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مقدّمة املركز

يتم إنتاج ونرش سلسلة الالهوت املعارص يف حقل حتليل ونقد األبحاث اإلهليّة
املعّّارصة وانعكاسّّها يف العّّام اإلسّّالمي .وقّّد تّّم حتّ ا ن ضّّمن هّ ه
السلسلة حتليل موضوعات ،من قبيل« :الكليات واملبادئ التصّورية لهلهليّات
املعارصة» ،و«العلم والدين» ،و«نقد نظرية تعارض الدين والعلوم التجريبيّة»،
و«العلم الديني» ،و«الدين والعلوم املعرفية» ،و«اهلرمنيوطيقا» .ويف سياق هّ ه
السلسلة من األبحاث ُيعن املجلد الراهن بموضوع يف غاية األمهيّة ،أل وهّو
موضوع التجربة الدينية.
إن التجربة الدينية ( )Religious experienceتعد واحدة مّن املوضّوعات

األصلية لفلسفة الدين يف القرون الثالثة األخرية ،وقد بلغّ رروة شّهر ا يف
القرن التاسع عرش للميالد بجهود وليام جيمّز يف مواجهّة النزعّة العقالنيّة.
والسؤال الرئيس يف ه ا املوضوع ،هو :هّل يمكّن للتجربّة الدينيّة أن ُتت ّ
بوصفها واحدة من مصادر معرفة اهللسبحانه

للتجربة الدينية أن تكون ّ يف خمتلّ

؟تعاب ؟ ؟ى؟ من حيّ املصّداق يمكّن

األديّان واملّ اها والتيّارات الدينيّة ّ

رات مصاديق متنوعة ،بيد أن البح األهم يف التجربة الدينية هو رلّك الّ ي
ي .وقد تّم بيّان خمتلّ
يتم حتليله وتفسريه حول حمورية الوح ُ
تعري

ا راء سّواء يف

أو بيان مسائل التجربّة الدينيّة ،وهّي يف الغالّا مطروحّة مّن قبّل
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املتكلمّّني واملفكّّرين املسّّيحيني .وقّّد تركّ هّ ه ا راء تّّعثري ًا كبّّري ًا عّ
املستنريين من املسلمني أيض ًا .إن تعمّيم التجربّة الدينيّة يف مهّدها املفهّومي
املسيحي ع املهد املفهومي اإلسالمي ،قد أدى إىل ظهور بعّ
ه ا املجال ،وقد دفع رلك بع

الشّبهات يف

املفكّرين اإلسّالميني إىل اإلجابّة عّن هّ ه

الشبهات وتقديم حتليل واقعي هل ا املفهوم .ويف ه ا اإلطار تّم صصّيه هّ ا
املجلد من سلسلة الالهوت املعارص ببح التجربة الدينيّة ،كّي نتعّرض إىل
بح ه ا املوضوع من خمتل

املحاور .ومن بني أهم األسئلة التي تم التعرض

هلا يف ه ا املجلد ،يمكن اإلشارة إىل املوارد ا تية:
 .1هل التجربة الدينية هي الوحي؟
 .2ما هو رأي املفكرين املسيحيني بالنسبة إىل الوحي؟ وهل هنّا تفّاوت
ماهوي بينه وبني مفهوم الوحي من وجهة النظر اإلسالمية؟
 .3هل هنا من مشرتكات بني التجربّة الدينيّة اإلسّالمية واملسّيحية ،أم
هنا اختالف رايت بني التجربتني؟
 .4هل يمكن الستفادة من التجربة الدينيّة ،بوصّفها برهانّ ًا عّ إثبّات
وجود اهلل تعاىل؟
 .5ما هو مدى حجية املعرفة احلاصلة من التجربة الدينية؟
 .6ما هو املعيار األسايس يف تش يه واقعية التجارب الدينية؟
 .7هل يمكن جتربة اهلل ،كام يقول املفكرون الغربيون من أمثال ول َيم ألستون؟
 .8هل التجربة الدينية حسية أم تفوق احلس؟ وهل تؤثر ش صية صّاحا
التجربة الدينية ع ه ه التجربة؟
 .9هل يمكن بسط التجربة النبوية ّ بوصفها واحدة من مصّاديق التجربّة
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الدينية ّ ع املستوى التارخيي والتدرجيي؟
لقد تم تناول ه ه األسّئلة بوصّفها جّزء ًا مّن اهلّواجس واملسّائل التّي
ُتشكل يف موضوع التجربة الدينية مطمح ًا للنظر ،ومتّ مناقشّتها يف مقّالت
ه ا الكتاب .يتضمن ه ا اجلزء جمموعة من خمتل

ا ثار والنظريات لعدد مّن

املفكرين ال ين يتبنّون مشّارب فكريّة متنوعّة ،حيّ متحّورت مسّاعيهم
البحثية حول بسط شت املسائل املرتبطة بالتجربة الدينية.
وكام هو معهود فاملركز اإلسالمي للدراسات السرتاتيجية ضّمن التزامّه
بمبادئ األمانة العلمية ،قام املعنيون بالشعن فيه بجمع املقالت التي وقع عليهّا
الختيار واستعرضها بني يدي ُ
القراء الكرام دون تغيري وترصف.
نتقدم بالشكر اجلزيل ل ُكتاب املقالت التّي وقّع عليهّا الختيّار يف هّ ه
السلسلة ،ونرجو من ُ
القراء والباحثني الكرام إحتافنا بانتقادا م وآرائهم القيمة.
وآخر دعوانا أن احلمّد هلل رب العّاملني ،والصّالة والسّالم عّ رسّوله
األمني وآله امليامني.
إدارة التحرير
رمضان املبارک 1442ق

حقيقة التجربة الدينيّة1
دُ.الشيخُعبداحلسنيُخرسوبناهُ

متهي ُدُ
ملا كان حقيقة الدين هي تلك احلقيقة املب ِّينة للمآل األخروي وامللكويت لعقيدة
اإلنسان وأفعاله الدنيوية ،وطاملا أن إثبات ه ا حيصّل يف األعّم األغلّا مّن
خالل النصوص الدينية ،وما دام الوحي اإلهلي هو أهم تلّك النصّوص ،فّ ن
السؤال عن العالقة بني الدين والتجربة الدينية إنام هّو سّؤال يعّود إىل الصّلة
بني الوحي والتجربة الدينية.
ومن أهم املسائل املطروحة يف موضوع التجربة الدينيّة البحّ عّن واقّع
الصلة بينها وبني الدين؛ فهل حقيقة الدين هّي مّا ُيسّم بالتجربّة الدينيّة؟
وهل الوحي اإلهلي جتربة دينية؟ وهل التجربة العرفانية هي جتربة دينية أيض ًا؟
تتطلا منا اإلجابة ع ه ه التساؤلت فتح مل

يدرس ً
كال من «التجربة

( )1ه ه املقالة هي الفصل التاسع من اجلزء األول من كتاب «الكّّالم اإلسّّالمي املعّّارص» ،
اإلصدار الثاين ،الطبعة األوىل ،تعلي د .الشيخ عبداحلسني خرسوبناه ،املركّّز اإلسّّالمي
للدراسات اإلسرتاتيجية للعتبة العباسية ،النج األرشف2016 ،م.
ترمجة :حممد حسني الواسطي
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الدينية» ،و«التجربة العرفانية» ،و«الوحي».
أما الوحي ف ُتعرف ماهيتّه وحقيقتّه مّن الكتّاب والسّنة ،وأمّا التجربّة
العرفانية فالطريق إليها يمر عرب العرفاء وأهّل الشّهود ،وأمّا التجربّة الدينيّة
فنق ع تفاصيلها حسا ما أفاده املفكرون واملنظرون.
وسّّوف نسّّع يف هّّ ه املقالّّة إىل إثبّّات التغّّاير بّّني حقيقّّة الّّدين
والتجربة الدينية.

ماهيةُالتجربةُالدين ّيةُوأنواعه ُاُ
املنهج املتبع يف مسعلة تطابق الدين أو عدم تطابقه مع التجربة الدينية هّو مّنهج
ظاهرايت؛ بمعن أننا سوف ندرس ّ بادئ ري بدء ّ الظواهر املنتميّة لكّل مّن
الدين والتجربة الدينية؛ لنتعرف ع معانيها ،ثم نقّ

مّن خّالل رلّك عّ

تغايرها أو احتادها.
وسوف تنتهي ه ه الدراسة ّ من خالل مطالعتها لظّواهر التجربّة الدينيّة
كّّام صّّورها شّّاليرماخر ،وألسّّتون ،وبراودفّّوت ،واألنّّواع التّّي فص ّلها
سوينربن ،ومن خالل معطيات البح عن حقيقّة الّدين ّ إىل احلكّم بتغّاير
الدين والتجربة الدينية.

ماهيةُالتجربةُالدين ّي ُةُ
تقدم أن الوقوف ع معن التجربة الدينية يتّعت مّن خّالل اسّتعراض رؤى
املفكرين واملنظرين يف ه ا الصدد؛ إر سننتهي من رلّك إىل تعريّ
ه ه الظاهرة ،مما يسمح لنا بعدئ ٍ بعقد مقارنة بينها وبني الوحي.

دقيّق عّن
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التجرب ُةُالدين ُّيةُعندُشّليرماخ ُرُ
ُيعد شاليرماخر أول من تناول مصطلح «الشعور الديني» ،ثم كتا بعده وليّام
جيمس (1910م) كتاب ًا عنوانه «تنوع التجارب الدينية» .وقد ركر شّاليرماخر
السبا ال ي دعاه إىل خوض غامر ه ا البحّ ضّمن مقدمّة كتابّه املسّم
بّ «حول الدين»1؛ حي قال إن بعّ

أصّدقائه الّ ين حوّوا حفّل عيّد

ميالده رات يوم عاتبوه بالقول :إن اإلحلاد والالدينيّة قّد بلغّا حّد الّ روة يف
القرن التاسع العرش ،وقد متايل أغلا الناس والعلّامء نحّو النزعّة اإلحلاديّة؛
ِ
فل َم ل حتر ساكن ًا وأن متكلم لهويت لت ب عن حياض الّدين؟ م ل تعلّن
أن من حق الدين أن يبق حي ًا؟ ملارا ل ُتبني دوره وفاعليته؟ وه ا هّو مّا دفّع
بشاليرماخر ليكتا كتاب ًا موجز ًا خصصه للحدي عن الدين ،فعوضح فيّه مّا
جيا معرفته من معن الدين.
وقّّد تطّّرق شّّاليرماخر يف ه ّ ا الكتّّاب إىل جمموعّّة مّّن الفرضّّيات،
وناقشها ،لي له يف النهاية إىل رؤيتّه يف هّ ا املقّام .وقّد بّدأ يف اسّتعراض
برهانه من خالل الفرضيات التالية:
 .1هل الدين هو امليتافيزيقا 2؟ اجلواب :الدين خمتل عن امليتافيزيقا.
 .2هل الدين هو األخالق؟ يقول :هاتان حقيقتّان منفصّلتان؛ خالفّ ًا ملّا
يزعمه باركيل؛ حي اصطنع تلفيقة معينة مجع فيها األخالق والدين.
 .3هل الدين هو العرفان أو التصوف؟ يرف

شاليرماخر ه ا الفرض أيض ًا.

ن
جتربّة دينيّة ،و ُيعّرف
الّدين
وخيله شاليرماخر يف هنايّة املطّاف إىل أن
َ
(1) On Religion.
( )2املراد هبا هنا اإلهليات باملعن األخّّه ،وهّّي األبحّّاث املرتبطّّة بمعرفّّة اهلل ،ومعرفّّة
الدين ،وفلسفته.

ُُ❖ُُ14التجربةُالديني ُة

التجربة الدينية بعهنا الشعور بالعتامد ع موجّود مطلّق ،وحقيقّة مطلقّة.1
ويرى أن ه ا الشعور بالعتامد ع املوجود املطلق هو شعور بالعتامد الكامّل
الشامل ع جهة أو قوة متتاز عن العام.
وع ه ا األساس ،يرى أن التجربّة الدينيّة هّي مّن جّنس اإلحسّاس
والشعور؛ ل مّن سّنخ العلّم أو املعرفّة .ويضّي إىل مّا تقّدم :وفقّ ًا هلّ ا
التعري  ،ليس الدين من جّنس العلّم ،وهّو ل ينتمّي إىل األمّور املعرفيّة.
ً
لغة معرفي ًة ،والدين ل يتص
وبالتايل :ف ن لغة الدين ليس
أو معرفية ،بل إنه يمنحنا شعور ًا روحاني ًا عّرب عنّه بعّ

بعي صبغة علميّة
علّامء الّنفس بعنّه

شعور ُخيرج املرء من وحدته ،ويرمي به يف أحضان أجواء روحانية معينة.
وقد وافق رودول

أوتو عّ تعريّ

شّاليرماخر بحّ افريه ،سّاعي ًا إىل

إسقاط تفاصيله ع األديان الساموية واإلبراهيمية.
لقد رها شاليرماخر يف نظريته التي تزعم النسجام والتنّاغم بّني الّدين
والتجربة الدينية إىل أن كل إنسان متدين؛ حتّ إنسّان القّرن التاسّع عّّرش،
وأهنم مجيع ًا يمتلكون تلك التجربة الدينية ،وليس هنا من البرش مّن ل يشّعر
يف قرارة نفسه بالعتامد ع املوجود املطلق ال ي وصفه بعنه ما وراء ه ا العّام.
ِ
يستثن شاليرماخر الفنانني ال ين اشتهروا يف رلك العرص بعهنم أكثر النّاس
وم
ُبعد ًا عن الدين؛ حي عّدهم مّن أشّد النّاس تّدين ًا؛ ألهنّم حسّا وصّفه
يمتلكون ه ا الشعور بالعتامد ع املوجود املطلق أكثر من غريهم .وكّام يعّرب
( )1اإلطالق هنا بمعن الكامل والشّّمولية ،والشّّعور املشّّار إليّّه يف التعريّ هّّو شّّعور
ينطوي ع رضب من رضوب الوحدة ،وهّّو شّّعور ينتّّاب كّّل كيّّان اإلنسّّان ،وهّّو
إحساس يتعلق بقوة تفوق ه ا العام ،ول يتطرق إىل أهنا اهلل .
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ستيس يف كتابه «التصّوف والفلسّفة» فّ ن هّ ه احلالّة مشّهودة حتّ عنّد
املدمنني ع امل دِّ رات.
ويف اخلتام ،رد شاليرماخر ع أصدقائه بعل يتحرسوا ع الدين ،أو هيّابوا
لدينية القرن التاسع عرش.1
وبنا ًء عّ مّا تقّدم ،فّ ن التجربّة الدينيّة تنتمّي إىل أحاسّيس اإلنسّان
ومشاعره ،ول خيف أن الشعور ينطوي عّ مراتّا ودرجّات ،فّال يبعّد أن
ُيدعي القائلون بالتجربة الدينية أن املرتبة العليّا مّن هّ ا الشّعور هّي املرتبّة

املسامة بّ «الوحي» ،وهو ما أرسله اهلل ُس َحا َنه ُ َ؟ت َع َا ؟ى تلقاه اإلنسان منه.

