التجربة الدينية اإلسالمية
دحض املفهوم الغريب خلصخصة الدين
محمد لكنهاوزن

[*]

[[[

اإلسالمي .وقد تط ّور عند الغربيني
حا أجنب ًّيا يف العامل
يعترب مصطلح «التجربة الدين ّية» مصطل ً
ّ
إىل تيارين رئيس ّيني :يتمثّل الت ّيار األ ّول بأعامل فريدريك شاليرماخر ( ،)١٨٣٤-١٧٦٨بينام يتمثّل
اآلخر بأعامل ويليام جيمس ( .)١٩١٠-١٨٤٢يسود يف الوقت الحايل نوع من الخلط بني التيارين،
وال تهدف هذه املقالة إىل إعادة تت ّبعها بهدف نقد أو تفصيل مفهوم التجربة الدين ّية بحدّ ذاتها،
تم انتشاره بهذا الشكل.
عوضً ا عن ذلك ،سوف أفرتض أنّ املفهوم موجود بالفعل ،وأتساءل كيف ّ
مه ّمة هذه املقالة للربوفسور محمد لكنهاوزن إجراء مناقشة نقدية ألصل هذا املفهوم يف نشأته
الغربية ،وبيان العنارص األساسية التي مت ِّيزه عن املفهوم اإلسالمي للتجربة الدينية .وقد سعى
الكاتب اىل إجراء تأصيل إجاميل للتجربة الدينية يف فضاء الفكر اإلسالمي.

«املحرر»

يثري استخدام مفهوم التجربة الدينيّة يف مجال الدراسات اإلسالميّة ع ّدة تساؤالت مه ّمة مثرية
للتفكري.
ح تختلف ج ًّدا عن املصدر الذي نشأ
أ ّو ًل :التساؤل حول رشعيّة استخدام املفهوم يف نوا ٍ
منه! إذ إنّه من حيث املبدأ ،ال يوجد ما يتعارض بني الحاجة لوجود هذا املفهوم وبني املصادر
التي نشأ منها ،عىل سبيل املثال :إ ّن عزل عنرص التنجسنت أل ّول مرة من الولفراميت ال مينعنا من
* .الربوفسور محمد لگنهاوزن (أستاذ سابق بجامعة تكساس الجنوبية  )1989-1979وعضو الهیئة العلمية مبؤسسة اإلمام الخميني
التعليمية – البحثية يف قم .له أنشطة علمية فلسفية إسالمية بالتعاون مع العديد من املراكز العلمية اإليرانية من مثل جامعة قم ،وجامعة
األديان واملذاهب واملؤسسة الدولية للدراسات اإلسالمية.
املصدر :مجلة "روش شناىس علوم انساىن" [منهجيات العلوم اإلنسانية] ،ربيع  1383ش ،العدد .38
ـ ترجمة :عيل فخر اإلسالم.
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التعرف عليه عندما يت ّم استخراجه من معدن الشيليت .وباملثل ،فإ ّن ظهور التجربة الدينيّة يف
الديانة املسيح ّية أ ّولً ال مينع إمكان ّية تطبيقه يف مختلف نواحي الحياة الدين ّية عند املسلمني .من
ناحية أخرى ،تبدو االفرتاضات الكامنة وراء مفهوم التجربة الدين ّية أكرث حساس ّية ثقاف ًّيا من تلك التي
االجتامعي عن مختلف أنواع املعادن (روكس،
ميكن أن يت ّم الكشف عنها خالل البحث يف البناء
ّ
 ،1999ص.)206-186 :
ثان ًيا :إذا افرتضنا أنّه يُسمح للمسلمني تطبيق مفهوم التجربة الدين ّية يف شؤونهم الحيات ّية ،فهل
يوجد اختالفات جوهريّة يف أنواع التجارب الدينيّة عند املسلمني واملسيحيّني؟

توجد أنواع من التجارب الدين ّية لدى املسلمني يجهلها املسيح ّيون؟ وهل يوجد أنواع من
التجارب الدين ّية املسيح ّية عىل وجه التحديد يجهلها املسلمون؟ وإذا افرتضنا أ ّن التجارب الدين ّية
املسيحيّة واإلسالميّة تتنوع بني األنواع نفسها ،أليس مث ّة املزيد من االختالفات الجوهريّة بني
املسيح ّيني واملسلمني؟

ثالثًا :إذا افرتضنا أ ّن األنواع الرئيسة للتجربة الدينيّة مشرتكة بني املسلمني واملسيحيّني ،حينها من
جح أن يختلف دور هذه التجارب يف الحياة الدين ّية .هل تعترب األنواع املتشابهة من التجارب
املر ّ
الدين ّية أم ًرا مركزيًّا يف حياة املسلمني واملسيح ّيني؟ إذا افرتضنا أ ّن أه ّم التجارب الدين ّية للمسلمني
ريا عن أه ّم التجارب الدين ّية للمسيح ّيني ،فامذا تخربنا هذه الفروقات بني اإلسالم
تختلف اختالفًا كب ً
واملسيحيّة أو بني الحياة الدينيّة لكلٍ من املسلمني واملسيحيّني؟
نتوصل إىل ع ّدة أحكام:
لإلجابة عىل القضايا املذكورة سابقًا يجب أن
ّ

الحكم حول إمكانية تطبيق مفهوم التجربة الدين ّية عىل اإلسالم ،أي تحليل ماه ّية املعنى الذي
ميكن أن ُينح ملصطلح التجربة الدين ّية يف حال إيجاده وتوظيفه بهدف تعزيز فهمنا لإلسالم.

ّ
ّ
اإلسالمية.
الديني�ة
تصنيف التجارب

رسد أدوار التجربة الدين ّية اإلسالم ّية يف الحياة الدين ّية للمسلمني .ويف الواقع إ ّن املساعي
الهادفة لتحقيق هذا األمر ليست سهلة املنال .سأقوم يف هذه املقالة بدراسة بعض املسائل
كل من شاليرماخر وجيمس،
األساس ّية املطروحة حول مفاهيم التجربة الدين ّية املكتشفة يف أعامل ٍّ
ال س ّيام تلك املط َّبقة عىل الحياة الدين ّية اإلسالم ّية؛ لك ّنني آمل أن نتمكّن من اتّخاذ بعض الخطوات
األ ّول ّية نحو هذه األهداف الثالثة .وبالرغم من أ ّن التساؤل عن رشع ّية مفهوم التجربة الدين ّية يف
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البيئة اإلسالميّة قد يعترب أم ًرا مبالغًا به ،إلّ أ ّن العديد من األسئلة الج ّديّة حول التجربة الدينيّة قد
خاص ًة يف بيئة الثقافة املسيح ّية ذاتها ،والتي كانت السبب وراء ظهور هذه
متّت إثارتها بشكل عا ّم،
ّ
الفكرة يف املقام األ ّول.

املفهوم يف ِّ
احلي اإلساليم

املسيحي ،فهذا لن يجيز تطبيقه
حتى لو ُمنحنا رشع ّية استخدام هذا املفهوم بغرض فهم التديّن
ّ
عىل اإلسالم ،من ناحية أخرى ،ومن خالل االعرتاض عىل تطبيق املفهوم عىل اإلسالم فإنّنا قد
نجد ما يثري تساؤالتنا حول األفكار املرتبطة باتباع املفهوم إىل الح ّد الذي قد يجعل تطبيقه عىل
ّ
للشك أيضً ا بخالف ما ك ّنا نعتقده يف بادئ األمر.
ريا
الحياة املسيح ّية أم ًرا مث ً

بدايةً ،يعترب مفهوم التجربة الدينيّة كام أُشيع استخدامه يف الفلسفة الغربيّة مفهو ًما عا ًّما للغاية
يشمل جميع أنواع املشاعر ووقائع األفكار الدين ّية ،وال يقترص عىل الرؤى الصوف ّية واكتشافاتها

اإلسالمي ،فعىل سبيل املثال :ال يعترب املسلمون التجلّيات
فقط ،لكن الوضع يختلف يف العامل
ّ
الروحان ّية التي يشعرون بها أثناء الصالة والدعاء عىل أنّها تجربة دين ّية ،قد تكون مسألة مصطلحات،
َ
فيلسوف الدين من تعريف التجربة الدينيّة عىل نطاق واسع بحيث تشمل
فليس هنالك ما مينع
الدنيوي حول صلة املرء الحال ّية بالله ،ومع ذلك ،يجب أن نضع يف الحسبان وجود
حالة التفكري
ّ
العديد من األشخاص الذين قد نظ ّن أنّهم يعيشون تجارب دين ّية ،لك ّنهم مع ذلك يرفضون وصف
أنفسهم بهذه الطريقة .يف الحقيقة مييل الناس يف جميع األحوال إىل عدم التفكري يف تجاربهم
عم قد يؤكّده بنفسه؛
الدينيّة ،ومع ذلك ال ميكن السامح أثناء وصفنا لتجربة املرء باإلسهاب بعي ًدا ّ
ذلك أل ّن التجارب تتم ّيز بكونها تتشكّل كلّ ًّيا أو جزئ ًّيا من خالل كيف ّية ظهورها لنا ،ميكننا دامئًا
أن ننكر رواية ملر ٍء يتح ّدث فيها عن تجربة شخص آخر ،وأن نطعن مبصداق ّيتها .لقد أ ّدى عدم
كل من
االقتناع بالنظريّة الالهوت ّية والدراسات العقائديّة إىل ازدياد الرتكيز عىل التجربة الدين ّية عند ٍّ
شاليرماخر وجيمس .شعر املفكّران أن دراسة العقيدة قد أ ّدت إىل إهامل ونسيان جوهر الدين،
كل منهام أنّه ميكن أن يت ّم تقديم مفهوم التجربة الدين ّية كبديل عن املبادئ العقائديّة القامئة
واعتقد ٌّ
عىل الحجج والدفاعات.
ويرى املفكّران أ ّن دراسة العقيدة املتعلّقة باملشاعر واألفكار الدين ّية يف مؤلّفات شاليرماخر قد
تأث ّرت بالحركة الرومانس ّية األملان ّية ،بينام تأث ّرت مؤلّفات جيمس املتعلّقة بالتجربة الدين ّية بفلسفة
ڤندت واملبادئ الرباغامت ّية التي كان قد سعى لتطويرها ،ومع ذلك يجب ألّ نغفل عن أه ّم ّية أوجه
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التشابه القامئة بني جيمس وشاليرماخر عىل الرغم من أوجه االختالف الجوهريّة بينهام ،فكالهام
الخاصة به ،كام أنّهام يعارضان محاوالت
يرى أ ّن جوهر الدين يكمن يف املظاهر الباطن ّية والذات ّية
ّ
األخالقي ،إذ يعتقد كالهام أنّه ال ميكن فهم الدين
حرص الدين يف النظريّة الالهوت ّية والوعظ
ّ
بطريقة صحيحة ما مل يت ّم إيالء االهتامم الالزم للمشاعر والعواطف.
ومن النقاط األخرى امله ّمة التي يتقاسمها شاليرماخر وجيمس التي غال ًبا ما حا َد ال ُكتَّاب األكرث
أي عقيدة مع ّينة عىل أساس التجربة
حداثة عن ذكرها  -هي ابتعاد كالهام عن محاولة إثبات أو تربير ّ
الدينيّة ،حيث كان هدفهم فهم الحياة الباطنيّة للمتديّنني دون محاولة إثبات وجود الله أو مالئكته.

