ً
دينية
تجربة
الوحي ليس
ّ

نظريات ّ
حتليلية حلقيقة الويح يف رحاب ثالث ّ
ّ
عاملية
دراسة
علي رضا قائيم ني�ا

[*]

[[[

تقارب هذه الدراسة للباحث الربوفسور عيل رضا قامئي نيا واحدة من أبرز القضايا إثارة للجدل
يف حقل التجربة الدين ّية .مثّة كثري من الدراسات ترى إىل الوحي مبا هو تجربة دين ّية تاريخ ّية كام
تؤكّد عىل ذلك األنرثوبولوجيا والنزعة التاريخان ّية يف الغرب الحديث.

ليبي أن الوحي ليس تجربة دين ّية،
هنا يحاول الباحث أن يناقش بالتحليل والنقد هذه األطروحة ِّ
وخصوصا اإلسالم ،وألجل
وال ميكن أن تكون كذلك عقيدة التوحيد كام يف األديان اإلبراهيم ّية
ً
ذلك يسعى إىل بيان مفهوم الوحي من خالل مناقشته لثالثة نظريّات عامل ّية يف هذا الخصوص..

ّ
«املحرر»

عام منها ما هو دي ُن
الوحي هو أح ُد املفاهيم األساس ّية يف الثّقافة اإلسالم ّية ،واألديان بشكلٍ ٍ
وحي ،ومنها ما ليس كذلك ،واملقصود من األ ّول أ ّن تعاليمه وحقائق أخرى فيه من َّزل ٌة للبرش من عند
ٍ
الله سبحانه وتعاىل ،بينام الثاين ال وجود فيه لهكذا تعاليم وحقائق سامويّة ،مثل الديانة البوذيّة؛
أل ّن أتباعها ال يؤمنون بالله كام جاءت به األديان التوحيديّة .وعىل هذا األساس ال تعتقد األديان
غري الوحيان ّية بوجود تعاليم وحقائق سامويّة منزل ًة عن طريق الوحي؛ وكذا هو الحال بالنسبة إىل
األديان الشائعة يف بلدان رشق آسيا ،مثل الهندوس ّية والطاويّة  -التاوية  -ويف مقابلها األديان الثالثة
األكرث انتشا ًرا يف العامل ،وهي اليهوديّة واملسيح ّية واإلسالم.
ٍ
واحد منها فيه أخبار عن ارتباط األنبياء بالله سبحانه
وكل
وحيّ ،
هذه األديان الثالثة أديا ُن
ٍ

*ـ باحث يف الفكر الديني ـ إيران.
مؤسسة طه الثقاف ّية
ـ هذه املقالة هي الفصل األ ّول للكاتب بعنوان( :الوحي واألفعال الكالم ّية :نظريّة الوحي
الكالمي) ،وقد صدر عن ّ
ّ
للنرش ،قم  -إيران2018 -م.
ـ ترجمة :د .أسعد مندي الكعبي.
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وحقائق يجب عىل أتباعهم تصديقها والعمل مبضامينها.
وتعاىل بنح ٍو ما ،وتلقّيهم منه تعالي َم
َ
حينام نُ عن ال ّنظر يف معطيات هذا التقسيم ،يتّضح سبب أه ّم ّية الوحي يف اإلسالم لدرجة أنّه
بات مفهو ًما أساسيًّا ومصرييًّا يف الثّقافة اإلسالميّة.
ٍ
ومشرتكات كلّ ّي ٍة بني األقسام املتف ّرعة عىل املقسوم،
كل تقسيمٍ يت ّم عاد ًة وفق مبادئَ عا ّم ٍة
ّ
ٍ
وأسس مح ّدد ٍة،
مفهوم عا ٍّم وشاملٍ يت ّم تقسيمه إىل أجزاء عىل ضوء قيو ٍد
وذلك عن طريق تحديد
ٍ

مثل مفهوم "إنسان" ،حيث يعترب مفهو ًما كلّ ًّيا ميكن بيان أقسامه بقيو ٍد ع ّد ٍة :كام لو وصفنا أحد

أقسامه باألبيض ،وقلنا« :إنسان أبيض البرشة» ،ووصفنا القسم اآلخر باألسود ،وقلنا« :إنسان أسود
قسمناه إىل قسمني عىل ضوء
البرشة» .يف هذا التقسيم اخرتنا مفهو ًما عا ًّما  -كلّ ًّيا  -هو اإلنسان ،ث ّم ّ

وكل بال ّنسبة إىل جميع األديان ،كذلك
قيدين مم ّيزين له  -أبيض وأسود  -لكن ليس لدينا مقسم عا ٌم ّ ٌّ

وكل ألديان الوحي بالتحديد  -اليهوديّة واملسيح ّية واإلسالم  -إذ ال ُيكننا
ليس لدينا مقسم عا ٌم ّ ٌّ
أقسام منها عرب إضافة قيو ٍد ألقسامها ،كام فعلنا إزاء مفهوم «إنسان».
تحصيل
ٍ

ٍ
ٍ
واحد لألديان؛ بحيث يع ّمها قاطبةً ،ويشتمل عىل قيودها
تعريف
كذلك ليس من املمكن طرح

يب لوفيج فيتجنشتاين،
املتباينة واملشرتكة؛ لذلك اعتمد بعض الفالسفة عىل ما ذكره الفيلسوف الغر ّ

يل ( ،)family resemblanceوعىل هذا األساس
وقالوا إ ّن األديان من املفاهيم ذات التشابه العائ ّ
لكل عض ٍو ميزاته الفارقة التي
بإمكاننا اعتبار مختلف األديان عىل غرار أعضاء عائل ٍة واحد ٍة ،لكن ّ

ٍ
حد ًة باستثناء بعض أوجه الشّ به ،وحتّى مع
يختص بها ،أي أنّهم ال يتشاطرون
ّ
صفات مشرتك ًة ومو ّ

تقارب.
أي
ٍ
وجود هذا التّشابه املحدود مث ّة بو ٌن شاس ٌع فيام بينها؛ بحيث ال ميكن تص ّور ّ

وعىل الرغم من أ ّن الوحي يع ّد مفهو ًما أساس ًّيا وارتكازيًّا يف األديان الثالثة التي تتق ّوم عليه -
ٍ
واحد فيها ،فاملسيحيّون يعتقدون بوجود نوعني
اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالم  -إلّ أنّه ليس مبع ًنى
من الوحي ،هام:

تجل اإلله ()revelation of God
ّ )1
 )2تلقّي حقائق من جانب اإلله ()revelation of propositional truths by God
النبي عيىس،
يتجسم  -عىل هيئ ٍة
يتجل الله إىل البرش -
ّ
يف ال ّنوع األ ّول
ّ
ّ
خاص ٍة يف شخص ّية ّ
خاص ٍة.
مداليل
َ
ويف ال ّنوع الثّاين يلقي الله حقائق عىل هيئة مفاهيم ذات
ّ
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الجدير بالذّكر هنا أ ّن التّعاليم املسيحيّة تؤكّد عىل املعنى األ ّول أكرث من تأكيدها عىل املعنى

الثاين[[[.

خاص من الوحي ،الذي هو البنية األساسيّة لها،
مفهوم
تعاليمنا اإلسالميّة ارتكزت عىل
ٍ
ٍّ
يتجل عىل هيئة إنسانٍ  -حسب
ّ
وجل يف اإلسالم بدل أن
ّ
واملتمثّل بالقرآن الكريم؛ أل ّن الله ع ّز
ج َّل
زعم املسيح ّيني ّ -
يل بن أيب طالبَ « :ف َت َ
تجل يف كالمه ،فقد ُروي عن أمري املؤمنني ع ّ
ف ِك َتا ِب ِه ِم ْن غ ْ ِ
ح َق
َي أَنْ يَكُونُوا َرأَ ْوهُ بِ َا أَ َراه ُْم ِم ْن ُقدْ َرتِ ِه َو َ
خ َّو َف ُه ْم ِم ْن َسطْ َوتِ ِه َو َك ْي َ
حانَهُ ِ
ف َم َ
َل ُه ْم ُس ْب َ
صدَ بِال َّن ِق َم ِ
ح َق بِا ْل َمث َُل ِ
ت»[[[.
صدَ َمنِ ا ْح َت َ
ت َوا ْح َت َ
َم ْن َم َ
أي دينٍ يشابه اإلسالم يف استناده إىل الوحي بشكلٍ
محوري،
ٍّ
الجدير بالذكر هنا أنّه ال يوجد ّ
ساموي نزل عىل
كتاب
ح يف أه ّميّة القرآن الكريم عند املسلمني ،فهو
يتجل ّ
ّ
وهذا األمر
بكل وضو ٍ
ٌّ
ٌ
األسايس
قلب خاتم األنبياء واملرسلني محمد بن عبد الله ،عن طريق الوحي؛ ل ُيصبح املستند
ّ
«ل َيأْ ِتي ِه ا ْل َب ِ
يف دين الله الحنيف؛ حيث وصفه تعاىل بقولهَ :
ِيل
خلْ ِف ِه تَ ْنز ٌ
ي َيدَ ْي ِه َو َل ِم ْن َ
اط ُل ِم ْن َب ْ ِ
مطروح يف
يم َح ِمي ٍد»[[[ ،وبنا ًء عليه فإ ّن مفهوم الوحي يف اإلسالم يختلف بالكامل عمّ هو
ِم ْن َح ِك ٍ
ٌ

ال ّديانة املسيحيّة.

ال ّدراسات والبحوث العلم ّية التي ت ُد ّون يف العرص الحارض حول الدين وما يرتبط به ،ت ُطرح فيها
وكل من يلج فيها تطرق ذهنه بعض األسئلة التي
نقاشاتٌ بخصوص ما يس ّمى بـ «التجارب الدينيّة»ّ ،
من جملتها ما ييل:
 هل الوحي عبارة عن تجرب ٍة دينيّة أو أنّه ليس من سنخ التجارب؟ -هل التّجربة ال ّنبويّة هي الوحي بذاته أو أنّها يش ٌء آخر؟

 إذا اعتربنا الوحي تجرب ًة دين ّية ،فيا ترى ما وجه اختالفه مع سائر التجارب الدين ّية؟ -هل بإمكان سائر ال ّناس  -غري األنبياء والرسل  -أن يخوضوا تجارب كهذه؟

وهناك أسئلة بهذا الخصوص تُطرح يف أوساطنا الفكريّة نحن املسلمون ،ومن جملتها:
اإلسالمي  -إىل مستوى التجربة ال ّنبويّة فحسب؟
 هل ميكن التن ّزل بالوحي  -حسب املفهومّ
[[[ -الرشيف الريض ،نهج البالغة ،الخطبة رقم .147
[[[ -سورة فصلت ،اآلية .42

[1]- Richard Swinburne, Revelation, p. 2.
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اإلسالمي يع ّد رضبًا من التّجارب الدينيّة؟
 هل الوحي وفق مفهومهّ

اإلجابة عن هذه األسئلة بطبيعة الحال تقتيض دقّ ًة وإمعان نظ ٍر واستقصا ًء لشتّى اآلراء املطروحة
ٍ
واحد منها عىل حدة ،ويف هذا السياق طُرحت ثالث
لكل
تحليل ّ
ً
بخصوص الوحي ،كام تقتيض

حقب زمنيّ ٍة
نظريّات مختلفة ،امللفت للنظر أ ّن هذه النظريّات مل ت ُطرح بشكلٍ متزامنٍ  ،بل خالل
ٍ
متباين ٍة ،وبيان ذلك كام يأيت:
املفهومي)
النظريّة األوىل :املفاهيم (الوحي
ّ
النبي ،وقد طُرحت يف حقبة القرون
هذه النظريّة تعترب الوحي مجموعة من املفاهيم التي يتلقّاها ّ

الوسطى من قبل علامء الالهوت املسيح ّيني ،ويُؤيّدها بعض املفكّرين والباحثني املعارصين.
النظر ّية الثانية :تجربة الوحي

رضب
يل؛ حيث اعترب الالهوت ّيون الليربال ّيون الوحي بأنّه
ٌ
هذه النظريّة تبلورت يف الالهوت الليربا ّ
من التّجارب ،وعىل هذا األساس نشأت نظريّة التجربة الدينيّة (.)religious experience
النظريّة الثالثة :األفعال الكالم ّية

هذه النظريّة طُرحت يف القرن العرشين ،وفحواها أ ّن الوحي عبار ٌة عن أفعا ٍل كالميّ ٍة منسوب ٍة إىل

وجل.
الله ع ّز ّ

النظرية األوىلّ :
ّ
نظرية املفاهيم

الوحي حسب أقدم اآلراء عبارة عن وسيل ٍة لنقل املعلومات من السامء إىل األرض؛ حيث يُلقي
للنبي الذي يُوحي إليه ،أي أ ّن هذه الحقائق هي البنية األساس ّية له؛ وقد تبلور
وجل حقائق
الله ع ّز ّ
ّ
هذا الرأي ضمن نظريّة املفاهيم (.)propositional view

ٍ
والنبي عىل ضوء قابليّاته الروحيّة التي ميتاز
ارتباط بني اإلله
املعلومات امل ُشار إليها ت ُنقل إثر
ّ

الخاصة التي ال ميتلكها غريه متكّنه من تلقّي املعلومات التي تأتيه من عند
بها ،فهذه القابل ّيات
ّ
اإلله ،وبعد أن يدركها  -يفهمها  -ينقلها إىل ال ّناس.

مم
إذًا ،الله تعاىل عىل ضوء ارتباطه باإلنسان -
النبي  -يح ّمله رسال ًة تتض ّمن مفاهي َم مح ّددةّ ،
ّ
يعني أنّها مجموع ٌة من التعاليم التي تتبلور عىل هيئة مفاهيم؛ لذا فالبنية األساس ّية لهذه النظريّة هي
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مصطلح «مفهوم» ،لكن ما املقصود من املفهوم يف هذا السياق؟ وما هو الوحي املنزل من الله
وفق هذا املعنى؟

ع ّرف علامء املنطق املفهوم بأنّه ما يحتمل الصدق والكذب ،كقولنا «املطر ينزل» ،فهذه العبارة
ميكن أن تكون صادق ًة أو كاذبةً ،لك ّن هذا التعريف ليس هو املقصود عىل صعيد الوحي؛ أل ّن
ٍ
أخباره عندما تتبلور يف رحاب جملٍ
الصدق والكذب.
وكلامت ،فهي ال تُطرح ضمن احتامالت ّ
ٍ
ٍ
واحد،
مفهوم
لغات مختلف ٍة قد تصدق عىل
املفاهيم املنطقيّة لها ميز ٌة أخرى؛ إذ جمل ع ّدة من
ٍ
مثل جملة «الثلج أبيض اللون» التي ّ
تدل عىل ذات املضمون لو ت ُرجمت إىل جميع لغات العامل
ٍ
يختص بلغ ٍة واحد ٍة بالتحديد ،وهو بياض الثلج
واحد ال
مفهوم
ح ،أي أنّها تحيك عن
ٍ
بشكلٍ صحي ٍ
ّ
املنطقي وفقًا لهذا الكالم ال يُشرتط فيه أن يتبلور
وشامل .املفهوم حسب االصطالح
ً
لكونه عا ًّما
ّ
يف رحاب لغ ٍة برشيّ ٍة  -طبيعيّة  -معيّن ٍة ،وهذا يعني أ ّن املفاهيم مستقلّ ٌة عن اللغات البرشيّة.
إذًا ،اللّغات الطبيع ّية هي التي ينطق بها البرش ،إال أ ّن املفاهيم ليست مرشوط ًة بأن تتبلور يف
رحابها؛ إذ من املمكن أن ت ُطرح يف نطاقٍ
لغوي عىل الرغم من أ ّن تبادل املعلومات
لغوي أو غري
ٍّ
ٍّ
بينهم عاد ًة ما يت ّم عن طريق لغ ٍة معيّن ٍة.

نستشف من جملة ما ذُكر أ ّن الحقائق املنزلة عن طريق الوحي -وفق هذه النظريّة -عبارة عن
ّ
مفاهي َم مستقلّ ٍة عن اللّغات البرشيّة  -الطبيعيّة  -باعتبار أ ّن الله سبحانه وتعاىل أو امللَك يُلقيها يف
النبي لقومه بلغتهم التي يتكلّمون
خاص ٍة ،فهي معلوماتٌ بحت ٌة يذكرها
النبي عىل هيئ ٍة لُغويّ ٍة
قلب
ّ
ّ
ّ
بها.
ٍ
عالمات دالّ ٍة
الجدير بالذكر هنا أنّنا قادرون عىل نقل حقائق مفهوميّة إىل اآلخرين عن طريق رمو ٍز أو
سبل أخرى لنقلها مثل األساليب املتّبعة يف
مثل العالمات املروريّة املوجودة يف الطرقات ،كذلك هناك ٌ
علم ال ّنفس املوازي ( )para-psychologyوالتّخاطر (توارد األفكار)  telepathyوغري ذلك.

ٌ ّ
ّ
للن ّ
يب
املفهويم إجناز
الويح

الوحي حسب نظريّة املفاهيم ،يعني إنزال حقائق من قبل الله سبحانه وتعاىل عىل قلب نب ّيه،
يل غلربت رايل (Gilbert
ويف هذا السياق هناك تقسي ٌم لألفعال من قبل الخبري يف علم ال ّنفس التحلي ّ
 ،)Ryleفقد قال إنّنا إذا أمع ّنا ال ّنظر يف هذه األفعال ،فبإمكاننا امتالك فهمٍ أفضل للمقصود من
املفهومي ،وهي تص ّنف ضمن قسمني:
الوحي
ّ
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 )1أفعال تحيك عن نجاح (تحقيق إنجاز) .achievement verbs
 )2أفعال تحيك عن فعل (أداء عمل) . task verbs

ٍ
القسم األ ّول ّ
مثل عندما نقول «فاز زيد يف
معيًٍ ،
يدل عىل أ ّن الفاعل متكّن من تحقيق
هدف ّ
ح وتحقيق إنجازٍ ،وهذا األمر حدث بعد أن متكّن زي ٌد
سباق الع ْدو» فالفعل «فاز» يحيك عن نجا ٍ
من بلوغ هدفه املنشود من وراء املشاركة يف سباق الع ْدو.