التجربةُالدين ّيةُعندُألست ُو ُنُ
يّّرى ألسّّتون أن التجربّّة الديني ّة أمّّر علمّّي؛ ولّّيس مّّن سّّنخ الشّّعور
واألحاسيس .وإرا انتهينا إىل أن التجربة الدينيّة تنتمّي إىل جّنس األحاسّيس
فمن الالزم عندئ ٍ أن يكون الش ه صاحا اإلحساس موجود ًا .أما متعلّق
ه ا الشعور فلن يكون أمر ًا وارد ًا يف البح ؛ لفّرط غموضّه ،فّالفرد املّدمن
ع امل درات مث ً
ال لديه شعور وإحساس معني ،لكن متعلّق هّ ا اإلحسّاس
أمر جمهول ،فلعله حيس بالوحدة ،وبحاجته إىل من يمد يد العون له ،لكّن مّن
هو ه ا الش ه املعني ال ي حيتاجه؟ وما هي صفاته؟ رلك أمر غّري معلّوم،
وليس الصورة واضحة حياله ،وهل ا ل يّدخل متعلّق اإلحسّاس يف خضّم
البح  .وعليه ،ف ن الشعور يتكون من ثالثة عنارص؛ هي :الشعور ،وصّاحبه،
ومتعلق ه ا الشعور .ول جيري احلدي عن متعلق الشعور لشدة غموضه.
( )1وبعبارة أخرى :إنه أفاد هنا من جماز السكاكي حينام ترصف يف معن الدين ،ليصّّبح اجلميّّع
متدين ًا؛ كام صنع السكاكي يف جمازه فترصف يف معن األسد ليشمل كل إنسان شجاع أيض ًا.
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أما لو كان التجربة الدينية من جنس العلم واإلدرا (وهّي العالقّة بّني
واملدر ) ،فال حميه إرن من وجود ِ
ِ
ومّدر (متعلّق اإلدرا )،
مدر
املدر
َ
َ
مدرك ًا أو معلوم ًا بال ات (الصورة ال هنية)،
مدركنيَ :
ول مفر أيض ًا من وجود َ
ومدرك ًا أو معلوم ًا بال َع َرض (اخلارج)؛ ف را كّان املّد َر بالّ ات متطابقّ ًا مّع
َ
ٍ
املدر بال َع َرض فاإلدرا حينئ صادق ،وإل فهو كارب.
َ

تُ
التجربةُُالدين ّيةُعندُبراودفو ُ
يرى براودفوت أن التجربّة الدينيّة ّ سّواء كانّ مّن جّنس اإلحسّاس أو
اإلدرا ّ حقيقة قابلة للبيّان والتفسّري .وهّو بالتّايل ل يفصّل بّني التجربّة
الدينية وتفسريها .1ويّ ها أيضّ ًا إىل أن اإلدرا أو الشّعور الروحّي وكّ ا
إدرا املوجود السامي أو الشعور بالعتامد ع املبّدأ أو احلقيقّة املمتّازة عّن
الكون ل يمكن له أن يتحقق من دون تفسري صاحا التجربة نفسه.
ويف واقع األمر ،ف ن التجربة الدينية عنده مركا جيمع بّني إدرا صّاحا
التجربة أو شعوره زائد ًا تفسريه ل لك.
ول خيف عّ املتتبّع تّعثر أبحّاث براودفّوت هنّا عّام يّدور يف أروقّة
اهلرمنيوطيقيا الفلسفية؛ فوفق ًا لبع

األصول املوضوعة املفرتضة مسبق ًا تتبلور

التجربة لصاحبها جراء جمموعة من العلل والعوامل ،ثم يقوم الفرد عّ ضّوء
تلك املفرتضات بتفسري شعوره أو إداركه .وتركيا هاتني اخلطوتني هو ما يعرب
عنه بالتجربة الدينية .وهل ا ،ليس هنالك جتربة دينية عارية عن التفسري.
( )1التفسري هنا هو النطباع الش يص لصاحا التجربة الدينية عام جربّّه ،سّّواء ظهّّرت هّ ه
التجربة يف هيئة ألفاظ ،أم م تتحملها قوالّّا اللغّّة لضّّع األخّّرية ،أو ألن قابليّّة املتلقّي
حمرزة .وبشكل عام ف ن صاحا التجربة له معرفة بتجربته؛ وه ا هو تفسريها.
لرشحها غري َ
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ولعل ه ا القول مشابه ملّا ردده كّانط (1804م) حّني رهّا إىل امّتال
اإلنسان لقوى ثالثة؛ هّي :احلساسّة ،والوامهّة ،والفامهّة .وأن هنّا وقّائع
موجودة خارج ال هن ترت آثارها علينا؛ فاإلنسان يّدر بعّ

األمّور عّن

املدركة تلك متتّزج
طريق حواسه ،لكنه جيهل ماهية ما يدركه يف الواقع؛ فاملواد َ
بفضل قواه الوامهة والفامهة مع عنرصي الزمان واملكان ،أو قل :متر هّ ه املّواد
من خالل معرب يكونه الزمان واملكان .ثم يتحدث عن املقولت الثني عّّرش،
وما تصدره القوة الفامهة أو العاقلة؛ أي :مّرور تلّك املّواد مّن رلّك املعّرب،
واستقرارها يف إحدى املقولت املشار إليها .ثم يستصّدر مّن هّ ه املقّولت
أحكام ًا اثني عرش .واألحكام الكلية واجلزئية أو الش صية إنام تصدر مّن هّ ه
املقولت الثني عرش.
ويرتكز ما رها إليه كانط (1804م) إىل نقطتني:
أولً :أن هنالك وقائع موجودة يف اخلارج (األنطولوجيا عنده).
وثاني ًا :أن هنالك أحكام ًا أيض ًا (البستمولوجيا عنده) ،ثم يفتح بابّ ًا خيّه
العالقّّة بّّني بحّّوث معرفّّة الوجّّود (األنطولوجيّّا) ،ونظريّّة املعرفّّة
(البستمولوجيا) يسميها ببحوث معرفة ال هن.
ول خيف أنه م ُيرش يف نس ته األوىل من كتّاب «نقّد العقّل املحّ

» إىل

موضوع «معرفة ال هن» ،بل اكتف هنا باإلشارة إىل القوة احلساسة والفامهة.
ويف معرض الرد ع مناقشة مفادهّا السّؤال عّن كيفيّة الولّوج يف بحّ
املقولت فجعةً ،يقول :يرتبط عنرصا الزمان واملكان بالقوى الوامهة ،ومن خّالل
رلك تتبلور حقيقة ما لتلك املواد واملقولتُ ،تطلق عليها اسم «األحكام».
وكام أسلفنا فّيام م ،ّ،فقّد رهّا شّاليرماخر إىل أن عنّّرصي الزمّان
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واملكان وك لك املقولت أمور رهنية ،وأن املواد تعتينا من اخلّارج .ومّن هنّا،
ف ن املركا الناتج عن هّ ه العنّارص الثالثّة (الزمّان واملكّان  +املقّولت +

املواد) هو ما نطلق عليه اسم املعرفة .وبعبارة أخرى :املعرفة مركّا نّاتج عّن
مواد مت

ة من اخلارج ،وتعثريات تركتها قوى ال هن الفعالة ع ه ه املواد.

ويرى براودفوت أننا كام ل نملك مواد ًا حم ً
ضة ،ف ننا ل نملّك أيضّ ًا جتربّة
دينية رصفة خالصة .وإرا جاز لنا أنطولوجي ًا أن ن عن بوجودها ،ف ننا عاجزون
عن بياهنا أو اإلفصاح عنهّا .وبالتّايل :إرا نجحّ عمليّة التبيّني يف التجربّة
الدينية ،فتغريت حالت الش ه ،وبدأ يّ رف الّدموع ،أو يّّرسد األبيّات
الشعرية ،ف ن ه ا مركّا نّتج عّن شّعور هّ ا الشّ ه أو إدراكّه ممتزجّ ًا
بتفسريه ل لك؛ وليس جمرد الشعور أو اإلدرا املح

؛ ألن الشعور واإلدرا

ل ينفكان عن التفسري.1
وبناء ع رلك ،ف ن التجربة مقرونة بالتفسري عّ الّدوام ،سّواء كانّ
من جنس األحاسيس ،أو انتم إىل فئة اإلدراكّات .كّام أن التفسّري الّ ي
جتري عملياته بفعل من صاحا التجربة نفسّها هّو ا خّر ل ينفصّل عّن
الشعور أو اإلدرا .

أنواعُالتجربةُالدين ّي ُةُ
التجربة مشرت لفظي يدل ع التجربة احلسّية ،والتجربّة ال ُعرفيّة ،واإلدرا
احلس ،والتجربة األخالقية ،والتجربة العرفانية ،والتجربة الدينية.
( )1تعثر براودفوت ب لقاءات كانط يف التمييز بني ما أسامه باليشء ب اتّّه أو النّّومني Noumen

من جهة ،والظاهرة  Phenomenonمن جهة أخّّرى ،وكّ ا تّّعثر بّّآراء هايّّدغر وغّّادامر

اهلرمنوطيقية الفلسفية ،ناهيك عام لحه من تعثريات الرباغامتيكية (امل ها النفعي).
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واملراد بالتجربة الدينية الشعور أو اإلدرا ال ي ينتّاب اإلنسّان جتّاه أمّر
معنوي أو روحي وحقيقة غائية.
ويرى سوينربن أن للتجربّة الدينيّة ّ أو جتربّة اهلل حسّا تعبّريه ّ مخّس
مراتا؛ هي ما ييل:
 .1جتربة احلقيقّة الغائيّة بواسّطة حمء حمسّوس :وهّي أمّر متّاح لكّل
ش

ُ َ َ َ
حانه ُ َ؟تع َاب
ه ،ويقع يف نطاق التجربة العامة ،ومثاهلا :جتربة اهلل سب

؟ى أو

احلقيقة الغائية برؤية صورة لش ه مقدس مثالً؛ كام لّو تّداع رلّك
ع؟ وهّو يّرزح حتّ التعّ يا ضّمن
ملن شاهد صورة السيد املسّيح ؟
أحداث عرض سينامئي ،أو من خالل مشهد حي لغروب الشمس مثالً،
ويف ه ين املثالني حتصّل لهلنسّان حالّة روحانيّة ناجتّة مّن التجربّة
املحسوسة العامة.
 .2جتربة احلقيقة الغائية بواسطة حمء حمسوس غري معلوف لكنه عام :كام يف
مشّّاهدة نبتّّة تلتهمهّّا النّّريان ،لكنهّّا ل حتّّرتق ،أو كواقعّّة إلقّّاء
ع؟ وسط احلريق دون أن يمسه سوء؛ فهاتّان جتربتّان برصّيتان
إبراهيم ؟
(حمسوستان عامتان) ،لكنهام غري معلوفتني.
 .3جتربة احلقيقة الغائية بواسّطة ظّاهرة ش صّية قابلّة للوصّ

باللغّة

احلسية املعلوفة :واملقصود هبا هنّا تلّك التجربّة املنطلقّة مّن الظّواهر
الش صية؛ ل العامة ،كام هو احلال يف مثل األحالم واملكاشفات.
 .4جتربة احلقيقة الغائية بواسطة ظاهرة ش صّية ل تقبّل الوصّ

باللغّة

احلسية املعلوفة يف الغالا :كام هو احلّال يف الكشّ والشّهود العّّيص
ع البيان.
 .5جتربة احلقيقّة الغائيّة دون توسّيط أمّر حّّس (ظّاهري أو بّاطني):
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ومثاله :اإلنسان ال ي يرتبط بّاهلل َع؟ب َز َ؟ت َجب َ ؟ ،وهّ ا يعنّي :انعّدام أي أمّر

حمسوس يف البني رغم وجود التجربة الدينية.1

لقد استعرض سوينربن ه ه املراتا امل تلفة للتجربة الدينية ليؤكد عّ أن
التجربة الدينية ّ سواء كان مّن جّنس اإلدرا أو الشّعور ،أو كانّ قابلّة
للتفسري أو عصية عليه ّ مظلة كربى تشمل أدن املراتا؛ وهّي مّا قّد حيّدث
ع؟،
ألي ش ه ،وصولً إىل أسامها مقام ًا؛ مثل ما كان حيّدث للسّيد املسّيح ؟
ص؟؛ وهو املسم بالتجربة الوحيانية.
أو للرسول األعظم ؟
وبنا ًء ع رلك فالتجربة الدينية التي تناوهلا سوينربن تشّتمل عّ الرتجبّة
الروحانية والعرفانية ّ بام يعم القابلة للوص والعصية عليه ّ وك لك التجربّة
الوحيانية التي نجدها عند األنبياء.