كل من شاليرماخر وجيمس بالجرأة والحامس اللذين كانا مالمئني للعرص الذي قد عاشا
متتّع ّ
كل منهام للدفاع عن الدين
فيه ،وات ّخذ كالهام موقفًا ض ّد اإلفراط يف التفكري يف الدين .لقد سعى ٌّ
كام يفهمه دون محاولة إثبات العقائد أو تربيرها ،وإىل محاولة إظهار قيمة اإلميان من خالل ش ّدة
ارتباطه باملرء.

حة االدعاءات إذا مل يت ّم اجتثاث اإلميان
يعتقد شاليرماخر أنّه ال توجد حاجة ّ
جة تثبت ص ّ
ألي ح ّ
حامل معه الصفة
ً
الديني؛ إذ يرى أ ّن ق ّوة الحدس كافية لرتسيخ اإلميان وتأمينه« ،يولد اإلنسان
ّ
الدينيّة كباقي الصفات ،وإذا مل يت ّم قمع إحساسه بالق ّوة وحظر وتحصني الصلة التي تربط اإلنسان
كل إنسان
أي خطأ عند ّ
بالكون  -املعروفان بأنّهام قطبا الدين -عندها يجب أن يتط ّور الدين دون ّ
الخاص به» (شاليرماخر ,1996 ،صفحة.)59:
الفردي
وفقًا ألسلوبه
ّ
ّ
كام يدافع جيمس يف كتابه «أصناف التجربة الدين ّية» عن ق ّوة التجربة الباطن ّية يف ترسيخ اإلميان
بكل أمانة وحزن أنّه علينا أن نخلص إىل
ين« .أعتقد ّ
باعتباره أفضل من محاوالت اإلثبات العقال ّ
اعتبار أ ّن محاولة إثبات حقيقة تح ّرر التجربة الدين ّية املبارشة عرب املنهج ّيات الفكريّة ما هي إال
محاولة يائسة متا ًما» (جيمس ،1928 ،صفحة« .)455 :تعد [املشاعر] مقنعة ألولئك الذين
ألي تجربة من التجارب املنطق ّية املبارشة أن تحمله ،وهي بصفة
يتمتّعون بها بالقدر الذي ميكن ّ
عا ّمة أكرث إقنا ًعا بكثري من النتائج التي أنشأها املنطق املج ّرد» (املرجع نفسه ،ص .)72 :ال يستخدم
الكانطي ”“Anschauung
بدل عنه املصطلح
شاليرماخر مصطلح التجربة الدين ّية ،بل يستخدم ً
ّ
ٍ
وصف دقيقٍ عن
ح ْدس) الذي يتناقض مع املعرفة واملامرسة ،حيث يهدف من خالله إىل تقديم
(ال َ
الديني وبالتايل تِ ْبيانه عدم إمكانية اختزال الدين ضمن مجموعة من املعتقدات
اإلدراك والوعي
ّ
رومانسيي عرصه الذين كانوا غري راضني
أو القواعد األخالق ّية ،هكذا سعى مداف ًعا عن الدين ض ّد
ّ
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للمؤسسات الدينيّة يف أوروبا ،فكان باملقابل يق ّدم الدين عىل أنّه
عن األعراف والعقائد األخالقيّة
ّ
الحياة الداخل ّية للروح .كام اعتقد شاليرماخر أ ّن الرتكيز عىل الحدس من شأنه أن يتيح إمكان ّية
يل
الدفاع عن الدين ض ّد الشكوك التي أثارها النقد
الكانطي للميتافيزيقيا التأ ّمل ّية واملذهب العق ّ
ّ
الذي كان يُعترب من أشكال التنوير .قد ال تكون هذه الشكوك متعلّقة بالحقيقة الدين ّية ،حيث إ ّن
الدين هو مسألة شعور وحدس ،يف حني تدور الشكوك حول الفرضيّات النظريّة لعلامء الالهوت.
تتم ّيز الخصائص الرئيس ّية للمشاعر الدين ّية والبديه ّيات عند شاليرماخر بكونها مبارشة ومستقلّة
فلسفي حول إمكان ّية استقالل التجارب عن
نقاش
ٌ
عن املعتقدات واملامرسات ،ويدور اليوم
ٌ
املعتقدات واملامرسات كام اعتقد شاليرماخر.
خلُص إىل االعتقاد
ومث ّة رأي آخر معارض لرأي شاليرماخر ،كان قد برز بشكل ملحوظ ،و َ
بأ ّن جميع التجارب الدين ّية تتشكّل من خالل املفاهيم وأساليب التواصل والتعاون والسلوك
الذي يحدث يف بعض التقاليد الدينيّة ،وقد أُطلق عليه اسم ”البنائيّة“( .برودفوت.[[[)1985 ،
وفقًا لويليام جيمس ،وعىل النقيض من شاليرماخر ،فإ ّن التجربة الدينيّة ليست مستقلّة عن خلفيّة
املعتقدات واملفاهيم .يف الواقع ،يع ّد رفض األ ّمة لجميع أنواع األسس املعرف ّية من السامت
امل ّميزة للرباغامت ّية .ت ّم تعريف التجربة عند جيمس والرباغامت ّيني اآلخرين عىل أنّها نشاط يعرض
كل ما قد تت ّم مواجهته ،ويختلف هذا األمر كلّيًّا عن النظريّة التي تدور حول نظرة الربيطانيّني
لنا ّ
سجل سلبيًّا للبيانات املنطقيّة ،ونظ ًرا العتبار تجربة الرباغامتيّني نشاطًا
ًّ
التجريبيّني للخربة باعتبارها
رسا
برشيًّا ،فهي بالتايل تعتمد عىل الغايات واملصالح البرشيّة ،كأن يتفاعل املرء مع بيئته مستف ً
بدل
االجتامعي للتجربة ً
كل ما هو موجود فيها .ش ّدد الرباغامت ّيون عىل الطابع
بشكل متك ّرر حول ّ
ّ
خاص ،وعىل الرغم من وصف
من املفهوم القديم لها ،كاملحتوى املقترص عىل عقل الفرد بشكل
ّ
إل أ ّن أفكاره عن التجربة تجاوزت إىل ح ّد كبري األمور التي
جيمس لنظريّته بالتجريبيّة الراديكاليّةّ ،
كان التجريب ّيون التقليديّون عىل استعدا ٍد لقبولها ،فبالرغم من أنّه ال يق ّيد التجربة بالحاالت الباطن ّية
الحس ،ومييل إىل التشكيك مبحاوالت عزل الجوانب الذات ّية والداخل ّية لحياة
الناتجة عن اإلدراك
ّّ
إل أنّه يف نهاية املطاف مييّز بني موضوعيّة وذاتيّة التجربة ،ويؤيّد
الفرد عن بقيّة جوانب الحياةّ ،
يل ،وال يعترب هذا األمر مج ّرد تحيّز أو فردانيّة يانكيّة ال واعية .يستم ّر
بوضوح أولويّة التو ّ
جه الداخ ّ
بالتمسك مبوقفه عىل الرغم من إدراكه لالنتقادات ومالحظتها ،مؤكّ ًدا أنّه فقط من خالل
جيمس
ّ
[[[ -ملزيد من املعلومات واملقاربة النقديّة لشاليرماخر من زاوية بنيويّة ،راجع:

Robert Forman, Mysticism, Mind, Consciousness (Albany: SUNY Press, 1999).

