاً بني الكتب التي هي من عامل الخيال يف عام 2001 متخطياً بذلك املكانة 

األوىل التي احتكرها جون غريشام )John Grisham( يف السنوات السبع األخرية. وهذه الكتب 

تُْقرأ وتتداول وتدرس والنقاشات حولها عىل شبكة التواصل العاملية أكرب من أن تحىص. والكتب 

هذه هي الشغل الشاغل للمسيحيني حول العامل. هذه الكتب تعطي صورة خيالية لنهاية العامل.

جذور هذه الصورة مستوحاة من النظرة الالهوتية للفناء منذ اآلف السنني وهي تصور الحدث 

العظيم حيث يختفي خاللها املاليني من املسيحيني بصورة غامضة يليها سبع سنوات من الفنت 

تؤدي ذروتها للمعركة الكربى )Battle of Armageddon(. تبدأ هذه األحداث يف عاملنا الحارض 

يخيم  لندن.  إىل  شيكاغو  من   747 بوينغ  لطائرة  األطليس  املحيط  عرب  ليلية  رحلة  منتصف  يف 

ركاب  يشكو  ثم  زوجها  اختفاء  تكتشف  حني  عجوز  امرأة  تعكره  أن  إىل  الطائرة  داخل  السكون 

آخرون بأن ذويهم أيضاً من املفقودين وليس لهم أثر إال ثيابهم التي كانوا يرتدونها. واختفاء هؤالء 

الحدث  الناس بصورة مفاجئة. هذا  اختفاء املاليني من  الطائرة ما هو إال جزء من  من عىل منت 
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العظيم ما هو إال نداء الكنيسة للعامل أجمع إلنقاذهم من العقاب اإللهي يف الفنت اآلتية. عنوان أول 

كتاب من السلسلة هو )Left behind( تاله )Tribulation Force( ثم نيكوالي Nicolaiثم حصاد 

 )The Mark( ثم   )The )Undulling ثم   Assassinsِ ثم   Apollyon ثم   )Soul Harvest( الروح 

 )Gloriais Appearing( وآخرها كان )Armageddr( ثم )The Remark( ثم )Desecration( ثم

)التجيل األعظم(. بعدما شهدنا التأثري العظيم لهذه املوسوعة الخيالية ميكننا القول إّن اإليرلندي 

جون نيلسون داري هو من أكرث علامء الدين تأثرياً وأهمية يف القرن التاسع عرش وهو صاحب فكرة 

املعقدة العتقادات  الشبكة  هذه  إطار  بعينيها حددت  الفكرة  وهذه  األزمان  بتغيري  األحوال  تغيري 

الكنيسة حتى يومنا  تأثري داريب كبرياً يف  الكارثة الكربى والفنت والقضاء األخري ما زال  بـ  الناس 

هذا ولكن معظم علامء الدين مل يسمعوا به ناهيك عن قراءة كتبه. وهذا مثال واضح للرشح القائم 

بني األكادمييني والعامة من املؤمنني. وعىل األرجح فإن هذا الرشح بني الالهوت يف األوساط 

 Philip( األكادميية والالهوت عند الناس كافّة سيزداد اتساعاً. مؤرخ الدين األمرييك فيليب جنكنز

Jenkins( يدون ذلك الذي انتبه إليه الكثريون: بقوله: الكنيسة تتجه جنوباً )التعبري أمرييك يوحي 

مثرية  إحصائيات  القادمة«  املسيحية  »اململكة  كتابه  مقدمة  يف  يعرض  املعاكس(  االتجاه  باتباع 

)جنكنز 2002(. يقول جنكنز )Jenkins( مع بداية هذا القرن ما زال عدد املسيحيني يف أوروبا يفوق 

عدد مسيحيي القارات األخرى إال إنه يف عام 2025 ستكون األرقام كام ييل:

ملياران وسّت مئة مليون مسيحي،  633 مليوناً منهم يقطنون يف أفريقيا،  وست مئة وأربعون مليوناً 

يقطنون أمريكا الالتينية،  وأربعمئة وستون مليوناً يف آسيا،  و555 مليوناً يف أوروبا وبذلك تنحدر أوروبا 

القارة الكربى للمسيحية بني أمريكا الالتينية  التنافس عىل لقب  الثالث وبذلك سيكون  إىل املركز 

وأفريقيا. وبحلول ذلك عام ستكون األهمية الكربى بأن هاتني القارتني معاً ستكونان مسكناً ألكرث من 

نصف مسيحيي العامل. وبحلول عام 2050 سيكون خمس املسيحيني يف العامل من الشعب األبيض. 

وقريباً ستكون عبارة “مسيحي أبيض” غري مألوفة ومثرية للدهشة كقول أحدهم »سويدي بوذي«.

قد يوجد شخص بهذه الصفة ولكن الغرابة يف الوصف والخروج عن املألوف هو املطلب. 

جينكنز )2002 ص3( من الصعب تحديد دقة التأثريات لهذا التجديد أو االتجاه يف تشخيص العمل 

 )Left behind( العقائدي. ولكن ميكننا القول بثقة إّن التأثري سيكون كبرياً جداً وإّن سلسلة الكتب

املذكورة آنفاً ستجذب املزيد من القراء نابذًة بذلك التقدم األكادميي إىل دائرة التهميش.
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