ماهيةُالتجربةُالعرفانيةُوأنواعه ُاُ
ً
نتيجّة لتزكيّة
التجربة العرفانية هي كش أو شهود قلبي حيصل عليه العّارف
النفس وترويضها عمليّ ًا .ويف معّرض دراسّتنا هلّ ه الظّاهرة وفقّ ًا للمّنهج
الظاهرايت ف ننا ل نسع هنا إىل ممارسة أي برهنّة عقليّة أو أي إثبّات عرفّاين
ع وجود ه ه الظاهرة ،بل جيا أن يكّون أحّدنا رلّك العّارف الّ ي يمّر
بتجربة تلك الظاهرة ،أو أن نطرق باب العرفاء مستفرسين منهم عن حقيقتهّا،
أو مّّراجعني ملصّّنفات عرفانيّّة مثّّل« :منّّازل السّّائرين» ،و«التمهيّّدات»،
و«الفتوحات» ،و«األربعون جملس ًا» لعالء الدين الكرماين ،وغريها.
وقّّد عّّرب العرفّّاء عّّن املعرفّّة العرفانيّّة بمفّّردات مثّّل« :الكشّّ »
( )1العقل واإليامن الديني ،فصل التجربة الدينية ،بطرسون ،مايكل ،نقله إىل الفارسية :أمحّّد
نراقي وإبراهيم سلطانني منشورات طرح نو ،طهران 1376 ،ش.
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و«املكاشّّفة» ،و«الشّّهود» ،و«املشّّاهدة» ،و«املعرفّّة القلبيّّة» ،وغّّري رلّّك.
وقسموها إىل أقسام .يقول الكاشاين« :الشهود رؤية احلق باحلق».1
وه ا يعني أن اإلنسان إرا أدر احلقيقة التي مفادها أن العام بعرسه مّا هّو
إل مظهر وجتل من مظاهر احلق وجتلياته ،حصل له شّهود احلّق هبّ ه املظّاهر
والتجليات ،فقد بلغ حقيقة الشهود وجوهره .وقد قسّم الكاشّاين بعّد رلّك
الشهود إىل جممل يف مفصل ،ومفصل يف جممل.
وأشّار إىل أن الشّّهود املجمّل يف املفصّل يّتل ه يف رؤيّّة األحديّّة يف
َ
َ
الكثّرة؛ أي أننا إرا استطعنّا أن نرى أحدية اهلل ع َبب َََ َ؟تع َاب

؟ى يف كثّرة العّام ،فقّد

بلغنا شهود املجمل (األحدية) يف املفصل (الكثرة).
أما شهود املفصل يف املجمل فيتل ه يف رؤيّة الكثّرة يف الّ ات األحديّة؛
وهو يعني السري من احلق إىل احلق يف مسلك مسري الصعود للوصّول إىل الّ ات
األحدية (مقام األحدية) ،ورؤية الكثرة يف ه ا املقام ،ورلك ألن الكثرة املوجّودة
يف األعيان اخلارجية هلا وجودها يف األعيان الثابتة ،ويف علم اهلل َج َ َ؟ت َعل ؟ا.
وعليه ،ف ن مقام شهود العلم اإلهلي ينطوي ع شّهود املعلومّات اإلهليّة
أيض ًا؛ ل أن األعيان اخلارجية موجودة هنا بامهيا ا ،بّل هّي حّارضة مجيعّ ًا
بكامل ا ،والعلم هبا يف أعيان احلق ُس َحا َنه ُ َ؟ت َع َا ؟ى.
يقول القيرصي (751هّ):
الكشفُلغ ًةُرفعُاحلجااا يُيق ُاالُ:كشا اُاملاارأهُو؛ههااا ُأ ُُ:رفعاااُ
نُ2الغيبيااةيُ
نقاهباُ.واصطّلح ًاُهوُاال ّطّلعُعىلُماُوراءُاحلجا ُمنُاملعا ُ
( )1اصطالحات الصوفية ،عبدالرزاق الكاشاين (القاساين) ،ج ،2ص  ،152مصطلح شهود.
( )2يقول العالمة حسن زاده ا ميل يف تعليقته :أي من األسّّامء والصّّفات .راجّّع التعليقّّة
ع رشح فصوص احلكم للقيرصي ،ج ،1ص [ .127م]
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والمورُاحلقيقي ُة1و؛ود ًاُأوُشهودًُاُ.ُ 2

وبعبارة أخرى :إرا بلغ اإلنسان مقام عني اليقني ،وشّاهد احلقّائق الغيبيّة
فقد حصل ع مرتبة الكش  ،وإرا بلغ مقام حق اليقني فّ ن وجّوده يف واقّع
األمر قد احتد بوجود سائر املوجودات بنحّو مّا ،وعندئّ ٍ فاملقّام لّيس مقّام
الشهود ،بل مقام الوجود؛ وهو ما عرب عنه العرفاء بوحّدة الوجّود التّي هّي
مرتبة تيل مقام وحدة الشهود.
وبعد رلك ،يقسم القيرصي الكش

قائالً:

وهوُمعنو ُُّ3وصور ّ يُوأعنيُبالصور ُُّ:ماُحيصاالُيفُعاااملُا ُملثااالُماانُ
4

5

س ُ.وذلااإُاماااُأنُيكااونُعااىلُطريااقُاملشاااهد ُه ُ
طريقُاحلواسُاخلم ُ
ّ

7
ُ.وامااُأنُ
املتجسده ُيُوالنوارُالروحاني ُة
حُ6
كرؤيةُاملكاشفُصورُالروا ُ
ّ
ّ

ص؟ُالوحيُالنازلُعلي ُهُ.ُ 8
ُكسامعُالنبي ؟
ُّ
يكونُعنُطريقُالسامع

وه ا يعني أن اإلنسان عندما يرتبط بعام املثّال املنفصّل والّربزحي حيصّل
( )1أي :املوجودة خارج ًا؛ أي :صريورة املكاش متصف ًا بحقيقة املكشوف .لحظ :املصّّدر
السابق[ .م]
( )2وجود ًا أي :وجدان ًا هلا بحي ل يصري املكاش متحقق ًا بحقيقة املكشّّوف ،وهّ ا مقّّام
حق اليقني .ووجدان ًا أي :ورؤي ًة ،وه ا مقام عني اليقني .رشح فصوص احلكم للقيرصي،
ج ،1ص [ .127م]
( )3أي :عقيل .لحظ :املصدر السابق[ .م]
( )4احلواس اخلمس الباطنة .م.س[ .م]
( )5وهو الطالع الشهودي .م.س[ .م]
( )6أي :أرواح األنايس .م.س[ .م]
( )7أي :العقول .م.س[ .م]
( )8املصدر السابق ،ص [ .128-127م]

حقيقةُالتجربةُالدين ّيةُُ❖ُُ23

ع مشاهدات مشاهبة ملا هو يف اخليّال املتصّل ،فّيمكن لهلنسّان أن يشّاهد
صور ًا ل يراها ا خرون ،وهل ا يمكن للعارف أن يرتبط باخليال املنفصل ،وهّو
مرتبة من مراتا العام املجرد (التجرد غري التام) ،وأن يرى أو يسمع أمور ًا؛ كام
ع؟« :إنّك تسّمع مّا أسّمع،
ص؟ ألمري املّؤمنني ؟
نجد يف قول الرسول األعظم ؟

وترى ما أرى» ،1وه ا هو الكش

الصوري .ويمكن ه ا عن طريّق الّ وق؛

كام يف السالك ال ي حيصل له شهود بطعام يتناوله ،فيطلع به ع معّان غيبيّة،
ويف بع

األحيان قد يعكل اإلنسان طعام ًا يف اخليال املنفصل ،ويمكن أيض ًا أن

يكون ه ا الكش

من خالل سائر احلواس األخرى.

وحسا ما رها إليّه العرفّاء فّ ن احلّواس اخلمّس موجّودة يف بّاطن
النفس ،باعتبار وجودها الربزخّي واملثّايل ،وإن حواسّنا املاديّة تسّتفيد مّن
النواف املفتوحة هلا من احلواس املوجودة يف اخليال.
والقسم ا خر ال ي استعرضّه القيرصّي هّو الكشّ

املعنّوي (يف قبّال

الصوري) ،مثاله :أن يطلع اإلنسان ع مقام األحدية اإلهلية ،أو ظهّور الوحّدة
يف الكثرة.2
وقد قسم العرفاء أيض ًا التجيل إىل نوعني :ثبويت ،وإثبايت.
َ
أما التجيل الثبويت فهو وجودي أنطولوجي ،ومعناه أن ُيعّرف احلّق َعبز َ؟ت َجب َ ؟

َ
َ
بصفته هوية غيبية غري متعينّة .واهلويّة الغيبيّة لّه ع َبب َََ َ؟تع َاب

؟ى تظهّر يف قّوس

ً
بدايّة (احلّّوة األحديّة) ،ثّم التعّني الثّاين
النزول ع هيئة التعّني األول

( )1هنج البالغة ،ص  ،417ط رشح حممد عبده[ .م]
( )2راجع :رشح فصوص احلكم ،القيرصي ،الفصّّل الرابّّع يف مراتّّا الكشّ وأنواعهّّا
إمجا ً
ل ،وراجع ك لك رشح مقدمة القيرصي ،ص .536
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(احلوة الواحدية) ،ثم التعينات اخللقية (عوام العقل ،واملثال ،واملادة).
وأما التجيل اإلثبايت فهو الشهود أو الكش

العرفاين.

والعارف يف عرفانه العميل يميض يف سريه وسلوكه ليتجاوز عّدة منّازل يف
قوس الصعود ،فريتقي من اليقظة ،ليبلغ مقام الفنّاء .وآخّر مراحّل السّلو
الوحّّدة يف الشّّهود؛ بمعن ّ أن جيّّد اهلل َجب َ َ؟ت َعب؟بل ؟ا يف كّّل حمء ،أو الوحّّدة يف
الوجود؛ أي :أن اهلل ُس َحا َ؟نه ُ َ؟ت َ؟ع َا ؟ى هو الوجود األوحد.

لقد خله العرفاء قبل ابن عريب إىل أن أقّىص مراتّا الكّامل هّي مرتبّة
الوحدة الشهودية ،لكن ابن عريب رها إىل وحدة الوجود .فكل مّا سّوى اهلل
متحقق يف وحدة الشهود ،لكن العارف ل يتلف إليه ،بل يرتكّز شّهوده عّ
الوحدة ،ففي وحدة الوجود ل وجود ألي حمء غري احلق َعب َز َ؟ت َجب َ ؟ ،وغريه ما هي
إل جتليات له.
وقد استطاع ابن عريب بنظريتّه هّ ه يف وحّدة الوجّود أن يبنّي رؤيتّه يف
العرفان النظري ،وأن يبني العرفان العميل ال ي ُيعد طريقة الوصول إىل الكّامل
والوحدة بشكل ممنهج ،ومتكن بعده صدر الدين الشريازي أن يكمّل مّا بّدأه
ابن عريب ،وأن يربهن ع جمموعة مدعياته العرفانية.
ه ا ،ول خيتل

العرفاء مجيعّ ًا يف أن الشّهود هّو منطلّق العرفّان .وهّو

ً
مرتبة من مراتبه إىل جانا املراتا األخّرى؛
ينتمي إىل العلم احلضوري ،و ُيعد
مثل :الشعور باألم ،أو العطش ،وما شاكل رلك .ويرصح العرفاء أنفسهم بّعن
منطلق الشهود وأصله قد يكون إهلي ًا تّارةً ،وشّيطاني ًا تّارة أخّرى .ويف واقّع
األمر ،ف ن الشهود الشيطاين ليس بشّهود أصّالً ،بّل هّو ارتبّاط مّع اخليّال
املتصل وال هن البرشي؛ إر يمكن للفرد أن ينغمس يف خياله ألسباب نفسّانية
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أو شيطانية ،في ال له أن صّوره ال هنيّة شّهود عرفّاين ،أو خيّال منفصّل،
في تلط عليه األمر.
وللوصول إىل الشهود املنفصل أي إىل الواقّع اخلّارجي وامللكّويت للعّام،
ومتييز الشهود اإلهلية عّن النفسّاين أو الشّيطاين اقّرتح أهّل العرفّان طرائّق
متعددة؛ منها :موازين العقل ،والسؤال من العارف الواصل ،وك لك عرضّها
ع الكتاب والسنة.
وهنا ننوه بعن العرفاء املترشعني ليس أهنم يؤمنون بّعن القّرآن الكّريم هّو
األصل واملنطلق الوحيد لكتشاف صدق الشهود أو ك به وحسّا ،بّل إهنّم
يرون فيه املصدر األنطولوجي للعرفان أيض ًا .وبتعبّري آخّر :يّرى العرفّاء أن
مجيع مراحل العرفان موجودة يف الكتاب والسنة .وبالتّايل ،فّ ن آيّات القّرآن
الكريم واألحادي الرشيفة م تبالغ فقط يف بيان أحكام الرشّيعة ،بّل أوغلّ
أيض ًا يف تناول املقامات العرفانية ،وطرق الوصول إليها.
ومّّن هنّّا ،فقّّد رفضّّوا ألّّوان الرياضّّة الصّّوفية ،وجعلوهّّا خّّارج
دائّّرة الكتّّاب والسّّنة ،وعّّدوها يف واقّّع األمّّر كحلقّّة مّّن خلقّّات
اإللقاءات الشيطانية.
ه ا ،ويدعي العرفاء يف معرض بياهنم لشهودهم أن بيانا م وإفصاحهم عّام
رأوه ل يعدو كونه أمر ًا ش صي ًا ،وليس له منطلق إهلّي .وعليّه ،طرحّوا قضّية
ضيق اخلناق يف التعّابر اللغويّة ،ووجّدوا أنفسّهم عّاجزين يف اإلعّراب عّن
مشاهدا م .وقد عزوا ه ا العجز إىل ضع القّدرة عّ البيّان عنّد العّارف،
وان فاض مستوى قدرة الفهم عنّد امل اطّا ،وإشّكالية املعّاين عنّدما يّروم
العّارف إىل بيّان املعّارف العرفانيّة السّّامية ،وهّ ا هّو الّ ي أدى إىل ظهّّور
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توجهات معينة عند بع

العرفاء ،انته هبم إىل إبراز ما ُوص بالشطحيات.1

ويف املحصلة نقول :اتضح من وقوفنا ع التجارب العرفانية وما تبّني لنّا
بشعن التجربة الدينية وأقسامها ّ ل سيام التجربة الدينية يف نظريّة سّويربن ّ أن
الشهود العرفاين لون من ألوان التجربة الدينية .ومع اتضاح حقيقة الّدين التّي
ركرنا أهنا تلك احلقائق املب ِّينة للمآل امللكويت ال ي ستؤول إليه الرؤى واملنّاهج
والسلوكيات الدنيوية ،واتضاح معن التجربة الدينية التي هي شّعور أو إدرا
روحي وقديس ،ينقشع الضباب عن إجابة السّؤال املثّار آنفّ ًا؛ أل وهّو :هّل
يمكن القول بعن التجربة الدينية هي حقيقة الدين؟
فاإلجابة هي بالنفي طبع ًا؛ ألن التجربّة الدينيّة وليّدة للعوامّل الداخليّة
واخلارجية ،وهي تتعثر باملتغريات التي حتيط بحالت صاحا التجربة وشؤونه
الجتامعية؛ فكي

يمكن ألمر مثل ه ا أن يتحد مع حقيقة الدين التي ل منشّع

هلا إل اهلل َع َب َََ َ؟ت َع َا ؟ ؟ى؟!

نعم؛ يمكن عد التجارب العرفانية لون ًا مّن ألّوان التجربّة الدينيّة ،لكّن

حقيقة الدين تتفاوت مع التجربة الدينية تفاوت ًا ماهوي ًا وحقيقي ًا.

(ُ )1نقل عن البسطامي أنه قال« :ل إله إل أنا فاعبدين» ،ومنها أيض ًا مقولة احلّّالج الشّّهرية:
«أنا احلق».