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 2 1

االستغراب 22

سالا
ب
اإلسالمية
الدينية
ّ
التجربةارغتّ

21

العيش يف فلك الفكر املنفتح عىل التساؤالت املح ّددة حول املصري الذي يجعل اإلنسان متعمقًا؛
شخصا متديّ ًنا« .وبكوننا متديّنني فإنّنا نثبت بأنّنا منتلك
وعيشه بهذا الشكل ،هو ما يجعل اإلنسان
ً
الحقيقة املطلقة ال س ّيام يف النقاط التي يسمح لنا الواقع بحاميتها .يف نهاية املطاف ،إ ّن اهتاممنا
الجا ّد مرتب ٌ
الشخيص».
ط مبصرينا
ّ

ريا خالل هذه املحارضات ،وجعلني أبدو عاز ًما
«إنّك ترى السبب الذي قد جعلني متف ّر ًدا كث ً
ين للشعور؛ وخبايا اإلحساس ،إذ تُع ّد الطبقات العمياء األكرث
ج ًّدا عىل إعادة تأهيل الجانب الوجدا ّ
قتام ًة يف الشخصيّة هي األماكن الوحيدة يف العامل التي تكشف لنا أثناء تكوينها الحقيقة الفعليّة،
وتجعلنا ندرك بشكل مبارش كيفيّة حدوث الوقائع ،وكيفيّة إنجاز العمل عىل أت ّم وجه .وباملقارنة
مع عاملنا الذي تحيا فيه املشاعر الفرديّة ،يغدو العامل امليلء باألشياء املع ّممة التي يتأ ّملها الفكر
خال ًيا من املتانة والحياة» (جيمس ،1902 ،صفحة .)2-501 :سواء أكان املرء يفرتض بأ ّن جيمس
يدافع هنا بشكل ٍ
كاف عن فرديّته أم ال ،إلّ أ ّن هذا األمر أصبح مبثابة نقطة التح ّول .دعونا ننظر
كيف كانت ردود اثنني من أبرز النقّاد وهام «كليفورد غريتز» و«تشارلز تايلور» .كتب غريتز باإلشارة
قائل :إن تطويق فضاء «الدين» يف نطاقٍ يُدعى «التجربة» « -الطبقات
إىل املقطع املقتبس أعاله ً
العمياء األكرث قتامة يف الشخص ّية»  -يبدو أنّه بشكل ما مل يعد أم ًرا منطق ًّيا وطبيع ًّيا لتت ّم محاولة
«الديني» ،فإ ّن جميع األشياء التي يبدو أنّها
القيام به .مث ّة الكثري مام قد يرغب املرء مبنحه سمة
ّ
يعب تايلور
تحمل هذه السمة تحدث خارج الذات غالبًا (غريتز ،2000 ،صفحة .)169 :كام ّ
قائل« :يبدو أ ّن جيمس
(معرتفًا بأنّه «استفاد بشكل كبري» من محارضات غريتز) عن نفس الشكوى ً
جا للصالت الدين ّية (الفرديّة)
ال يستطيع استيعاب ظاهرة الحياة الدين ّية الجامع ّية ،والتي ال تكون نتا ً
للصلة الجامعيّة خالل
فحسب ،بل إنّها تساهم يف تكوين هذه الصلة ،مبعنى أنّه مل يرتك مكانًا ّ
طريقته التقليديّة للوجود» (تايلور ،2002 ،صفحة .)24 :ما يه ّمنا حاليًّا أ ّن املثري لالستفزاز حول
اإلسالمي كإثبات.
كل من غريتز وتايلور هو اتخاذ كليهام أمثلة من العامل
االعرتاضات التي أثارها ٌّ
ّ

إلتب�اسات مصطلح اإلسالم السيايس
الشخيص؛ أل ّن ذلك سينتج عنه
يعرتض غريتز عىل اعتبار أ ّن جوهر الدين يكمن يف املعتقد
ّ
السيايس
إقصاء الدين من األحداث السياس ّية التي غال ًبا ما يكون له دور حاسم فيها« .إ ّن اإلسالم
ّ
(بحسب ما قد جاء ،وتحت مس ّميات مضلِّلة) هو املحاولة املبذولة من طرف املسلمني إلرشاك
مطالبات وطاقات العامل الحديث» (غريتز ،2000 ،صفحة .)173 :يُبدي غريتز تعاطفًا مع
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املسلمني لعدم متكّنهم من االنخراط بشكل ف ّعال مع الحداثة ومع الذين أصبحت محاوالتهم
اليوم تبدو أكرث شؤ ًما« ،لكنه أيضً ا ويف املقابل ليس قامئًا عىل الهويّة الذات ّية الدين ّية وعىل الهويّات
ين فحسب ،بل إ ّن بعض
األخرى التي برزت بشكل متزايد يف امليدان العام والخطاب العلام ّ
الهويّات املتينة للغاية مثل «الهندوس ّية» أو«الشيعة» قد اتخذت عامل ًا عدائ ًّيا  -ونو ًعا من القبول
خ ًرا» (غريتز ،2000 ،صفحة .)175 :انتُ ِقد جيمس بسبب مساواته بني الدين والتجربة
السيايس مؤ ّ
ّ
أي سلطة سياس ّية« ،التجربة
ّ
الخاصة كام لو كانت وسيلة عقيمة ملحاولة منع الدين من أخذ ّ
يل،
التي ت ّم طردها خارج الباب باعتبارها «حالة إميان ّية» فرديّة وذات ّية وموضوع ّية بشكل راديكا ّ
جامعي ملمثّل صارم دين ًّيا» (غريتز ،2000 ،صفحة .)178 :يلخص
تعود عرب النافذة كإحساس
ّ
الحقيقي مبا يحمله من معنى وهويّة
جة محارضته يف قوله« :إ ّن ما نرغب بتسميته العامل
غريتز ح ّ
ّ
وسلطة وتجربة ،جميعها مق ّومات متشابكة فيام بينها بطريقة معقّدة يصعب حلّها ،ومتض ّمنة بشكل
متبادل ،وال ميكن تأسيس «الدين» أو اختزاله إىل األخري ،أي «التجربة» بشكل أفضل من إمكان ّيات
املق ّومات األخرى؛ ذلك أل ّن اإلميان ال يتك ّون يف العزلة» (غريتز ،2000 ،صفحة .)184 :ومن
اإلسالمي ليؤكّد أه ّميّة التجربة املبارشة
جانب آخر ،يستعني جيمس باألمثلة التي يستقيها من العامل
ّ
جاهل بالجوانب
ً
للدين ،حيث ميكننا القول ،ر ًدا عىل اعرتاضات غريتز وتايلور ،إ ّن جيمس مل يكن
كل من غريتز
االجتامع ّية واملجتمع ّية للدين ،كام أنّه مل يقصد إنكارها .من ناحية أخرى يرفض ٌّ
اجتامعي.
لكل ما هو
وتايلور أن يربروا له أسلوبه املتجاهل ّ
ّ
عندما ش ّدد جيمس عىل الفرديّة ،مل يهدف بها التحريض ض ّد علم االجتامع ،وإنّ ا ض ّد اإلفراط
العلمي يف
يف التفكري يف الدين ،وض ّد ما أسامه «نظريّة النجاة» يف الدين ،والتي قصد بها الغرور
ّ
كل ما بقي راسخًا بشكل مج ّرد من الزمن الذي مل يعرف فيه الناس ما هو أفضل .يف
أ ّن الدين هو ّ
املحارضة الثانية من «أصناف التجربة الدينيّة» يدافع جيمس بالتفصيل عن «حرص املوضوع» الذي
حا أنّه لن يبحث
رص ً
ناقشه ،ويعرتف بأ ّن للدين جوانب أشمل من التي تط ّرق لها يف باقي الكتاب ،م ّ
يف الجوانب
يخص
ربر الخطأ الذي ت ّم اصطياده لجيمس فيام
ّ
ّ
املؤسس ّية للدين ،وميكننا أن ن ّ
عدم إيالئه االهتامم الكايف عن كيفيّة خضوع التجارب الشخصيّة لتأثري العالقات االجتامعية أو
ٌ
مدرك لذلك ،حيث يؤكّد أ ّن اهتامماته تكمن يف مكان آخر،
املؤسسة الدينيّة ،فهو
العالقات مع
ّ
الخاص به ،حتى أنّه يُعرب عن
وأ ّن فكرته ليست يف حرص الدين ،بل يف حرص موضوع البحث
ّ
للتخل عن اسم ”الدين“ ملوضوعه« ،أقرتح حال ًّيا يف هذه املحارضات أن أتجاهل
ّ
استعداده
بأقل قدر ممكن يف علم
الكنيس ،وأن أتأ ّمل ّ
يس متا ًما ،وألّ أتح ّدث عن التنظيم
القسم
ّ
ّ
املؤس ّ
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النظامي واألفكار املتعلّقة باآللهة نفسها ،وأن أقرص نفيس قدر اإلمكان عىل الدين
الالهوت
ّ
أي اسم قد يُطلق عىل الديانة الشخص ّية والتي
الفردي بشكل طاهر وبسيط ...إنّني مستعد لقبول ّ
ّ
أويص بدراستها» (جيمس ،1902 ،صفحة .)30-29 :يستم ّر جيمس بتقديم األسباب التي تق ّوي
املؤسس ّية (عىل الرغم من أنّه
اعتقاده بأ ّن الجوانب الفرديّة للدين أكرث جوهريّة من أساليب التعبري
ّ
يعرتف بأنّه ميكننا إيجاد أصول املشاعر الدينيّة الصادقة حقًّا يف الفتشية البدائيّة والسحر) .إنّه أمر
قد يختلف معه املرء ،لكن ال ينبغي أن نأخذ فكرة عن جيمس كام لو أنّه الشخص الذي أعمته
فردان ّيته الصارمة للح ّد الذي مينعه من تقدير حقيقة أ ّن الدين ممت ّد إىل ما وراء نطاق الفرديّة.