القسم الثاين ّ
مثل لو قلنا يف املثال السابق «عدا زيد يف
عمل مع ّي ًناً ،
ً
يدل عىل أ ّن الفاعل أ ّدى
مضامر السباق» ،فالفعل «عدا» يحيك عن أ ّن زي ًدا قام بالعدو فقط ،لك ّنه ال ّ
يدل عىل كونه حقّق
إنجازًا وفاز يف السباق ،بحيث حقّق هدفًا كان يقصده[[[.
مفهوم ّ
نجاح (إنجاز) ،فحينام نقول «أوحى الله
يدل عىل فعلٍ تحقّق فيه
الوحي عبارة عن
ٍ
ٌ
للنبي املفهوم (أ) عىل سبيل املثال ،وهذا
للنبي »...نقصد من ذلك أ ّن الله سبحانه وتعاىل أوحى
ّ
ّ
ٍ
ارتباط بينهام  -الله والنبي  -ت ّم عىل أساسه انتقال املفهوم؛ وهذا االرتباط
الفعل يُشري إىل وجود
[[[
أساليب عديد ٍة ،لك ّن املقصود يبقى واح ًدا.
من شأنه أن يتحقّق يف رحاب
َ

ّ
املفهويم
أركان الويح

املفهومي ،ال ب ّد أن نتط ّرق أ ّولً إىل تحليل
إذا أردنا معرفة األركان التي يتق ّوم عليها الوحي
ّ
الكالمي.
املقصود من الحوار واالرتباط
ّ
كل كالم يدور بني البرش يتق ّوم عىل ستّة أركانٍ أساسيّ ٍة ،هي:
ّ
 )1املتكلّم

 )2املخاطب
 )3املعنى الذي يقصده املتكلّم
 )4التقابل (املواجهة)
 )5خلفيّة الكالم

 )6ال ّرموز الكالم ّية

[[[

[1]- Gilbert Ryle, The concept of mind, pp. 143 - 153.
[2]- Davis Charles, Religion and the making of society, pp. 96 - 97.
[3]- Ibid, pp. 96 - 97.
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معيٍ ،وإثر ذلك يرتبط معه كالميًّا بهدف نقل مع ًنى
جه كالمه عاد ًة إىل مخاط ٍ
املتكلّم يو ّ
َب ّ
مم يقول ،وهذا االنتقال عاد ًة ما يت ّم عىل ضوء خلف ّي ٍة مح ّدد ٍة يرتكز عليها الكالم ،ويف هذه
يقصده ّ
الحالة ال ب ّد من وجود تقابلٍ  -مواجهة  -فيام بينهام يف رحاب رؤي ٍة واستام ٍع ضمن رمو ٍز كالم ّي ٍة
خاص ٍة؛ وعىل هذا األساس تتحقّق ستّة
مفهوم ٍة لديهام ،وهذه الرموز بطبيعة الحال تندرج ضمن لغ ٍة
ّ
جه إىل املخاطب.
أركانٍ يف الكالم املو ّ
املفهومي ،فهو يرتكز عىل ثالثة أركان أساس ّي ٍة هي:
أ ّما الوحي
ّ

ِ
املرسـل
)1
 )2املتلقّي

ِ
املرسـل (الرسالة)
 )3املعنى الذي يقصده
ِ
املفهومي هو الله سبحانه وتعاىل أو ملَك الوحي ،والنبي هو
املرسـل حسب نظريّة الوحي
ّ
املتلقّي ،حيث يتلقّى من عند الله مع ًنى مقصو ًدا  -رسال ًة  -يف رحاب مواجه ٍة بينهام ،أي بني النبي
والله أو ملَك الوحي.
هذه املواجهة عبارة عن تجرب ٍة دين ّية ،ومبا أنّها مصحوب ٌة بتلقّي رسالة ،لذلك يطلق عليها
اصطالح «تجربة وحي»؛ حيث يخوضها النبي عند تلقّيه الوحي[[[ ،وهذا االنتقال يحدث عىل
ضوء خلفيّ ٍة معيّن ٍة تس ّمى خلفيّة الوحي التي من خصائصها أنّها تتزامن مع نزول الوحي.

شاخص (بالفعل)؛ نظ ًرا لعدم وجود
َب
الجدير بالذكر هنا أ ّن الوحي
ٌ
املفهومي ليس فيه مخاط ٌ
ّ
ٍ
النبي الوحي (ما تلقّاه من
كالمي فيه ،ومن هذا املنطلق فاملخاطَب يوجد عندما يصوغ
ارتباط
ّ
ٍّ
ٍ
مم يعني أ ّن املخاطَب موجود عىل نحو االستعداد
ألفاظ
ربّه) عىل هيئة
ٍ
وكالم ضمن لغ ٍة معيّن ٍةّ ،
(بالقوة) قبل ذلك.
مم
السامء (مضمون الوحي) إىل ال ّناسّ ،
النبي يف هذا املضامر عبار ٌة عن واسط ٍة لنقل رسالة ّ
ّ
ٌ
أسايس
اختالف
املفهومي مث ّة
ومتلق لها ،وعىل أساس نظريّة الوحي
يعني وجود واسط ٍة للرسالة
ٍّ
ٌّ
ّ
النبي عند تلقّيه الوحي من الله سبحانه
بني تجربة الوحي والتجربة النبويّة ،فاألوىل يخوضها
ّ
النص.
[[[ -مصطلح تجربة الوحي يطلق عىل مفهوم آخر يختلف عمّ ذكرنا يف
ّ
لالطالع أكرث ،راجع :عيل رضا قامئي نيا ،تجربه ديني وگوهر دين (باللغة الفارسيّة) ،الجمهورية اإلسالميّة اإليرانيّة ،قم ،منشورات مركز
اإلسالمي2002 ،م ،ص .61 - 58
اإلعالم
ّ
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وتعاىل أو امللَك ،بينام الثانية يقصد منها مجمل تجاربه الدينيّة التي يخوضها طوال حياته املباركة
باستثناء األوىل.
املفهومي يختلف عن تجربة الوحي والتجربة الدينيّة؛ لكون األوىل ال تعنيه بذاته وإنّ ا
الوحي
ّ
النبي بشكل مفاهي َم ّ
تدل عىل حقائق ضمن مقابل ٍة  -مواجهة  -تس ّمى
ترتافق معه ،حيث يُلقى عىل
ّ
وحي ،فتنشأ عىل ضوئها رسالة الوحي.
تجربة وحي ،والحقائق بدورها تتبلور عىل هيئة
ٍ
النبي عن طريق الوحي من جانب الله سبحانه وتعاىل أو امللَك ذات
الحقائق التي تنتقل إىل
ّ
مداليل مع ّين ٍة ال قدرة لسائر ال ّناس عىل تلقّيها ،فهو عندما يتلقّى الوحي مي ّر يف حالتي صعود
ونزول؛ أل ّن روحه يجب أن تعرج إىل أعىل املراتب يف مرحلة تلقّي الحقائق املفهوم ّية ،ث ّم بعد
أن تكتمل هذه املرحلة تنزل م ّر ًة أخرى إىل حياته ال ّدنيويّة ليصوغ الحقائق التي تلقّاها يف إطار لغ ٍة
خاطب بها قومه.
مح ّدد ٍة يُ
ُ

الفالسفة املسلمون من أمثال الفارايب وابن سينا وكثري من علامء الكالم من أمثال الغزايل،
تب ّنوا هذه الرؤية عىل صعيد تفسري الوحي ،إال أ ّن بعضهم أق ّروا بكالميّة الوحي يف اإلسالم ضمن
عام غال ًبا ما يسوقون نقاشاتهم ألجل طرح مبادئ أنطولوج ّية
مباحثهم الفلسف ّية .فالسفتنا بشكلٍ ٍ
النبي
مقبولة حسب متب ّنياتهم الفلسف ّية؛ يك يتس ّنى لهم توضيح الحقائق املفهوم ّية التي جاء بها
ّ
مح ّمد عن طريق الوحي ،ويف هذا السياق أكّد الشيخ الشهيد مرتىض مطهري (رحمه الله) عىل
أ ّن النظريّة الفلسفيّة اإلسالميّة يف تفسري الوحي هي األفضل عىل اإلطالق ،حيث ق ّرر رأي الفالسفة
ٍ
واحد ،لك ّنه ذو
املسلمني بهذا الخصوص بقوله :اإلنسان من الناحية ال ّروح ّية عبارة عن كائنٍ
طبيعي ،واآلخر هو
بعدين ،فهو ذو روح وليس عب ًدا فحسب ،وهذه ال ّروح لها بعدان :أحدهام بعد
ّ
العلوم املتعارفة يحصل عليها عن طريق الحواس التي هي يف الواقع مرتكز ارتباطه بعامل الطبيعة.

ٍ
معلومات عن طريق حواسه يخ ّزنه يف مكنون ذهنه  -ذاكرته  -ث ّم ينقله
ما يناله اإلنسان من
إىل مرحل ٍة أعىل ويضفي إليه صيغ ًة كلّ ّيةً ،ويجعله مج ّر ًدا وعا ًّما ،وقال العرفاء يف هذا السياق:
روح اإلنسان لها بُع ٌد آخر من سنخ عامل ما وراء الطبيعة ،ومبقدار ما ترتقي من مراتب يف هذا
الرومي  -موالنا  -شبّهها يف أحد
العامل بإمكانها االحتكاك بأشيا ٍء أكرث ،والشاعر جالل الدين
ّ
وجل
ّ
أشعاره الفارس ّية بال ّناي الذي يف قصبته رأسان صغريان ينفخ فيهام العازف ،وش ّبه الله ع ّز
ٍ
بهذا العازف ،وفحوى كالمه أ ّن اإلنسان ال يعلم سوى بوجود ٍ
واحد ،لذا عندما يرى العازف
رأس
وهو يعزف وينشد يتص ّور أ ّن صوت العزف يخرج من الرأس الظاهر لعينيه وال يعلم بوجود قصب ٍة
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أخرى مكنونة يف فم العازف ،فهي ال تُرى لكونها مستور ًة يف هذا الفم[[[.
ومن أقوال الفالسفة بهذا الخصوص :كائنات ذلك العامل تختلف عن كائنات هذا العامل  -عامل
ي ويجري يف حرك ٍة دائب ٍة ،يف حني أ ّن ذلك العامل ليس بهذا الشّ كل؛
الطبيعة  -الذي هو عامل ما ّد ّ
كل
نيوي خاض ٌع لذلك العامل ،والحقيقة أ ّن ّ
هذان العاملان مرتبطان مع بعضهام ،لك ّن عاملنا ال ّد ّ
ٌ
معلول له حسب التعبري
ظل ملا هو موجو ٌد يف ذلك العامل ،أي أنّه
ما يف عاملنا املا ّدي عبارة عن ٍّ
الفلسفي.
ّ

وقالوا أيضً ا :روح اإلنسان من شأنها أن ترتقي ،فعندما تكون يف مضامر الوحي ترتقي أ ّو ًل
إىل مرتب ٍة عليا ث ّم تنزل إىل مرتبتها السابقة ،ونحن البرش ال ندرك سوى مرحلة نزول الوحي لكونها
النبي يف بادئ
ترتبط بواقع حياتنا املا ّديّة؛ لذا ال ندرك مرحلة االرتقاء؛ ومن هذا املنطلق فروح ّ
األمر ترتقي ليالقي حقائق يف العامل اآلخر ،لك ّننا ال نستطيع توضيح طبيعة هذا التالقي ،وغاية
ما يف األمر ُيكننا تشبيهه بصور ٍة محسوس ٍة يتلقّاها اإلنسان يف نطاق عامل الطبيعة ،ويف رحابها
النبي تنال حقائق
ترتقي روحه إىل مراتب ُعليا لتتّسم بحال ٍة عقالن ّي ٍة ذات طابعٍ ّ ٍّ
كل؛ كذلك روح ّ
من ذلك العامل عىل ضوء حال ٍة عقالن ّي ٍة ٍ
الخاصة التي ال متتاز بها
كل بفضل قابل ّياتها
ّ
ذات طابعٍ ّ ٍّ
األرواح األخرى ،وبعد أن متتزج هذه الحقائق مع مكنون أحاسيسه الباطنيّة وتنزل معه إىل عامل
حواس بني آدم ،وهذا هو املقصود من نزول الوحي.
الدنيا ،فهي تتبلور ضمن صور ٍة تدركها
ّ

النبي مح ّمد يف بادئ األمر عىل هيئة صو ٍر عقليّ ٍة تجريديّ ٍة تن ّزلت
إذًا ،الحقائق التي تلقّاها
ّ
نيوي لتتبلور يف إطار أشياء محسوسة مسموعة أو مرئ ّية بالنسبة
فيام بعد إىل مراتب وجوده ال ّد ّ
إليه[[[.
التفسري الذي ذكره الشيخ الشهيد مرتىض مطهري (رحمه الله) لبيان حقيقة الوحي مرتك ٌز بشكلٍ

النبي ترتقي إىل مراتب ُعليا يك تتلقّى
أسايس عىل مبادئ نظريّة املفاهيم؛ حيث اعترب روح
ٍّ
ّ
حاستا السمع
حقائق من الوحي ،ث ّم تتن ّزل هذه الحقائق يف وجوده لتتبلور عىل هيئة قضايا تدركها ّ
والبرص ،والفالسفة املسلمون بدورهم ذكروا األسس الفلسفيّة لهذا العروج ال ّروحي ،وحينام نُ عن
ٍ
ٍ
وطيد بنظريّة املفاهيم.
ارتباط
ال ّنظر فيام ذكروه عىل هذا الصعيد نجده ذا
[[[ -مرتىض مطهري ،نب ّوت (باللغة الفارسيّة) ،الجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة ،سلسلة البحوث النقديّة التي أقيمت يف نقابة األطبّاء
اإلسالميّة ،ص .85
[[[ -م.ن ،ص .86 - 85
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يب كريكيغارد ( )Kierkegaardهو أحد املفكّرين الذين
الجدير بالذكر هنا أ ّن الفيلسوف الغر ّ
املسيحي الحديث؛ حيث اعترب الوحي
تب ّنوا النظريّة املذكورة ضمن مباحثه يف علم الالهوت
ّ
ذا مرتب ٍة أعىل من مرتبة العقل ،لذا عندما يلج العقل يف نطاق الوحي ،فهو يتوقّف عن العمل وال
ٍ
النبي من الوحي املن َزل إليه ال
تناقضات؛ والحقائق التي يتلقّاها
جدوى من قابل ّياته ،بل يقع يف
ّ
تتعارض مع األسس العقليّة ،بل هي أعىل مرتب ًة من العقل ،وعىل هذا األساس ال يتس ّنى لإلنسان
إل إذا حدثت له طفر ٌة إميان ّي ٌة ( )leap of faithواملقصود من ذلك هو استسالمه
أن يصبح متديّ ًنا ّ
التا ّم للحياة؛ والسبب يف ذلك يعود إىل أ ّن عقله يبلغ مرحل ًة يتوقّف فيها ،بحيث ال ميكنه تجاوزها.
وعىل هذا األساس فالقواعد العقل ّية واملنطق ّية التي لها القابل ّية إلثبات قضايا علم ّية متن ّوعة ،ال
ُيكن االعتامد عليها بشكلٍ
مستقل ملعرفة الله وحقائق الوحي[[[ .عىل ضوء هذا الكالم تساءل
ٍّ

قائل :كيف ميكن تحصيل هذه الحقائق بواسطة إنسانٍ يعيش يف نطاق الزمان؟ ويف بادئ إجابته
ً
عن هذا السؤال ذكر احتاملني هام:
االحتامل األ ّول :نظريّة سقراط

االحتامل الثاين :النظريّة املسيح ّية

[[[

لحل هذه القض ّية وفق نظريّة سقراط فحواه إمكان ّية الحصول عىل حقائق
االحتامل املطروح ّ
الوحي من ِقبل إنسانٍ يعيش يف رحاب الزمان ،لكونها مستق ّرة يف داخله؛ لذا باستطاعته معرفتها
عن طريق رجوعه إىل باطنه ،وعىل هذا األساس فهو كاألستاذ الذي وصفه كريكيغارد بـ «األستاذ
السقراطي»؛ حيث ميتلك دو ًرا فرع ًّيا عىل صعيد معرفة هذه الحقائق؛ وبعبار ٍة أخرى فغاية ما يفعله
ّ
هذا األستاذ هو إيقاظها بعد أن كانت مكنونة يف باطنه ،وهذا يعني أنّه مل ُينح حقائق جديدة مل
كل حني.
تكن مكنون ًة يف باطنه سابقًا ،وال علم له بها ،لذا هو قادر عىل استكشافها يف ّ
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن نظريّة سقراط هي نظريّة االستذكار ذاتها[[[ ،التي طُرحت من ِقبل
[[[ -وليام هوردون ،راهنامي الهيات پروتستان (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسيّة طاطه وس ميكائيليان ،الجمهوريّة اإلسالميّة
اإليران ّية ،طهران ،منشورات دار العلم والثقافة1989 ،م ،ص .97
[2]- Emmanuel Steven M. , Kierkegaard & the concept of revelation, p. 62.
[[[ -يقصد باالستذكار يف الفلسفة نظريّة االستذكار األفالطونيّة (باإلنجليزيّة)Platonic Reminiscence : وهي نظريّة إبستيمولوجيّة
ّي ،النفس يف
يل وآخر ماد ّ
ط ّورها الفيلسوف أفالطون محاولً رشح مصادر املعرفة أو التص ّورات ،وتقسم الوجود اإلنسا ّ
ين إىل وجود مثا ّ
ّي والتحمت بالبدن ،فَقَدت
د
املا
العامل
إىل
العلوي «مثال»
يل هي التي تعرف تص ّورات األشياء ،ولكن عندما نزلت من العامل
ّ
ّ
الوجود املثا ّ
يل عن طريق اإلحساس باملعاين
بذلك املعارف وأصبح اإلنسان يعرف األشياء باستذكار  -اسرتجاع  -ما عرفته النفس يف الوجود املثا ّ
الخاصة واألشياء األوليّة( .املرتجم)
ّ
املصدرhttps://ar.wikipedia.org/wiki :
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أفالطون ضمن محاورة «مينون» ،والتي تتمحور مواضيعها حول إمكانيّة تعلّم الفضيلة؛ حيث أكّد
كل ما يتعلّمه فيها مج ّرد
فيها عىل أ ّن اإلنسان عاج ٌز عن تحصيل معرف ٍة حقيق ّي ٍة يف الحياة الدنيا ،بل ّ
أمو ٍر ظاهريّ ٍة وليست حقيق ّية ،باعتبارها استذكا ًرا ملا حصل عليه يف عامل امل ُـثُل.

النبي مسبقًا ،ث ّم تتبلور
حقائق الوحي وفقًا لالحتامل
السقراطي يجب أن تكون مكنون ًة يف نفس ّ
ّ
يف رحاب الظروف التاريخ ّية  -الزمان ّية .[[[-

االحتامل املطروح يف النظريّة املسيحيّة يتعارض مع االحتامل املطروح يف نظريّة سقراط؛
أي حقائق وحيان ّي ٍة ،ومن هذا املنطلق ال
حيث تؤكّد عىل أ ّن
النبي قبل تلقّيه الوحي ال ميتلك ّ
ّ
ميكن ا ّدعاء أنّه يبادر فقط إىل استكشاف هذه الحقائق يف باطنه ،فاملوحي الذي وصفه كري كيغارد
أي شخص آخر حقائق ال يعلم بها الناس ،بل
باألستاذ
النبي أو ّ
املسيحي ال يكتفي يف وحيه مبنح ّ
ّ
تيس عمليّة تلقّي هذه الحقائق ،وهذا يعني أ ّن
إضاف ًة إىل ذلك يوفّر له كافّة الرشوط ّ
اللزمة التي ّ
وجوده يع ّد أم ًرا رضوريّا ال محيص عنه.

واملسيحي يكمن يف ذات الوحي ،فالنظريّة
السقراطي
االختالف اآلخر بني االحتاملني
ّ
ّ
النبي الحقائق عن طريق الوحي ،وهذا األستاذ هو
املسيح ّية تؤكّد عىل رضورة وجود أستا ٍذ يعلّم
ّ
الله طب ًعا.
أستاذ الوحي بنا ًء عىل ما ذُكر يختلف بالكامل عن سائر األساتذة ،واأله ّم من ذلك أنّه يقوم
بأفعا ٍل تختلف عن سائر األفعال[[[.
الوحي أو يتعلّمه وفق النظريّة
النبي
هناك سؤال يُطرح يف هذا املضامر فحواه أنّه :كيف يتلقّى
َ
ّ
غري السقراط ّية؟ وقد ذُكرت إجابتان عن هذا السؤال ،وهام:

النبي رشيطة أن يفعل شيئًا يك يبلور حقائقه عىل
اإلجابة األوىل :معلّم الوحي يُلهم الوحي إىل ّ
مم يعني أ ّن الله سبحانه وتعاىل مينحه حقائق مكنون ًة عىل نحو االستعداد والقابل ّية -
أرض الواقعّ ،
بالق ّوة  -وال تنزل إىل أرض الواقع  -الفعل ّية  -إلّ إذا قام بعملٍ من شأنه أن يبلورها بالفعل.