مخسة آراء غربية معاصرة حول مصداقية التجارب
الدينية
مخسة آراء غربية معاصرة حول مصداقية التجارب
الدينية يف بوتقة النقد والتحليل1
دُ.السيدُ؛ابرُموسو ُرا ُدُُ2

ملخُّصُا ُملقال ُةُ
دون الفالسفة مباح كثرية ومتنوعة املضامني حول مّدى واقعيّة التجّارب
الدينية ومصداقيتها ،ويف ه ا السياق سوف نتطرق إىل حتليل ونقّد أهّم مخسّة
آراء منها ،وهي يف احلقيقة ا راء الرتكازية املطروحة ب صوص املوضوع:
الرأي األول :حجية اتفاق ا راء حول التجارب الدينية (اإلمجاع) وتناسّقها
مع بعضها وقابلية طرحها للبح والتحليل ّ الفيلسوف وولرت ستيس
الرأي الثاين :رسعة التصديق إثر التجارب الدينية (التصديق بدون حتقيّق)
( )1ه ه املقالة نرشت يف جملّّة «حكمّ إرساء» الفصّّلية التّّي تصّّدر باللغّّة الفارسّّية يف
مجهورية إيران اإلسالمية ،السنة الثامنة 2014م ،العدد .22
ترمجة :د .أسعد مندي الكعبي
( )2حاصل ع شهادة الدكتوراه يف فلسفة الدين من جامعة طهران ّ فرع برديس فارايب.
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ّ الفيلسوف ريتشارد سوينبورن
الرأي الثال  :تشابه التجّارب الدينيّة مّع التجّارب احلسّية ّ الفالسّفة
وليام ألستون وجون هيك وكاي ياندل ووليام ألستون
الرأي الرابع :ثالثّة أدلّة إلثبّات واقعيّة التجّارب الدينيّة ّ الفيلسّوف
رودول

أوتو

الرأي اخلامس :ش صية صاحا التجربة الدينية رات تعثري عليه فقّط فّيام
ينشع لديه من معتقدات دينية (التفكيك بّني التجّارب الدينيّة التّي خيوضّها
الناس) ّ الفيلسوف وليام جيمس.
بعد حتليل ونقد هّ ه ا راء وبيّان املقصّود منهّا سّوف نثبّ أن العلّم
احلضوري ّ البدهيي أو الفطّري ّ هّو املعيّار األسّايس ملعرفّة مّدى واقعيّة
التجارب الدينية ومصداقيتها ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن بع

هّ ه التجّارب

تنشع لدى اإلنسان بواسطة ه ا النوع من العلم وهي فقّط حجّة وقطعيّة ،ممّا
يعني أن التجارب الدينية التي تكتسا بطريق آخر بحي ل يّدركها صّاحبها
ً
قطعيّة ،مثّل املكاشّفات
بواسطة مرتكزاته العلمية الفطرية ل تعترب حجّ ًة أو
الشهودية ّ العرفانية ّ وغريها.

ثُ
خ ّطةُالبح ُ
الدراسات التي تدون حول التجارب الدينية تتضمن أهم املباح التّي تطّرح
للبح والتحليل يف علم الفلسفة ،وه ه التجارب توب بج ورها يف النشعة
األوىل للبرشية ألن كل إنسان ع مر العصور عاد ًة ما يواجه يف حياته نمطّ ًا أو
أنامط ًا عديدة من التجارب الدينية.
تدرجيي ًا وخالل مر األيام شهدت التجارب الدينية تغيريات كثّرية ،ومثّال
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رلك يف تعرخيينا اإلسالمي ما تبنّاه أتبّاع الفكّر الصّويف الّ ين فنّدوا الفكّر
الستدليل واستهانوا بعحكّام العقّل بّزعم عّدم نجاعتّه يف املجّال الّديني
واستعاضوا عنه بالفكر الشهودي واملكاشفات العرفانية؛ لكن بعد رلّك تّعلق
نجم صدر الدين الشريازي ّ صدر املتعهلني ّ يف سامء الفكر اإلسّالمي ليطّرح
التجارب الدينية ضمن مباحثه الفلسفية باعتبارها مصّدر ًا مسّتق ً
ال إىل جانّا
الستدلل العقيل ،وقد سبقه احلكيم ابن سّينا الّ ي اعتربهّا مصّدر ًا معرفيّ ًا
بحي يمكن لعامة الناس أن يبلغوا بع

مراتبها1.

وأما يف العام الغريب فقد شهدت النظريات املطروحة حول التجربة الدينيّة
حتولً ج ري ًا يف عهد الفيلسوف شاليرمارش ال ي راع صيته خالل عهّد آلّ
فيه نظريات الالهوت الطبيعي إىل الركود لتطرح يف األوساط الفكرية نقاشات
حمتدمة حول العديد من القضايا رات الصلة بالدين واملعتقّدات الدينيّة وعّ
رأسها مسعلتا تعارض العلم مع الدين ونقد نصّوص الكتّاب املقّدس ،ومّن
ً
بديلة عن الالهوت الطبيعي.
ه ا املنطلق اعتربت التجربة الدينية
املبادئ الالهوتية التي تبناها شاليرمارش ل ترتكز عّ العقّل ول الكتّاب
املقدس ،بل هي عبارة عن مبادئ لهوتية منبثقّة مّن التجربّة الدينيّة ،وعّ
الرغم من أنه تبن ه ا املسلك هبدف الدفاع عن الدين وليس بداعي التشّكيك
بمصداقيته ،لكنه تسبا ب جياد شّبهات عديّدة عّ املبّادئ العقليّة وتعّاليم
الكتاب املقدس.
بعد رلك تطرق إىل ه ا املوضوع فالسفة آخرون راع صّيتهم يف األوسّاط
( )1عيل شريواين ،مباين نظري جتربه ديني از نظر ابن سينا (باللغة الفارسية) ،مقالة نرشّّت يف
جملة «معرف فلسفي» ،العدد 2011 ،3م.
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ً
قاطبّة وعّ رأسّهم وليّام جّيمس ورودولّ أوتّو
الفكرية الغربية والعام
وواين براودفوت وستي

كاتس وريتشارد سّوينبورن وولّرت سّتيس وجّون

هيك ،حي دونوا الكثري من البحوث والدراسات حول طبيعة الفلسفة الدينية
وكل ما يرتبط هبا من مسائل ول سيام السّؤال األكثّر شّيوع ًا يف هّ ا املضّامر
وال ي يطرح ع مدى مصداقية ه ه التجربّة ،وهّو :هّل التجّارب الدينيّة
حتكي عن الواقع أو أهنا جمرد أوهام أو إلقاءات شيطانية يتصّورها النّاس مّن
عند اهلل عز وجل؟
ل نبالغ لو قلنا إن أهم املواضيع التي تطرح للبحّ والنقّاش ب صّوص
التجارب الدينية تتمثل يف مدى واقعيتهّا ومصّداقيتها ،والفالسّفة الغربيّون
ركروا آراء متباينة يف ه ا الصدد لكننا سنسّلط الضّوء عّ مخسّة منهّا فقّط
ضمن مباح ه ا املقالة ،ورلك كام ييل:
الرأي األول :حجية اتفاق ا راء حول التجارب الدينية (اإلمجاع) وتناسّقها
مع بعضها وقابلية طرحها للبح والتحليل ّ الفيلسوف وولرت ستيس
الرأي الثاين :رسعة التصديق إثر التجارب الدينية (التصديق بدون حتقيّق)
ّ الفيلسوف ريتشارد سوينبورن
الرأي الثال  :تشابه التجّارب الدينيّة مّع التجّارب احلسّية ّ الفالسّفة
وليام ألستون وجون هيك وكاي ياندل ووليام ألستون
الرأي الرابع :ثالثّة أدلّة إلثبّات واقعيّة التجّارب الدينيّة ّ الفيلسّوف
رودول

أوتو

الرأي اخلامس :ش صية صاحا التجربة الدينية رات تعثري عليه فقّط فّيام
ينشع لديه من معتقدات دينية (التفكيك بّني التجّارب الدينيّة التّي خيوضّها
الناس) ّ الفيلسوف وليام جيمس
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يف هناية البح سوف ن كر الرأي امل تار ال ي يمكن اعتبّاره السّادس يف
ترتيا ه ه ا راء.
ُالو ُل :حجيّّة اتفّّاق ا راء حّّول التجّّارب الدينيّّة (اإلمجّّاع)
الاارأ
ّ
وتناسقها وقابلية طرحها للبح والتحليل ّ الفيلسوف وولرت ستيس
بع

الفالسفة الغربيني اعتربوا مسّعلة اشّرتا املتصّوفة وأهّل السّري

والسلو الروحاين يف التجارب الدينية واتفاقهم باإلمجاع حول مّا يتحصّل
منها ،دلي ً
ال ع مصّداقية هّ ه التجّارب وحجيتهّا ،وهّ ا أمّر حيكّم بّه
العقل حسا رأهيم لكون تكرارها بشكل متناسّق مّن قبّل أنّاس صتلّ
مشارهبم الفكرية وأعراقهم وبقاعهم اجلغرافية وما إىل رلّك مّن اختالفّات
أخرى ،يعترب برهان ًا قطعي ًا ع صّدقها؛ 1ويف هّ ا السّياق قّال الفيلسّوف
وليام جيمس:
التغ ّلبُعىلُالعقباتُوجتاوزُاحلدودُاحلائلةُبنيُاإلنسانُوالو؛ودُاملطلااقُ
يفُالواقعُأكربُنرصُحي ّققهُالسالإُالروحانيُوهذاُالو؛ودُاملطلااقُيعتااربُ
عقيدهُمشرتكةُبنيُأصحا ُالسريُوالسلوكُالروحانُمنُأتباعُدينن ُايُمم ّااُ
حدهُأفكارهمُواشرتاكهاُُ.
يعنيُو ُ
هذاُالعرفُالثاباُوالدائمُبنيُأهلُالسريُوالسلوكُالروحانُوالذ ُ
يمكنُاعتبارهُنرص ًاُديني ًايُالُنجدُفيهُسااوتُتغياارياتُط ي ااةُيفُ تلاافُ
الديانُوالفكارُالدينيةُولدتُأبناءُ تلفُالبقاعُاجلغرافيةيُفهااذاُالماارُ
يفُالديانةُاهلُندوسيةُوال كرُُالفّلطونُوأتباعُمسلإُالتصااوفُ
ملموسُ ُ
والشهودُالروحانُاملسيحيُوأتباعُفكرُوايتامنيُحيااثُياار ّددُأتباااعُهااذهُ
(1) William James, 1982, The varieties of religious experiences, Penguin
American library, USA, p. 324.
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املدارسُال كريةُوالدينيةُذاتُالعباراتُويطرحونُن سُاملضامنيُُ.
اذنيُهناااكُات ااااُيفُا را ُءُاُامجااا ُعُاُدائاامُوشاااملُيفُالتو؛هاااتُ
ّ
جيبُعىلُكلُ ُناقدُأنُيتوقفُ ُعندُهذهُالنقطةُوحيللهاُبدقةُ
الروحانيةيُلذُاُ
كيُيدركُمغزاها ُُُ1.

الفيلسوف وولرت ستيس 2تطرق إىل رشح وحتليل ه ا الرأي ،حي اسّتدل
يف بادئ األمر قائ ً
ال إن التجارب الروحانية ّ الدينيّة ّ التّي خاضّها النّاس يف
شت أرجاء العام رغم تنوعهّا ووجّود اختالفّات يف بعّ

جوانبهّا لكنهّا

بشكل عام حتكي عن اتفاق ع رأي مشرت ّ إمجاع ّ حول مرتكز فكري ديني
جتربة ً
ثاب ومتعارف ،فالسالك الروحاين خيوض ً
دينية يدر من خالهلا جّزء ًا
ٍ
من احلقيقة وه ا أمر مشهود لدى مجيع أقرانه يف كل ٍ
ومكان ،ألن كل جتربّة
آن
الدينية يف كل بقعة من العام ويف كل عرص من العصور مستقلة عّن غريهّا ول
ارتباط هلا بسائر التجارب التي خيوضها أو خاضها ا خرون ،لكن نلمس منهّا
مجيع ًا مضمون ًا واحد ًا متفق ًا عليه بشكل غري مقصود من قبّل أنّاس م يّروا وم
يعرفوا وحت

م يعارصوا بعضهم3.

املؤاخ ة التي تطرح ع ه ا الرأي هّي مّا يّيل :هنّا أشّياء عّ غّرار
الرساب بحي يتفق معظم الناس ع كوهنا شيئ ًا واحد ًا عندما يشاهدوهنا عّن
بعد وهم يف احلقيقة خمطؤون فيام تصوروا ،فالرساب عندما نشاهده نتصور أنّه
(1) Ibid.
(2) Walter Terence Stace
( )3وولرت ستيس ،عرفان و فلسفه (باللغة الفارسية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية هبّّاء الّّدين خّّرم
شاهي ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيّّة ،طهّّران ،منشّّورات رسوش ،الطبعّّة السادسّّة،
2005م ،ص .138 ّ 137
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ماء لكن احلقيقة ع خالف رلك إر ل وجّود للّامء عّ اإلطّالق ،لّ ا هّل
يمكن اعتامد اتفاق مجيع العرفاء للرد عّ الشّبهات التّي يطرحهّا أصّحاب
الفكر الشكوكي؟ الشكوكيون يؤكدون ع أن التجّارب الروحانيّة حتّ إن
كان مفيدة يف احلياة الجتامعية والفردية ملّا فيهّا مّن نقّاط إجيابيّة أخالقيّ ًا
واجتامعي ًا ،لكنها ليس سوى أفكار ومهية ل وجود هلا ع أرض الواقع.
وولرت ستيس رد ع ه ه املؤاخ ة وطرح فكرة حجيّة اتفّاق ا راء حّول
التجارب الدينية (اإلمجاع) باعتبار إمكانية حتققهّا بشّكل متشّابه لّدى مجيّع
الناس ،وفحوى استدلله ع هّ ا الّرأي أن اإلنسّان عنّدما خيّوض جتربّة
ش صية يف عام املنام أو يتصور أشياء من نسج اخليّال ،ل يمكّن ألحّد تعييّد
رلك ،يف حني أن التجارب العملية التي خيوضها يف عام اخلّارج عّاد ًة مّا يّتم
تعييدها والتعكد مّن مصّداقيتها ،فهّ ه التجّارب ل يفنّدها ا خّرون إل إرا
كان ضعيفة الحتامل إىل أقىص حد كام لو أن أحد سّكنة املّدن كّان منهمكّ ًا
بالكتابة ثم رفع رأسه فوجد حيوانّ ًا كحّامر الّوحش عّ سّبيل املثّال واقفّ ًا
امامه ،يف ه ه احلالة يمكن احتامل أن مّا رآه جمّرد وهّم ول سّيام إرا افرتضّنا
عدم وجود حديقة حيوان قرب داره ،ل ا يشكك النّاس يف مصّداقية كالمّه،
حي يقولون ل وجود حلديقة حيوان قرب دار ه ا الشّ ه ،لكنّه يبقّ يف
حرية من أمره عندما يشاهد ه ا احليوان يف داره متسائ ً
ال من أيّن جّاء وكيّ
دخل الغرفة؟! بطبيعة احلال تكتنفه الكثري من األفكار ،فتار ًة يقول يف نفسّه لّو
أخربت اجلريان أو اتصل برجال الرشطة فجّاؤوا إىل غرفتّي وم جيّدوا أثّر ًا
هل ا احليوان غري املعلوف يف مدينتنا ،كي

سعوضح هلّم احلقيقّة ولّيس هنّا

شاهد يؤيد كالمي؟! لكن إرا شاهده اجلريان بععينهم ل بّد مّن اعتبّاره أمّر ًا
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حقيقي ًا وليس من نسج اخليال إل أن كيفية دخوله يف الغرفة تبقّ أمّر ًا جمهّولً
إن أردنا معرفتها ب مكاننا اللجوء إىل حمقق مباح مثل شارلو هوملز.
ه ا املثال يدل ع رضورة كون األمر الواقع منبثق ًا من اإلمجّاع العّام بّني
الناس ع ضوء جتّارهبم املشّرتكة ،لّ ا ل بّد مّن اعتبّار التجّارب الدينيّة
ألصحاب السلو الروحاين دلي ً
ال ع واقعيتها ،إر لّيس هنّا مّا يّدل عّ
خالف رلك1.