قد ت ّم تكرار وانتقاد تعريفه للدين يف مناسبات الحرص لها ،لكن انظر إىل الصيغة التي يقدم
بها هذا التعريف« :لذلك ،فالدين (كام أطلب منك اآلن أن تتخذه اعتباط ًّيا) ميثّل لنا املشاعر
رصفات والتجارب الفرديّة للبرش يف عزلتهم ،بقدر إدراكهم الرتباطهم مبا قد يعتربونه عامل
والت ّ
ربا أ ّن العالقة بعامل الالهوت
الالهوت» (جيمس ،1902 ،صفحة .)31 :يتابع جيمس فكرته معت ً

نفسه «قد تكون إ ّما أخالقيّة أو بدنيّة أو شعائريّة» ،وكان يجب أن يضيف عبارة «اجتامعيّة أو مجتمع ّية
ـ أو حتى سياس ّية» ،وال أعتقد أنّه كان ليعرتض عىل مثل هذه اإلضافة ،كان سيستمر بإنهاء فقرته
رصحت سابقًا ،فإ ّن التجارب الفرديّة املبارشة ستمأل
بالجملة نفسها« :يف هذه املحارضات ،كام ّ
وقتنا مبا يكفي ،ولن نفكّر يف الالهوت أو الكنسيّة عىل اإلطالق» .كام كان يجدر به أن يضيف أنّه
مل يكن ليأخذ بعني االعتبار أيًّا من الهياكل والعالقات االجتامعيّة الدينيّة ،ليس ألنّه ينكر وجودها أو
أه ّم ّيتها ،بل ألنّه يصطاد يف مكان آخر ،صحيح أنّه ينحاز للعاطفة ض ّد الفكر ،كام أنّه مع املرت ّدين
أي نقاش
ض ّد األرثوذكس ،لكن هذا االنحياز هو أكرث
انعكاسا عىل ما يثري تعاطفه ،وليس لوجود ّ
ً
ديني
ً
حول عدم اتخاذ الدين
أشكال ال تجعله يشعر باللّذة .يعرتف جيمس بوجود ّ
تعصب واعتالل ّ
حتى يف الجوانب الشخصيّة التي كان يدافع عنها ،وال تتمثل وجهة نظره يف إنكار األشياء التي
ال تلفت انتباهه ،وإنّ ا يف إلحاحه عىل أ ّن الدين قادر عىل اتخاذ أشكال خالية من املظاهر التي
يجدها قبيحة ،يف حني أ ّن الدين إن مل يُبنى عىل أساس الشعور
الفردي للمرء فهو مج ّرد نفاق .إ ّن
ّ
الدفاع عن جيمس أم ٌر مبالغ به ،فحتى لو كان بريئاّ فإ ّن الفرضيّة الرئيسة لخصومه باقية :ال ميكن
للمرء الحصول عىل فهم ٍ
كاف للدين إذا كان يحرص تركيزه إىل األمور الفرديّة .يختتم تايلور كتيّبه
ريا إىل ثالثة أشياء قد نتخطّاها يف حال حرصنا تفكرينا عىل الدين بالشكل الذي يق ّدمه جيمس:
مش ً

الجامعي يف تواصلنا مع امل ُق َّدس حتى لو ت ّم إبعاده عن السياسة؛ ميكن
التوسط
ميكن أن يت ّم
ّ
ّ
أن تحمل الهوية الدين ّية أه ّم ّية اجتامع ّية وسياس ّية للناس بغض النظر عن مدى روحان ّيتهم؛ كام
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الديني .عندما أعيد
ميكن اعتامد قواعد السلوك الروحانيّة التقيّة كوسيلة مه ّمة لالستجابة للحدس
ّ
قراءة كتابات جيمس ،ال أجد أنّني أميل إىل نسيان النقاط التي ذكرها تايلور .يبدو أ ّن هناك إشارة
الروحي املتّبع رسم ًّيا عىل الرغم من التجاهل الواضح للسياسة،
كافية للطوائف الدين ّية واالنضباط
ّ
جا حقًا حول وجهة نظر جيمس للدين هو أنّه يق ّدم تجربة دين ّية يف مكانة مميزة من
إ ّن ما يبدو مزع ً
الناحية املعرفيّة بسبب الرؤية املحدودة ألصناف «الثامر» ،ما قد يؤ ّدي إىل تقويضها .يبدو هنا أ ّن
جيمس يحرص تركيزه بشكل كبري عىل الفوائد واألرضار الروح ّية والنفس ّية التي قد تجلبها التجربة
الدين ّية ،دون أخذه بعني االعتبار فوائدها وعواقبها الجامع ّية والسياس ّية واالجتامع ّية واألخالق ّية
يت باطلة .إ ّن التساؤل
وغريها من الشؤون النظريّة .تعترب التجارب الدين ّية التي تقود إىل الهراء الالهو ّ
حول املعيار الذي نستخدمه لتمييز الخرافات عن الالهوت الصحيح هو قضية أخرى ،لكن الفكرة
القائلة بأ ّن القيود الالهوت ّية وقيود املنطق ميكنها أن تقلب سلطة التجربة هي أم ٌر غال ًبا ما يالحظه
املرء يف كتابات املتص ّوفني أنفسهم فيام يتعلّق بالتقاليد املسيح ّية واإلسالم ّية م ًعا ،بينام يطلب
جيمس من ق ّرائه قبول تعريفه للدين بشكلٍ
اعتباطي بهدف الوصول إىل التساؤالت التالية ،إلّ أ ّن
ٍّ
ج ًها
ّ
الشخيص يبدو بعي ًدا عن االعتباطيّة ،أو عىل
اختياره
األقل ليس متقلّبًا ،كان اهتامم جيمس مو ّ
ّ
جا من عدم الرىض
نحو العوامل الباطن ّية الشخص ّية للشعور
الديني وهو ما َعكس يف شخص ّيته مزي ً
ّ
واملؤسسات ،ورفض الالهوت
عن أساليب التعبري العا ّمة يف الدين ،تلك املتمثّلة يف الطقوس
ّ
القوي بالتقوى الذات ّية ،وبالنظر إىل تركيز
الفلسفي السائد آنذاك ،ومعاداة رجال الدين ،واإلحساس
ّ
ّ
جيمس عىل الباطن وعدم االهتامم بالحاالت االجتامعيّة التي عاد ًة ما تكون التجارب الدينيّة
متأصلة فيها ،نجد أ ّن فكرة التجربة الدين ّية يف ح ّد ذاتها قد تصبح موضع ّ
شك.
ّ

التجربة الديني�ة أو خصخصة الدين
حساسة ج ًّدا
تبدو التجربة الدين ّية وكأنها مصطلح يرمز إىل خصخصة الدين .إ ّن هذه القض ّية ّ
اإلسالمي .ال يرت ّدد جيمس يف تحليل التجربة الدين ّية
خصوصا يف حال أردنا تطبيقها يف العامل
ً
ّ
عىل اإلسالم رغم اعرتافه بأنّها تفتقر إىل كثري من املعلومات ،حيث يقول مدعيًا« :إذا ات ّجهنا إىل
حى به إىل مح ّمد قد أىت من منطقة الالوعي» (جيمس،1902 ،
اإلسالم ،نجد أ ّن جميع ما يُو َ
صفحة ،)481 :وهذا ال ّ
يدل عىل عدم احرتام الله طب ًعا ،فالقول بأ ّن الوحي يأيت من منطقة الالوعي
كل شخص مل يقبل نظريّة الوحي البن سينا (التي
ال يعني إنكار أنّه يأيت من الله ،عىل الرغم من أ ّن ّ
ناتج عن االتحاد مع العقل الف ّعال) ،فسيكون عىل األرجح غري ٍ
راض
مبوجبها يعترب أ ّن الوحي ٌ
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عن نظريّة جيمس ،ويتابع جيمس مستشه ًدا بـ نولدكه يف حديثه عن تاريخ القرآن ،حيث متّت
للنبي ،عىل سبيل املثال،
تجل الوحي
اإلشارة إىل العديد من الروايات املتن ّوعة التي تصف كيف ّ
ّ
أي من تلك الحاالت «m ot
مصحوبًا بتنهيدة امللَك ،أو بصوت رنني...إلخ ،ويالحظ أنّه مل تكن ّ
 ،»orأي أ ّن الوحي يف جميع الحاالت املذكورة مل ِ
يأت عرب أحد الدوافع املحفّزة التي تس ّبب ر ّدة
مثل ،وينهي فكرته هنا ليتابع بعد ذلك بعرض أمثلة من تقاليد
فعل عضليّة بشكل مبارش ،كاللسان ً
دين ّية أخرى.
مث ّة العديد من األسباب التي تجعل تطبيق جيمس ملفهوم التجربة الدينيّة عىل أحداث الوحي
بغض النظر عن الشكوك التي قد تصيب املرء حول دور
التي عاشها
النبي مح ّمد أم ًرا غري مقبولً ّ ،
ّ
النبي
اإللهي؛ وعلينا أن نق ّوم بحذر ،وقد يستاء بعض املؤمنني من وضع
العقل الباطن يف الوحي
ّ
ّ
السكندري ،وجوزيف سميث ،وجورج فوكس ،وعدد من
إىل جانب شخص ّيات أخرى مثل فيلون
ّ
الق ّديسني الكاثوليك غري املعروفني ،لكن جيمس ال يدعي امتالك الشخصيّات لنفس النوع من

مدروسا جيّ ًدا
التجربة ،أو أ ّن تجاربهم لها القدر نفسه من الرشعيّة ،يحاول جيمس أن يتّخذ موقفًا
ً
فاحصا
املخربي األبيض،
وبعي ًدا عن األحكام األخالق ّية ،حيث يلعب دور عامل النفس يف لباسه
ً
ّ
الديني.
أمثلة عن اال ّدعاء
ّ