النبي حقائق عىل نحو
اإلجابة الثانية :معلّم الوحي  -الله سبحانه وتعاىل  -منذ بادئ األمر مينح ّ
الفعل ّية ال االستعداد[[[.
[1]- Emmanuel Steven M. , Kierkegaard & the concept of revelation, p. 62.
[2]- Ibid.
[3]- Ibid, p. 63.
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النبي  -حسب االحتامل املطروح يف نظريّة سقراط لديه
خالصة الكالم أ ّن متعلّم الوحي -
ّ
معرف ٌة بالحقائق الوحيان ّية قبل نزول الوحي عليه ،وعىل هذا األساس فالظروف التاريخ ّية  -الزمان ّية
ٍ
عريض بالوحي فقط ،أي أ ّن الزمان مج ّر ُد نطاقٍ تتبلور يف رحابه الحقائق الكامنة
ارتباط
 ذاتٍّ
ٍ
بشكلٍ
ارتباط
علني؛ بينام االحتامل املطروح يف النظريّة املسيح ّية ت ّم التأكيد فيه عىل عدم وجود
ٍّ

التأريخي -؛ أل ّن أم ًرا جدي ًدا من نوعه وغري مسبوقٍ يف تأريخ
الزمني -
عىل صعيد الرتتيب والتوايل
ّ
ّ
البرشيّة فجأ ًة ما يحدث يف لحظ ٍة مع ّين ٍة ،وحينها يواجه متعلّم الوحي تح ّو ًل نوع ًّيا يف ذاته ،هو
يف الواقع هب ٌة مق ّدم ٌة له من قبل الله سبحانه وتعاىل ،ومن هذا املنطلق تحظى الظروف التاريخ ّية
بأهم ّية بالغ ٍة يف هذا املضامر[[[.

ّ
النظرية الثاني�ةّ :
ّ
الديني�ة
نظرية التجربة

نظريّة التجربة الدينيّة هي إحدى النظريّات األخرى املطروحة عىل صعيد تفسري الوحي؛ حيث
النبي يقابل  -يواجه  -الله سبحانه وتعاىل ،وهذه املواجهة هي حقيقة
يؤكّد أصحابها عىل أ ّن
ّ
النبي رسالة من قبل الله سبحانه وتعاىل.
الوحي ،وبعبارة أخرى فالوحي ال يعني تحميل ّ

ريا لِ َم حدث خالل مواجهته،
النبي حسب هذه النظريّة يُواجه ربّه تبارك شأنه ،ث ّم يذكر تفس ً
إذًاّ ،
النبي لتجربته ،وميكن وصفه
وما نعرفه تحت عنوان «رسالة الوحي» هو يف الواقع تفسري ذكره
ّ
كالم ،باعتبار أ ّن تجربته ليست من
يتلق الوحي من ربّه عىل هيئة ٍ
بالرتجمة لهذه التجربة؛ ألنّه مل َّ
سنح التجارب الكالم ّية ،بل الكالم الذي تبلورت فيه حقائق الوحي عبارة عن صور ٍة أضفاها إليها
يفس مغزاها للناس وفق لغتهم.
يك ّ
بأسا من بيان معاين أه ّم املصطلحات التي
ألجل بيان مدلول هذه النظريّة بشكلٍ أفضل ال نرى ً
تطرح يف رحابها ،وهي التجربة والتجربة الدينيّة والتفسري ،وذلك كام يأيت:
يل ملصطلح «تجربة»
 )1التح ّول الدال ّ

مصطلح تجربة ( )experienceالذي يُستخدم يف بعض التعابري ،مثل التّجربة الدين ّية وتجربة
الوحي والتجربة الشهوديّة والتّجربة األخالق ّية ،هو أحد أشهر املصطلحات املطروحة يف مواضيع
فلسفة الدين يف العرص الحديث ،ومن جملة املصطلحات التي شهدت تح ّو ٍ
الت دالل ّي ًة عديد ًة
عىل م ّر التأريخ إىل أن ات ّسمت باملعنى املعهود لها يف عرصنا الحارض.
[1]- Ibid.
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الجذري الذي شهده هذا املصطلح يف العرص الحديث ،هو انتقال املعنى
يل
ّ
التّح ّول الدال ّ

يل  -املتأث ّر  -ضمن مواضيع فلسفة الدين ،ومنشأ هذا التغيري
يل  -املؤث ّر  -إىل املعنى االنفعا ّ
الفع ّ

تغي الرؤى التي يتب ّناها املفكّرون والباحثون املعارصون بالنسبة إىل حياة البرش ،فاإلنسان
يكمن يف ّ
القديم كان يعترب الحياة مج ّرد سلسل ٍة من األفعال العظيمة ،يف حني أ ّن اإلنسان املعارص غال ًبا ما

السابقة مثل الحزن والفرح والسفر واملصائب والنجاح وما إىل
يُص ّورها يف رحاب ذكرياته وتجاربه ّ
ذلك من أشياء أخرى تطرأ يف الحياة؛ وعىل هذا األساس ال ينظر إىل أقرانه البرش من حيث قيامهم
بأفعال معيّن ٍة ،بل يعتربهم مج ّرد مستهلكني ومرتجمني لتجاربهم[[[.

مصطلح «تجربة» برؤية اإلنسان القديم كان يعني أيضً ا االختبار كاملعنى املتعارف اليوم ،لكن

ضمن مدلو ٍل يحيك عن فعلٍ وتأثريٍ ،بينام اإلنسان املعارص يعتربها ذات مدلو ٍل يحيك عن انفعا ٍل

السؤال واضحةٌ ،فالتح ّول
يل يا ترى؟ اإلجابة عن هذا ّ
وتأثّرٍ ،لكن ما السبب يف هذا التغيري الدال ّ

يل املذكور نشأ منذ القرن السابع عرش ،وتبلور بشكلٍ أفضل يف العرص الحديث ،إثر اتّساع
الدال ّ

عم كان معهو ًدا يف العصور السابقة عىل صعيد مواضيع
رؤى متن ّوعة تختلف ّ
نطاق الفكر وطرح ً

الدين والفلسفة وشتّى العلوم؛ بحيث نالت البرشيّة يف رحابها مصادر معرف ّية ق ّيمة ،وج ّراء ذلك

أصبح اإلنسان متأث ّ ًرا فقط مقابلها ،بصفتها مصادر معرف ّي ًة خالص ًة ينهل منها دون عناء البحث
كل إنسانٍ قاد ًرا عىل معرفة الحقائق الكامنة يف باطنه.
الشخيص ،ومن هذا املنطلق بات ّ
والتحليل
ّ
كل إنسان خالل هذه الفرتة أصبحت لديه القدرة عىل معرفة الواقع عن طريق تأ ّمالته
إذًاّ ،

مم يعني أ ّن ال ّنفس يف هذه الحالة عبارة عن جهاز استقبا ٍل وجانب منفعل  -متأث ّر  -بحيث
الباطن ّيةّ ،
ٍ
معلومات تأتيها من عامل الخارج فتخ ّزنها وتحتفظ بها.
يكتنفها سيل
 )2التجربة الدين ّية مواجهة مصحوبة بانفعال (تأثّر)
حينام طُرح مفهوم التّجربة الدينيّة من قبل علامء الالهوت املسيحيّني أسفر عن حدوث تح ّو ٍل

جذري يف املباحث الدين ّية وعلم الالهوت الحديث ،حيث استخدموه للداللة عىل املواجهة
ٍّ
شخصا ربّا مل يشعر سابقًا بلسعة ال ّنار ،أي أنّه مل يُواجه يف
املصحوبة بالتأث ّر[[[ ،ومثال ذلك أ ّن
ً

حياته مسألة االحرتاق ،لك ّنه قد يج ّرب ذلك عندما تلسع ال ّنار جلده أو أحد أعضاء بدنه ،لذا عند
[1] Don Cupitt, Mysticism after modernity, p. 15.
[[[ -لالطالع عىل تفاصيل هذا املوضوع ومعرفة شتّى املعاين التي ّ
يدل عليها مصطلح «تجربة» ،راجع :عىل رضا قامئي نيا ،تجربه ديني
وگوهر دين (باللغة الفارسيّة) ،ص .24
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خاص ٍة  -تأث ّر  -تتمثّل يف الشّ عور باالحرتاق؛ ومن ث ّم بإمكانه
مواجهة هذا األمر ستكتنفه حالة انفعا ٍل
ّ
القول «خضت تجربة االحرتاق».
التجربة عىل أساس املثال املذكور متتاز بخمس خصائص مه ّمة ،وهي:
يل ومبارش.
 )1تلقّي يشء بشكلٍ عم ٍّ

أحس به من خاض التجربة ذاتها سابقًا.
 )2الشعور باليشء ذاته الذي
ّ
 )3عدم ارتكاز التجربة عىل املفاهيم واالستدالالت العقليّة.
 )4التّجربة الشّ خص ّية ال تنتقل بذاتها إىل الغري.

وتختص مبن خاضها.
شخيص
 )5التجربة ذات طابعٍ
ّ
ٍّ

يل ومبارش ،ففي املثال املذكور
التجربة وفق هذا التوضيح تعني تلقّي اإلنسان شيئًا بشكلٍ عم ٍّ
يل ومبارشٍ؛ لذا بإمكان من خاضها أن يشعر باليشء ذاته الذي
حدثت تجربة االحرتاق بشكلٍ عم ٍّ
شعر به من خاضها قبله من حيث الش ّدة والضّ عف؛ لذا لوال هذه التجربة التي خاضها ملا شعر
ٍ
أسس عقل ّي ٍة ،لكونها مل
فضل عن ذلك مل تتق ّوم تجربته هذه عىل
ً
بذلك الشّ عور الذي ج ّربه غريه؛
ٍ
واستدالالت عقليّ ٍة ،بل هي عبارة عن مواجه ٍة عمليّ ٍة ومبارش ٍة ال
تحدث إثر مواجه ٍة مع مفاهيم
دخل للمفاهيم العقليّة فيها ،ومن خصائصها األخرى أنّها ال تنتقل بذاتها إىل غري من ج ّربها لكونها
كل إنسان حينام
شخيص ،أي من املستحيل أن تحدث بعينها لغري من خاضها؛ إذ ّ
ذات طابعٍ
ٍّ
ٍ
ٍ
شخص آخر
ألي
ظروف
يج ّرب شيئًا هو يف الواقع يخوض تجربته خالل
ّ
خاص ٍة ،ومن ث ّم ال ميكن ّ
وصف تفاصيلها وكيفيّة حدوثها وما حدث فيها لغريه[[[.
ديني؛ حيث تكتنف املعتقدين
التجربة الدين ّية هي األخرى عبارة عن مواجه ٍة متواكب ٍة مع انفعا ٍل ٍّ
ببعض األديان حينام يشعرون باالرتباط بأم ٍر مق ّد ٍ
تختص بأحد
كمفهوم عا ٍّم ال
س ومتعا ٍل ،وهي
ٍ
ّ
األديان بالتحديد ،بل هي أم ٌر مشهو ٌد عىل نطاقٍ واسعٍ يف األديان جميعها؛ ومن أمثلتها ما يواجهه
املتديّنون حني دعائهم وعبادتهم ويف مجالس عزائهم.
التجارب الدينيّة رغم حدوثها يف جميع األديان ،لك ّنها بطبيعتها تختلف من دينٍ إىل آخر،
جهاتهم الثّقاف ّية؛
بحيث تكتيس بحلّة ال ّدين الذي تتبلور فيه وتصطبغ بلون معتقدات أتباعه وتو ّ
[[[ -عيل رضا قامئي نيا ،تجربه ديني وگوهر دين (باللغة الفارسيّة) ،ص .26 - 25
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جا تا ًّما ،فتجارب املسيحيّني الدينيّة
ألنّها متتزج بالكامل مع املفاهيم الدينيّة واملعتقدات امتزا ً
عىل سبيل املثال تختلف عن تجارب املسلمني؛ لذا نجد تجاربهم تدور يف د ّوامة عقيدة الثالوث،
بينام تجارب املسلمني متأث ّرة بالكامل بعقيدة التوحيد.
إضاف ًة إىل ذلك ،فالتجارب الدينيّة ذات مصاديق كثري ٍة؛ حيث تع ّم تجارب عا ّمة ال ّناس،
كمشاهداتهم يف عامل املنام وما يواجهونه حني يقظتهم ،كذلك مثل املكاشفات الروحان ّية
جا بني أصحاب
ألصحاب السري والسلوك ،وغريها؛ ومن هذا املنطلق تعترب من أكرث الظّواهر روا ً
ٍ
وكل حال ٍة منها تندرج ضمن نطاق إحدى
حاالت دينيّة متباينةًّ ،
املعتقدات الدينيّة؛ ألنّهم يُج ّربون
التجارب الدينيّة.
 )3كيف ّية تفسري التجربة

النبي لل ّناس بخصوص تجربته الدين ّية،
ذُكرت العديد من التفاسري بهدف بيان حقيقة ما يذكره
ّ
لكن ما املقصود من التفسري ( )interpretationهنا؟
يب وولرت ستيس ( )Walter Terence Staceعن هذا املوضوع ،ووضّ ح
تح ّدث الفيلسوف الغر ّ
قائل« :التفسري عبارة عن يش ٍء يزيد من القدرة
املقصود من التفسري يف كتاب «التّص ّوف والفلسفة» ً
عىل التفكّر بال ّتجربة بغية فهمها عىل حقيقتها ،وهذه الزيادة إ ّما تكون يف املفاهيم اللفظ ّية وإ ّما
تكون يف االستنتاجات املنطق ّية أو إحدى الفرض ّيات التي يُراد منها بيان حقيقة ما»[[[ .هذا الكالم
ذكره بخصوص تفسري التّجارب ال ّروح ّية إلّ أ ّن بحثه بش ٍكل عا ٍّم ال يتمحور حولها بالتحديد.
ٍ
مستويات ع ّدة ،وهذا األمر ملحو ٌ
ح عىل
الجدير بالذكر هنا ،أ ّن تفسري التجارب ذو
ظ بوضو ٍ
الحس ّية ،فعىل سبيل املثال حينام أقول «أرى اللون األحمر» يكون التفسري
صعيد تفسري التجارب
ّ
ومستوى منخفض؛ لكونه ال يشتمل عىل يش ٍء سوى تعيني نوع اللون ،يف حني أ ّن
ذا مرتب ٍة متدنّي ٍة
ً
تفسري إحدى النظريّات الفيزيائ ّية املعقّدة مثل نظريّة موجات الضّ وء هو يف الواقع ذو مرتب ٍة ُعليا
ومستوى رفيع.
ً

ّ
التجرييب
أركان الويح

السؤال األسايس الذي يُطرح عىل أصحاب نظريّة التجربة الدين ّية هو كالتايل :يا ترى كيف ميكن
ّ
السؤال هي املحور األسايس يف
تص ّور الوحي وفق مبادئ نظريّة التجربة الدين ّية؟ اإلجابة عن هذا ّ
[[[ -عيل رضا قامئي نيا ،تجربه ديني وگوهر دين (باللغة الفارسية) ،ص .26 - 25
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النبي».
هذا املبحث الذي نستهلّه برشح هذه العبارة وتحليل« :أوحى الله إىل ّ

الوحي كام ذكرنا يف مباحثَ نظريّة املفاهيم يحيك عن نجاح وتحقيق إنجاز ،إال أنّه وفق نظريّة
«النبي ج ّرب
ُفس العبارة املذكورة أعاله كام يأيت:
التجربة الدينيّة يحيك عن فعلٍ فحسب؛ لذا ت ّ
ّ
وحي مع الله» ،فهذه العبارات ّ
الله» ،وبعبارة ّ
تدل عىل الفعل الذي قام
للنبي مواجهة
أدق «حدثت
ٍ
ّ
التجريبي».
تجريبي تحت عنوان «الوحي
النبي فقط ،وهذا هو السبب يف وصف الوحي بأنّه
ّ
ٌّ
به ّ

فالنبي واجه الله
والنبي ،وتجربة الوحي،
التجريبي يتق ّوم بثالثة أركانٍ أساسيّ ٍة ،هي :الله،
الوحي
ّ
ّ
ّ
تجل خالل هذه التجربة ،والوحي هنا هو تجربة الوحي ذاتها التي
يف تجربة وحي ،والله بدوره ّ
حدثت.
النبي خالل الوحي ويذكرها للناس يصطلح عليها «رسالة الوحي» ،وهي
املفاهيم التي يتلقّاها ّ
بذاتها ليست وح ًيا ،وإنّ ا عبارة عن تفسري يذكره لهم بخصوص تجربته ،وهذا يعني أ ّن املفاهيم
التي يذكرها لهم عبارة عن ترجمة وتفسري لتجربة الوحي التي خاضها مع ربّه ،وليست اليشء ذاته
الذي ت ّم تبادله بشكلٍ مبارشٍ.
تجربة الوحي توصف بكونها تجرب ًة شخص ّي ًة عىل ضوء معنيني ،هام:

يحق لغريه ذلك؛ أل ّن جميع التّجارب الدين ّية ذات
النبي وحده له
الحق يف تفسري تجربته وال ّ
ّ
ّ )1
شخيص وليس تجربة الوحي فحسب.
طابعٍ
ٍّ
ٍ
ألحد غريه خوضها؛ إذ ليس من شأن
النبي وحده قاد ٌر عىل خوض هذه التجربة ،وال ميكن
)2
ّ
مختصاته عىل نحو الحرص.
سائر ال ّناس أن يخوضوا تجربة الوحي ،بل هي من
ّ

ٍ
خاص يحدث بني الله سبحانه وتعاىل وبعض عباده
ارتباط
إذًا ،تجربة الوحي تتبلور عىل ضوء
ٍّ
الذين يوصفون بأنّهم أنبياء ورسل ،وهذا هو السبب يف ندرتها؛ إذ ال ميكن لغري األنبياء والرسل
خوضها.

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن نظريتي املفاهيم والتجربة الدين ّية كالهام تؤكّدان عىل كون الوحي أم ًرا
شخص ًّيا؛ لذا سواء أعتربناه مجموع ًة من املفاهيم أم قلنا إنّه مج ّرد تجرب ٍة دين ّية ،فهو يف كال الحالتني
تفس
يع ّد تجرب ًة شخص ّي ًة ال عا ّمةً ،لكن وجه االختالف بني ال ّنظريّتني يكمن يف أ ّن نظريّة املفاهيم ّ
تفسه
الوحي بكونه تل ّقيًا لرسالة ّ
السامء تزام ًنا مع تجربة وحي ،يف حني أ ّن نظريّة التجربة الدينيّة ّ
النبي ،وال يعني تلقّي رسالة ممن أوحى إليه  -الله أو امللَك -
بكونه التجربة ذاتها التي يخوضها
ّ
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الجذري بني تجربة
وعىل هذا األساس فهو ليس مجموع ًة من املفاهيم ،وهذا هو وجه االختالف
ّ
الوحي وسائر التّجارب الدين ّية ،بداعي أ ّن التّجارب الشّ خص ّية غري الدين ّية ليست من هذا ال ّنوع.

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن نظريّة املفاهيم ت ُعترب أقدم النظريّات التي طُرحت عىل صعيد تفسري
السامويّة ،حيث ترضب بجذورها
جا يف املجتمعات الدينيّة التي تؤمن باألديان ّ
الوحي وأكرثها روا ً
تفس الوحي بنو ٍع من االرتباط الذي تنتقل يف رحابه حقائق دين ّية
يف ال ّنصوص الدين ّية األصيلة التي ّ
النبي ،بينام سائر ال ّنصوص الدين ّية  -غري األصيلة  -تؤكّد عىل مسألة انتقال الحقائق إليه
من الله إىل ّ
وتنفي تأثري حاالته الروحيّة والشّ هوديّة وتجاربه الشّ خصيّة يف هذا الصعيد ،ولكن ليس عىل نحو
اإلطالق ،وحتّى حينام تشري إىل تجاربه الشّ خصيّة وبعض حاالته ال ّروحيّة ،فهي ال تقصد أ ّن انتقال
ٍ
النبي
الحقائق يحدث عىل ضوء
ارتباط وحيا ٍّ
ين وتجربة وحي .مثال ذلك حالة الخوف التي اكتنفت ّ
موىس عند تلقّيه الوحي من الله تعاىل ،فقد ذُكرت هذه الحالة يف بعض ال ّنصوص الدين ّية وال
يقصد منها تفنيد مفهوميّة الوحي ،بل توعزه إىل قضايا أخرى غري املفاهيم.