املؤاخ ة األخرى التي تطرح يف ه ا املضامر يمكّن تقريرهّا كالتّايل :عّدد
أصحاب التجارب احلسية أكرب بكثري من عدد أصحاب التجّارب الروحانيّة،
والختالف شاسع بني ه ين النوعني من التجارب بحي ل يوجد أي مسّو
للمقارنة فيام بيّنهام ،ناهيّك عّن أن مجيّع الطبقّات الجتامعيّة دون اسّتثناء
ب مكاهنا تعييد التجربة احلسية وتصّديقها ،بّل مّن املمكّن أن خيوضّها مجيّع
الناس حت العوام منهم ،يف حّني أن التجّارب الدينيّة ّ الروحانيّة ّ حمّدود
النطاق وغري متعارفة وتفاصيلها جمهولة لدى الغالبية العظم من النّاس ،لّ ا
ل يتسن لكل ش ه تعييدها أو التحري عن مدى مصداقيتها.
وولرت ستيس رد ع ه ه املؤاخ ة كام ييل:
بإمكانُأصحا ُالسريُوالسلوكُالروحانُا ّدعاءُأنّ ُعددُحاالتُالشهودُ
الُتأثريُهلاُعىلُأصلُاملوضوعيُأ ُأنّ ُاملوضوعُحيكيُعاانُأماارُ
الروحانُ ُ
واقعُمهامُكانُعددُهذهُاحلاالتيُوهيُبالتايلُهيُحجةُوصااادقةُلكااونُ
ّ
احلجيةُتعنيُامكانيةُحت ّققهاااُفحساابُبغا ّ
اظُالنساارُعاانُسااائرُالقضاااياُ
ّ
اُحجةُعندماُتتح ّققُعااىلُ
املرتبطةُهبايُومنُثمُليسُمنُالصوا
ُزعمُأّن ّ
ّ
ّ
( )1املصدر السابق ،ص .141 ّ 140
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ّىُالعاماةُ
سُاُحت
أرضُالوا ُقعُفقطُ.كذلإُيؤكّدُهؤالءُعىلُأنّ ُمجيعُالنا ُ
ّ
منه ُمُاُلدهيمُالقابليةُعىلُخوضُهذاُالنمطُمنُالتجار ُالدينيةُُ.

ويف ه ا السياق استدل باملثال التايل:
يفُالقطاابُالشاااميلُأوُ
ينبغيُلناُالتصديقُبو؛ ُاودُ؛باالُاكتشاافُحااديث ًاُ ُ
اجلنويبُمنُالكرهُالرضيةُفيامُلوُشاه ُدهُأحدُالباحثنيُاملوثواُهباامُبعاادُ
ّىُعاماةُالناااسُبإمكاااّنمُرؤيتااهُفاايامُلااوُ
؛هدُوعناءيُوبطبيعةُاحلالُحت
ّ
أ؛هدواُأن سااهمُوذهبااواُالُتلااإُالبقعااةُماانُالعااامليُوكااذاُهااوُحااالُ
نُ ّ
لكلُانسانُخوضهاُاذاُأعدّ ُن سهُهلاااُوساالإُ
التجار ُالدينيةيُاذُيمك ُ
تلإُالسبلُالتيُتتيحُلهُذلإ ُُُ1.

بنا ًء ع ما ركر م يقتنع ه ا الفيلسوف الغريب بّام ركّر ومّن هّ ا املنطلّق
حاول إضافة قيد آخر يف نظريته ،حي أكد ع رضورة وجود انتظّام وتناسّق
بني املشّاهدات الروحيّة أو اخلارجيّة يف شّت التجّارب كّي تكّون حجّة
وقطعية ،وه ا األمر اعتربه رشط ًا أساسي ًا يف التجارب الدينيّة أيضّ ًا ،وفحّوى
استدلله أن عمومية اليشء وشيوعه بني الناس تعد شاهد ًا ع تناسقه وانتظّام
أجزائه بينام األمور الش صية ل يمكن اعتبارها ك لك ،ومن ثّم فهّي ل تعّد
شاهد ًا ع تناسقها مع بعضها ،بل العكس صحيح ،أي يمكن اعتبارها شّاهد ًا
ع عدم تناسقها.
املقصود من التناسق والتشابه يف ه ا الصعيد هّو النتظّام يف ظّل قواعّد
النظم والرتتيا والتوايل والتكرار والعالقات الثابتة بني حمء خاص ّ غّري عّام ّ
وحمء أو أشياء خاصة أخرى ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن األحّالم واألوهّام ل
( )1املصدر السابق ،ص .141
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انتظام فيها ول تناسق ،فعحيان ًا نشاهد أحالم ًا تتضمن أحداث ًا تتعارض راتي ًا مّع
القوانني الطبيعية كام لو حتول قطة إىل كلا بشكل مفّاج ،،لكنهّا يف بعّ
األحيان تتضمن أحداث ًا تنطبق مع الواقع وتنسّجم مّع القّوانني الطبيعيّة كّام
تتناغم مع القواعد واألسس العقلية لكن غاية ما يف األمّر أهنّا ل حتّدث عّ
أرض الواقع لكون حدوثها مرشوط بنق

القوانني الطبيعية.

ربام يشاهد النائم يف عام الرؤيا أنه يف مدينة لندن ويرى أحداث ًا معينة ،لكنّه
حينام يستيقظ جيّد نفسّه يف الوليّات املتحّدة األمريكيّة ،ويف هّ ه احلالّة م
تنق

قوانني الطبيعة يف عام الرؤيا ،بل اليشء اخلارج عن القاعدة املتعارفة هّو

النتقال من أمريكا إىل بريطانيا خالل حلظة واحدة دون أن يقطع املسّافر تلّك
املسافة املتعارفة بني البلدين1.

ومن مجلة املسائل األخرى التي نوه عليها أن واقعية القضايا احلسية ّ املاديّة ّ
والنظم املوجود فيها شاهد واضح ع وجود ارتباط ثاب بّني خمتلّ

أجّزاء

التجارب احلسية التي خيوضها اإلنسان ،وك ا هو احلّال بالنسّبة إىل التجّارب
الروحية ّ غري احلسية ّ حي هنا ارتباط ثاب بني خمتلّ

أجزائهّا وهّو مّا

نلمسه ضمن واقعية ه ه القضايا والنظم املوجود فيها؛ ويف ه ا السّياق طّرح
السؤال التايل :هل التجارب الشهودية ّ الروحية ّ حتكي عن ه ا الرتباط حق ًا
أو أن األمر جمرد افرتاض ل أكثر؟ وضح اإلجابة قائالً:
التجار ُالشهوديةُليساُمنُسنخُالقضاياُاملحسوسةُوالُالذهنيةيُفهيُ
إلنسانُعنُطريقُحواسهُاملا ّديةُ
ليساُعىلُغرارُالتجار ُالتيُخيوضهاُا ُ
لنّ ُاالنتسامُاملو؛ودُفيهاُمرشوطُب ُأنُتكونُالتجربةُالتيُختوضهاُالن سُ
( )1املصدر السابق ،ص .144 ّ 143
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هُأ؛زاءُخاصةُهباااُيفُحاانيُأنّ ُالتجااار ُالدينيااةُ
اإلنسانيةُمكونةُمنُعدّ
ّ
بطبيعتهاُالُتكونُ حماادّ دهُوالُمتعاادّ دهُال؛اازاءُوالُيو؛اادُاخااتّلفُفاايامُ
أ؛زاءُأوُأحداثُمعينةُومنُثمُالُحتكيُعنُ
ىلُ
ُأّناُالُتشتملُع ُ
بينهايُأ ّ
ّ
أفكارُمنتسمةُمكررهُأ ُوُمتعدّ دهُُ.
ّ
ً
ُالشهوديةُليساُذهنيةُلكوّناُالُتتضاامنُ
أضفُالُذلإُفالتجار
االُاّنااُختتلاافُمااعُ
أ؛زاءُ تل ةُوحمدّ دهيُوبالتايلُليسُبينهاُتوايلُكيُيقا ّ
القضاياُاملتعارفةُعىلُصعيدُالنسمُاملو؛ودُيفُعاملُالدن ُيا ُُُ1.

لُ
نسريةُوو ُلرتُستيسُيفُبوتقةُالنقدُوالتحلي ُ
النظرية التي تبناهّا الفيلسّوف وولّرت سّتيس تّرد عليهّا مؤاخّ ات يمكّن
تل يصها يف النقاط التالية:
 .1أصحاب السري والسلو الروحّي ّ العرفّاء واملتصّوفة ّ متفقّون عّ
وجود تناق

ملحوظ بّني الكثّري مّن احلّالت الشّهودية ،ومّن هّ ا

املنطلق ل يمكن إجراء بح علمي موحد وشامل حول طبيعتهّا بادعّاء
أهنا من سنخ واحد ،وبالتايل ليس هنا جمال إلجراء بح من هّ ا النّوع
حول التجارب الدينية لكون كل إنسان بعد أن خيوض جتربة شّهودية قّد
يتوصل إىل نتيجة صتل عام توصّل إليّه نظّريه ،لّ ا ل يبقّ جمّال ألن
تشملها دراسة موحدة أو بحّ علمّي شّامل ،ونتيجّة رلّك ل يمكّن
تعميم املوضوع ع كافة أتباع أحد األديان وادعاء أن جتارب املسّيحي أو
اليهودي أو البوري صحيحة؛ لكن غاية ما يف األمر أن التفاق ّ اإلمجّاع ّ
املطروح هنا يثب صدق بع
( )1املصدر السابق ،ص .147 ّ 146

ه ه التجارب وليس كلها.
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 .2املؤاخ ة التي ترد ع رشط النتظام ال ي ركره ه ا الفيلسوف الغّريب
يمكن تقريرها كام ييل:

أ) العقل حيكم باستحالة وجّود حمء غّري حّّس وغّري رهنّي يف ٍ
آن
ٍ
واحد ،فحسا قاعدة احلرص العقيل كل حمء إما أن يكون حسّي ًا أو
رهني ًا وليس هنا أي احتامل آخر.
ب) الثواب املوجودة يف النظم احلاكم عّ عاملنّا هّي املعيّار املعتّرب يف
واقعية كل جتربّة ،لّ ا لّو كّان املقصّود منهّا تلّك القواعّد املاديّة
املوجودة يف عام الطبيعة ،ففي ه ه احلالة ل لزوم ألن تكون التجّارب
الدينية ع غرار التجارب احلسّية ،ولّو كّان املقصّود منهّا قواعّد
أخرى ،فهي يف الواقع غامضة ول أحد يعرف مغزاها احلقيقي.

ن :رسعة التصديق إثر التجارب الدينية (التصديق بدون حتقيّق)
الرأ ُالثا ُ
ّ الفيلسوف ريتشارد سوينبورن
الفيلسوف ريتشارد سوينبورن حاول إثبات مصداقية التجارب الدينية ع
ضوء طرح نظرية رسعة التصديق (التصديق بدون حتقيق) ،وفحواهّا أن عّدم
وجود دليل يثب بطالن التجربة الدينيّة هّو يف احلقيقّة دليّل مناسّا يثبّ
مصداقيتها وصواب العتقاد بام يتم

عنها1.

ويف ه ا السياق استند إىل برهانني أساسيني مها كالتايل:
الربهان األول :حجية اليشء عند عدم وجود دليل يثب بطالنه هي قاعّدة
جرت عليها سرية العقالء ،وع ه ا األساس كّام أهنّم يعتقّدون بمصّداقية
(1) Richard Swinburne, 2004, The existence of God, Clarendon press _ Oxford,
New York, p. 303.
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التجارب احلسّية وفّق مبّدأ رسعّة التصّديق ،كّ لك يعتقّدون بمصّداقية
التجارب الدينية وفق رات املبدأ1.

الربهان الثاين :استثناء التجارب الدينية مّن مبّدأ رسعّة التصّديق هّو يف
احلقيقة باطل ول مسو له.
ويف ه ا السياق طرح استدللني ع طاولة البح والتحليّل حّاول مّن
ركرمها تضييق نطاق املبدأ امل كور وخالصة ما توصل إليه هي كالتايل:
استدل البع

ع أن مبدأ رسعّة التصّديق ل يعتّرب قاعّدة عقليّة ثابتّة

وشاملة ،وع ه ا األساس قالوا لو أريد إثبات صوابه فال بد من العتامد عّ
أدلة استقرائية ،والستقراء كام هو معلوم عاد ًة ما يعتمد يف القضّايا املحسوسّة
املتعارفة ومن ثم ل طائل منه يف جمال التجارب الدينيّة ،أي ل يمكّن العّتامد
عليه إلثبات مصداقيتها ،ف را أردنا إثبّات حجيتّه اسّتقرائي ًا جيّا علينّا أولً
إثبات وجود قضايا سابقة مشاهبة للموضوع قد ثبت حجيتها مسّبق ًا ويمكّن
العتامد عليها أيض ًا يف الوق احلارض كام هو احلال بالنسبة إىل القضايا املتعارفة
يف حياتنا والتي يمكن اعتبارها جتارب متداولة وثابتة ،حي ثبت حجيتها منّ
القدم وتوارثتها األجيال إىل أن وصلتنا لتصبح معتربة لدينا كّام كانّ سّابق ًا،
إل أن التجارب الدينية ليس هب ا الشكل.
سوينبورن رد ع ه ا الستدلل قائالً:
ّ
ليسُهناكُالزامُبأنُيكونُكلُيشءُثابت ًاُلديناُعىلُضااوءُالتجااار ُالسااابقةيُ
ُحتاىُاذاُ
فعىلُسبيلُاملثالُحيقُللناسُاعتبارُيشءُشبيهُبالطاولةُبكونهُطاولا ًاة ّ
ّ
ملُتثباُالتجار ُالسابق ُةُذلإيُناهيإُعنُأنّ ُبعظُالتجار ُالسابقةُملُتنشااأُ
لدتُالبرشُمنُعُنرصُجمهااوليُباالُكا ّ
الُجتربااةُعااادهًُماااُحتاادثُعااىلُضااوءُ
(1) Ibid.
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اخلصائصُاملو؛ودهُيفُموضوعهاُومنُثمُنحكمُعىلُمصداقيةُماااُيتحصاالُ
ّ
منهاُرغمُعدمُو؛ودُخل يةُتأرخييةُهلاُحتّىُلوُملُجيرهباُالسّلفُمنُقبل ُُُ1.