النبي مع فئة الذين ا ّدعوا أ ّن لديهم إلها ًما متك ّر ًرا «مع اعتناقات مميزة تخضع لتوجيه
يت ّم تصنيف ّ
من ق ّوة خارج ّية» (جيمس ،1902 ،ص ،)479 :والسبب الوحيد وراء تصنيف األمثلة م ًعا هو تشابه
التوصل
اال ّدعاءات املق ّدمة من جانب األشخاص مع التجارب الخاضعة للفحص ،إذا مل يت ّم
ّ
اإللهي ،فليكن كذلك؛ إذ ال يحاول
إىل فهم املناسب لألمور الجوهريّة دينيًّا املتعلّقة بالوحي
ّ
اإللهي عن الدجل .ومع ذلك ،تعطي
عم مي ّيز الوحي
جيمس الكشف عن جوهر الوحي ،أو ّ
ّ
الصورة املطبوعة بالذهن انطبا ًعا بأ ّن اال ّدعاء بالنب ّوة قائم فقط عىل الخصائص الظاهرات ّية لبعض
وأي
أي دين ّ
الحاالت العقل ّية الشخص ّية ،هذه ليست أقوال جيمس ،بل يعترب جيمس أ ّن قيمة ّ
ا ّدعاء مق ّدس يت ّم الحكم عليها فقط عىل أساس مثارها (جيمس ،1902 ،صفحة .)327 :ماذا
يقصد بالثامر؟ بحسب ما يحتويه الجزء األخري من محارضة القداسة ،فالجواب هو :راحة البال،
اإلحسان ،والصرب ،وضبط النفس ،والهدوء ،وصحة النفس وطهارة الروح ،والتقوى ،والطاعة،
والفقر (الزهد) ،واملشاعر الدميقراط ّية واإلنسان ّية .وال ّ
شك أ ّن جيمس ال يقصد بالدميقراط ّية نظا َم
الخاص الذي يت ّم فيه انتخاب األفراد كمسؤولني ،بل يقصد الشعور باملساواة أمام الله:
الحكم
ّ
اإللهي املتعلّق بالدميقراط ّية ،أو الشعور باملساواة أمام الله بني جميع مخلوقاته،
«هناك أيضً ا الرس
ّ
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رشا يف البلدان املح ّمديّة أكرث من املسيحيّة) إىل
مييل هذا الشعور (الذي يبدو عمو ًما أنّه كان منت ً
الفطري عند اإلنسان» (جيمس ،1902 ،صفحة .)324 :تعترب مثار جيمس مثا ًرا
إبطال التملّك
ّ
أخالق ّية إىل ح ّد كبري ،ولك ّنها ليست مج ّرد ذلك ،مع األخذ بعني االعتبار ما يقوله عن الزهد« ،مبا أ ّن
ال ُن َّساك الهندوس والرهبان البوذيّني والدراويش املح ّمديّني يرتبطون مع اليسوع ّيني والفرنسيسكان
الرضوري دراسة األسس الروحيّة
يل عىل الزهد يف أسمى حالة فرديّة ،فمن
ّ
يف إضفاء الطابع املثا ّ
ملثل هذا الرأي الذي مييل لكونه مخالفًا للطبيعة.
أقل ح ّريّ ًة من تلك القامئة عىل اإلنجاز أو الكينونة ،ومن التدابري
تع ّد الحياة القامئة عىل األخذ ّ
املتّخذة قيام األشخاص الخاضعني لإلثارة الروحيّة برمي ممتلكاتهم ،كالتخلّص من العديد من
خاصة هم من يستطيعون اتّباع الطريق املستقيم
األحذية ،فقط أولئك الذين ليس لديهم مصالح
ّ
يل» (جيمس  ،1902صفحة)319-317 :؛ وعىل الرغم من أ ّن جيمس يركّز عمو ًما عىل
املثا ّ
عم إذا كانت جديرة بالثقة أم ال ،فإنّه ال يرى أ ّن الخصائص
ظواهر التجارب الدينيّة دون النظر ّ

الظاهراتيّة لهذه التجارب هي التي يجب تقويم مدى مصداقيّتها يف النهاية؛ إذ تتّسم معايريه
أل تقاس من
بالواقع ّية .يجب أن نرى اآلثار الناتجة عن هذه التجار ،وعىل الرغم من أ ّن اآلثار يجب ّ
منظور تجري ّبي تا ّم ّ
الحس ،فإنّه ومن خالل النظر إىل الفضيلة
أي يشء يتجاوز اإلدراك
يشك يف ّ
ّّ
وما يلزم ألتباعها «تجريبّيون معارصون مثاليّون ومستقيمون مثل باس فان فراسن ( ،)2002يبدو أ ّن
مصطلح التجريبيّة املستخدم من قبل جيمس فيه نو ٌع من التسمية الخاطئة ،عندما يكتب «معيارنا
التجريبي :من مثارهم تعرفونهم ،ال من جذورهم»[[[ .ميكن أن نتص ّيد الخطأ عند جيمس بسبب
ّ
ريا من علم الالهوت الذي كان عالِ ًم به يتك ّون من
نفاد صربه مع الالهوت ،لوال حقيقة أ ّن قد ًرا كب ً
مثل هذه الحجج الضعيفة التي يبدو أنّها تُستخدم كأعذا ٍر للمعتقدات ،أكرث من كونها برهانًا لها.
أي حال ،رمبا كان رفض جيمس للطرق البديهيّة أكرث مام ق ّدمه للتو هو السبب يف هذا.
عىل ّ
«ال نستطيع التمييز بني اآلثار الطبيع ّية واآلثار الخارقة للطبيعة؛ وال بني اآلخرين م ّمن يعلمون

أي منهج
ما هي نِ َعم الله ،وما هي عمل ّيات الشيطان املزيّفة ،علينا فقط جمع األشياء م ًعا دون ّ

بديهي مم ّيز ،ومن خالل مجموع األحكام الجزئ ّية املرتبطة بقيمة هذا األمر وتلك التجربة-
يت
الهو ّ
ّ

[[[ -املقطع مأخوذ من إنجيل متّى « :19 -15 :7احرتزوا من األنبياء الك َذبَة الذين يأتونكم بثياب الحمالن ،ولك ّنهم من الداخل ذئاب
خاطفة .من مثارهم تعرفونهم .هل يجتنون من الشوك عنبًا أو من الحسك تي ًنا .هكذا ،كل شجرة جيّدة تصنع أمثا ًرا جيدة ،وأ ّما الشجرة
كل شجرة ال تصنع مث ًرا جيّدًا تقطع
الرديّة ،فتصنع مثا ًرا ردية .ال تقدر شجرة جيّدة أن تصنع مثا ًرا رديّة وال شجرة رديّة أن تصنع مثا ًرا جيّدةّ .
وتلقى يف النار .فإذًا من مثارهم تعرفونهم ».هل يعني ذلك أ ّن املسيح أو اإلنجيليّني كانوا براغامتيّني؟
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األحكام التي تكون فيها تحيّزاتنا الفلسفيّة العا ّمة وغرائزنا وفطرتنا السليمة هي مرشدنا الوحيد
الذي يق ّرر بشكل عام أ ّن نو ًعا واح ًدا من الدين موافق عليه من مثاره ،والنوع اآلخر غري صالح»

الشخيص املوجود إىل ح ّد ما يف
(جيمس ،1902 ،صفحة .)327 :يتابع جيمس دفاعه عن نف َِسه
ّ
نص التجريبيّة ،لك ّنه الحقًا يف املحارضة الثامنة عرش بعنوان ”الفلسفة” يق ّدم بعضً ا من املحاذير
ّ
الفلسفي ،تتض ّمن هذه
واملحاججات املطولّة ض ّد محاوالت بناء الدين عىل أساس الجدل
ّ
املحاذير يف غالبيّتها التسليم بكونه جدلً فلسفيًّا ،وبحقيقة أ ّن البرش يسعون بطبيعتهم إىل تنظيم

محل
ً
املنطق وتطبيقه عىل تجاربهم ،وأ ّن املنهجيّات التي ت ّم إنشاؤها ،عىل هذا النحو قد تشغل

امليتافيزيقي هو االعتامد عىل التجربة
لها يف التجربة الالحقة .إ ّن األساس وراء رفضه للالهوت
ّ

املنطقي أن نبقى عىل اعتقادنا أ ّن امليتافيزيقا بح ّد
املفسة عىل نطاق واسع ،بحيث إنّه من غري
ّ
ّ

ذاتها ال ميكن تفسريها بناء عىل أساسها .يبدو أ ّن الغاية األوىل لجيمس هنا هي مهاجمة الفلسفة

الهيغليّة؛ لذلك قد يت ّم احتساب جيمس من بني العديد من األشخاص (من ضمنهم املفكّرين

الذين اختلفوا فيام بينهم ،كاختالف كريكغور عن كارناب) الذين ت ّم تحفيزهم من أجل التفكري

بطريقة فلسفيّة حديثة بسبب انزعاجهم من الهيغليّة ،وعىل الرغم من ”التجريبيّة الراديكاليّة“ عند

أي يشء ميكن الدفاع عنه
جيمس ،يبدو أنّه ال ميانع الدعوة إىل التع ّدديّة امليتافيزيقيّة التي تتجاوز ّ

جه فيها جيمس انتباهه إىل
يس .إ ّن الحالة األخرى الوحيدة التي و ّ
انطالقًا من خالص اإلدراك ال ّ
ح ّ
الخاص بالتص ّوف ،حيث يرتجم صفحتني
اإلسالم يف كتابه «أصناف التجربة الدينيّة» هي يف القسم
ّ

من النسخة الفرنسيّة التي ترجمها شمولديرس من كتاب الغزايل ”املنقذ من الضالل“ (جيمس،

 ،1902صفحة.)405-402 :

اإلسالمي ،حيث يقول« :نحن املسيح ّيون ال
يعرتف جيمس بقلّة معرفة املسيح ّيني بالتص ّوف
ّ

إل القليل عن الصوف ّية؛ أل ّن أرسارها تنكشف فقط ألولئك املنض ّمني لها؛ إلضفاء بعض
نعرف ّ

الحيويّة عىل وجودها يف أذهانكم ،سأقتبس من وثيقة إسالم ّية ،وأبتعد عن املوضوع» (جيمس،
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الغزايل أكرث قليلً من كونه
ّ
 ،1902صفحة .[[[)402-405 :وهكذا يع ّد ما اقتبسه جيمس من
ّصا لبضع صفحات من كتاب املنقذ ،إذ إ ّن املختارات من الغزايل مل تقف عند ح ّد االقتباس
ملخ ً
وامليض قد ًما ،بل إنّها وعىل النحو املوعود تؤ ّدي إىل تحريك سلسلة من التأ ّمالت التي تقود
جيمس إىل دعم وتأييد التص ّوف .يقتبس جيمس ما كتبه الغزايل حول أه ّم ّية الذوق (حرف ًّيا ،التذ ّوق)،
والذي ترجمه جيمس عىل أنّه «النقل» ،يف حني ترجمه واتس «تجربة مبارشة» .يف الواقع ،كان
من املمكن أن يوصل جيمس وجهة نظره بطريقة أفضل لو كانت لديه ترجمة واتس ،ويف جميع
األحوال ،يستشهد جيمس بنقاط من الغزايل يقول فيها إنّه ميكننا الحصول عىل بعض املعرفة
من خالل التجربة الدين ّية واتباع طريق الصوف ّية ،وبأ ّن هذه املعرفة غري قابلة للتواصل ،األمر الذي
ككل ،إ ّن الذوق أو التذ ّوق الذي يتح ّدث عنه الغزايل هو بالطبع
يع ّد أساسيًّا يف مفهوم التص ّوف ّ
الحضوري أو املعرفة بالحضور (يزدي،
ما يُناقش عاد ًة يف الفلسفة اإلسالم ّية تحت عنوان العلم
ّ
 ،)1992وهو ما يعتربه جيمس نو ًعا من الشعور املبارش ،حيث يقوده هذا األمر إىل املعضلة
إل عىل ما توفّره الحواس الخمس؛ وقد رأينا وسرنى م ّرة
اآلتية« :لكن مشاعرنا املبارشة ال تحتوي ّ
أخرى أ ّن الصوفيّني قد ينكرون بشكل قاطع أ ّن الحواس تلعب دو ًرا ما يف األشكال األسمى للمعرفة
التي تنتجها وسائل نقلهم» (جيمس ،1902 ،صفحة.)405 :
إذن ،ما هي وجهة نظر جيمس يف املعرفة الصوفيّة؟ أ ّولً  ،يؤكّد جيمس أ ّن هذه املعرفة ال
تقترص عىل الصوفيّني فحسب ،ويستشهد ببعض األمثلة من األعراف املسيحيّة.