نظريّة التجربة الدين ّية طُرحت يف العرص الحديث مقابل نظريّة املفاهيم ،لك ّن هذا ال يعني
أفول النظريّة الثانية وتهميشها بالكامل واقتصار األمر عىل النظريّة األوىل فحسب ،بل مث ّة كثري
من الباحثني واملفكّرين ما زالوا يؤيّدونها ويعتقدون بصوابها ،فغاية ما يف األمر أ ّن نظريّة التجربة
الدين ّية طُرحت يف حقب ٍة زمن ّي ٍة متأخّر ٍة عنها من قبل علامء الالهوت املسيح ّيني إثر عوامل تاريخ ّية
الربوتستانتي ،وسوف نشري إىل األسباب التي دعتهم إىل ذلك.
مع ّين ٍة ،حيث تب ّناها أتباع املذهب
ّ

غالب ّية علامء الالهوت املسيح ّيني الذين تب ّنوا نظريّة التجربة الدين ّية يف تفسري الوحي ،هم من
يل[[[ ()liberal theology؛ إذ اعتربوه رضبًا من التجارب ،والجدير بالذكر
أتباع الالهوت الليربا ّ
الربوتستانتي،
املسيحي يع ّد املرحلة األوىل يف تأريخ الالهوت
هنا أ ّن هذا ال ّنوع من الالهوت
ّ
ّ
وخالصة رأيهم أ ّن الوحي مرتب ٌ
ط بباطن اإلنسان وتجربته الدينيّة ،ومن ث ّم فالكتاب املق ّدس وال
س ّيام العهد الجديد هو يف الواقع مج ّرد مصد ٍر لنقل التجارب الدين ّية التي خاضها املتديّنون.

اإللهي عبارة عن حالة انتقال
الرسمي الذي تب ّنته الكنيسة يف هذا املضامر هو أ ّن الوحي
الرأي
ّ
ّ
يل عىل بطالن هذا التفسري
الحقائق السامويّة إىل اإلنسان ،ويف مقابل ذلك أكّد أتباع الالهوت الليربا ّ
مؤكّدين عىل كونه محض تجرب ٍة دين ّية ،ويف هذا السياق اعرتض بعضهم عىل أرباب الكنيسة با ّدعاء
للنبي ال كالمه ،ومنهم من رفض قول من قال إ ّن الديانة املسيح ّية عبارة عن
يتجل بذاته
ّ
أ ّن الله
ّ
الربوتستانتي ،ص .93 - 63
الليربايل ،راجع :وليام هوردرن ،دليل الالهوت
ّ
[[[ -لالطّالع عىل معلومات أكرث حول الالهوت
ّ
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جا للحياة ،وقصده من ذلك نفي مفهوميّة الوحي،
مجموع ٍة من التعاليم الدينيّة بحيث اعتربها منه ً
النبي من الله تعاىل ،بل هو تجربة دين ّية له[[[.
أي أنّه ليس مج ّرد مفاهيم يتلقّاها ّ

ّ
أسباب طرح ّ
وخلفياتها
نظرية جتربة الويح

يل إىل تفنيد نظريّة املفاهيم بخصوص الوحي وتب ّني
يا ترى ما الذي دعا علامء الالهوت الليربا ّ
نظريّة التجربة الدين ّية؟

ٍ
وألسباب مع ّين ٍة ،وقد حاول علامء الالهوت
خاص ٍة
ظروف
نظريّة تجربة الوحي نشأت يف
ٍ
ّ
يل تربيرها بأدلّ ٍة استندوا إليها ،ويف هذا السياق سوف نسلّط الضوء أ ّولً عىل أه ّم
املسيحي الليربا ّ
ّ
ثالثة عوامل أ ّدت إىل ظهورها ،وهي كام ييل:
(الطبيعي) ( )natural theologyيف األوساط املسيح ّية.
يل
العامل األ ّول :هزمية الالهوت العق ّ
ّ

العامل الثاين :رواج فكرة التّعارض بني العلم والدين.
العامل الثالث :انتعاش حركة نقد الكتاب املق ّدس.

فسوا الوحي وفق أسس نظريّة املفاهيم اعتربوا ال ّدين مجموع ًة من التعاليم التي يجب
الذين ّ
عىل علامء الالهوت ال ّدفاع عنها ،والجدير بالذكر هنا أ ّن علم الالهوت منذ عهد الق ّديس توما
(الطبيعي) ،والهوت
يل
األكويني ( )Thomas Aquinasتبلور يف مضامرين هام :الالهوت العق ّ
ّ
الوحي (.)revealed theology
ٍ
أسس عقليّ ٍة وفلسفيّ ٍة ،وعىل هذا األساس يت ّم إثبات وجود
فس ال ّدين وفق
الالهوت
الطبيعي يُ ّ
ّ
وجل وسائر املعتقدات املسيحيّة مثل عقيدة الثالوث ،يف حني أ ّن الهوت الوحي يطرح
ّ
الله ع ّز
ريا آخر ،ومثال ذلك أ ّن الق ّديس توما األكويني كان يعتقد بإمكان ّية إثبات وجود اإلله اعتام ًدا
تفس ً
عىل أدلّ ٍة عقل ّي ٍة ،لكن إىل جانب ذلك ال ب ّد من وجود الهوت وحي يُثبت لنا صواب عقيدة الثالوث،
الطبيعي سعيًا من قبل اإلنسان إلثبات وجود اإلله والهوت
ومن هذا املنطلق اعترب الالهوت
ّ
الوحي سعيًا من اإلله لالرتباط باإلنسان[[[.

الطبيعي يف صورته الجديدة ،وال س ّيام الفيلسوف ديفيد
علامء الفلسفة انتقدوا مبادئ الالهوت
ّ

الربوتستانتي ،م.س ،ص .94
[[[ وليام هوردرن ،دليل الالهوت
ّ
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هيوم ،الذي انتقده بش ّد ٍة عرب تشكيكه بالرباهني التي تُطرح إلثبات وجود الله ومعاجز األنبياء وكثري
من املعتقدات الدين ّية األخرى ،ث ّم تبعه يف ذلك فالسفة آخرون من أمثال إميانوئيل كانط ،األمر
محتدم حول مصداق ّية مبادئه؛ ومن
املسيحي وإثارة جد ٍل
الذي أسفر عن تأزيم أوضاع الالهوت
ٍ
ّ
هذا املنطلق حاول بعض علامء الالهوت املسيح ّيني تفنيد قول َمن اعترب الوحي بأنّه مجموع ٌة من
ومم زاد الطني بلّ ًة
املفاهيم والتعاليم ،لذلك أكّدوا عىل كونه مج ّرد تجرب ٍة دينيّة يخوضها
النبي؛ ّ
ّ
رواج فكرة تعارض ال ّدين مع العلم يف األوساط املسيح ّية ،والتي أسفرت عن االستهانة بالتعاليم
يب تحقيق
الدين ّية املسيح ّية ،وإثر ذلك وقعت ال ّديانة املسيح ّية يف مأزقٍ خانقٍ  ،فقد شهد العامل الغر ّ
جا لنظريّات علم ّي ٍة يف
الكثري من اإلنجازات العلم ّية ،وتط ّو ًرا ملحوظًا يف العلوم التجريب ّية ،وروا ً
وكل هذه التح ّوالت الكبرية ساهمت يف تهميش الدين عن الساحة االجتامعيّة.
شتّى املجاالتّ ،
ال ّ
شك يف أ ّن نظريّات سيجوندو غاليليه وإسحاق نيوتن وتشارلز داروين وما ناظرها تتعارض
املسيحي
يف الكثري من جوانبها مع واقع التعاليم املسيحيّة ،لذلك تزعزعت أركان علم الالهوت
ّ
مم جعل أتباع النبي عيىس يف وضع ال يحسدون عليه[[[ ،والعامل
وأثري ج ٌدل محتد ٌم حولهّ ،
اآلخر الذي كان له دو ٌر ملحو ٌ
ظ يف هذا املضامر هو شيوع ظاهرة نقد الكتاب املق ّدس من حيث
النص واملضمون.
ّ

نص الكتاب
الهدف
األسايس الذي رام علامء الالهوت املسيح ّيون تحقيقه من وراء نقد ّ
ّ
أصح ال ّنسخ وأكرثها سنديّ ًة تأريخ ًّيا ودين ًّيا،
املق ّدس ،هو تشذيبه وتنقيح مضامينه والبحث عن
ّ
وتلت هذه املرحلة مرحلة نقد املفاهيم املسيح ّية ،فواجهت الكنيسة إثر ذلك مشاكل جا ّدة[[[؛
النص ،بحيث تطال تلك الحقائق االرتكازيّة التي يتق ّوم
أل ّن عمليّة نقد املضمون تتجاوز نطاق نقد
ّ
بها الكتاب املق ّدس ،ومن أمثلة النقد الذي طرح بهذا األسلوب هو اعتقاد الناقدين بأ ّن الكتب -
النبي موىس ،بل هي من
األسفار  -الخمسة األوىل يف الكتاب املق ّدس ليست موروث ًة من
ّ
التقليدي،
أقل تقدير ،وهذا الرأي يتعارض بالكامل مع الرأي
إضافة مد ّونيه الذين هم أربعة عىل ّ
ّ
ِسفر الظهور عىل سبيل املثال ذكر فيه رأيان مختلفان عىل صعيد تفسري معنى الخلقة ،والتنبّؤات
مم يعني أنّها ليست تن ّب ٍ
ؤات من األساس؛
باألحداث املستقبل ّية املذكورة فيه كُتبت بعد وقوعها ّ
[[[ -دون كوبيت ،درياي اميان (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسيّة حسن كامشاد ،الجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة ،طهران ،منشورات
كامشاد1997 ،م ،ص .67
راجع أيضً ا :إيان بربور ،علم ودين (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسيّة بهاء الدين خرمشاهي ،الجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة ،طهران،
منشورات مركز النرش الجامعي1983 ،م ،ص .67 - 17
الربوتستانتي ،م.س ،ص .37
[[[ -وليام هوردرن ،دليل الالهوت
ّ
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ٌ
جدل حول مصداقيّة الكتاب املق ّدس ،وت ّم التشكيك بجميع مواضيعه[[[.
وبهذا أُثري

املسيحي
يل
هذه الظاهرة السلب ّية التي واجهتها الكنيسة اضط ّرت بعض علامء الالهوت الليربا ّ
ّ
لكل ما تواجهه ديانتهم من مشاكل جا ّد ٍة؛ إذ
الحل الوحيد ّ
ّ
إىل تب ّني نظريّة تجربة الوحي ،باعتبارها
ٌ
مجال لطروء
كل شوائبها ،وال يبقى
لو اعتُرب الوحي من سنخ التجارب سوف تتن ّزه املسيحيّة من ّ
يل
ّ
أي من املعضالت الثالثة التي أرشنا إليها يف بادئ البحث ،والتي هي هزمية الالهوت العق ّ
(الطبيعي) يف األوساط املسيح ّية ،ورواج فكرة التّعارض بني العلم والدين ،وانتعاش حركة نقد
ّ
يل ،وتنظيم كافّة
الكتاب املق ّدس ،ومن ث ّم باإلمكان بيان طبيعة الالهوت
الطبيعي وفق نهٍج عق ٍّ
ّ

األخبار املرتبطة بالتجارب الدينيّة عىل أساس مبادئ هذا الالهوت ال ّرصني .وتجدر اإلشارة هنا إىل
أ ّن هذا البيان وال ّنظم خارجان عن نطاق الوحي ،لذا حتّى إن وردت مؤاخذاتٌ عليهام ،فهذا ال يعني
ألي خللٍ  ،كام أ ّن التّعارض بني العلم والدين ال ارتباط له بذات الوحي ،باعتبار أ ّن
تع ّرض الوحي ّ
الوحي مصو ٌن من التعارض ،والتارض الحاصل هنا يكمن يف عدم اتّساق بعض أخباره مع األسس
العلميّة املعتربة ،وكام هو معلو ٌم فالكتاب املق ّدس بح ّد ذاته ال يعترب وحيًا ،وإنّ ا مج ّرد إخبار ونقل
ٍ
لحاالت باطن ّي ٍة وتجارب دين ّية للمتديّنني.

سبل ع ّدة يف مقابل هذه املشاكل التي واجهتها املسيحيّة،
املسيحي ات ّبعوا ً
علامء الالهوت
ّ
[[[
ٍ
ٍ
واستدالالت متباين ًة مع بعضها بالكامل،
تربيرات
فعىل صعيد مسألة تعارض العلم والدين ذكروا
فضل
ً
كذلك ظهرت مدارس الهوت ّية جديدة من نوعها يف مقابل رواج ظاهرة نقد الكتاب املق ّدس.
عن ذلك ظهرت مدارس عقل ّية ذات مشارب فكريّة متن ّوعة يف األوساط املسيح ّية رغم هزمية
عم كان معهو ًدا قبل ذلك،
الالهوت
يل) ،ويف رحابها طُرحت مبادئ الهوتيّ ٌة تختلف ّ
الطبيعي (العق ّ
ّ
ويف خض ّم هذه األحداث أدرك غالب ّية املسيح ّيني عدم نجاعة التجربة الدين ّية مؤكّدين عىل كونها
حل ملشاكلهم العقديّة ،وذلك لألسباب اآلتية:
ليست أفضل ّ
 )1القول بالتّجربة الدين ّية يحرم الناس من حقائق الوحي ويقطع ارتباطهم بالله؛ أل ّن
النتيجة الحتم ّية لفصل تجربة الوحي عن األخبار املنبثقة منها والتفسري الذي يطرح لها،
إىل جانب تخطئتها واعتبارها متعارض ًة مع العلوم الحديثة يف مرحلة اإلخبار والتفسري ،هي
الحقيقي للوحي؛ لكون السبيل الوحيد
رضورة االعتقاد بعدم قدرة البرش عىل فهم املضمون
ّ
الربوتستانتي ،م.س ،ص .38
[[[ -وليام هوردرن ،دليل الالهوت
ّ
[[[ -إيان بربور ،علم ودين (باللغة الفارسيّة) ،ترجمه إىل الفارسيّة بهاء الدين خرمشاهي ،ص .67 - 17
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لذلك هو التفسري الذي ذكره األنبياء أنفسهم بخصوص تجارب الوحي التي خاضوها.

أي خطأٍ عليها ال ميكن
إذًا ،تجارب األنبياء عبارة عن مضام ٍر واجهوا فيه تجربة الله ،لذا لو طرأ ّ
بأي نح ٍو كان.
للبرش حينها أن يرتبطوا بربّهم ّ

 )2نظريّة التجربة الدين ّية تتعارض مع التعاليم واملعتقدات التي جاءت بها األديانّ ،
فكل دينٍ
حقائق سامويّة لهم ،لذا إن أمع ّنا
النبي الذي بعث لنرشه بني ال ّناس مكل ٌّف بنقل
يؤكّد عىل أ ّن
َ
ّ
نستشف منها أ ّن األخبار التي جاء بها األنبياء هي املحور
ال ّنظر ودقّقنا بال ّنصوص الدينيّة سوف
ّ
االرتكازي؛ ألنّها بدل أن تؤكّد عىل تجاربهم أكّدت عىل ما جاؤوا به من السامء.
حل للمعضلة التي واجهتها املسيحيّة ،ساهمت يف تأزيم
إذًا ،هذه النظريّة بدل أن تضع ً
أوضاعها.
 )3نظريّة التجربة الدينيّة تتعارض بالكامل مع الحقائق التاريخيّة الثابتة لألديان ،فاألنبياء عندما
كانوا يعلنون نب ّوتهم لل ّناس عاد ًة ما كانوا يخربونهم عن الحقائق التي تلقوها عن طريق الوحي ،أي
أنّهم كانوا يدعونهم إىل اإلميان برسالة السامء التي جاءتهم بالوحي وات ّباع كافّة أوامرها ونواهيها،
تأريخي ّ
يدل عىل أنّهم كانوا يدعون قومهم إىل خوض تجارب عىل
أي خرب أو نقل
وليس هناك ّ
ّ
غرار التجارب التي خاضوها بأنفسهم.
 )4حتّى لو افرتضنا أ ّن األنبياء أكّدوا عىل تجاربهم الدين ّية ،لكن إن أراد سائر ال ّناس خوض مثل
تتحصل إال إذا استمعوا إىل
هذه التجارب ،فال ب ّد لهم أ ّو ًل من معرفة حقيقتها ،وهذه املعرفة ال
ّ
أنبيائهم واطّلعوا عىل األخبار التي جاؤوهم بها؛ أل ّن جميع التجارب وفق هذا املعنى ذات طابعٍ
شخيص ،ومن ث ّم ال ميكن بيان ما حدث يف رحابها وتعريف اآلخرين مبضامينها إال بواسطة من
ٍّ
خاضها.
إذًا ،معرفة حقيقة تجربة ال ّنب ّوة ال تتس ّنى إال عن طريق االستامع إىل إخبار األنبياء أنفسهم،
وحسب االفرتاض املذكور ال ميكن االعتامد عىل هذا اإلخبار ،وال ّناس أنفسهم غري قادرين عىل
خوض تجربة النب ّوة ،لذا ال صواب لهذا االفرتاض.

 )5من جملة النقد املذكور عىل نظريّة التجربة الدين ّية هو ارتكازها عىل إمكان ّية الفصل بني التجربة
كل اعتبار آخر  -يخوض تجرب ًة بحت ًة عاري ًة
بغض ال ّنظر عن ّ
وتفسريها،
فالنبي يف املرحلة األوىل ّ -
ّ
من التفسري ،واملرحلة الثانية هي التي يطرح فيها التفسري لهذه التجربة يف إطار إخبار وبيان للناس.
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علامء اإلبستيمولوجيا املعارصون يؤكّدون عىل عدم إمكانيّة الفصل بني التجربة وتفسريها؛
نظ ًرا لعدم وجود تجرب ٍة محض ٍة ال تفسري لها ،لكون اللّغة واملعتقدات واملج ّرب عبارة عن عنارص
فكل تجربة إنّ ا تحدث يف رحاب هذه العنارص
الخاصةّ ،
أساس ّية فيها ،بحيث تصوغ بنيتها
ّ
االرتكازيّة.

ٌ
الويح منهج للحياة

الباحثون واملفكّرون الذين يرفضون نظريّة املفاهيم ،وال يعتقدون بكون الوحي مجموعة من
النبي من الوحي ،يؤكّدون بشكلٍ
أسايس عىل أ ّن الرسالة التي يتلقّاها عن
التعاليم التي يتلقّاها
ٍّ
ّ
ٍ
ارتباط بنمط الحياة ومختلف الشؤون السلوك ّية واألخالق ّية[[[ ،فالوحي أحيانًا
طريق الوحي ذات
ٍ
ّ
استدل ببعض اآليات القرآن ّية إلثبات رأيه بهاتني اآليتني:
معيٍ؛ ومنهم من
يحيك عن
سلوك ّ
قال تعاىل  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ،[[[
هذه اآلية ّ
ح عىل أ ّن الله سبحانه وتعاىل أوحى إىل جميع األنبياء والرسل ،الذين سبقوا
تدل بوضو ٍ

جهة يف الوحي ،وكام هو معلوم فهي
النبي مح ّمد أن يعبدوه ،والعبادة هنا هي الرسالة املو ّ
ّ
خاصة
ترتبط بسلوك اإلنسان ،حيث تؤكّد عىل رضورة العمل بأوامر الله تعاىل وات ّباع أصول ومبادئ
ّ
يف الحياة عىل ضوء العيش يف رحاب منط مح ّد ٍد من الحياة.