الربهان الثاين متقوم ع مسّعلة الخّتالف بّني التجربّة بّ ا ا وطريقّة
تفسريها ،حي

تم التعكيد عليه من قبل الفيلسوف رودريك ملتّون تشيشّوم2

وسائر أتباع الفكر التجريبي ،وفحّوى كالمهّم أن بعّ
ب ا ا أو حتدث بعينها يف شت العصور ويف خمتل

التجّارب توصّ

البقاع مثّل كّون اليشّء را

لون بني أو ناعم امللمس أو واقّع دائّ ًام عّ جهّة اليسّار ،ومّا إىل رلّك مّن
خصائه ثابتة ،فنحن عاد ًة ما ن كر رات األوصاف هلّ ه األشّياء كّام ركرهّا
األسالف نظر ًا لنطباقها ع كل حمء من نفس النوع ،لكن إرا جتاوزنّا نطّاق
عام املحسوسات كام لو قلنا عّ سّبيل املثّال (هّ ا قّارب) أو (هّ ا قّارب
رويس) ففي ه ه احلالة نكون قد وردنا يف نطاق قضية تفسريية ،ومن املؤكّد أن
كل تفسري يقتيض وجود دليل يثب مصداقيته.
اسّّتناد ًا إىل الخّّتالف الّّ ي أرشنّّا إليّّه ّ الخّّتالف بّّني التجّّارب
املحسوسة وغري املحسوسّة ّ عنّدما نتصّور أننّا نتحّدث مّع اهلل فالتجربّة
املتحققة هنا تتبلور يف الصوت ع سبيل املثال ،لكن نسبة ه ا الصّوت إىل اهلل
بشكل قطعي بحاجة إىل تفسري صائا متقوم ع برهنة واستدلل خّارج عّن
نطاق ه ه التجربة ب ا ا.
ه ا الفيلسوف الغريب رف

الرأي القائّل بوجّود اخّتالف بّني التجربّة

والتفسري وقال يف ه ا الصدد:
(1) Ibid, p. 305 _ 307.
(2) Roderick Milton Chisholm
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ُاحلسيةُحجةُعندناُومصداقيتهاُثابتةُلدينايُكذاُهوُحااالُ
كامُأنّ ُالتجار
ّ
التجار ُغريُاحلسي ُةُاُالروحي ُةُاُبحيثُلوُ؛اار ُأحاادُالناااسُشااهود ًاُ
روحي ًاُوثباُلهُو؛ودُالعنرصُ ُ(ُ)xعىلُسبيلُاملثااالُفهااوُيفُهااذهُاحلالااةُ
لُ
ملزمُبأنُيعتقدُبو؛ودهُبعدُأنُثباُلااهُذلااإُشيطا ُةُأنُالُيو؛اادُدليا ُ

ّ
يثباُعدمهُبغظُالنسرُعنُكونهُما ّدي ًاُأوُغريُما ّد ُ(شهود

) ُ1.

بعد ه ه التوضيحات ركر أربع حالت من شعهنا تضييق نطّاق التجّارب
الروحية ،وهي كام ييل:
احلالةُالولُ:التجار ُالتاايُخيوضااهاُأشااخاوُغااريُمااوثقنيُأوُالتاايُ
ّ
تعميمهاُعىلُكلُزمانُومكانيُ ُكامُلااوُ؛رهباااُ
حتدثُيفُظروفُالُيمكنُ
اإلنسانُوهوُيفُح ُالةُوهمُأوُحتاُتأثريُبعظُعقاقريُاهللوسااةُأوُغريهاااُ
مثلُعقارُألُأسُد ُُُLSDُ2

احلالةُالثانيااةُ:التجااار ُالتاايُيكااونُموضااوعهاُجمهااوالًُوتتسا ّببُ

بحدوثُخطأُيفُاإلدراكيُكامُلااوُافتقاادُاإلنسااانُالتجربااةُالكافيااةُالتاايُ
تؤهلهُإلثباتُماُيدّ عييُومنُهااذاُُاملنطلااقُالُيمكاانُالوثااواُبتجربتااه ُيُ
ُّ
امُ
فهناكُاحتاملُكبريُيفُعدمُقدرتهُعىلُادراكُاملوضااوعُبحقيقتااهُوماانُثا ّ
تصبحُجتربهُمنُالساسُخاطئةُُ.
ُالتيُملُيتمُفيهاُمعرفةُاإللهُاحلقيقيُُ.
احلالةُالثالثةُ:التجار
ّ

( )2ثنائي إيثيل أميد مح

(1) Ibid, p. 309 _ 310.
الليرسجيك (خيترص  LSDورلك من التسّّمية األملانيّّة للمركّّا

 )Lyserg säure diethylamidهو مادة صلبة عديمّّة اللّّون والرائحّّة والطعّّم يف شّّكله
النقي ،وعبارة عن مركا شبه قلوي من املهلوسات القوية املّّؤثرة عّ العقّّل بحيّ إن
جرعة صغرية جد ًا منه تكفي إلحداث اضطرابات يف الرؤية ،واملزاج والفكر.
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احلالةُالرابعةُ:التجار ُالتيُتتمخّ ظُ ُعنهاُنتائجُغريُجتريبية ُُُ1.

ً
عقبّة جّاد ًة أمّام
ه ه احلالت األربعة برأي ريتشّارد سّوينبورن ل تعّد
ً
رريعة لتفنيّد
مصداقية التجارب التي خيوضها البرش ،ومن ثم ل يمكن اصارها
التجّّارب الدينيّّة مّّن أساسّّها ،ومّّن منطلّّق ه ّ ا العتقّّاد أجّّاب عّّن
اإلشكاليات التي تطرح ع أساسها كام ييل:
احلالة األوىل :التجارب املتقومة ع أوهام وجيرهبا أناس يتعّاطون عقّاقري
هلوسة قليلة للغاية ،وغالبية ال ين خاضّوا جتّارب دينيّة م يكونّوا مّن هّ ه
الرشحية الجتامعية املرفوضة من أساسها يف كل جمتمع برشي.
احلالة الثانية :إرا ادع معارضو التجربة الدينية عدم مصّداقيتها وتوثيقهّا
بحي ل يمكن العتامد عليها ،ل بد هلم من إثبات رأهيم هّ ا بعدلّة وبّراهني
قطعية ،ل ا إن م يتمكنوا من رلك ففي ه ه احلالة ينبغي هلّم اإلرعّان بصّواهبا
وقبول ما ركره من خاضها.
اجلدير بال كر هنا أن بع
املوجود بني خمتل

الفالسفة من أمثال أنطوين فلو اعتربوا التناق

التجارب الدينية خيوضها الّبرش يف خمتلّ

األديّان دلّي ً
ال

جلي ًا ع كوهنا خاطئة؛ 2لكن سوينبورن أكد ع عدم كون هّ ه احلالّة دلّي ً
ال
ع بطالن التجارب الدينية وبرر رلك قائ ً
ال ليس من املستحيل أن يتج اهلل يف
خمتل

الثقافات هبيئات وأسامء خمتلفة ،وبطبيعة احلال هنا قضّايا متناقضّة يف

ه ا الصعيد مثل اليهود األرثوركس ال ين يرفضون عقيدة التجسم لهلله عندم
املسيحيني ويفندوهنا بشدة ،وحت هنا يمكّن تربيّر مّا حيّدث أو ركّر سّبا
(1) Richard Swinburne, 2004, The existence of God, p. 310 _ 315.
(2) Antony Flew, 1996, God and philosophy, Hutchinson, Michigan, p. 120.
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وجيّّه لّّه بحيّ تبقّ مصّّداقية التجربّّة الدينيّّة عّ حاهلّّا ،حيّ يقّّال
ب صوص ه ه العقيدة املتناقضة إرا ثب أن جتسم اهلل خمالف ًا حلكم العقل ،ففّي
ه ه احلالة تصبح التجربة مرفوضة ول مصداقية هلا ،لكن إرا سّاق كّل واحّد
من الطرفني أدلة وبراهني إلثبات رؤيته وجتربته الدينية وم يّتم نقّ

القواعّد

العقلية الثابتة ،فهنا ب مكان كل منهام التمسك بتجربته ولّيس هنّا إلّزام ألن
ينسحا عن رأيه ،بل يكفي أن يتجاوزا عن التفريعّات واملسّائل اجلزئيّة كّي
حيدث اتفاق فيام بينهام لتجاوز ه ه العقبة.
خالصة الكالم أن ه ه احلالت ليس من شعهنا تفنيد مصّداقية التجّارب
الدينية من أساسها.
اإلشكال ا خر ال ي يطرح يف ه ا املضامر هّو أن بعّ

دعّاة التجّارب

الدينية ليس لدهيم جتارب سابقة يعتمدون عليهّا إلثبّات مصّداقية جتّارهبم
الالحقة.
الرد ال ي ركره سوينبورن ع ه ا اإلشكال فحّواه عّدم وجّود رضورة
ألن تكون كل جتربة مسبوقة بتجارب أخرى كي تثب مصداقيتها ،ومثال رلك
أننا قادرون ع معرفة إنسان يف أول لقاء معه ورلك بعد أن ركرت لنا أوصّافه
وميزاته الفارقة ،فنحن هنا م ن

جتربة سابقة معه وم نشاهده وه ه هي املّرة

األوىل التي نجرب اللقاء به والتعرف عليه.
احلالة الثالثة :لو أن اهلل موجود حق ًا فهو ل بد أن يوجّد يف كّل مكّان دون
استثناء ،وع ه ا األساس ل يمكن افرتاض عدم قدرة البرشّ عّ جتربتّه إل
عندما يكون معدوم ًا من األساس وتصوره جمرد وهم من نسّج اخليّال ،وهّ ا
األمر ل يدعيه سوى امللحدين ال ين ينكرون وجوده مّن األسّاس لكّنهم ل
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ي كرون أي برهان قطعي يثب مزاعمهم اإلحلادية.
احلالة الرابعة :إرا أرعنا بكون اهلل موجود ًا وأقررنا بوجود جتّارب خيوضّها
البرش بشعنه ،فه ه التجارب يف الواقع مرتبطة به ومنبثقة من رات وجّوده ألنّه
علة العلل التي هي أكثر العلل تعثري ًا يف عام الوجود.
تعثري اهلل يف عام الوجود يتج أحيان ًا من خالل تغيري األحّداث والظّواهر
الطبيعية ،ويف أحيان أخرى يتج يف رحاب علل طبيعية ،لّ ا إن أردنّا إثبّات
كون ه ه التجارب الطبيعية ل ارتباط هلا باهلل فال حميه لنا يف هّ ه احلالّة مّن
ركر برهان يثب رلك ،وهنا بطبيعة احلال جيا أن نثب أول أن ل وجود لهلله
من األسّاس ألن البرشّية مجعّاء تعتقّد بعنّه العلّة األوىل واألساسّية لكافّة
القوانني احلاكمة ع

عام الطبيعة1.

لُ
نسريةُريتشاردُسوينبور ُنُيفُبوتقةُالنقدُوالتحلي ُ
النظرية التي تبناها الفيلسوف ريتشارد سوينبورن ترد عليها مؤاخّ ات يمكّن
تل يصها يف النقاط التالية:
 .1ل يوجد أي دليل عقيل يثب صواب مبدأ رسعّة التصّديق ،لّ ا حتّ إن
ادع الناس صوابه ضمن جتارهبم التي خيوضوهنا خالل حيا م الرتيبّة ،إل
أن الفيلسوف ال ي يتبع النهج العقيل الّدقيق ويبحّ عّن احلقّائق الثابتّة
بالدليل والربهان ،ل يعتقد به ع اإلطالق نظر ًا لنعدام الدليل عليه.
 .2ل بد من التمييز بني التجّارب احلسّية وغّري احلسّية ّ الروحيّة ّ ومّن
املؤكد أن البح عن كون إحدى التجارب معتربة أو غّري معتّربة واسّع
ومتشعا ،لكن مع رلك ن ترص املوضوع كام ييل :إثبات مّدى اعتبّار أو
(1) Richard Swinburne, 2004, The existence of God, p. 315 _ 320.
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عدم اعتبار التجارب احلسية ل يمكن تعميمه ع التجارب الدينية ،ومّن
ه ا املنطلق ادع سوينبورن أننا بمجرد مشّاهدة حمء حمسّوس جيّا أن
نحكم بمصداقيته ووجوده ع أرض الواقع وفق ًا ملبدأ رسعّة التصّديق،
وإثر رلك ينبغي لنا التصديق بالتجارب الدينية بمجرد حدوثها.
املؤاخ ة األساسية التي تطرح ع ه ا الرأي هّي عّدم إمكانيّة تعمّيم
األدلة التي تثب مصّداقية التجّارب احلسّية عّ التجّارب الدينيّة،
فالتجارب احلسية تتقوم ع أدلة وبراهني خاصة هبا سواء كان معتّربة
أو غري معتربة ،وبالتايل من اخلطع بمكان العتامد عليها إلثبّات صّواب
التجارب الدينية دون دليل قطعي.
 .3سوينبورن ركر أربع حالت أكد ع أهنا ل تعد وازع ًا لتفنيد مصّداقية
التجارب الدينية ،لكن املؤاخ ة التي تّرد عليّه يف هّ ا السّياق هّي أن
التجربة الدينية ليس أمر ًا ثابت ًا يف ه ه احلالت ،بل مشكو هبا ،إر كّام
هنا احتامل بكوهنا دينية يرد احتامل آخر مناق

حيكي عن كوهنّا غّري

دينية؛ ل ا ما السبيل املعتمد هنا للتميز بني ه ين النمطني مّن التجّارب
التي خيوضها البرش؟ من البدهيي لو م يكن لّدينا معيّار صّائا ودقيّق
نميز ع أساسه بني خمتل

أنامط التجارب ،ففي ه ه احلالّة ل بّد مّن

اإلرعان باحتامل عدم صواب مجيع التجارب دون استثناء.
 .4بع

الستدللت التي ركرها سوينبورن ترد عليها مؤاخ ات ،فعّ

سبيل املثال استنتج من مسعلة علية اإلله ّ تعثري اهلل ع كّل حمء يف عّام
الوجود ّ بعنه العلة األوىل واألساسّية لكافّة التجّارب التّي خيوضّها
البرش ،لكن ه ا الكالم يرد عليه مّا يّيل :كّون اهلل علّة العلّل والعلّة
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األوىل ل يتعارض مع مسعلة كون التجربّة ناشّئة مّن أوهّام أو قضّايا
طبيعية أو عقار خاص كعقاقري اهللوسّة ،كّام أن التنّاق

يف التجّارب

الدينية عاد ًة ما حيدث ع ضوء ادعاء كّل طّرف بعنّه شّاهد موضّوع
التجربة ّ جربه ّ بعينّه وبّالتامم والكّامل ،ويف هّ ه احلّالت عّاد ًة مّا
يتمسك برأيه ول يتنازل عنه مهام حصل ،ومن ثم ل جمال حلدوث اتفاق
بني الطرفني أو األطراف التي خاض جتارب دينية خمتلفة.
ث :تشابه التجارب الدينية مّع التجّارب احلسّية ّ الفيلسّوف
الرأ ُالثال ُ
وليام ألستون
الفيلسوف وليام ألستون طرح نظرية تشابه التجّارب الدينيّة مّع التجّارب
احلسية ،حي قال هو ومن ح ا ح وه كام أن التجارب احلسية توجد لّدينا يقينّ ًا
بام يتم

عنها من نتائج ومشاهدات ،ك لك ينشّع لّدينا يقّني مّن معطيّات

التجارب الدينية ،ومن ثم ل بد من اإلرعان هبا والتصديق بكل ما ينشع عنها.
فحوى ه ه النظرية أن اخلطع املحتمل يف التجربة الدينية ل خيتل

عّام هّو

حمتمل من أخطاء حتدث ضمن التجربة احلسّية ،وثمّرة رلّك إن ادعّي عّدم
مصداقية التجربة الدينية جيا عندئ ترسّية هّ ا األمّر عّ التجربّة احلسّية
مصداقيتها.