ٍ
ذهني من الخرافات،
أساس
تشخيصا طب ًّيا« :حاالت تنومي ّية مقرتحة ومزيّفة ،قامئة عىل
ث ّم يق ّدم
ً
ٍّ
وبدل من رفض
ً
وحاالت بدنيّة من االنحطاط والهسترييا» (جيمس ،1902 ،ص .)413 :ومع ذلك،
الطبي ويعتربه سطح ًّيا ،ويش ّدد عىل
قيمة التص ّوف القائم عىل هذا األساس ،فإنّه يسخر من الحديث
ّ
الطبي  -كيف
رضورة تقويم مثار الحاالت الصوف ّية من أجل الحياة (إ ّن عدم الرىض عن التقويم
ّ
تغي حياة املرء هو ما يدعوه جيمس بالتجريب ّية!) .بعد التفكري يف حياة بعض
ميكن للصوف ّية أن ّ
توصل جيمس إىل استنتاج مفاده أ ّن التص ّوف ف ّعال حقًّا ،لكن هذا التأثري ال
الق ّديسني املسيحيّنيّ ،
إل إذا كانت األفكار املستوحاة من خالله صادقةً ،لكن كيف ميكننا معرفة مدى
ميكن اعتباره ميزة ّ

[[[ -اعتمد جيمس الرتجمة اإلنجليزيّة من:
(1902) is taken, see W. Montgomery watt, The faith and practice of al-Ghazali (Chicago: Kazi, 1982; originally
published in london by George allen and Unwin, 1956), 54- 68.
كام اعتمد ترجمة  Schmoldersلـ»گلستان راز [جنة األرسار]» للشبسرتي.
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إل عىل أساس الثامر التي تعتمد
مصداقيّتها؟ يبدو أنّنا انطلقنا يف دائرة ال ميكن فيها تقويم الحقيقة ّ
قيمتها عىل خالص الحقيقة! يقسم جيمس استنتاجاته إىل ثالثة أجزاء:
الحق
( )1إ ّن الحاالت الصوفيّة ،عندما تكون متط ّورة إىل ح ّد كبري ،فهي عادة ما تكون ،ولها
ّ
تحل بهم.
يف أن تكون ،ذات سلطة مطلقة عىل األفراد الذين ّ
أي سلطة تنبع منهم من شأنها أن تجعل من الواجب عىل من يقف بعي ًدا عنهم
( )2ليس هناك ّ
أن يقبل تجليّاتهم دون انتقاد.

املبني عىل الفهم والحواس وحدها،
ين،
يف أو العقال ّ
( )3يد ّمرون سلطة الوعي غري الصو ّ
ّ
لقد أظهروا أنّه لن يكون هناك سوى نوع واحد فقط من الوعي ،إنّها تفتح إمكانيّة وجود جوانب
حيوي ،ميكننا مواصلة إمياننا بح ّريّة
كل ما فينا بشكل
أخرى للحقيقة ،والتي بقدر ما يستجيب لها ّ
ّ
(جيمس ،1902 ،صفحة  .)423-422بينام بدأ جيمس يسعى الكتشاف القيمة (إن وجدت)
ٍ
غريب عن السلطة ،ال يهت ّم جيمس هنا بالوظائف السياس ّية
بنقاش
يف التجربة الدين ّية ،فإنّه يختتم
ٍ
واالجتامعيّة للسلطة الدينيّة ،بل
يصب اهتاممه حول نظريّة املعرفة[[[.
ّ

الزنعة التبريرية
يتساءل فالسفة الدين املعارصون يف الغالب حول إمكانيّة تربير االعتقادات املختلفة بنا ًء عىل
التجارب الدين ّية .يبدو أ ّن استخدام التربير كمصطلح ف ّن ّي يف نظريّة املعرفة يالقي انتشا ًرا من خالل
مدى تأثري تلميذ جيمس املدعو يس آي لويس ()1929؛ لذلك يتناول جيمس يف حديثه الجانب
ربر االعتقادات ،ومن الواضح هنا
املتعلّق باكتساب السلطة ً
بدل من حديثه عن التجارب التي ت ّ
يف ،ذلك أ ّن السيطرة التي يتح ّدث عنها جيمس
أنّنا منتلك مفهو ًما ملز ًما فيام يتعلّق بالتربير املعر ّ
تفرض واجب القبول[[[ .يُقال إ ّن جيمس عبَّ عن ندمه يف انتقاء الكلامت التي كان يفرتض أن
يف ،يف حني
تكون
ّ
«الحق يف اإلميان» .يدرك كاتب سريته متا ًما أ ّن املسألة متعلّقة بالتربير املعر ّ
حا ،وقد
حا قد تجعله صحي ً
اتّهم النقا ُد جيمس يف قوله إ ّن الرغبة يف جعل يشء ما أم ًرا صحي ً
«اتُّهم بتشجيع التع ّنت أو العبث باإلميان ،أو بالدعوة إىل اإلميان يف سبيل تصديقه ،يف حني
[[[ -كام اعتمدت وجهة النظر هذه من قبل by Will iam P. Alston in his Perce iving God ( Ithaca: Comell University
.Press, 1991), 281
[[[ -ملزيد من املعلومات حول مفاهيم التربير املعرفيّة راجع:

William P. Alsto, Epistemic Justification (Ithaca: Comell University Press, 1989).
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كانت أقىص غايته تربير اإلميان» (بريي ،1935 ،صفحة .)275 :يعرتف جيمس بأ ّن األحاديّة التي
تعترب سائدة يف العديد من نصوص الصوف ّية قد تكون صحيحة ،عىل الرغم من تفضيله مليتافيزيقا
لحل املعضالت التي تناقش كيف ّية تح ّول املشاعر إىل اعتقادات
التعد ّدية[[[ ،لكنه مل يس َع أب ًدا ّ
يف ،أو حول ماه ّية تلك املشاعر التي ليس لها ارتباط بالحواس الخمس؛ مع
ذات محتوى معر ّ
ذلك ،حتى السلطة البسيطة التي يرغب جيمس يف منحها للحاالت الصوفيّة -مع الفرضيّة الشاذة
حل
الحق ألولئك الذين يسعون للوصول لها دون غريهم  -يبدو أنّها تعتمد عىل كيف ّية ّ
التي تعطي
ّ
الحس ّية يجب
هذه املعضالت؛ بل وأكرث من ذلك ،إ ّن اال ّدعاء الرصيح بأ ّن سلطة الفهم والتجربة
ّ
يظل خال ًيا من الدفاع الكايف يف حال
أن تفسح املجال للحقيقة املستخلَصة من التجربة الصوف ّية ّ
أي يشء مثل التجريبيّة بالطريقة التي ت ُفهم بها عادةً.
استم ّر جيمس بإرصاره عىل ّ

لتجاوز هذا النوع من التجريب ّية ،يدين لنا جيمس برس ٍد عن كيف ّية اكتساب التجربة الصوف ّية
ويعب ألستون عن شكوكه حول قدرة شاليرماخر أو جيمس
يف دون أن ينكره،
ّ
لحقوق التربير املعر ّ
عىل سداد هذا الدين بشكل تا ّم بسبب تعريفهم للتجربة الدينيّة عىل أنّها نوع من أنواع الشعور،
أسايس من ”مشاعر أو حاالت
حيث يقول« :إ ّن معاملة ”التجربة الدين ّية“ باعتبارها تتألّف بشكل
ّ

عاطف ّية أخرى“ أم ٌر شائ ٌع ج ًدا .وهكذا هو األمر عند شاليرماخر (منبع الرتكيز عىل التجربة الدين ّية
األسايس للدين باعتباره «الشعور
التجريبي
يف دراسة الدين) ،نجد أنّه يت ّم التعامل مع العنرص
ّ
ّ
بالتبعيّة املطلقة» ،كام ركّز رودولف أوتو وويليام جيمس عىل املشاعر .يجب االعرتاف أنّه يف
جميع هذه الحاالت يص ّور املنظّرون التجربة الدين ّية عىل أنّها تجربة إدراك ّية للحقائق املوضوع ّية
بوسائل تبدو غري متوافقة مع تصنيفها كحالة عاطف ّيةّ ،
ريا يف إمكان ّية العثور عىل أي رسد
أشك كث ً
أي من هؤالء األشخاص» (ألستون ،1991 ،صفحة.)16 :
متّسق للتجربة الدينيّة يف أعامل ّ