وقال يف آية أخرى :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
[[[
ﮑ.
قائل :إذا كانت رسالة الوحي تتمحور حول منط الحياة وطبيعة سلوك
ومث ّة من أت ّم هذا الكالم ً
خاص يف حياته ،ومن منطلق كونه نبيًّا فهو يدعو ال ّناس إىل
نهج
البرش،
ٌّ
فالنبي بطبيعة الحال لديه ٌ
ّ
جا لحياة البرش ،أي أ ّن التجربة التي
السري عىل نهجه ،وهذا يعني أ ّن الوحي هو الذي يصبح نه ً
النبي يجب أن يخوضها اآلخرون أيضً ا.
خاضها ّ
ّ
استدل به ،وهام:
نقد هذا االستدالل يتمحور حول مسألتني أساس ّيتني ا ّدعاهام من

[[[ -سورة األنبياء ،اآلية .25
[[[ -سورة النحل ،اآلية .123
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 )1رسالة الوحي مرتبط ٌة بنهج حياة البرش وسلوكاتهم.
 )2الوحي هو ذات نهج حياة البرش ومرتكز سلوكاتهم.
ال ّ
معي لسلوكهم ،فقد
معي لحياة بني آدم وأسلوب ّ ٍ
ج ٍّ
شك يف أ ّن رسالة الوحي تحيك عن نه ٍ
ٍ
سلوكات فاضلة يف سريتهم العمل ّية ،ومن
التحل بالفضائل األخالق ّية وتب ّني
ّ
دعا األنبياء قومهم إىل
ريا من تعاليم الوحي تتمحور حول هذا األمر ،وحتّى سائر تعاليمه التي فيها أخبار عن
املؤكّد أ ّن كث ً
معي يف الحياة وتب ّني
ج ٍّ
املايض واملستقبل هي يف الواقع تهدف إىل تعليم املخاطَب ات ّباع نه ٍ
جا
سلوكات
ّ
خاصة؛ وعىل هذا األساس ميكن تأييد ما ذُكر يف رحاب االعتقاد بكون الوحي نه ً
مم يعني أ ّن آراء أصحاب نظريّة تجربة املفاهيم صائبة يف
مع ّي ًنا للحياة وأسلوبًا سلوك ًّيا
ًّ
خاصاّ ،
هذا املضامر.
من املؤكّد أ ّن الوحي مرتب ٌ
ط بسلوكات البرش األخالق ّية وحياتهم الدين ّية؛ إذ يعلّمهم األسلوب
السلويكّ األمثل والنهج القويم يف الحياة ،لك ّن رسالته تختلف بالكامل عن كونه تجرب ًة كام ا ّدعى
ّ
األخالقي يف عني اعتباره من
بعض الباحثني؛ إذ كيف ميكن ا ّدعاء أنّه نهج للحياة ومرتكز للسلوك
ّ
النبي بنفسه ات ّبع هذا ال ّنهج يف الحياة ،لذا هل هناك مس ّوغ يدعونا العتبار الوحي
سنخ التجارب؟! ّ
تجربةً؟!
فيام ييل نوضّ ح املوضوع مبثال:
لنفرض أ ّن الس ّيد (أ) قال للس ّيد (ب) "كُـن صادقًا" ،ونحن نعلم بأ ّن الس ّيد (أ) صادق.

ٍ
معي وهو الصدق ،أي أنّه
سلوك ّ ٍ
نستنتج من هذا املثال أ ّن الس ّيد (أ) أمر الس ّيد (ب) بانتهاج
خاض تجربة الصدق؛ لذا لدينا رسالة انتقلت من شخص إىل آخر عىل ضوء تجربة خاضها الس ّيد
(أ)؛ وكذا هو الحال يف الوحي؛ إذ فيه تجرب ٌة مشابه ٌة لهذه ومفهوم شبي ٌه بالدعوة إىل الصدق كام
ذُكر يف املثال ،ومن هذا املنطلق لو أراد الس ّيد (ب) أن يكون صادقًا ،فيجب عىل الس ّيد (أ) أن
مفهوم ٍّ
دال عىل مقصوده ،أي أ ّن الس ّيد (أ) هو
الصدق وكيف ّية العمل به يف رحاب
ٍ
يوضّ ح له معنى ّ
الذي يأمره أ ّولً بذلك.
إذًا ،ال ب ّد من بيان مدلول رسالة الوحي عىل هيئة مفاهيم يك يعمل الناس مبضمونها؛ إذ يجب
الصدق التي أرشنا إليها يف املثال أعاله.
اعتباره شبي ًها بتجربة ّ
إذًا ،رأي أصحاب التجربة الدين ّية يف الواقع مغالطةٌ ،وفيه مصادر ٌة عىل املطلوب ،فلو أردنا
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النبي ،فال ميكن االكتفاء هنا مبق ّدمتي االستدالل
استنتاج أ ّن الوحي عبارة عن تجرب ٍة يخوضها
ّ
اللتني أرشنا إليهام ،وهام بتقرير آخر:
ٍ
خاص لحياة البرش.
ج
سلوك ّ ٍ
املقدّ مة األوىل :رسالة الوحي عبارة عن
معي ونه ٍ
ٍّ
جا وفقًا ملا تلقّاه من رسالة الوحي.
املقدّ مة الثانية:
النبي تب ّنى سلوكًا ونه ً
ّ

بل إضاف ًة إىل هاتني املق ّدمتني يجب افرتاض أ ّن تجربة هذا ال ّنهج يف الحياة تع ّد وح ًيا بح ّد
ذاتها ،وهذه هي النتيجة التي نحصل عليها من هذا االستدالل.
النبي مبخاطبيه ،وهكذا هي طبيعة ارتباطه بالله سبحانه وتعاىل،
إىل هنا تح ّدثنا عن طبيعة ارتباط ّ
فعندما نقول "الله يوحي إىل نب ّيه" نقصد من ذلك أنّه يطلب منه أن يعيش هو أو يعيش الناس وفق
النبي تجربة هذا ال ّنمط يف الحياة ،فال ب ّد له أن يفهم قصد الله سبحانه
منط حيا ٍة ّ
معيٍ ،لذا إن أراد ّ
وتعاىل ويتأكّد من أنّه طلب منه ذلك.
ٍ
والنبي ،ولغة الوحي ذات مضامني
مفهومي بني الله
ارتباط
أقل تقدير عبارة عن
إذًا ،الوحي عىل ّ
ّ
ٍّ
ميا وال علم للناس
عديدة ،ففي بعض األحيان تتمحور حول اإلخبار بالغيب املايض  -ما حدث قد ً

به  ،-حيث يخرب الله نب ّيه بأخبار الشّ عوب واألمم السالفة ،فقد قال يف كتابه الكريم :ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ .[[[هذه اآلية مج ّرد مثال عىل

تن ّوع مضامني لغة الوحي ،فهي توضّ ح منط الحياة األمثل والسلوكات املناسبة التي ينبغي لبني
آدم انتهاجها.
إذا قيل إ ّن لغة الوحي هي املقصودة من رسالة الوحي ،ي ِر ُد عىل ذلك أ ّن رسالة الوحي ال
تتمحور دامئًا حول بيان منط الحياة والسلوك األمثل ،لكن إذا اعتربنا رسالة الوحي بأنّها الوحي
بذاته ،بحيث تشمل مضامني القصص الدين ّية وأخبار األمم السالفة واإلخبار عن املستقبل وما إىل
ذلك من مضامني أخرى ،ففي هذه الحالة يكون املقصود منها توجيه املخاطبني إىل ٍ
معي
منط ّ ٍ
مم يعني أ ّن
يف الحياة ودعوتهم إىل انتهاج السلوك األمثل اعتام ًدا عىل مبادئ األخالق الحميدة؛ ّ
كافّة تعاليم الوحي ومختلف الوظائف التي ميكن تص ّورها له ،هدفها تشجيع الناس عىل ذلك.

[[[ -سورة يوسف ،اآلية .102
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رودولف أوتو وجتربة ّ
النبوة
ين رودولف أوتو ( )Rudolf Ottoهو أحد علامء الالهوت الذين كان لهم دو ٌر
الفيلسوف األملا ّ
املسيحي الحديث ،بل كان دوره
مشهو ٌد عىل صعيد طرح نظريّة التجربة الدين ّية يف علم الالهوت
ّ
هو األه ّم من سائر علامء الالهوت الغربيّني ومن املبتكرين لهذه النظريّة ،لك ّنه مع ذلك مل يد ّون
ٍ
ودراسات مسهب ًة حول تجارب األنبياء الدينيّة ،بل األمثلة التي ساقها يف هذا املضامر ضمن
بحوث ًا
ٍ
أوساط علم ّي ٍة ودين ّية
مختلف مباحثه تحيك عن رؤيته هذه ،ناهيك عن أنّه نشأ وترعرع فكريًّا يف
تويل األهم ّية يف مباحثها لهذا املوضوع.
يب أكّد عىل وجود عنرصين أساس ّيني يف األديان ال ب ّد من التمييز بينهام ،هام:
هذا الفيلسوف الغر ّ

يل
رص عق ٌّ
 -عن ٌ

يل
رص غري عق ٍّ
 -عن ٌ

يل،
ويف هذا ّ
السياق قال :علامء الالهوت عىل م ّر التأريخ سلّطوا الضوء عىل العنرص العق ّ
يل
بحيث متحورت مباحثهم الالهوت ّية قاطبة حوله ،األمر الذي أسفر عن تهميش العنرص غري العق ّ
يل  -هو األساس يف الدين[[[ ،وبنا ًء
وصهره يف باطن املباحث العقل ّية ،إال أ ّن هذا العنرص  -غري العق ّ
عىل هذا الكالم حاول يف كتابه "فكرة املق ّدس" تسليط الضّ وء عىل هذا العنرص وبيان معامله عىل
نحو التفصيل.
يل بأنّه ذات الفكر ،واعتربوا
وأضاف يف هذا ّ
السياق أ ّن علامء الالهوت اعتربوا العنرص العق ّ
ديني مرتبط بالفكر
الباطني ،وعىل هذا األساس استنتجوا أ ّن ّ
يل بأنّه الشعور
العنرص غري العق ّ
كل أم ٍر ٍّ
ّ
ين.
يع ّد عقالن ًّياّ ،
ديني مرتبط بالشّ عور يع ّد غري عقال ٍّ
وكل أم ٍر ٍّ

بعض الباحثني الذين تط ّرقوا إىل بيان الوجهة الفكريّة لهذا الفيلسوف أكّدوا عىل أنّه حينام
يل ،فهو غال ًبا ما يقصد من ذلك التداعيات الفكريّة أو
يل وغري العق ّ
يتح ّدث عن العنرصين العق ّ
ٍ
ٍ
ارتباط
الديني والعنارص غري العقل ّية ذات
ارتباط بالفكر
الشعوريّة يف الدين ،فالعنارص العقل ّية ذات
ّ
الديني.
بالشّ عور
ّ
كل يش ٍء يتبلور يف رحاب الفكر ويندرج ضمن املفاهيم الذّهن ّية،
يل ّ
املقصود من العنرص العق ّ

[1]- Rudolf Otto, The idea of the Holy, translated by John W. Harvey, pp. 1 - 3.
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يل ،فهو ال يندرج ضمن املفاهيم ،ومن ث ّم ال يتبلور فكريًّا عىل اإلطالق[[[.
وأ ّما العنرص غري العق ّ
طبقًا للتحليل الذي ذكرناه بخصوص نظريّة التجربة الدين ّية وأسباب ظهورها يف األوساط الفكريّة
يل عىل صعيد
املسيح ّية ،يتّضح لنا السبب الذي دعا رودولف أوتو إىل االعتقاد بالعنرص غري العق ّ
ٍ
القديس" الذي هو "الله" يف األديان املستندة
ارتباط مبا وصفه بـ "األمر
الدين ،فهو يعترب الدين ذا
ّ
يل من جه ٍة لكونه يتبلور يف
إىل تعاليم الوحي ،وهذا األمر
القديس برأيه عبارة عن يش ٍء غري عق ٍّ
ّ
خاصة ،كام لو قلنا "الله
رحاب الفكر ،بحيث ميكن اإلخبار عنه بواسطة مفاهيم ومعانٍ ذهن ّية
ّ
يل لكونه يتبلور يف رحاب
حكيم" ،و"أفعاله ذات هدف" ،و"هو قادر"؛ ومن جه ٍة أخرى ،فهو غري عق ٍّ
الشّ عور وال ارتباط له بالفكر واملفاهيم الذهن ّية[[[.

ويف هذا السياق ،استخدم مصطلح "نومني" ( )numenلإلشارة إىل ما اصطُلح عليه "األمر
يل ،وميكن أن يُعرف من خالل التجربة .الجدير بالذكر هنا أ ّن
القديس"  -الله  -والذي اعتربه غري عق ٍّ
ّ
ّ
ويدل عىل جالل وعظمة الله سبحانه وتعاىل ،لذلك
الغيبي،
النومني يف اللغة الالتينيّة يعني الكائن
ّ
القديس"
اصطُلح عىل التجربة التي يتبلور يف رحابها النومني عنوان التجربة النومينيّة "تجربة األمر
ّ
(.)numinous experience

الحقيقي ،بحيث ال ميكن أن تتح ّول إىل نو ٍع آخر
هذه التجربة برأيه هي جوهر الدين ومغزاه
ّ
من التجارب عىل اإلطالق ،واملتديّن يف رحابها يدرك النومني باعتباره أم ًرا قدس ًّيا مختلفًا متا ًما
عن سائر األشياء التي ينالها بواسطة قواه اإلدراك ّية ،ولهذا النومني ميزتان متناقضتان مع بعضهام؛
ّاب يستقطب األنفس نحوه ،ومن جهة أخرى ينفّرها عنه ،لذا فأ ّول تجربة يخوضها
ألنّه من جهة جذ ٌ
رس مخيف" (mysterium
ّ
اإلنسان معه حينام
يتجل له تتمخّض عن شعوره برعب غامض أو " ّ
 )tremendumيكتنف نفسه .أوتو ذكر أوج ًها ع ّدة لهذه الحالة التي وصفها بالرعب الغامض أو
رس املخيف"[[[.
"ال ّ
القديس «الله» ،ومن
يب بخصوص تجربة األمر
نستنتج من جملة ما ذكره هذا الفيلسوف الغر ّ
ّ
فالنبي موىس
األمثلة التي استند إليها إلثبات رأيه ،أ ّن هذه التجربة هي التي خاضها األنبياء،
ّ
ً
مثل عندما تكلّم أ ّول م ّرة مع يهوه «الله» اكتنفته حالتان هام االنجذاب له والرهبة منه[[[.

[1]- Philip C. Almond, Rudolf Otto: An introduction to his philosophical theology, p. 55.
[2]- Ibid, pp. 56 - 57.
[3]- Rudolf Otto, The idea of the Holy, pp. 12 - 23.
[4]- Ibid, pp. 72 - 81.
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امللفت لل ّنظر هنا أ ّن أوتو فاق أقرانه عىل صعيد بيان واقع عنارص التجربة الدينيّة التي وصفها
القديس ،حيث سلّط الضوء عىل التجارب املذكورة يف الكتاب املق ّدس واملنقولة
بتجربة األمر
ّ
من العهدين القديم والجديد وأعارها أه ّم ّي ًة بالغةً ،وهو يف هذا املضامر ق ّرر ّ
أدق التوضيحات
ٍ
ٍ
وبحوث معارصة .وعىل ال ّرغم من دقّة ال ّدراسات
دراسات
بخصوص تجارب األنبياء ضمن
والبحوث التي د ّونها هو وغريه من باحثني وفالسفة غربيّني عىل هذا الصعيد ،لك ّنهم مل ينجحوا
يف إثبات م ّدعاهم ،باعتبار أ ّن الوحي ذات التجربة النومين ّية «تجربة األمر املق ّدس» ،بل هناك أشياء
أخرى تتزامن معه؛ وهنا يتّضح لنا ضعف جميع النظريّات التي اعتربت الوحي تجرب ًة دين ّية ،حيث
يثبت بطالنها عىل ضوء تحليل األخبار التي دلّت عىل نزول الوحي كالم ًّيا عىل األنبياء.

ّ
النظرية الثالثةّ :
ّ
الكالمية
نظرية األفعال

نظريّة األفعال الكالميّة هي النظريّة الثالثة التي طُرحت لتفسري معنى الوحي ،حيث ع ّرفته بأنّه
مجموعة من األفعال الكالميّة الصادرة من الله سبحانه وتعاىل ،وأتباعها هم من أشهر علامء فلسفة
السبق يف هذا
ين جون أوستني ( )J. L. Austinالذي له عصا ّ
اللغة من أمثال الفيلسوف الربيطا ّ
املضامر ،وعىل هذا األساس سوف نسلّط الضوء عىل موضوع البحث عرب بيان املقصود من
الكالمي يف رحاب آراء هذا الفيلسوف.
اللغوي أو
االرتباط
ّ
ّ
ٍ
(اللغوي)؟
الكالمي
ارتباط بني البرش ،لكن ما املقصود من االرتباط
أه ّم ميزة للغة هي أنّها وسيل ُة
ّ
ّ
فيا ترى ما الذي يحدث يف واقع الحال عندما نرتبط مع أقراننا البرش كالم ًّيا؟

الكالمي بأنّه تالح ٌم يحدث بني البرش عن طريق الجمل اللّغويّة ،أي
ع ّرف القدماء االرتباط
ّ
مداليل تا ّم ٍة ،إلّ أ ّن جون أوستني رفض
َ
أنّنا نرتبط مع أقراننا لسان ًّيا من خالل تبادل جملٍ ذات
بدل عنه نظريّة جديد ًة ُعرفت بنظريّة األفعال الكالميّة ،حيث اعترب الفعل
هذا التعريف وطرح ً
ين يتحقّق حينام
الكالمي حلقة ارتباط بني البرش ،ويقصد من ذلك أ ّن االرتباط
الكالمي أو اللسا ّ
ّ
ّ
يبادر املتكلّم إىل فعلٍ
كالمي.
ٍّ

هذه النظريّة استقطبت أنظار كثري من فالسفة القرن العرشين ،وأثارت جدلً واس ًعا حول طبيعة
اللغة وواقع الكالم املتبادل بني البرش لدرجة أ ّن بعض الباحثني اعتربوها ثور ًة يف مجال فلسفة
اللغة.
كل متكلّمٍ عندما يُبادر إىل إيجاد
الجدير بالذكر هنا أ ّن أوستني أكّد يف نظريّته هذه عىل أ ّن ّ
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ٍ
خاص ٍة يف هذا املضامر تتمثّل يف ثالثة أفعال كالميّ ٍة
كالمي مع غريه ،فهو يقوم بأفعال
ارتباط
ّ
ٍّ
مختلف ٍة عن بعضها ،وهي كاآليت:
الفعل األ ّول :إنشاء جمل ٍة لغويّ ٍة تُفيد مع ًنى تا ًّما من قبل املتكلّم ،وهو ما يُس ّمى بـ «فعل الكالم» أو
لفظي ( ،)locutionary actومثال ذلك لو قال املتكلّم ملخاطَبه "أغلق الباب" ،فهو
يل أو فعل
فعل قو ّ
ّ
كالمي.
فعل
اللفظي يف الحقيقة ٌ
يف هذه الحالة أنشأ جمل ًة ذات مع ًنى تا ٍّم ،وهذا اإلنشاء
ٌّ
ّ

خاص ومقصود من الكالم للمخاطَب يف الجملة التي يصوغها
الفعل الثاين :نقل مضمون
ّ
املتكلّم ،كام لو أمره أو طلب منه أو نهره أو نهاه عن فعل يشء ،وهو ما يُس ّمى بـ "فعل ضمن
الكالمي يختلف من جمل ٍة إىل أخرى،
إنجازي ( ،)illocutionary actوهذا الفعل
الكالم" أو فعل
ّ
ّ
فعىل سبيل املثال عندما يقول املتكلّم "أغلق الباب" ،فهذه الجملة تستبطن أم ًرا ،وعندما يقول "ال
تغلق الباب" ،فهذه الجملة تستبطن نهيًا ،وعندما يقول "هل قرأت درسك؟" ،فهذه الجملة تستبطن
استفها ًما.