ورف
بع

الفالسفة الغربيني من أمثال جون هيك 1وكاي ياندل 2استدلوا ع

ه ا الّرأي كّام يّيل :مّثلام أن التجربّة اإلدراكيّة توجّد لّدينا أفكّار ًا معينّة
ب صوص عام املادة بحي تصبح ثواب بعد حدوثها ،ك ا هو احلّال بالنسّبة
(1) John Harwood Hick
(2) Keith Yandell
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إىل التجربة الدينية ،حي هلا القابلية ع إجياد معتقدات دينية لّدينا بالنسّبة إىل
اهلل وكل شعن قديس 1.فحوى ه ا الكالم أن الدليل ال ي يثب لنا صّواب مّا
حيصل لدينا عن طريق احلواس ب اته يثب لنّا صّواب مّا نحصّل عليّه مّن
جتاربنا الدينية وتوثيقه ،فكام أننا نتيقن بكون ه ه الوردة محراء اللّون ول أحّد
يشكك هب ا اليقني ك لك ينشع لدينا يقني بكون ما اكتنفنا مّن معتقّدات دينيّة
ع ضوء جتاربنا الروحية حقيقي ل غبار عليه؛ وه ه القضايا صادقة بالكامّل
وليس هنا

جمال لتفنيدها2.

ويف ه ا السياق قال كاي ياندل:
هناكُحقيقةُثابتةُفحواهاُأنّ ُجتار ُالبرشُاإلدراكيةُذاتُأ؛اازاءُظاهريااةُ
حمسوسةيُيفُحنيُأنّ ُجتارهبمُالدينيةُليساُهكذاُكامُهوُوا ُقعُاحلاااليُأ ُ
ّأّناُليساُحمسوسةُوبحدّ ُذاهتاُالُتثباُقضيةُ(اهللُمو؛ود)ُُ.
نسريُذلإُأنّ ُُالتجار ُالديني ُةُمكونةُمنُأ؛زاءُظاهريةُدينيةُقطعا ًايُ
االُأنّ ُالتجار ُاإلدراكيةُليساااُهكااذايُلااذاُالُيمكاانُاعتبااارُاإلدراكُ
سُبحدّ ُذاتهُدليّلًُعىلُو؛ودُا ُل ُايشءُاملااا ّد ُالااذ ُيستشا ُعرهُالب ُا ُارشُ
احل ُ
بحواسهمُُ...
حسبُالسسُاملنطقيةُيمكنُالقولُانّ ُمجيعُالتجااار ُالدينيااةُغااريُ
( )1تشارلز تاليافريو ،فلسفه دين در قرن بيستم (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسّّية إنشّّاء
اهلل رمحتّّي ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية اإليرانيّّة ،طهّّران ،منشّّورات مكتّّا سّّهروردي
للدراسات والنرش2003 ،م ،ص .439
( )2ديفيد بالني ،مبّّاين فلسّّفه ديّّن (باللغّّة الفارسّّية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية السّّيد حممّّود
موسوي ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،قم ،منشورات معهد دراسّّات العلّّوم والثقافّّة
اإلسالمية ،قم ،الطبعة األوىل2004 ،م ،ص .388
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صح ُيحةيُوهذهُالسسُاملنطقيةُبذاهتاُتطرحُذاتُاالحااتاملُبخصااووُ
ً
احلسيةُبحيثُيمكنُالقولُبعدمُمصداقيتهاُقاطبة ُُُ1.
التجار ُُ

وليام ألستون اعترب التجربة الدينية نمط ًا من اإلدرا احلس ،ل ا اعّرتض
عليه بع
صتل

الفالسفة بادعاء أن الصفات التّي يّتج لنّا اإللّه مّن خالهلّا
إىل حد كبري مع الصفات التي تتج فيها األشياء املاديّة؛ لكنّه دافّع

عن رأيه قائالً:
عادهًُماُنطرحُغالبيةُالمورُالساهرهُلناُباحلواسُضمنُم اااهيمُمقارنااةيُ
فعىلُسبيلُاملثالُنقولُانّ ُهذهُالااوردهُتشاابهُوردهُالسوساانُوطعاامُكااذاُ
فاكهةُتشابهُطعمُفاكهةُالنناسيُوهكذاُنشا ُبهُامل اااهيمُالتاايُنصااوغهاُ
ّ
بالنسبةُالُاإللهيُحيثُنشبهُجتّلُص اتهُلناُبامُندركااهُيفُرحااا ُجتاربناااُ
احلسيةُلكونناُنعتمدُيفُمعتقداتناُالدينيةُعىلُم اهيمُلشااياءُحمسوسااةُيفُ
ُعاملُالسواهرُضمنُرؤيةُمقارنةيُوعىلُهذاُالساسُنصفُجتاربناُالدينيةُ
بأوصافُملموسةُكيُيتسنّىُلناُادراكُكنههايُلذلإُنتو ّقعُمنُكا ّ
الُماانُ
حساانُ
خاضُجتربةُاهللُأنُخيربناُعاانُشااعورهُبااذلإُاملو؛ااودُالقااادرُامل ُ
الرؤوفُالرحيم ُُُ2.

تربيره ه ا م يقنع معارضيه ،فقد أشكلوا عليه بعن التجربة احلسية قد تكون
معتربة هب ا الشكل ،لكن ل يمكن ترسية ه ا األمر ع التجربة الدينيّة ،وهّو
( )1تشارلز تاليافريو ،فلسفه دين در قرن بيستم (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسّّية إنشّّاء
اهلل رمحتي ،ص .442 ّ 441
( )2وليام باين ألستون وآخرون ،درباره جتربه ديني (باللغة الفارسية) ،مقالت خمتارة انتقاهّّا
مايكل بيرتسّّون وآخّّرون ،ترمجّّه إىل الفارسّّية مالّّك حسّّيني ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية
اإليرانية ،طهران ،منشورات هرمس2010 ،م ،ص .45
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بدوره دافع عن رأيه قائالً:
ّ
كلُمؤاخذهُتردُعىلُالتجربةُالشااهودي ُةُاُالروحيا ُةُاُيفُالواقااعُتااردُعااىلُ
ُمسوغُلقبولُاحاادا اُورفااظُ
التجربةُاحلسيةُأيض ًا ُيُ1لذاُليسُهناكُأ ّ ّ
لخرتيُفامُهوُدليلكمُعىلُذلإ؟!ُكّلمكمُجمردُرأ ُذوقاايُالُيرتكاازُ
ُا
ّ
عىلُأسسُمنطقيةُوعقليةيُفلوُقلتمُ ُانّ ُالعقلُحيكمُبمصداقيةُماُيتوصلُ
اليهُماانُنتااائجُعااىلُضااوءُالتجااار ُاحلساايةيُكااذلإُجياابُأنُحيكاامُ
ُأّناُتتناااغمُ
ماُيتم
ُالتوصلُاليهُيفُرحا ُالتجار ُالدينيةيُأ ّ
ّ
بمصداقي ُةُ ّ
معُالسسُالعقليةُحاهلاُحالُالتجار ُاحلسية ُُُ2.

اجلدير بال كر هنا أن ه ا الفيلسّوف أكّد عّ كّون أصّحاب التجّارب
الدينية كلهم يصفون اإلله بالقتدار والرأفة والرمحة ،حي يدركونه يف رحّاب
ه ه الصفات ،وه ا األمر مشهود يف املجتمعات البرشّية منّ القّدم ومّا زال
قائ ًام حت عرصنا الراهن كام هو حال النتّائج التّي توصّلوا إليهّا عّ ضّوء
جتارهبم احلسية 3.وأضاف يف ه ا السياق أن اإلدرا احلس مكّون مّن ثالثّة
أجزاء هي ِ
املدر  ،وع ه ا األساس قال إن صّاحا
املدر
واملدر وظهور َ
َ
التجربة الدينية يتج له اإلله يف رحاب جتربته الدينية ه ه.
جون هيك قال هب ا اخلصوص:
( )1املصدر السابق ،ص .50
( )2وليام وايراي  ،فلسفه دين (باللغة الفارسّّية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية عّّيل رضّّا كرمّّاين،
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،قم ،منشورات مؤسسة اإلمام اخلميني للتعلّّيم والبحّّوث
العلمية2011 ،م ،ص .281
( )3وليام باين ألستون وآخرون ،درباره جتربه ديني (باللغة الفارسية) ،مقالت خمتارة انتقاهّّا
مايكل بيرتسون وآخرون ،ص .46
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غايةُماُيفُالمرُأنّ ُالناسُالُيشكّونُبو؛ودُاملا ّدهُنسر ًاُلسهورهاااُللعيااانُ
الُ ّأّنمُيشكّونُباإللااهُبسااببُعاادمُظهااورهُيفُأ؛اازاءُاملااا ّدهُبا ّدعاااءُأنّ ُ
اُ
ّ
يةُمثارُللشإُوالرتديدُيفُمصداقيةُو؛ااودهُعااىلُ
خ اء ُهُعنُاحلواسُاملا ّد
أرضُالوُاقع ُُُ1.

ركر الفالسفة الغربيون ثالثة أوجه اختالف بني التجارب الدينية واحلسّية
هي كالتايل:
الختالف األول :مجيع الناس خيوضون جتّارب حسّية خالفّ ًا للتجّارب
الدينية (الشهودية ّ الروحية) ألن القليل منهم خيوضوهنا.
الختالف الثاين :التجارب احلسية رافق وما زال ترافق البرشّ عّ مّر
العصور بينام التجارب الدينية ليس ك لك.
الخّتالف الثالّ  :التجّارب احلسّّية متّنح البّّرش معلومّات واضّّحة
وتفصيلية ،يف حني أن التجارب الدينية غاية ما ينّتج عنهّا معلومّات غامضّة
وحمدودة لدرجة أن أهم وأدق جتربة دينية ل متنحنا أية تفاصيل يمكن أن تقّارن
مع أدن التجارب احلسية.
وليام ألستون أرعن هب ه الختالفات لكنه رف

رأي مّن اعتربهّا وازعّ ًا

لوجود اختالف بنيوي بني التجارب احلسّية والدينيّة مّربر ًا رلّك بّعن كثّرة
تكرار التجربة ومقدار املعلومّات التّي تتحصّل منهّا ل ارتبّاط هلّام هبيئتهّا
األساسّّية مّّن حيّ كوهنّا جتربّّة ،ويف هّ ا السّّياق ركّّر رأيّّه بالنسّّبة إىل
الختالفني األول والثاين قائالً:
( )1جون هيك ،فلسفه دين (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية هبزاد سّّالكي ،اجلمهوريّّة
اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشورات اهلدى2011 ،م ،ص .177
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نُخيوضااهاُالُيعاادّ ُذريعا ًةُلت ني ُادهاُماانُ
ق ّلةُالتجار ُالدينيااةُوعااددُما ُ
الساسيُفهلُيمكنُلعاقلُا ّدعاءُأنّ ُجتار ُالعاملُالكبريُألربتُأينشتاينُ
التيُطرحُعىلُأساسهاُنسريتهُالنسبيةُالشهريهيُ ّ
أقلُشااأن ًاُماانُالتجااار ُ
احلسيةُالتيُخيوضهاُعامةُالناس؟!ُفياااُتاارتُهاالُماانُالصااوا ُاعتبااارُ
ّ
ً
اداعيُأّنااُتاار؛حُ
ُالعوامُأكثرُقيمةُ ُمنُجتار ُهذاُالعاملُاخلبااريُبا
جتار
ّ
بسببُكثرهتاُوتنوعها؟!ُُ
وأماُبالنسبةُالُاالختّلفُالثالثُفقاادُاعتااربُالت صاايلُيفُمضااامنيُ
ّ
القضاياُجمردُأمرُث ُانو ُوليسُلهُذلإُالتأثريُالكبااريُالااذ ُماانُشااأنهُأنُ
ّ
جيعلهاُأفضلُمنُغريهايُفاحلواسُبااذاهتاُالُمتنحناااُمعلوماااتُت صاايل ُيةُ
دائ ًاميُبلُأحيان ًاُنستنتجُمنهاُماُهوُت صيّلُويفُأحيانُأخرتُنستنتجُمنهاااُ
ُماُننالهُمنُحاسةُالشم ّ
ُأقلُ
شيئ ًاُقليلُالت اصيليُومنُالدلةُع ُ
ىلُذلإُأنّ
ّ
صيّلًُمم ّاُنحصلُعليهُمنُحاسةُالبرصيُلكنُرغمُذلإُالُأحاادُيقااولُ
ت ُ
بالشم ُلذاُمنُالباادهييُ
انّ ُماُندركهُبالبرصُيمنحناُمعرف ًةُأكثرُمم ّاُندرك ُهُ
ّ
ليسُهناكُأ ّ ُسببُيدعوناُلنُنعتربُاملعلوماتُالقليلةُعديمةُالقيمااةُأوُ
ّأّناُأدنىُقيم ًُةُمعرفي ًةُمنُاملعلوماتُالكثريه ُُُ1.
كامُأكّدُعىلُأنّ ُاحلواسُاخلمسةُليساُبذاتُالك اءهُوال اعليةُلدتُ
مجيعُالناسيُاذُترتاوحُبنيُالشدّ هُوالضعفُمنُشخصُالُ ُآخرُبحساابُ
ّ
قابلياتهُاجلسامنيةُوواقعناُاال؛تامعيُيدل ّ
ُبكلُوضوحُعىلُو؛ودُضااعفُ
ح ّت اىُانّ ُبعضااهمُ
أوُنقااصُعناادُبعااظُالناااسُيفُبعااظُحواسااهميُو ُ
حمرومونُمنُاحدتُاحل ُواسُأوُبعضهاُمثلُالعمىُاملحرومُماانُحاسااةُ
(1) William P. Alston, 1998, Religious experience justifies religious belief, in:
contemporary debates in philosophy of religion, Michael L. Peterson and
Raymond J. Van Arragon, Blackwell, USA, p. 139 _ 140.
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البرصُوالصمُاملحرومُمنُحاسةُالسمع ُلكنُمعُذلإُالُأحدُيدّ عيُأنّ ُ
ّ
حاستيُُالبرصُوالسمعُالُقيمةُهلامُلكونُالبعظُحمرومُمنهام ُُُ1.

يف ختام كالمه حول ه ا املوضّوع خلّه إىل القّول بعّدم حجيّة كثّرة
التجارب أو قلتها وتفصّيلها أو عّدم تفصّيلها ،فهّ ه األمّور ل تعّد وازعّ ًا
لتحديد مدى مصداقيتها وبطالهنا ،فربام يعود السبا يف قلة التجّارب الدينيّة
وغموض بع
الناس ع

جوانبها إىل كوهنا بحاجة إىل قابليات خاصة ل يمتلكهّا مجيّع

حد سواء2.