يل إلثبات وجهة نظره عن وجود
يشري جيمس يف خامتة كتابه األصناف م ّرة أخرى إىل الغزا ّ
اختالف بني املعرفة النظريّة للدين من وجهة نظر علوم الدين وبني املعرفة املكتسبة من خالل
التجربة الدينيّة نفسها ،ويجد جيمس نفسه مج ّد ًدا أمام التساؤل حول ما إذا كان محتوى التجربة
يحق للفرد أن يؤمن بأ ّن تجاربه صادقة .يبحث
الدين ّية معقولً أم ال ،ومن جديد يتشكّك؛ إذ إنّه ذات ًّياّ ،
ي أ ّن التعد ّديّة امليتافيزيق ّية التي كان مييل إليها مل تكن بتلك الدرجة من املعارضة لألحاديّة.
[[[ -راجع 131 ,)1902( James؛ حيث يتب ّ
راجع:
)William James, A Pluralistic Universe. (Lincoln: University of Nebraska Press, 1996, first published in 1909
and the appraisal by Ralph Barton Perry (1948), 328- 334.
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جيمس ما بعد ذلك عن يشء مشرتك بني األصناف ،وال ميانع يف إيجادها ،لكن عندما يتعلّق األمر
بالتقويم ،فإنّه يستم ّر يف إبداء حذره الشديد من علم الالهوت لدرجة عدم السامح باستخدامه
االجتامعي العام للحياة الدين ّية أو تاريخها
أي اعتبار للوضع
من أجل
ّ
أي قرار ،دون ّ
التوصل إىل ّ
ّ
متأصل يف مفهوم التجربة
بأي مام هو
عىل اإلطالق؛ لذلك فقد خلص إىل تأييد دين ليس
ّ
ًّ
خاصا ٍّ
الدينيّة كام يع ّرفها جيمس ،إنّ ا مقيّ ًدا بالخصوصيّة التي منحها له جيمس عرب تشكيكه يف الالهوت
والتاريخي.
االجتامعي
العقائدي وإهامل
ّ
ّ
ّ

الخاص به عىل
يف حني أنّه ال يوجد ما مينع جوهريًّا إمكانيّة تطبيق مفهوم التجربة الدينيّة
ّ
اإلسالم ،فإ ّن النزعة التي أظهرها جيمس لتجاهل تلك الجوانب من الدين (غري املوجهة نحو
املؤسس ّية والعقائديّة للدين) هي عقبة أمام اكتساب الفهم
التجربة الذات ّية الفرديّة مثل الجوانب
ّ
الصحيح للدين بشكل عا ّم ،مثلام أشار غريتز وتايلور ،وهي أيضً ا مشكلة يف دراسة األديان
املح ّددة ،ومن بينها اإلسالم عىل وجه الخصوص ،وليس من الصدفة أن يلجأ جيمس إىل الصوفيّة

كمثال عن الباطنيّة ،وهو ال يجد ما يكفي ليرشح كيفيّة تجربة املسلمني لدينهم ،فهنا يتبع جيمس
األمثلة املوضوعة من قبل املسترشقني من أمثال السري ويليام جونز (تويف يف عام  )1794والسري
جون مالكومل (تويف يف عام  ،)١٨٣٣وآخرين من املرتبطني غال ًبا برشكة الهند الرشق ّية الربيطان ّية
الذين رأوا أ ّن الصوفيّني يشرتكون إىل ح ّد كبري مع املسيحيّة واألفالطونيّة املحدثة والفيدانتا يف
الهند أكرث من اإلسالم املعارض لإلمرباطوريّة الربيطانيّة ،ويت ّم تقديم الصوفيّة كام لو أنّها دخيلة
ج ًّدا عىل اإلسالم لدرجة أ ّن هؤالء املؤلِّفني غال ًبا ما يتخ ّيلون أ ّن أصولها تنحدر من الهندوس ّية.
يبدو أ ّن مصطلح التص ّوف بح ّد ذاته قد ت ّم اخرتاعه يف نهاية القرن الثامن لتخصيص جوانب الثقافة
الرشقيّة التي وجدها األوروبيّون جذابة (إرنست ،1997 ،صفحة.)9 :
يرشح كارل إرنست كيف ح ّول املسترشقون الصوف ّية إىل باطن ّية وحدة الوجود ،حيث ت ّم استيحاء
األوروب الذي كان دائ ًرا حول سبينوزا يف أواخر الثامنينات من
مفهوم وحدة الوجود من النقاش
ّّ
القرن الثامن عرش أكرث من أعامل املتص ّوفة املسلمني أنفسهم ،ويرى أنّهم ”تجاهلوا متا ًما النواحي
واملؤسسات التي تشكّلت حول قبور
االجتامع ّية للصوف ّية كام وردت يف طقوس املتص ّوفة،
ّ
الق ّديسني ،ودور الصوف ّيني يف السياسة“ (إرنست ،1977 ،صفحة )16:فصل املسترشقون الصوف ّية
أل
اإلسالمي ذو ترشيع صارم ،بينام كان يجدر بالصوف ّية ّ
تبي فيها أ ّن الدين
عن اإلسالم بطريقة ّ
ّ
الديني (إرنست ،1997 ،ص.)19 :
تبايل يف املسائل املتعلّقة بالترشيع
ّ
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إ ّن التص ّوف عند املسترشقني يالئم متا ًما مفهوم التص ّوف عند جيمس ،إنّه يف املقام األ ّول
دين من التجارب الصوف ّية وأحاديّ ِة القيمة ،أو وحدة الوجود التي تعترب جوانب الدين التي تجاهلها
جيمس شيئًا ثانويًّا .يشري جيمس إىل اإلسالم ،إىل جانب الصوف ّية والوحي املنزل عىل الرسول،
أي ارتباط
تعصب الدرويش
وذلك فقط يف إشارات عابرة ويف حاشية عن ّ
الشيعي ،دون أن يالحظ ّ
ّ
يف (جيمس ،1902 ،صفحة.)341 :
بني ّ
تعصب الدرويش وتص ّوف الصو ّ
كام أ ّن االعرتاضات التي ق ّدمها كارل إرنست عىل املسترشقني تحمل تشاب ًها الفتًا للنظر مع
االعرتاضات التي قدمها غريتز وتايلور ض ّد تعامل جيمس مع الدين (تايلور  ،2002صفحة.)17 :
تعترب وجهة النظر املق َّدمة حول موضوع الدراسة مش ّوهة نتيجة إهامل جميع جوانبها ،باستثناء
الجوانب األكرث خصوص ّية ،إ ّن أوجه الخلل يف معاملة جيمس للتجربة الدين ّية عىل أنّها جوهر
الدين ال تبطل مفهوم التجربة الدين ّية يف ح ّد ذاته ،كذلك فإ ّن أوجه الخلل يف فهم املسترشقني
خاصة بها.
للصوفيّة ال تعني أن نحكم عىل الصوفيّة بأنّها مج ّرد تركيبة بريطانيّة ليس لديها حقيقة
ّ

يشت ّد النقد تجاه وجهة نظر جيمس للتجربة الدينيّة ،ويغدو أكرث ج ّديّة عندما يدرس املرء االستخدام
يف الذي سيضع املفهوم من أجله ،يتمتّع ألستون برؤية ثاقبة يف هذا الشأن .ومع ذلك ،فمن
املعر ّ
الطبيعي أن يبدي ألستون اهتاممه يف الدرجة األوىل بانتقاد جيمس من ناحية دفاعه عن التجربة
ّ
الحسيّة يف تقديم تربير لالعتقادات التي تشكّلت
الدينيّة باعتبارها عىل قدم املساواة مع التجربة
ّ
عىل أساسها .أعتقد أ ّن هذا النوع من الحركة يثري التساؤل عن أسس ظاهراتيّة ،مهام كان األمر ،فإ ّن
ألستون يشري إىل وجود مشاكل خطرية يف منظور التجربة الدين ّية عند جيمس ،ولكن ميكن القول إ ّن
الحس غري مرضية ،عىل الرغم
محاولة ألستون لعرض التجربة الدين ّية عىل أساس التشابه مع تجربة
ّ
من أنّه من واجبي أن أعرتف أ ّن ألستون ولسنوات عديدة كان قد دافع برباعة عن موقفه أمام أولئك
الحس.
الذين جادلوا بأ ّن التجربة الدينيّة ال تشبه اإلدراك
ّّ