الفعل الثالث :حدوث أث ٍر يرتت ّب عىل كالم املتكلّم ،كام لو أرغم املخاطب عىل فعل يش ٍء
يل ،ولو
بالتحديد ،لذا عندما يقول له "أغلق الباب" ،فهو يجربه عىل أن يقوم بإغالق الباب بشكلٍ عم ٍّ
سأله "هل قرأت درسك؟" ،فهو قد يقصد تخويفه من ترك درسه ،ومن ث ّم إجباره عىل القراءة ،وهذا
تأثريي أو فعل التأثري (perlocutionary
الكالمي اصطلح عليه أوستني عنوان فعل
ال ّنوع من الفعل
ّ
ّ
الكالمي.
 )actأي أنّه يعكس أثر الفعل
ّ
خاص ٍة.
هذه األفعال الكالم ّية الثالثة تنشأ عرب صياغة جمل ٍة يف لغ ٍة
ّ

ما ذكرناه هو يف الحقيقة تقري ٌر بسي ٌ
ط لنظريّة األفعال الكالم ّية كمق ّدم ٍة للولوج يف مباحث الوحي
وبيان طبيعته يف رحاب هذه النظريّة ،وقبل ذلك ينبغي لنا بيانها من وجهة نظر جون أوستني،
ٍ
ٍ
وتعديالت بعد طرحها ،حيث أدخل عليها
تغيريات
والجدير بالذكر هنا أ ّن هذه النظريّة شهدت
ٍ
تعديالت ال نرى رضور ًة هنا لبيان تفاصيلها لعدم ارتباطها
الفيلسوف جون سريل ()John Searl

مبوضوع بحثنا.

خاص ٍة تعني قدرته عىل تسخريها للقيام بأفعال عديد ٍة ومتن ّوع ٍة ،لذا
معرفة اإلنسان بلغ ٍة
ّ
ريا من األفعال الكالم ّية
حينام يقول «أنا أتقن اللغة العرب ّية» ،فهذا يعني أنّه يستطيع أن يؤ ّدي كث ً
ص ّنف
بواسطتها ،وهذا هو مراد جون أوستني من نظريّة األفعال الكالم ّية ،وعىل أساس ذلك ُ
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الكالمي ضمن ثالثة أنوا ٍع أرشنا إليها وسنوضّ حها بتفصيل أكرث فيام ييل:
الفعل
ّ
لفظي) locutionary act
يل أو فعل
الفعل األ ّول :فعل الكالم (فعل قو ّ
ّ

فعل كالم ًّيا،
عندما ينطق اإلنسان بألفاظ ضمن جملٍ ذات معانٍ مقصود ٍة فهو يف الحقيقة يؤ ّدي ً
ٍ
خاص ٍة للداللة عىل معانٍ ومداليل مح ّدد ٍة مكنونة يف قواعد
ألفاظ
خاص ًة ضمن
حيث يصدر أصواتًا
ّ
ّ
الكالمي وهي:
مم يعني أنّه يقوم بثالثة وظائف خطابيّة خالل فعله
وأصول اللغة التي يتح ّدث بهاّ ،
ّ

الوظيفة األوىل :األصوات التي تصدر من فمه ،وقد أطلق جون أوستني عىل هذه الوظيفة
يت (.)phonetic act
الخطاب ّية عنوان :الفعل الصو ّ

ٍ
ألفاظ معيّن ٍة للداللة عىل معانٍ
خاصة
الوظيفة الثانية :األصوات التي تصدر من فمه ضمن
ّ
تنطبق مع أسس اللغة التي ينطق بها ،وأطلق جون أوستني عىل هذه الوظيفة الخطابيّة عنوان :الفعل
الرتكيبي (.)Phatic act
ّ

ٍ
ألفاظ ّ
تدل عىل معانٍ
خاصة ،تجتمع مع بعضها
الوظيفة الثالثة :األصوات التي تتبلور ضمن
ّ
يل
للداللة عىل مع ًنى مح ّد ٍد ،وقد أطلق جون أوستني عىل هذه الوظيفة الخطاب ّية عنوان :الفعل الدال ّ
(.[[[)rhetic act
إنجازي) illocutionary act
الفعل الثاين :فعل ضمن الكالم (فعل
ّ

إنجازي) ،إلّ أ ّن جون أوستني مل
الفعل اآلخر الذي يقوم به املتكلّم هو فعل ضمن الكالم (فعل
ّ
رصح بنفسه« :ال ميكن تعريف األفعال اإلنجازيّة بوضوح» ،لكن نستوحي من
يع ّرفه بوضوح كام ّ
مجمل بيانه وجود بعض املعايري األساسيّة لتشخيصه والتي ميكن تلخيصها باآليت:

الكالمي،
اإلنجازي هو أ ّن املتكلّم يفعل شيئًا ضمن كالمه ،وهو يف مقابل الفعل
أ  -الفعل
ّ
ّ
ومثاله أن يحذّر املخاطب من يش ٍء أو يعده بيش ٍء ضمن كالمه ،واإلنسان بطبيعة الحال بإمكانه
القيام بهكذا أفعال دون الحاجة إىل فعلٍ
كالمي ،حيث يستطيع اإلشارة إىل هذه األفعال ضمن
ٍّ
أفعال أخرى كام لو ل ّوح بعصا يحملها بيده تحذي ًرا للطرف املقابل من يش ٍء ما.

كل فعل يقوم به اإلنسان ضمن كالمه يجب أن
الجدير بالذكر هنا أ ّن الرضورة ال تحتّم كون ّ
بكالم الذعٍ ،فهذا ال ّنوع من
يندرج ضمن األفعال الكالميّة ،كام لو مزح يف كالمه أو انتقد اآلخرين
ٍ
األفعال الكالميّة ليس من سنخ الفعل ضمن الكالم.
[1]- John Austin, How to do things with words, pp. 92 - 98.
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إذًا ،الفعل ضمن الكالم هو ما ينجز بشكلٍ
كل فعل ضمن
ضمني يف قول القائل ،لكن ليس ّ
ٍّ
الكالم يع ّد من جملة األفعال الضمن ّية يف الكالم حسب التقسيم املذكور[[[.

اإلنجازي قد متّت تأديته ضمن الكالم،
ب  -معرفة قصد املتكلّم ال تكفينا يف إدراك كون الفعل
ّ
بل إضاف ًة إىل ذلك ال ب ّد من معرفة املضمون الذي أراد أن يُشري إليه ،فعىل سبيل املثال يجب
أن نعرف أنّه قصد تحذير املخاطب أو أنّه أراد ذكر خرب له فقط ،أي ينبغي أن نكون عىل علمٍ
باملضمون الذي ذكر كالمه ألجله وقصده عىل نحو الحرص[[[.
األسايس للنجاح يف القيام بفعلٍ
كالمي هو أن يوفّر املتكلّم للمخاطب األرض ّية
الشط
جّ -
ّ
ٍّ
املناسبة يك يفهم معنى كالمه ومضمونه املقصود ،فعىل سبيل املثال ال ميكنه أن يقول «حذّرت
مخاطبي من يشء إذا مل يصغِ إىل كالمي ويدرك منه ذلك املعنى الذي أضمره يف نفيس» ،بنا ًء عىل
مم يعني أ ّن
ذلك فإ ّن تأدية فعلٍ ضمن الكالم يستوجب حدوث تأثري يف املخاطب بشكلٍ مبارشٍّ ،
فهم يحدث لدى املخاطب[[[.
الفعل ضمن الكالم يستتبع ً
تأثريي أو فعل التأثري ()perlocutionary act
الفعل الثالث :فعل
ّ

التأثريي يحدث يف رحاب الكالم وهو نتيج ًة له؛ حيث إ ّن املتكلّم عندما ينطق جمل ًة
الفعل
ّ
فهو بنح ٍو أو بآخر يؤث ّر  -بشتّى األشكال -عىل أفكار ومشاعر وأفعال املخاطب أو املستمع أو
جب بعد إمتام الكالم ،فهذه من
اآلخرين[[[ ،ومثال ذلك اإلقناع والتخويف وإثارة ال ّدهشة والتع ّ
ٍ
واحد منها إىل جانب املالحظات التي ذكرها
وكل
جملة األفعال التأثرييّة التي ترتت ّب عىل الكالمّ ،
جون أوستني ت ّم بيانها بشكلٍ
مسهب ضمن مباحث علم فلسفة اللغة.
ٍ

ّ
الويح يف رحاب ّ
الكالمية
نظرية األفعال

أقل تقدير يف مجال تفسري الوحي:
أتباع نظريّة األفعال الكالم ّية لديهم ا ّدعاءان عىل ّ

مستقل عن الكالم ،وعىل
ً
مم يعني أنّه ليس
كالمي -
اال ّدعاء األ ّول :الوحي ذو طابعٍ
لغوي ّ -
ّ
ٍّ
ٍ
كالمي فيام بينهام.
ارتباط
هذا األساس حينام نقول «أوحى الله إىل نب ّيه» نقصد من ذلك حدوث
ٍّ

الكالمي قام بفعلٍ
كالمي؛ حيث ذكر
اال ّدعاء الثاين :الله سبحانه وتعاىل ضمن هذا االرتباط
ٍّ
ّ
[1]- Ibid, pp. 104 - 105 & 120.
[2]- Ibid, pp. 98 - 100.
[3]- Ibid, pp. 116 - 117.
[4]- Ibid, p. 102.
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خاصة ،وبواسطتها
جمل ذات معانٍ مح ّدد ٍة يف رحاب لغ ٍة معيّن ٍة ،وهذه الجمل لها مضامني
ً
لنبيّه
ّ
ٍ
وكل ذلك ذو تأثريٍ عليه طب ًعا.
بواجباتّ ،
النبي أوامر ويكلّف
ت ُلقى إىل ّ

إذًا ،عندما نقول «أوحى الله إىل نبيّه»  -حسب هذين اال ّدعائني  -نقصد أ ّن الله سبحانه وتعاىل
قام بفعلٍ
كالمي ،والوحي عىل هذا األساس عبارة عن فعلٍ  ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن نظريّة
ٍّ
فعل ،لكن االختالف بني ال ّنظريّتني يكمن يف أ ّن أتباع
التجربة الدين ّية هي األخرى ت ُعترب الوحي ً
النبي فقط.
النظريّة الثانية يعتربون الوحي ً
دال عىل فعل ّ

نحن أيضً ا نقصد أ ّن الله قام بفعلٍ
مم يعني أ ّن
كالمي عندما نذكر عبارة «الوحي
الكالمي»ّ ،
ّ
ٍّ
كالمي.
الوحي يف حقيقته ذو طابعٍ
ٍّ

املفهومي وتجربة الوحي يؤكّدون عىل أ ّن الله حتّى
الجدير بالذّكر هنا أ ّن أتباع نظريّتي الوحي
ّ
وحي؛ لكون نظريّة املفاهيم ت ّدعي أ ّن الله يُلقي
الكالمي
كالمي ،فهذا ال يعني أ ّن فعله
لو قام بفعل
ٌ
ّ
ٍّ
ٍ
لفظي ضمن لغة قومه؛ يك
والنبي بدوره يصوغها يف إطا ٍر
لفظي،
معلومات ذات طابعٍ غري
عىل نب ّيه
ٍّ
ّ
ٍّ
النبي هو مواجهة الله ،وهذه
يدركوا مغزاها .وأ ّما أتباع نظريّة التجربة ،فهم ي ّدعون أ ّن غاية ما يفعله
ّ
ٍ
كالمي.
ارتباط غري
ُغوي ،أي أنّها عبار ٌة عن
املواجهة ليست ذات طابعٍ ل ٍّ
ٍّ

بعض الباحثني واملفكّرين مل يدركوا مغزى املوضوع بدقّة ،لذلك ي ّدعون حدوث مواجهة -
والنبي الذي يتلقّى خاللها كال ًما ،وإثر ذلك تحدث له تجرب ٌة دينيّة ،وهذه التجربة
لقاء  -بني الله
ّ
حسب ما ذكر تعني تكليمه من قبل الله تعاىل .مثرة هذا الكالم هي تأكيد أتباع نظريّة التجربة الدين ّية
عىل قيام الله بأفعا ٍل كالم ّي ٍة هي الوحي بذاته.

هذه النتيجة سببها عدم التمييز بدقّ ٍة بني الرأيني ،فالوحي يف رحاب نظريّة التجربة الدين ّية عبارة
والنبي ،ويف رحاب نظريّة األفعال الكالم ّية عبارة عن فعلٍ
كالمي
عن مواجه ٍة تحدث بني الله
ٍّ
ّ
النبي مع الله يعني االعتقاد بكونه
إل أ ّن اعتباره تجرب ًة كالم ّي ًة يخوضها
وجل؛ ّ
ّ
يصدر من الله ع ّز
ّ
مركّبًا من شيئني هام التجربة وكالم الله.
إذًا ،أتباع نظريّة التجربة الدين ّية اعتربوا الوحي تجرب ًة مرتبط ًة بكالم الله ،لكن هل ميكن اعتبار
رأي آخر؟ وهل ميكن عىل أساسه القول بأ ّن الله يقوم بأفعا ٍل كالميّ ٍة؟
هذا اال ّدعاء بأنّه ٌ

لإلجابة نقول :هذا الكالم يف الواقع يعكس الرأي القائل بالتجربة الدين ّية التي تعترب مواجهة
ٍ
بأي
ارتباط
كالمي عىل ضوء
بأسلوب
النبي مع الله وحيًا ،سواء أكانت قد حدثت
ٍ
لغوي ،أم حدثت ّ
ٍّ
ٍّ
ّ
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أي اعتبا ٍر آخر ،وعن
نح ٍو آخر؛ أل ّن مغزى موضوع الوحي هو املواجهة بح ّد ذاتها ّ
بغض ال ّنظر عن ّ
كيف ّية انتقال التعاليم والحقائق؛ لذا ال فرق يف ذلك بني صدور فعلٍ
كالمي من جانب الله تعاىل أو
ٍّ
عدم صدوره ،فهذا األمر ال يؤث ّر عىل واقع الوحي لكون األفعال الكالم ّية ليست من مك ّوناته الذات ّية.

والنبي ال يقتيض بالرضورة حدوث فعلٍ
هؤالء يؤكّدون عىل أ ّن االرتباط الحاصل بني الله
ّ
لغوي ،بل هو من سنخ املواجهة والتّقابل باعتباره تجربةً؛
مغزى
كالمي ،أي أ ّن الوحي ليس ذا
ٍّ
ً
ٍّ
لكن هذا الرأي يتعارض مع ما ذهب إليه أتباع نظريّة الفعل
الكالمي الذين اعتربوا الوحي ذا طابعٍ
ّ
لغوي[[[.
ٍّ
والنبي مع أفعا ٍل كالم ّي ٍة ،ويف
أتباع نظريّة األفعال الكالم ّية يؤكّدون عىل تالزم املواجهة بني الله
ّ
هذا السياق يعتربون األفعال الكالم ّية خارج ًة عن ذات الوحي ،وهذا االستثناء ينطبق مع ما ذهب

النبي تتواكب مع نزول الوحي ،لك ّنها ليست
إليه أتباع نظريّة الوحي
املفهومي حينام قالوا إ ّن تجربة ّ
ّ
للنبي.
وحي
من ذاته ،ومن هذا املنطلق فإ ّن كال ال ّنظريّتني ال تنفيان حدوث تجربة
ٍ
ّ

املفهومي ،فاملشكلة تبقى عىل
إذًا ،حتّى لو أقررنا بصواب نظريّتي األفعال الكالميّة والوحي
ّ
ري داخل ٍة
وحي
حالها من حيث رضورة القول بحدوث تجربة
ٍ
للنبي ،لكن غاية ما يف األمر أنّها غ ُ
ّ
يف ذات الوحي ،بل مالزمة له؛ يف حني أ ّن نظريّة التجربة الدين ّية تؤكّد عىل كون الوحي هو تجربة
النبي ،ومن ث ّم فاملفاهيم التي يتلقّاها من الله واألفعال الكالم ّية التي
الوحي ذاتها التي يخوضها
ّ
يواجهها عبارة عن قضايا تتزامن مع الوحي  -تجربة الوحي -؛ لذا فهي خارج ٌة عن ذاته.

ّ
الكاليم
أركان الويح
ذكرنا آنفًا أركان الوحي يف نظريّتي املفاهيم والتجربة الدينيّة ،وفيام ييل نتط ّرق إىل بيان أركانه
يف نظريّة األفعال الكالم ّية:

أفعال كالميّ ًة حينام يُوحي إىل نبيّه؛ لذا فاملتكلّم هو أحد أركان الوحي وفق
ً
وجل يؤ ّدي
الله ع ّز ّ
الكالمي ،أي أ ّن الله هو الركن األ ّول هنا ،حيث ينشئ ارتباطًا
هذه النظريّة؛ لكونه صاحب الفعل
ّ
النبي الذي هو يف الحقيقة الركن الثاين يف هذا املضامر.
كالم ًّيا مع ّ
الفلسفي «التقيّد داخل يف املوضوع والقيد خارج عنه» ،لذا حينام نعترب تجربة الوحي
[[[ -ميكننا توضيح هذا املوضوع عىل ضوء القول
ّ
مبعنى تكلّم الله ،فالتقيّد هنا داخل يف «الكالم واألفعال الكالميّة» لكن نفس «األفعال الكالميّة» لله والتي هي يف الواقع قيد ،تع ّد خارج ًة
من موضوع الوحي.
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اللّغة املعتمدة يف الحوار تع ّد من مك ّونات الوحي وفق هذه النظريّة ،وعىل هذا األساس يلقي
مم يعني أنّها الركن الثالث يف االرتباط
جمل ذات معانٍ ومداليل لغويّة
ً
الله تعاىل لنب ّيه
ّ
خاصةّ ،
الكالمي ذاته.
الكالمي ،وهي الفعل
اللغوي الحاصل يف رحاب الوحي
ّ
ّ
ّ

الجمل املذكورة ذات مضمونٍ
معيٍ ،وهو ما يصطلح عليه برسالة الوحي ،وهذه الرسالة كام
ّ
أرشنا يف البحوث السابقة عبارة عن فعلٍ
إنجازي  -فعل ضمن الكالم  -وبالتايل فهي الركن الرابع
ٍّ
الكالمي ال يعترب من
التأثريي  -فعل التأثري  -الذي هو نتيج ٌة للفعل
عىل هذا الصعيد؛ لكن الفعل
ّ
ّ
التأثريي يحدث يف رحاب
أركان الوحي ،والسبب يف ذلك وضّ حه جون أوستني كام ييل« :الفعل
ّ
الكالم ،وهو يف الحقيقة يرتتّب عليه كنتيج ٍة له».

ال ّ
ري عىل أفكار املخاطب أو املستمع وسلوكه
شك يف أ ّن الفعل الذي يتض ّمنه الكالم له تأث ٌ
ومعتقداته ،وهذا التأثري يحدث بطبيعة الحال بعد أن يستمع للكالم أو حينام يستمع له ،لذا يصطلح
تأثريي ،كام لو أمره كالم ًّيا بفعل يش ٍء ،أو ذكر له جمل ًة تستبطن مفهوم الطلب ألجل أن
عليه فعل
ّ
اإلنجازي  -باستطاعته
يجربه عىل هذا الفعل؛ فاملتكلّم عىل ضوء الفعل ضمن الكالم  -الفعل
ّ
ٍ
جهات عديد ٍة.
التأثري عىل املخاطب أو املستمع من
الكالمي ،وعن الفعل ضمن الكالم ،أل ّن هذين األمرين
التأثريي يختلف جذريًّا عن الفعل
الفعل
ّ
ّ
معيٍ،
من سنخ الجملة ومرتبطان بها ذات ًّيا ،فالفعل
الكالمي يتبلور يف رحاب جمل ٍة ذات مدلو ٍل ّ
ّ
التأثريي ليس من سنخ الجملة
والفعل ضمن الكالم هو اآلخر يتبلور يف باطن الجملة ،بينام الفعل
ّ
وال يرتبط بها ذات ًّيا ،بل يرتت ّب عليها  -نتيجة لها  -والنتيجة بطبيعة الحال الحق ٌة للموضوع ،وليست
من أجزائه ،فهي بعكس التأثري الذي انطبع يف املخاطب أو املستمع بعد إلقاء الكالم عليه .خالصة
الكالمي والفعل ضمن الكالم ،فهام
التأثريي ليس ذا ماه ّي ٍة لغويّ ٍة ،خالفًا للفعل
الكالم هي أ ّن الفعل
ّ
ّ
ذوا ماهيّ ٍة لغويّ ٍة.

الكالمي والفعل ضمن الكالم كامنان يف ذات الوحي
نستنتج من جملة ما ذكر أ ّن الفعل
ّ
التأثريي يرتت ّب عليه وليس من ذاتيّاته ،وهذا يعني أ ّن الله سبحانه وتعاىل يخرب
الكالمي ،بينام الفعل
ّ
ّ
خاص ٍة ،وهنا ال ب ّد من وجود مضمونٍ مح ّد ٍد بطبيعة
نبيّه بجملٍ ذات مداليل معيّن ٍة يف رحاب لغ ٍة
ّ
الكالمي يف الحقيقة عبارة عن مجموع ٍة من هذه األفعال.
الحال؛ لذا فالوحي
ّ

النبي هنا
النبي بفعل يش ٍء ،وفعل
الله سبحانه وتعاىل عىل ضوء الفعل ضمن الكالم ،قد يأمر
ّ
ّ
ّب عىل الوحي ونتيج ٌة له
تأثريي يتحقّق طب ًعا بعد إلقاء الكالم لكونه مرتت ّ ًبا عليه  -أي أنّه ٌ
ٌّ
فعل مرتت ٌ
االستغراب 22

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 2 1

االستغراب
الملف

70

مم
 وهنا يقال إ ّن الوحي أم َرالنبي بفعل يش ٍء؛ لذا يوصف فعله بأنّه ضمن كالم الوحي وأث ٌر له؛ ّ
ّ
التأثريي يع ّد مستبطَ ًنا يف ذات الوحي من جهة واحد ٍة بصفته مرتتّ ًبا عليه فحسب،
يعني أ ّن الفعل
ّ
ُ ْ َّ َ َ َ َ َ ٌ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َّ َ َ ُ ُ
كمْ
وليس ذات ًّيا له ،وهو ما نستشفّه من قوله تعاىل :قل إِنما أنا بش مِثلكم يوح إِل أنما إِله
َ ٌ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً َ ً َ َ ُ ْ ْ َ َ ِّ َ َ ً
شك ب ِ ِعبادة ِ َرب ِه أحدا .[[[حسب
حد فمن كن يرجو ل ِقاء رب ِه فليعمل عمل ص ِ
إِل وا ِ
الا ول ي ِ
النبي مح ّمد باللغة العربيّة،
نظريّة األفعال الكالميّة ،فإ ّن الله سبحانه وتعاىل أوحى كالمه إىل
ّ
وحي منز ٍل ،لذا لو متّت ترجمته إىل لغ ٍة أخرى كالفارس ّية أو
يب عبارة عن
أي أ ّن
ّ
ٍ
ين العر ّ
النص القرآ ّ
اإلنجليزيّة ،فهذه الرتجمة بح ّد ذاتها ال تع ّد وح ًيا .معنى اآلية املذكورة هو أ ّن الله سبحانه وتعاىل
نص كالم الله إىل قومه،
أمر
النبي مح ّم ًدا بيش ٍء وفق مضمون كلمة «ق ُْل» ،وهو بدوره نقل ّ
ّ
بحيث مل يج ّرده حتّى من هذه الكلمة التي ت ّم فيها توجيه األمر ال ّربّاين له ،وما قام به من إبال ٍغ هو
تأثريي لكونه مرتتّ ًبا عىل الوحي ،أي أنّه ليس ذات الوحي لكونه هو من تلقّى ذات
فعل
يف الواقع ٌ
ٌّ
الوحي.

ّ
الكالمية عن ّ
ّ
اختالف ّ
الديني�ة
نظرييت املفاهيم والتجربة
نظرية األفعال

أوجه االختالف بني نظريّة األفعال الكالم ّية ونظريّتي املفاهيم والتجربة الدين ّية ات ّضحت لنا من
جملة ما ذكر ،وأه ّم هذه االختالفات تتلخّص يف مسألتني أساسيّتني هام:
أ ّو ًل :لُغَو ّية الوحي

مستقل
ً
لغوي ،بل يع ّد أم ًرا
الوحي عىل أساس نظريّتي املفاهيم والتجربة الدين ّية ليس ذا طابعٍ
ٍّ
عن الكالم واأللفاظ اللغويّة ،لك ّنه ليس كذلك حسب مضمون نظريّة األفعال الكالم ّية ،ومن ث ّم فهو
ُغوي.
ذو طابعٍ ل ٍّ

ٌ
اختالف من جهة اعتبار الوحي
الجدير بالذكر هنا أ ّن نظريّتي املفاهيم والتجربة الدين ّية بينهام
ٍ
معلومات من
النبي يف رحابه يتلقّى
لغوي ،فاألوىل تعتربه من سنخ املعارف لكون
ليس ذا طابعٍ
ٍّ
ّ
ٍ
ارتباط
للنبي وذا
جانب الله سبحانه وتعاىل ،يف حني أ ّن الثانية تعتربه من سنخ الحاالت الباطنيّة
ّ
باطني يحدث له.
مبشاعره الشّ خصيّة ،أي أنّه عبارة عن انفعا ٍل
ٍّ
ثان ًيا :أركان الوحي

االختالف اآلخر بني نظريّة األفعال الكالم ّية ونظريّتي املفاهيم والتجربة الدين ّية عىل صعيد
[[[ -سورة الكهف ،اآلية .110
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املفهومي تعتربه متق ّو ًما عىل ثالثة أركانٍ أساسيّ ٍة ،وهي:
الوحي يتمثّل يف أركانه ،فنظريّة الوحي
ّ
الركن األ ّول :الله سبحانه وتعاىل

النبي
الركن الثاين:
ّ

الركن الثالث :الرسالة التي يتض ّمنها

ونظريّة التجربة الدين ّية تعتربه متق ّو ًما عىل األركان الثالثة التالية:
الركن األ ّول :الله سبحانه وتعاىل

النبي
الركن الثاين:
ّ

الركن الثالث :تجربة الوحي
ريا لها.
النبي بخصوص تجربته هذه تع ّد تفس ً
ومن ث ّم فاألخبار التي يأيت بها ّ

الكالمي ،فهي تعتربه متق ّو ًما بأربعة أركانٍ  ،وهي:
وأ ّما نظريّة الوحي
ّ

الركن األ ّول :الله سبحانه وتعاىل
النبي
الركن الثاين:
ّ

الكالمي
الركن الثالث :الفعل
ّ

اإلنجازي)
الركن الرابع :الفعل ضمن الكالم (الفعل
ّ

والنبي ركنني أساس ّيني يف الوحي،
هذه النظريّات الثالثة كام هو ملحوظٌ ،تعترب الله تبارك شأنه
ّ
الكالمي تتف ّرد بركنٍ رابعٍ هو الفعل ضمن
لك ّنها تختلف عن بعضها يف الركن الثالث ،ونظريّة الفعل
ّ
الكالم.

ّ
ّ
الكالمية برؤية وولرتستورف
نظرية األفعال

مؤسيس
الفيلسوف األمرييكّ نيكوالي وولرتستورف ( )Nicholas wolterstorffهو أحد
ّ
املسيحي ،وقد تب ّنى نظريّة األفعال الكالم ّية؛ لتفسري الوحي يف املسيح ّية
حركة إصالح الالهوت
ّ
ٍ
تغيريات طفيفةً ،حيث أكّد
بخصوص كالم الله املذكور يف الكتاب املق ّدس ،لك ّنه أضفى إليها
عىل أنّه تعاىل تكلّم مع إنسان وفق ما ذُكر يف الكتاب املق ّدس ،وكالمه تبلور بأشكا ٍل عديدة؛ ويف
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ٍ
وكل هذه
نشاطات تنظرييّ ًة لتوضيح طبيعة كالم اللهّ ،
هذا السياق قال إ ّن القرن العرشين فقط شهد
ال ّنشاطات متحورت حول نظريّة األفعال الكالم ّية.

قائل «الوحي ليس كال ًما» ،وعىل هذا األساس حينام نقول
استهل بحثه بخصوص الوحي ً
ّ
وقد
«أوحى الله» أو بتعبريٍ آخر «كشف الله شيئًا» ،فهذا ال يعني أنّه تكلّم لُغويًّا.
يفسون الوحي بأنّه كالم الله ،لك ّن
وأضاف :علامء الفلسفة والالهوت حتّى اآلونة األخرية ّ
الواقع خالف هذا الرأي لكونه يختلف عن الكالم ،واختالفهام يبدو جليًّا يف املثال التايل الذي
شخصا قال «أعدكم بأن أفعل كذا» ،فهل كالمه هذا يعني أنّه كشف
نوضّ ح فيه حقيقة الوعد :لو أ ّن
ً
عن قراره بفعل ما وعد به؟ أي هل كشف عن قصده يف هذا املجال؟ من املؤكّد أ ّن الوعد بذاته
فلربا ي ِعد اإلنسان الطرف املقابل بأن يفعل شيئًا ،لك ّن كالمه
يختلف عن كشف القصد وإظهاره،
ّ
يف الحقيقة ال يكشف عن الزمان املح ّدد للقيام مبا قصده ،باعتبار أنّه يكذب وال يقصد فعله
من األساس ،بل غاية ما قام به هو ذكر ٍ
كاذب؛ وهذا األمر معهو ٌد عىل نطاقٍ واسعٍ يف شتّى
وعد
ٍ
ريا ما ال يقصد الناس فعل يش ٍء لك ّنهم رغم ذلك يعدون غريهم به[[[.
املجتمعات البرشيّة؛ إذ كث ً

لغوي معناه أ ّن الكالم من حيث كونه مصد ًرا لنقل املعارف
تصوير الوحي بكونه ذا طابعٍ
ٍّ
ٍ
الخاصة
واحد منهام ماه ّيته
فلكل
ّ
واملعلومات يختلف بالكامل عن ذات ال ّنقل الذي يرتتّب عليه،
ّ
رغم ارتباطهام من جه ٍة مع ّين ٍة ،والوحي عىل هذا األساس أوسع نطاقًا من الكالم .عىل سبيل املثال،
عندما ن ِع ُد اآلخرين بيش ٍء ما أو نطلب منهم فعل يش ٍء أو نأمرهم بذلك وإلخ من قضايا مشابهة،
فنحن يف الواقع نقوم بفعلٍ أوسع نطاقًا من مسألة نقل املعلومات؛ ألنّنا حني الوعد نلزم أنفسنا
بفعل يش ٍء ما ،وحني الطلب نريد من غرينا فعل يش ٍء ما ،وبالتايل ال يقترص املوضوع هنا عىل نقل
[[[.
ٍ
طرف إىل آخر
املعلومات من

املفهومي من سنخ الكالم والعبارات
وولرتستورف يقصد من هذا الكالم تفنيد رأي من اعترب الوحي
ّ
للنبي ،لك ّنه خالل
خاص ٍة إىل ال ّناس يف رحاب إيحائه
اللغويّة؛ أل ّن الله ينقل مفاهيم ذات مداليل
ّ
ّ
التكلّم إضاف ًة إىل نقل هذه املفاهيم فهو يقوم بفعلٍ آخر .وقد تط ّرق إىل إثبات أ ّن الوحي ليس من
لغوي[[[.
سنخ الكالم يف أحد مؤلّفاته بإسهاب وتفصيل ليستنتج أ ّن الوحي
املفهومي ليس ذا طابعٍ
ٍّ
ّ
[1]- Nicholas wolterstorff, “The importance of Hermeneutics for a Christian world view” in Disciplining
Hermeneutics, ed. By Roger Lundin, pp. 29 - 30.
[2]- Ibid.
[3]- Nicholas wolterstorff, Divine discourse: Philosophical reflections on the claim that God speech, pp. 19 - 37.
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إذًا ،املقصود من تكلّم الله تعاىل هو قيامه بفعلٍ
كالمي ،لذا ال ب ّد أن نعتقد به حرفيًّا ،فحينام
ٍّ
حقيقي وواق ٌع؛ والجدير بالذّكر هنا
نقول «تكلّم الله» ال نعني من ذلك أنّه تكلّم مجازيًّا ،بل كالمه
ٌّ
أ ّن بعض الباحثني من منطلق اعتقادهم بكون كالمه متعال ًيا وذا شأنٍ رفيعٍ أكّدوا عىل رضورة عدم
الحقيقي الذي يحمل عىل
مجازي لكون الكالم
االعتقاد به حرف ًّيا ،باعتبار أ ّن املقصود منه يشء
ّ
ّ
وجل من ّزه
ي لديه ف ٌم ولسا ٌن وشفتان وحنجرة ،بينام الله ع ّز ّ
يف ،ال يصدر ّ
إل من كائنٍ ما ّد ٍّ
معناه الحر ّ
من هذه األعضاء املا ّديّة[[[.
فضل عن ذلك هناك إشكال آخر ميكن إضافته إىل ما ذكر ،وهو أ ّن تكلّم الله سبحانه وتعاىل مل
ً
ٍ
النبي بجملٍ لفظيّ ٍة مسموع ٍة؛ إذ لو كان األمر كذلك لتمكّن
ي ،أي أنّه ال يكلّم
يحدث
بصوت ما ّد ٍّ
ّ
سائر الناس من سامع صوته.

ٍ
إشكاالت كهذه؛
اعترب نيكوالي وولرتستورف نظريّة األفعال الكالميّة أفضل وسيلة للر ّد عىل
التأثريي؛
(اإلنجازي) والفعل
الكالمي والفعل ضمن الكالم
لكونها تستند إىل الفصل بني الفعل
ّ
ّ
ّ
بغض
واإلنجازي -
الكالمي
لذا إن أردنا فهم كالم الله يكفينا الرتكيز عىل الفعلني األ ّول والثاين -
ّ
ّ
ّ
قائل «أغلق البابـ« ،فهو حسب
التأثريي  ،-ومثال ذلك لو أمرين املتكلّم ً
ال ّنظر عن الفعل الثالث -
ّ
مم يعني أ ّن القيام بالفعل األ ّول يتمخّض
هذه النظريّة قام بفعلني مختلفني عن بعضهام بالكاملّ ،
عن حدوث الفعل الثاين بشكلٍ
مستقل عنه ،وذلك بأن يلفظ العبارة املذكورة باللّغة العرب ّية أ ّو ًل،
ٍّ
وبواسطة هذا اللفظ يطلب تنفيذ محتوى الكالم الذي هو هنا إغالق الباب .من املؤكّد أ ّن ال ّناطقني
الخاصة ،كذلك ميكن
كل بلغته
باللّغات األخرى لديهم القدرة أيضً ا عىل صياغة هذه الجملةٌّ ،
ّ
التعبري عنها بأساليب أخرى غري األلفاظ ،كام لو رسم صاحب الطلب صور ًة يطلب فيها من مخاطبه
أن يغلق الباب.
بنا ًء عىل ذلك عندما نقول «الله يتكلّم» نقصد من ذلك أنّه يقوم بفعلٍ ضمن الكالم  -فعل
إنجازي  -وهذا هو واقع أوامره ووعده ووعيده ،حيث يعلّمنا بهذه األمور دون الحاجة إىل أن
ّ
يوضّ حها بأعضاء بدن ّي ٍة[[[.
مم ذُكر:
نستنتج مسألتني أساسيّتني ّ

املفهومي.
املسألة األوىل :كالم الله ليس ذات الوحي
ّ
[1]- Idem, The importance of Hermeneutics for a Christian worldview, p. 30.
[2]- Ibid, p. 31.
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يف واملداليل الحقيقيّة لأللفاظ التي تبلور
املسألة الثانية :يجب فهم كالم الله وفق معناه الحر ّ
يف رحابه.
نص مق ّدس[[[ ،وهذا
أضاف وولرتستورف مسأل ًة ثالث ًة حينام قال إ ّن الله يتكلّم عن طريق إنجاز ّ
نصا يراد من
اصطالح
خاص ذكره لل ّداللة عىل مقصوده ،فعندما يقال إ ّن املتكلّم أو الكاتب ينجز ًّ
ٌّ
ٌ
نص الكالم أو الكتابة إليه دون غريه ،كام لو وقّع مدير يف أسفل
ذلك قيامه بفعل يش ٍء يك يُـنسب ّ
ورق ٍة مكتوب فيها قرار أصدره بخصوص موضوع مسؤول ّيته؛ ألنّه بهذا التوقيع ينجز كالمه بشكلٍ
النص عائ ٌد له[[[.
يل ويثبت أ ّن
ّ
عم ٍّ

ٍ
وتأويالت عديد ٍة ال يسع
هذا الرأي الذي تب ّناه وولرتستورف ميكن أن يوضّ ح ضمن تفاسري
الكالمي موجو ًدا اليوم
املجال هنا لبيان تفاصيلها ،لك ّن خالصة كالمه هو التأكيد عىل كون الوحي
ّ
يف ال ّنصوص الدينيّة املق ّدسة ،لذا عندما يسعى أتباع بعض الديانات إىل استامع كالم الله ملعرفة
العلمي  ،-فينبغي لهم قراءة هذه ال ّنصوص.
أفعاله الكالم ّية  -حسب االصطالح
ّ

جا) ( ،)double discourseويقصد
الكتاب املق ّدس برأيه يتض ّمن ًّ
نصا يعكس كال ًما ثنائيًّا (مزدو ً
بكالم غريه ،كام لو يكتب سكرتري املدير رسال ًة عىل لسان املدير
شخص
من ذلك أن يتح ّدث
ٍ
ٌ
نفسه ،واألخري بدوره يوقّع عليها فقط تأيي ًدا ملضمونها ،فهذه الرسالة يف الحقيقة تحيك عن قصد
املدير؛ أل ّن ما كتبه السكرتري مج ّرد وسيل ٍة لبيان هذا القصد؛ لذا لدينا عنرصان هنا أحدهام تكلّم
عىل لسان اآلخر.
الكالم الثنايئ ميكن أن يتحقّق يف صورتني:

ٍ
شخص آخر أو نياب ًة عنه أو باسمه ،كام لو
الصورة األوىل :أحيانًا يتكلّم اإلنسان عىل لسان
تح ّدث سفري يف أحد البلدان عىل لسان رئيس بلده ،وهذه هي الصورة التي تب ّناها بنو إرسائيل إزاء
أنبيائهم؛ إذ اعتربوهم ناطقني بلسان الله تعاىل ،أي أنّهم نائبون عنه يف األرض ،بحيث ال تقترص
مه ّمتهم عىل النطق باسمه تعاىل ،بل ينطقون ذات ما نطقه ،ومن هذا املنطلق اعتربوا كالمهم
وسيل ًة لنقل كالم الله ،وهذا هو الكالم املزدوج الذي يصطلح عليه كالم بالنيابة (deputized
.[[[)discourse
[1]- Ibid.
[2]- Nicholas Wolterstorff, Divine discourse, pp. 41 - 42.
[3]- Ibid, pp. 42 - 44.
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شخص كال ًما وأنا بدوري أؤيّده وأقول "هذا هو
الصورة الثانية :الكالم املزدوج هو أن ينطق
ٌ
نص املتكلم لنفيس ،حيث
خصصت ّ
قصدي بالتحديد" أو «هذا هو كالمي بذاته» .أنا يف هذه الحالة ّ
بتعي كالمه ،وهو ما يُصطلح عليه التكلّم بالتخصيص (.)appropriated discourse
تعي كالمي ّ
ّ

الجدير بالذكر هنا أ ّن بعض فقرات الكتاب املق ّدس  -التوراة واإلنجيل  -ال ميكن اعتبارها من
وجل ،وليس منه
ج ٌه من البرش إىل الله ع ّز ّ
كالم األنبياء ،فاملزامري عىل سبيل املثال فيها
خطاب مو ّ
ٌ
إليهم ،لذا ال ميكن اعتبار هذا النوع من النصوص كال ًما بالنيابة ،وهذا ما أراده وولرتستورف واعتربه
كال ًما بالتخصيص.
مم ذكر أ ّن الوحي ليس كال ًما لألنبياء،
الفيلسوف
الفرنيس بول ريكور ( )Paul Ricoeurاستنتج ّ
ّ
قائل :ليس من
وإنّ ا نو ٌع من الكشف ،بينام وولرتستورف اعترب هذا الرأي مغالطةً ،وب ّرر ذلك ً
الرضورة أن يكون الوحي كال ًما لألنبياء بالنيابة عن الله ،بل كالمهم من نوع التخصيص[[[.