التجربة الديني�ة حسية أم إحساسية؟
الحس ّية ،عندما أقول هذا ،فأنا أدين ألليستون
ال تزال التجربة الدين ّية مختلفة متا ًما عن التجربة
ّ
جا،
برشح كيف ّية اختالفها ،إذًا إ ّن الشعور بوجود الله يف حياة املرء ال يشبه الشعور بربودة الج ّو خار ً
عظيم وتتن ّوع الحواس
وال يقترص عىل الطريقة الب ّينة التي تختلف فيها دوافع اإلدراك اختالفًا
ً
اإللهي الذي زرعه الله يف البرش ،فهو
الحس
املستخدمة؛ ذلك ألنّنا حتى لو قبلنا أ ّن مث ّة نو ًعا من
ّ
ّ
الروحي ،إنّه أشبه
بالحاسة السادسة ،وليس نو ًعا من الرادار الذي يستق ّر يف الوجود
ليس شبي ًها
ّ
ّ
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بإحساس املرء الكامل بأنّه متّجه نحو الله ،حيث يالحظ مظاهر خلقه سواء أكان يف الطبيعة أو
أي يشء آخر .ثان ًيا ،إنّنا نستخدم حواسنا للحصول عىل
األحالم أو الغيبوبة أو املزاج أو الصدف أو ّ
يئ عرب توجيههم بالشكل املناسب ،كام هو الحال عندما أنظر من النافذة
معلومات حول العامل املر ّ
جه حواسنا الداخل ّية الكتشاف اهتامماتنا حول
ألرى ما إذا كانت السامء ال تزال متطر؛ لك ّننا ال نو ّ
الروحي لتبيان ما إذا كان الله ال يزال يحبّنا
الروحي بهذا الشكل ،ونحن ال نستخدم وعينا
العامل
ّ
ّ
يك متمث ًّل يف حضور عزرائيل أم إرسافيل .قد نتمكن من تحصيل
أو فيام إذا كان الحضور املالئ ّ
مثل هذه املعلومات عرب القليل من التجربة الدين ّية ،لك ّننا منتنع عن النظر والرؤية ،إنّنا ال نكبح
يف نفسه
التجربة بهذه الطريقة .ثالثًا ،واأله ّم من ذلك ،أ ّن التجربة الدين ّية ال تشتمل عىل الدور املعر ّ
الحس ،هنا قد يتّهمني ألستون بالجدل العقيم ،ففي النهاية هذا هو
ملوضوع التجربة مثل اإلدراك
ّّ
بالضبط ما يسعى ألستون إلثباته ،ومع ذلك ،ما أقصده هو أ ّن الطرق التي يت ّم بها اكتساب اليقني من
الحس شعو ًرا باليقني
ريا عن الطرق التي مينح بها اإلدراك
خالل التجربة الدين ّية تختلف اختالفًا كب ً
ّّ
تحب والدتك وبني اليقني أنّك تح ّدثت إليها
تجاه األمور ،إنّه نوع من االختالف بني اليقني بأنّك
ّ
للت ّو يف املطبخ .ليس األمر مرتبطًا بجعل إحدى الحقائق أكرث يقي ًنا من نظريتها ،ولكن يقني املحبّة
الحس.
يستحوذ عىل كياننا بالكامل بطريقة ال يفعلها اإلدراك
ّّ
تع ّد التجربة الدينيّة أكرث اعتام ًدا عىل الفهم والبصرية من التجربة اإلدراكيّة ،هذا أ ّول ما نالحظه
من بني األشكال األكرث تأ ّم ًل للتجربة الدينيّة ،لك ّنني أو ّد أن أجازف بالقول إنّه ينطبق حتى عىل
األنواع األكرث عمقًا للتجربة الدين ّية التي ناقشها أوتو عام ( ،)1958كاإلحساس بالتقوى واالنجذاب
والرهبة التي نشعر بها يف حرضة ما هو مق ّدس ،وليك نستشعر هذه القدس ّية ،علينا القيام بفعلٍ
جب فعله ،ذلك أنّه بإمكان املرء أن يشعر مبثل
يضاهي الشعور باالنجذاب والرهبة وجهل ما يتو ّ
هذه املشاعر سواء أكان يف مصنع ضخم أم يف كاتدرائيّة ضخمة ،يكمن االختالف يف الوضع
املعقّد لالعتقادات األخرى ال سيام الدين ّية ،ويف فهمنا لكيف ّية توافق التجربة الحال ّية مع هذا األمر،
مقبول عىل نطاق واسع
ً
ور ًّدا عىل ذلك ،قد يدافع أحدهم عن موقف ألستون مجادلً بأنّه قد أصبح
الحس مح ّم ًل بالنظريّة؛ وبالتايل فإ ّن اعتامد الوضع الذي تح ّدثت عنه ال مييّز
أن يكون اإلدراك
ّّ
خاصيّة حرصيّة للتجربة الدينيّة ،ما
الدين عن التجربة اإلدراكيّة ،لك ّني ال أ ّدعي أن اعتامد الوضع هو
ّ
أقصده أ ّن اعتامد الوضع للتجربة الدين ّية هو أوسع نطاقًا أو شمول ّية مام هو عليه يف حالة اإلدراك.
إن إدراك املرء بأ ّن الرؤية التي يراها هي ملالك تنطوي عىل مجموعة متشابكة من االعتقادات
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واملشاعر الدينيّة التي ال ت ُقارن باملعرفة األساسيّة الالزمة إلدراك املرء أ ّن ما يراه هو الطرفاء[[[،
ال يجب عليك أن تكون عامل نبات لتتعلّم كيف مت ّيز شجرة الطرفاء ،لكن عليك أن تكون متديّ ًنا
لرتى املالئكة ،يستطيع املرء أن يتعلّم كيف مي ّيز شجرة الطرفاء من خالل رؤية صورها ودراسة
علم النبات ،يف حني أنّه ال يستطيع أن يتعلّم كيف مي ّيز املالئكة من خالل رؤية صورها ودراسة
علم املالئكة .وباالعتامد عىل السامت املامثلة بني التجربتني الدينيّة واإلدراكيّة ،نجد أ ّن الرتكيز
عىل تلك األنواع من التجارب الدين ّية املشابهة إىل ح ّد كبري للتجارب اإلدراك ّية مثل (الرؤى) يتّخذ
تستحق.
حجم أكرب مام
ّ
ً
إذا نظرنا إىل أنواع التجارب الدينيّة التي غالبًا ما تت ّم مناقشتها من قبل العرفاء أو املتص ّوفني
اإلسالم ّيني ،نجد أ ّن الرؤى وما يشابهها تلعب دو ًرا ثانويًّا إىل ح ّد ما ،وأ ّن األكرث أه ّم ّية هو ما يطلق
األخالقي ،ويق ّدم
عليه اسم (األحوال) و(املقامات) ،حيث إنّها ترتبط ارتباطًا وثيقًا مبسار التحسني
ّ
جا (مثا ًرا) للتجارب الصوفيّة املتمثّلة
جيمس التحسينات األخالقيّة للق ّديسني كام لو كانت نتا ً

أسايس يف مشاعر الوحدة املتناغمة مع الكون أو الرؤى؛ لك ّن املقامات الصوفيّة ليست
بشكل
ّ
نتائج بسيط ًة للتجارب الدين ّية ،حتى لو ترافقت التحسينات األخالق ّية والتجارب الدين ّية
تجارب وال
َ
َ
أي يشء ،يُنظر إىل األحوال واملقامات عىل أنّها مثار تطهري الذات
مع بعضهام ،ويف حال حدوث ّ
الروحي وليس العكس.
والبعد
ّ
الديني بناء عىل
التوصل إىل بعض التربير لالعتقاد
كل من جيمس وألستون
ريا ،يحاول ٌّ
ّ
أخ ً
ّ
التأسييس ،تحت مؤ ّهالت
التجربة الدين ّية ،ينتهي املطاف للتجربة الدين ّية بلعب نوع من الدور
ّ
ورشوط مختلفة ،وتتمتّع التجارب من وجهة نظر جيمس بالسلطة والقدرة عىل تقديم تربير حول
األقل ملن ميتلكونها ،بل وحتى املتص ّوفون أنفسهم مل يسعوا إىل تربير
ّ
االعتقادات الدين ّية ،عىل
نظرتهم الدين ّية األساس ّية من خالل تجاربهم الدين ّية (سواء أكان بطريقة مبارشة أم غري مبارشة) كام
فعلها جيمس وألستون .ال أعتقد أنّه كان ليخطر يف بالهم عىل اإلطالق القيام بذلك ،قد يت ّم تربير
اعتقادات معيّنة للمتص ّوف من خالل التجارب الدينيّة ،وميكن اكتساب اليقني حول بعض األمور
الحقيقي للتجارب
كل البعد عن استنتاج املضمون
التي كانت من املعتقدات سابقًا ،لكن هذا بعيد ّ
ّ
الدين ّية للفرد واملسلّامت املسبقة كونها قد أصابته ،حتى التجارب نفسها ال ميكن أن يت ّم اختبارها
من خالل لعب دو ٍر كهذا ،وخذ عىل سبيل املثال عمل الغزايل الذي أشار إليه جيمس ،وميتنع
[[[ -شجر يستعمل للزينة
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الغزايل عن محاولة إثبات وجود الله أو تربير اإلميان بوجود الله عن طريق التجارب الدينيّة ،فهذه
ليست الطريقة التي يتّبعها يف اختبار تجاربه الدين ّية.

ال ّ
يل يؤمن بأ ّن املعلومات -ويفضّ ل أن نقول إ ّن التعليم هو ما يجب اكتسابه من
شك أ ّن الغزا ّ
التجربة الدينيّة ،لكن األمر ليس كام لو اكتشفنا وجود الله أو املالئكة بسبب تلقّينا العلم من قبلهم
أو اجتياز نوع من االتحاد معهم .عندما يتعلّق األمر بالنب ّوة ،فهناك بعض الشكوك التي يعرب عنها
الغزايل حول االعتامد عىل املعجزات إلثبات أ ّن مح ّم ًدا هو رسول الله ،هذا ال يعني أنّه ال يؤمن
باملعجزات ،لك ّنه يعتقد أنّها ليست سوى جزء من األدلّة ،وأ ّن الجزء األه ّم من األدلّة هو الذي سيت ّم
تجميعه بدراسة القرآن واألحاديث وتجريب التعاليم« ،أقنع نفسك بذلك عرب تجريب ما قاله عن
تأثري املامرسات التعبديّة عىل تطهري القلب -كيف أثبت حقًّا أ ّن ”من يعيش ما يعرفه سينال من الله
فسيمنح الله ذلك الرجل سلطانًا عليه“،
ما يجهله“ ،وكيف أثبت حقًّا أنّه ”إذا ساعد أحدهم شق ًّياَ ،
فسيحفظه
وكيف أثبت حقًّا أنّه ”إذا استيقظ رجل يف الصباح بتع ّهد واحد فقط (ابتغاء مرضاة الله)َ ،

الله تعاىل من كافّة هموم هذا العامل وما يليه» ،فعندما تقوم بتجربة هذه األقوال عىل آالف أو ع ّدة
آالف من األمثلة ،ستصل إىل املعرفة الالزمة دون أدىن شك» (واط ،1959 ،صفحة.)67 :

مييض الغزايل يف الحديث عن أ ّن الوصول بشكل أكرب ومبارش إىل اليقني متاح ملن هم
متق ّدمني للغاية عىل النهج ،ولكن ت ُعترب خلف ّية هذه الحالة الرتاكم ّية من الروحان ّية املختربة خطوة
رضوريّة لتوجيه التذ ّوق.
الحس ّية،
بدل من انتقاد جيمس ألنّه جعل التجربة الدين ّية مختلفة ج ًدا عن التجربة
لذلكً ،
ّ
الحس ّية أكرث مام يعتقده
كام يفعل ألستون ،أو ّد أن أعرتف أ ّن التجربة الدين ّية تختلف عن التجربة
ّ
يتجل بشكل كبري يف الكتابات
ّ
جيمس ،ناهيك عن ألستون .إضافة إىل اعتقادي أ ّن ذلك االختالف
اإلسالميّة حول هذا املوضوع ،عىل الرغم من أنّني ال أجده أم ًرا غريبًا عن التجربة الدينيّة اإلسالميّة.
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