عاد ًة ما يوصف الكتاب املق ّدس عند اليهود واملسيح ّيني بأنّه كتاب الله ،إال أ ّن هذا الكالم ال
خصص لله،
يعني كونه مجموع ًة من الكتب اإللهيّة ،فهو ليس كالم الله ،حيث نجد فيه كال ًما للبرش ّ
وجل.
يب ذكره األنبياء عن الله ع ّز ّ
كذلك فيه كالم نيا ٌّ

مالحظتان حول رأي وولرتستورف
جه إىل البرش يف الديانة
وضّ ح نيكوالي وولرتستورف املقصود من الوحي وكالم الله املو ّ
املسيح ّية عىل ضوء مبادئ نظريّة األفعال الكالم ّية ،كذلك اعتمد عىل هذه النظريّة لبيان املقصود
من ا ّدعاء أ ّن الكتاب املق ّدس كتاب الله ،وفيام ييل نوضّ ح املوضوع ضمن نقطتني:
ٌ
أفعال تُنجز يف رحاب لغ ٍة
ين جون أوستني األفعال الكالم ّية بأنّها
 )1ع ّرف الفيلسوف الربيطا ّ
ٍ
لغوي ،كام لو رسمنا
بأسلوب غري
وألفاظ ،ويف هذا السياق ن ّوه إىل إمكان ّية القيام بأفعا ٍل مشابه ٍة لها
ٍ
ٍّ
كالمي
فعل
صور ًة نطلب عىل أساسها من املخاطَب أن يغلق الباب ،ففي هذه الحالة مل يصدر م ّنا ٌ
ٌّ
لغوي.
بقالب
كل فعل من هذا القبيل مرشوطًا
لكون ّ
ٍ
ٍّ
اللفظي  -الذي تبلور فيه ،لك ّنه مع
يف -
كام اعترب وولرتستورف كالم الله ً
دال عىل املعنى الحر ّ
ّ
ذلك أكّد عىل أ ّن أفعاله الكالم ّية ال تتق ّوم باأللفاظ ،ويف هذا السياق حاول إثبات تن ّزه الله سبحانه
فم ولسانًا وشفتني وحنجر ًة ينطق بها ،لذا
وتعاىل من األوصاف املا ّدية وعدم صواب تص ّور امتالكه ً
[1]- Ibid, pp. 51 - 52.
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بادر إىل تفكيك نظريّة األفعال الكالميّة حسب أقسام األفعال التي تتبلور خالل الكالم ،وليس املعنى
الذي يتبلور من األلفاظ؛ ويبدو من هذا التفكيك أ ّن األفعال التي قصدها هذا الفيلسوف ليست لغويّةً.

وسائل ما ّدي ًة
َ
اللفظي املتعارف لدى البرش يحدث عن طريق
ومم أكّد عليه أيضً ا أ ّن النطق
ّ
ّ
هي الفم واللسان والشفتني والحنجرة ،لك ّن هذا ال يعني رضورة امتالك الله سبحانه وتعاىل هذه
األعضاء يك يصدر منه كالم؛ ألنّه قاد ٌر عىل بلورة الكالم بأساليب عديد ٍة دون االعتامد عىل عض ٍو
النبي ،لذلك ال يسمعه اآلخرون.
ما ّد ٍّ
ي؛ أل ّن كالمه ينطبع يف باطن ّ

إذًا ،نظريّة األفعال الكالم ّية برأيه تتق ّوم عىل مسألة قيام املتكلّم بأفعا ٍل يف رحاب لغة وألفاظ،
نص الكتاب املق ّدس ليس منطوقًا
وهذا الرأي ّ
بكل تأكيد يتناغم مع تعاليم الديانة املسيح ّية لكون ّ
بلسان الله تعاىل.
 )2الكتاب املق ّدس هو كتاب الله حسب رأي وولرتستورف ،وهذا يعني ما ييل:
أ  -الله قام بأفعا ٍل كالميّ ٍة.

ب  -بعض فقرات الكتاب املق ّدس عبارة عن كالم ذكره األنبياء نياب ًة عن الله ،وبعضها تخصيص
 باملعنى الذي أرشنا إليه  -لك ّن هذا ال يعني أ ّن ألفاظه هي ذات األلفاظ التي نطقها الله سبحانهوتعاىل.
الجدير بالذكر هنا أنّنا أثبتنا يف مبحث أسباب ظهور التجربة الدينيّة أ ّن الكتاب املق ّدس بذاته
ّ
بأسا من اإلشارة إىل ما ذكره الفيلسوف
يدل عىل كونه ليس كالم الله حرف ًّيا ،ويف هذا السياق ال نرى ً
دون كوبيت ( )Don Cupittحينام تط ّرق إىل بيان الخالف املوجود بني الرؤيتني ال ّدين ّيتني التقليديّة
والعلم ّية عىل صعيد نقد الكتاب املق ّدس ،حيث قال« :التقليديّون يعتربون التوراة واإلنجيل كتابني
جه إىل بني آدم؛ وعىل هذا
مق ّدسني من ّزلني من ّ
السامء ومؤلّفهام الله بذاته ،أي أنّهام كالم الله املو ّ
األصح يف تالوته ومعرفة أرساره هو تالوته بحضور قلب واالعتقاد بتعاليمه وفق
األساس فاألسلوب
ّ
التقليدي.
أسس اإلميان
ّ

ال ّ
ميس مبصداقيّة الكتاب املق ّدس ،ويُثري
شك يف أ ّن نقد هذه ال ّنزعة التقليديّة ليس الئقًا لكونه ّ
شكوكًا حوله ،بحيث يجعل ال ّناس يعتربونه من صياغة البرش وليس كال ًما صاد ًرا من الله.
ٍ
اختالف شاسعٍ بني الدين
الر ّد الذي ذكره منتقدو التوراة واإلنجيل عىل التقليديّني فحواه وجود
وبني الكتاب املق ّدس ،ويف هذا السياق أكّدوا عىل رضورة عدم الجزم بصواب أحدهام وبطالن
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اآلخر ،بل ال ب ّد من النظر إىل جميع النصوص املق ّدسة برؤي ٍة تحليليّ ٍة دقيق ٍة وبيان طبيعة تعاليمها
ٍ
فضل عن ذلك فاإلنجيل
ً
صائب،
بأسلوب
معلومات تاريخ ّية
وقيمها الدين ّية واألخالق ّية وما فيها من
ٍ
ٍ
برشي ،وقد طوى مراحل تاريخ ّية متد ّرجة خالل فرتة تدوينه؛
املوجود عند املسيح اليوم مصدره
ٌّ
ٍ
بحقب زمن ّي ٍة وبقا ٍع جغراف ّي ٍة مح ّدد ٍة؛ لذا إن اعتربناه مصد ًرا معلومات ًّيا نعتمد عليه،
ارتباط
لذا فهو ذو
ٍ
علمي دقيقٍ  ،ونستقيص حقيقة مصادره مثلام نتعامل
بأسلوب
فال ب ّد لنا يف هذه الحالة من تقوميه
ٍ
ٍّ
مع سائر الكتب التاريخ ّية عندما نريد أن نجلعها مصادر مرجع ّية معتربة.

نصه بكثري
الجدير بالذكر هنا أ ّن اإلنجيل عىل خالف بعض الكتب املق ّدسة من حيث امتزاج ّ
س يف باكورة ظهوره ،بل نصوصه عبارة عن مد ّو ٍ
من األساليب األدبيّة ،فهو مل يكن ذا طابعٍ مق ّد ٍ
نات
حفظت من التلف وحظيت باحرتام ال ّناس عىل م ّر ال ّزمان ،ث ّم أضفت الكنيسة إليها طاب ًعا قدس ًّيا.
ُ

إذًا ،اإلنجيل مل يكن كتابًا مق ّد ًسا منذ بادئ األمر ،بل التغيريات التاريخيّة هي التي أضفت إليه
قدس ّيةً ،فالرسالة التي يقال إ ّن بولس كتبها إىل أهل روم ّية ال ّ
خطاب
تدل يف مضمونها عىل أنّها
ٌ
لنصه هي الصحيحة وليست
إلهي
ج ٌه إىل البرش؛ لذلك يقول ناقد اإلنجيل إ ّن قرائتي ّ
ٌّ
رسمدي مو ّ
ٌّ
[[[
النقدي بكون الرسالة
الحق مع أصحاب ال ّنهج
القراءة التقليديّة»  .تعليقًا عىل هذا الكالم نقول إ ّن
ّ
ّ
التي يُقال إ ّن بولس كتبها إىل أهل روميّة ،ال ّ
ج ٌه
إلهي
تدل يف مضمونها عىل أنّها
ٌّ
رسمدي مو ّ
ٌ
خطاب ٌّ
مم يعني أ ّن الكتاب املق ّدس املوجود لدى املسيح ّيني اليوم ال يتض ّمن خطابًا إله ًّيا
إىل البرشّ ،
رسمديًّا ،ومن هذا املنطلق فاملسيح ّية تواجه تح ّديًا جا ًّدا إذا ما ت ّم تفسري الوحي بأنّه من أفعال الله
الكالم ّية.

خالصة البحث
ميكن تلخيص ما ذكرنا ضمن النقاط اآلتية:
أسايس يف األديان السامويّة ،لك ّنه مل يُطرح فيها عىل نسق واحد،
مفهوم
 )1الوحي عبارة عن
ٍ
ٍّ
وتنزيل لحقائق من عنده
ً
النبي عيىس
فاملسيحيّون املعارصون يعتربونه تجليًا لله يف شخصيّة ّ
تعاىل ،بينام اإلسالم طرحه بشكلٍ آخر مبحوريّة القرآن الكريم.

ٍ
تعريف
 )2األديان متشابه ٌة فيام بينها من حيث الفكرة األساس ّية ،لكن مع ذلك ال ميكن ذكر
حد ٍة.
شاملٍ وجامعٍ لها ،بل ميكن اعتبارها كأعضاء عائل ٍة واحد ٍة ال يشرتكون فيام بينهم مبيزات مو ّ
[[[ -دون كوبيت ،درياي اميان (باللغة الفارسيّة) ،ص .110 - 109
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 )3علامء الالهوت الحديث تب ّنوا ثالث نظريّات عىل صعيد تفسري الوحي ،هي:
 نظريّة املفاهيم -نظريّة التجربة الدين ّية

 -نظريّة األفعال الكالميّة

وجل أو من ملَك
ّ
النبي من الله ع ّز
الوحي حسب نظريّة املفاهيم عبارة عن حقائق يتلقّاها
ّ
مبعوث لهذا الغرض؛ لذا فهو ليس من سنخ األلفاظ اللغويّة ،وتجربة الوحي متزامنة معه وليست
ذاته ،وتتق ّوم بثالثة أركان أساسيّة هي:
 -الله

النبي
ّ -

 الرسالة.املفهومي هو الفعل ّ
الدال عىل النجاح واإلنجاز ،حيث يتق ّوم بثالثة أركانٍ أساس ّي ٍة هي:
 )4الوحي
ّ
ِ
املرسـل
-

(املرسـل)
 املتلقّيَ

 -الرسالة

وجل
ّ
املقصود من مفاهيم الوحي حسب نظريّة املفاهيم تلك الحقائق التي يُلقيها الله ع ّز
(كالمي).
لغوي
للنبي ،وهي يف الواقع ليست ذات طابعٍ
ٍّ
ّ
ّ

والنبي ،ورسالته
 )5الوحي عىل أساس نظريّة التّجربة الدين ّية عبارة عن مواجه ٍة تحدث بني الله
ّ
النبي بخصوص هذه املواجهة وعىل ضوء تفسريه ملا حدث فيها،
تتمثّل يف األخبار التي يذكرها
ّ
وهو هنا يتق ّوم عىل ثالثة أركانٍ أساسيّ ٍة ،وهي:
 -الله

النبي
ّ -

 -تجربة الوحي
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يل بهدف اإلجابة عن بعض اإلشكاالت التي
هذه النظريّة طُرحت من قبل علامء الالهوت الليربا ّ
ت ُطرح عىل املسيح ّية.

فست الوحي مبجموع ٍة من األفعال
 )6نظريّة األفعال الكالميّة كام هو واضح من عنوانها ّ
الكالميّة ،وهي مقتبس ٌة من نظريّة الفيلسوف جون أوستني.
يفس كام ييل:
الوحي حسب هذه النظريّة ّ

خاص ٍة.
جمل ذات مداليل مع ّين ٍة بلغ ٍة
ً
النبي
ّ
 -الله يلقي عىل ّ

 -هذه الجمل ذات مضامني لغويّة مح ّددة مثل األمر أو النهي أو اإلخبار.

النبي أو سائر الناس بأداء أفعا ٍل مع ّين ٍة.
 -الله عىل ضوء هذه الجمل يأمر ّ

 )7نظريّة األفعال الكالم ّية تطرح رأيني عىل األقل يف مجال الوحي ،وهام:

ٍ
ارتباط ٍّ
والنبي يف
دال يحدث بني الله
(كالمي) وعبارة عن
لغوي
الرأي األ ّول :الوحي ذو طابع
ّ
ّ
ّ
خاص ٍة.
رحاب لغ ٍة
ّ
اللغوي.
الرأي الثاين :الله يقوم بأفعال كالميّ ٍة ضمن هذا االرتباط
ّ

عم هو مطروح يف نظريّتي املفاهيم والتجربة
الوحي عىل أساس هذه النظريّة يختلف جذريًّا ّ
الدينيّة.

لغوي وعىل أساسه يقوم الله بأفعال كالم ّي ٍة،
 )8املقصود من الوحي
الكالمي ما كان ذا طابعٍ
ٍّ
ّ
وهو يتق ّوم بأربعة أركانٍ أساسيّة ،وهي:
 -الله

النبي
ّ -

الكالمي
 الفعلّ

اإلنجازي)
 الفعل ضمن الكالم (الفعلّ
اإلنجازي ،فهو ال يعترب رك ًنا من أركان الوحي؛ ألنّه
التأثريي الذي يرتت ّب عىل الفعل
وأ ّما الفعل
ّ
ّ
خارج عن ماه ّيته.
ٌ
 )9مصطلح «التجربة الدينيّة» وفق املصطلح الحديث ميتاز بخمس خصائص أساسيّة هي:
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يل ومبارشٍ.
أ  -تلقّي يش ٍء بشكلٍ عم ٍّ

أحس به من خاض التجربة ذاتها سابقًا.
بالشء ذاته الذي
ب  -الشّ عور
ّ
ّ
ج  -عدم ارتكاز التجربة عىل املفاهيم واالستدالالت العقل ّية.

د  -التجربة الشّ خصيّة ال تنتقل بذاتها إىل الغري.

وتختص مبن خاضها.
شخيص
هـ  -التجربة ذات طابعٍ
ّ
ٍّ

 )10املقصود من الوحي وفق ما هو مطروح يف نظريّة التجربة الدين ّية هو أنّه مج ّرد تجرب ٍة دين ّية
تتق ّوم بثالثة أركانٍ أساس ّي ٍة هي:
 -الله

النبي
ّ -

 تجربة الوحيالنبي عىل هذا األساس يخوض تجربة وحي ضمن مواجه ٍة مع الله.
ّ

يل ،وهناك
 )11نظريّة التجربة الدينيّة بصيغتها املعارصة تبلورت يف رحاب علم الالهوت الليربا ّ
ثالثة عوامل أساسيّة ساهمت يف ظهورها هي:

(الطبيعي) ( )natural theologyيف األوساط املسيح ّية.
يل
العامل األ ّول :هزمية الالهوت العق ّ
ّ

العامل الثاين :رواج فكرة التّعارض بني العلم والدين.
العامل الثالث :انتعاش حركة نقد الكتاب املق ّدس.

 )12علامء الالهوت املسيح ّيون حاولوا وضع حلول ملشاكلهم العقديّة عىل ضوء طرح نظريّة
التجربة الدينيّة ،إال أنّهم أخفقوا يف مساعيهم هذه بسبب السلبيّات التالية التي تر ِد عىل نظريتهم
هذه:
أ  -تحول دون اطّالع الناس عىل حقائق الوحي.
ب  -تتعارض مع ما تدعو إليه األديان السامويّة.
ج  -ال تتناغم مع تأريخ األديان السامويّة.
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النبي نفسه.
د  -ال ميكن فهمها إال إذا ّ
فست من قبل ّ

هـ  -تتق ّوم عىل الفصل بني التفسري والتجربة.

ٍ
بحوث حول تجارب األنبياء ،ومن
 )13الفيلسوف املعارص رودولف أوتو تط ّرق إىل تدوين
ٍ
القديس "نومني" (،)numen
ارتباط مبا وصفه باألمر
توصل إليها أ ّن الدين ذو
جملة النتائج التي ّ
ّ
وهو برأيه ذو عنارص عقل ّي ٍة وغري عقل ّي ٍة ،والتجربة النومين ّية عىل هذا األساس هي جوهر الدين
الحقيقي ،لذا فاألنبياء خاضوا تجارب من هذا ال ّنوع.
ومغزاه
ّ

 )14نظريّة األفعال الكالم ّية تبلورت يف األوساط الالهوت ّية املسيح ّية عىل ضوء آراء الفيلسوف
جون أوستني اللغويّة ،حيث يعتقد أ ّن املتكلّم يقوم بثالثة أفعال حينام ينطق كالمه ،وهي:
الكالمي
 الفعلّ

اإلنجازي)
 الفعل ضمن الكالم (الفعلّ
التأثريي.
 الفعلّ
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املصادر واملراجع العربي�ة
1.1القرآن الكريم

الريض ،نهج البالغة ،الخطبة رقم .147
2.2الرشيف
ّ

3.3دون كوبيت ،درياي اميان (باللغة الفارسيّة) ،ترجمه إىل الفارسيّة حسن كامشاد ،الجمهوريّة اإلسالميّة
اإليرانيّة ،طهران ،منشورات كامشاد1997 ،م.

4.4إيان بربور ،علم ودين (باللغة الفارسيّة) ،ترجمه إىل الفارسيّة بهاء الدين خرمشاهي ،الجمهوريّة اإلسالميّة
الجامعي1983 ،م.
اإليرانيّة ،طهران ،منشورات مركز النرش
ّ

5.5عيل رضا قامئي نيا ،تجربه ديني وگوهر دين (باللغة الفارسية) ،الجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة ،قم ،منشورات
اإلسالمي2002 ،م.
مركز اإلعالم
ّ
6.6مرتىض مطهري ،نبوت (باللغة الفارسيّة) ،الجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة ،سلسلة البحوث النقديّة التي أُقيمت
يف نقابة األطباء اإلسالم ّية.

7.7وليام هوردون ،راهنامي إلهيات پروتستان (باللغة الفارسيّة) ،ترجمه إىل الفارسيّة طاطه وس ميكائيليان،
الجمهوريّة اإلسالم ّية اإليران ّية ،طهران ،منشورات دار العلم والثقافة1989 ،م.

الربوتستانتي.
8.8وليام هوردرن ،دليل الالهوت
ّ
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