نسريةُوليامُألستونُيفُبوتقةُالنقدُوالتحليلُُ
سوف ن كر يف الرأي ال ي اخرتناه ب صوص موضّوع هّ ه املقالّة أن علمنّا
بوجود اهلل ع غرار علمنا بصفات راته املقدسة باعتبّار أنّه مّن سّنخ العلّم
احلضوري ّ البدهيي ّ ل ا ب مكاننا إثبات مصداقيته دون احلاجة إىل مقارنته مّع
احلقائق املادية التي نستشّعرها بّاحلواس اخلمسّة ،لكّن األمّر لّيس كّ لك
بالنسبة إىل مجيع التجارب الدينية ،بل ل بد من تفكيك البحّ بالشّكل التّايل
ع ضوء أوجه الشبه والختالف بني التجربتني الدينية واحلسية:
أولً :هل التجارب الدينية تشّابه التجّارب احلسّية مّن مجيّع جوانبهّا؟

( )1مايكل بيرتسون وآخرون ،عقل و اعتقاد ديني (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية أمحد
نراقي وإبراهيم سلطاين ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيّّة ،طهّّران ،منشّّورات طّّرح نّّو،
1998م ،ص .45 ّ 43
(2) William P. Alston, 2012, Perceiving God, in: philosophy of religion and
anthology, edited by Louis Poyman and Rea Michael, sixth edition,
Wadsworth, Boston, p. 244.
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بالتعكيد كال ،ألن احلس هو املضامر األسايس لتجيل القضايا املادية ّ املحسوسّة ّ
يف حني أن التجارب الدينية ل يمكن أن تتبلور يف رحاب اإلدرا احلس ،لكن
ً
حسية لكن موضوعها عبارة عن حمء خّارج
ربام تكون واسطة التجربة الدينية
عن نطاق احلس واملادة.
ثاني ًا :سّوا ًء اختلفّ التجّارب الدينيّة راتيّ ًا مّع التجّارب احلسّية أو م
صتل  ،هل يمكن اعتبارمها من سنخ واحد نظر ًا لوجود تشابه كبري بينهّا؟ أي
هل يمكن ادعاء أن مصّداقية التجربّة الدينيّة عّ غّرار مصّداقية التجربّة
احلسية؟ يبدو أن النتائج التي تّتم

عّن املقارنّة بّني هّ ين النّوعني مّن

ً
صائبة ع اإلطالق ،ورلك ملا ييل:
التجارب ل تثب كون التجارب الدينية
 .1هنا مرتكزات علمية ثابتة ومعتمدة يمكن اللجّوء إليهّا عّ صّعيد
تقيّيم التجّّارب احلسّّية بغيّّة إثبّات مّّدى مصّّداقيتها ،لكّّن ليسّ لّّدينا
مرتكزات علمية ثابتة ومعتمدة إلثبات مصداقية التجارب الدينية.
عندما يطرأ خطع ع التجربة احلسية يمكن تالفيّه فّيام بعّد بكّل سّهولة
اعتامد ًا ع وسائل وأسس علمية ومن ثم يتسن لنا إثبات مصّداقيتها وكسّا
يقني منها 1،لكن األمر ليس هب ا الشكل بالنسبة إىل التجربة الدينية ،فهّي ليسّ
( )1جتدر اإلشارة هنا إىل وجود خالف بني العلامء واملفكرين املعارصين حّّول مّّا إن كانّ
التجربة احلسية متنحنا اليقني بموضوعها أو أهنا جمرد وسيلة عملية يمكّّن العّّتامد عليهّّا
لوضع حلول لبع
علينا بغ

اإلشكاليات التي تكتن أرهاننا ومعرفّّة حقّّائق القضّّايا الغامضّّة

النظر عام إن كان متنحنا اليقني أو ل.

ه ه القضية أثارت جد ً
ل يف املباح املطروحة ع صعيد فلسفة العلّّم يف العرصّ احلّّدي ،
لكن من املؤكد أن العلوم التجريبية ّ حت حسّّا الرؤيّّة الرباغامتيّّة ّ رات خلفيّّة قويّّة
لكوهنا خاضعة لالختبار والتجارب املكررة ،لّ لك حتولّ إىل قضّّايا هامّّة رات نتّّائج
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مضامر ًا لالختبار والتجربة املكررة والدقيقّة؛ وهّ ا يعنّي أن التجّارب احلسّية
عنها نتائج مشرتكة كلها قابلّة للتحليّل والتقيّيم يف رحّاب الختبّار

تتم

والتجربة ،ومثال رلك العتقاد السائد بّني مجيّع البّّرش بكّون اليّد حتّرتق إرا
لمس النار ،فال أحد يشكك هب ه احلقيقة الثابتة اليقينيّة ،لّ ا لّو شّك هبّا أي
إنسان ب مكانه جتربتها إلزالة شكه حت يعرف حقيقتها بكل وضوح وسّهولة؛ يف
حني أن التجارب الدينية ليس هب ا الشكل والنتائج التي ترتتا عليها ليسّ
من سنخ واحد ،كام أن النتائج التي يتوصل إليها صّاحا التجربّة صّته بّه
وتتداع آثارها عليه فقط لكوهنا متقومة ع توجهاته السّيكولوجية امل تصّة
بش صيته ،ل ا ل يمكن ترسيتها ع غريه خالفّ ًا للتجّارب احلسّية التّي هلّا
تداعيات مشرتكة قابلة لالختبار والتجربة من قبل الناس كافة.
بع

الفالسفة الغربيني فندوا ه ا اإلشكال من أساسه عرب التشكيك بنتّائج

التجارب احلسية ،فال أحد برأهيم يب بكون هّ ه التجّارب عبّارة عّن مرتكّز
أسايس ومستقل يمكن العتامد عليه إلثبات مصداقية ما يتم حتصيله عّن طريّق
اإلدرا احلس ،ومن مجلة األسئلة التّي طرحوهّا يف هّ ا املضّامر :هّل يمكّن
تصور أن النتائج التي تتوصل إليها منظومتنا اإلدراكية بعرسهّا خاطئّة؟ اإلجابّة
التي ركروها هي عدم وجود ما يمنحنا اليقني بكّون كّل مّا نحصّل عليّه مّن
منظومتنا اإلدراكية صائا ،فهنا احتامل أن يكون خاط ،بالكامل ،ل ا ليس مّن
الصواب بمكان تفنيد مصداقية التجربة الدينية ملجرد عدم إمكانية إعادة النظّر يف
املعتقدات التي تتم

عنها أو اختبارها وجتربتها من جديّد 1.هّ ه اإلجابّة ل

عملية ومعتربة يف حياة البرش؛ يف حني أن التجارب الدينية ليس ك لك.
( )1تشارلز تاليافريو ،فلسفه دين در قرن بيستم (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسّّية إنشّّاء
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ً
ً
مقارنة مّع التجربّة
صائبة ألن بحثنا يتمحور حول مصداقية التجربة الدينية
تبدو
احلسية ،ول شك يف أن تفنيد كافّة النتّائج التّي تّتم

عّن إدرا منظومتنّا

احلسية وزعم خطئها بالكامل ،هو رضب من السفسطة وجمرد رؤية نسّبية؛ وقّد
تم تفنيد رأهيم ه ا يف حمله بعدلة وبراهني قطعية.
 .2التجارب احلسية ليس متناقضة فيام بينها ،وحتّ لّو وجّدت بعّ
التناقضات الثانوية فيام بينها باإلمكّان تالفيهّا بكّل سّهولة؛ بيّنام التجّارب
الدينية حمفوفة بتناقضات كثرية ،ومن ه ا املنطلق ل يمكن ادعاء أن كّل جتربّة
ً
صادقة ،بل منها ما هو باطل من أساسه ول صواب له.
دينية جيا أن تكون
الرأ ُالراب ُع :ثالثّة أدلّة إلثبّات واقعيّة التجّارب الدينيّة ّ الفيلسّوف
رودول

أوتو

الفيلسوف رودول

أوتو 1ركر ثالثة طرق أو أدلّة يمكّن العّتامد عليهّا

إلثبات مصداقية التجارب الدينيّة ،لكّن أدلتّه هّ ه متحّورت حّول إثبّات
مصداقية جتربة وجّود اإللّه (املّاينو) ّ جتربّة الّروح املقدسّة ّ فحسّا ول
ارتباط هلا بسائر التجارب الدينية ،ويمكن تل يه آرائه يف النقاط التالية:
 .1وجود احتاد نوعي بني املشاعر الدينية
رودول

أوتو اعترب املشاعر الدينية ع غرار الظواهر الفينومينولوجية مّن

حي كوهنا متجدة نوعي ًا ،أي أهنا من سّنخ واحّد ،ويف هّ ا السّياق قّال إن
إثارة كل شعور لدى اإلنسان يقتيض وجود قدرة هلا القابلية عّ رلّك ،وهّ ه
القدرة هي املاينو ّ الروح املقدسة ّ فقط ل غري باعتبارها كائن ًا ل يمكن إدراكّه
اهلل رمحتي ،ص .451

(1) Rudolf Otto
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بالقوى العقلية.
 .2املشاعر الروحية عبارة عن تداعيات تتم

عن واقعية التجارب

املشاعر التي تتمحور حول املاينو هي يف احلقيقّة حّالت خاصّة تكتنّ
اإلنسان ول تشّابه املشّاعر املتعارفّة ،حيّ تتبلّور عّ هيئّة هيبّة وحّرية
وإعجاب ورغبة ب لك األمر القديس املتعايل ،وع أسّاس هّ ه املشّاعر جيّد
نفسه أمام كائن آخر يف غاية العظمة واجلالل واجلامل والكامل؛ ول شّك يف أن
شعور ًا كه ا ل يمكن أن يتحقق إل عند وجود ه ا الكائن العظّيم عّ أرض
الواقع رغم عدم وجود دليل عقيل يثب رلك.
 .3العناية اإلهلية
جتربة املاينو حسا املبادئ الالهوتية واملفاهيم الدينيّة حتكّي عّن شّمول
العناية اإلهلية لصاحبها ،وهي يف احلقيقة واحدة من مصاديق الوحي.
يف ه ا السياق أكد رودول أوتو عّ رضورة اعتبّار سّيكولوجيا الّدين
وتعرخيه من مجلة األلطاف والعنايات اإلهلية ،وجتربة املاينو بحد را ا تّدل عّ
حاجة اإلنسان إىل القيم واملبادئ املتعالية ،ومن ثم فهي ع ضّوء منحّه هّ ه
القيم واملبادئ تقهره وصضعه هلا ،مما يعني أنه ينال العناية اإلهلية بفضلها والتّي
تتجسد يف اإليامن احلقيقي.
ً
ً
معرفية مستقل ًة يمكن اعتبارهّا
قابلية
اإليامن ّ التدين ّ يفعل لدى اإلنسان
عنرص ًا مكنون ًا مسبق ًا يف نفسه ومسّتودع ًا يف روحّه يمكنّه مّن إدرا حقيقّة
قدسية متعالية أرق وأسام من احلقائق املادية املحسوسة ،وعّ هّ ا األسّاس
تتحد روحه مع ه

ه احلقيقة القدسية1.

( )1عيل شريواين ،مباين نظري جتربه ديني (باللغة الفارسية) ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيّّة،
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نسريةُرودولفُ ُأوتوُيفُبوتقةُُالنقدُوالتحليلُُ
األدلة الثالثة التي ركرها الفيلسوف رودول أوتو إلثبات مصداقية التجّارب
ً
كافية يف ه ا املضامر ول تفي بالغرض بكل تعكيد ،فعنّدما يقّال
الدينية ليس
إن اهلل هو منشع املشاعر واحلالت اخلاصة التّي تكتنّ

الّنفس اإلنسّانية ول

وجود لعنرص آخر باطني ًا كان أو خارجي ًا ،أي أن جمرد ادعاء أن الوحدة النوعيّة
للتجارب الدينية منبثقة من أمر غيبي ّ إهلي ّ ل يعترب دلي ً
ال إلثبّات املطلّوب،
بل هو حم

ادعاء ويبق بحاجة إىل ما يثب صوابه.

وأما دليله الثال ال ي يتمحّور حّول العنايّة اإلهليّة ،حتّ إن افرتضّنا
ً
رريعة لتفنيد آراء امللحدين الّ ين ينكّرون وجّود
صوابه لكن ل يمكن اصاره
اهلل من األساس ،فهو يف احلقيقة ل يعد دلي ً
ال مقنع ًا هلم.
بع

الفالسفة والباحثني حاولوا إثبات صواب نظرية رودول

أوتّو ول

سيام الدليالن األول والثاين ،وخالصة كالمهم كالتايل:
ُا ُلتجربةُالدينيةُعبارهُعنُشعورُحقيقيُيكتنفُاإلنسانُاملتدينيُوحقيقتهُ
هيُمنُالمورُاملضافةُالتيُالُتتح ّققُبدونُحت ّققُموضوعهايُأ ُأنّ ُهااذاُ
الشعورُالُيمكنُأنُي ُكتنفُاإلنسانُماُملُيكنُموضوعهُواقعي ًايُلذاُفهااوُ
عىلُغرارُالعلمُاحلقيقيُالذ ُيتقومُعىلُو؛ودُمعلوماتُحقيقيا ُةُومثاالُ
احلبُاحلقيقيُالذ ُيتقومُعىلُو؛ودُحمبو ُحقيقي ُومنُهااذاُاملنطلااقُ
ّ
الُينشااأُاالُعناادُو؛ااودُأماارُحقيقاايُ
يثباُأنّ ُالشعورُباالرتباطُاملطلااقُ ُ
ترتبطُبهُالروحيُوهذُاُالمرُبطبيعةُاحلالُالُبدّ ُأنُيتناسبُمعُشااأنُهااذاُ
الشعوريُومنُثمُالُبدّ ُمنُكونهُمطلق ًاُكيُيتح ّققُاالرتب ُاطُاملطلقُمعهُُ.
ّ
قم ،منشورات بوستان كتاب ،الطبعة الثانية2009 ،م ،ص .90 ّ 84

ُُ❖ُُ58التجربةُالديني ُة

ّ
هذاُالتشبيهُللتجربةُالدينيةُيدلُعىلُكونُمتع ّلقهاُواقعيا ًايُلااذاُفهاايُ
عىلُغرارُاملعنىُالذ ُتبنّاهُبعظُامل كّرينُاملسلمنيُوطرحااوهُيفُرحااا ُ
برها ُنُال طره ُُُ1.

ً
مضّافة ل
اإلشكال ال ي يرد ع ه ا الستدلل فحواه أن كّون التجربّة
يعد دلي ً
ال يثب كائن ًا مضاف ًا بغ

النظر عن كونه رهنيّ ًا أو خارجيّ ًا ،فالبحّ

عام إن كان جمرد أمر رهني أو أمر ًا حقيقي ًا هّو يف الواقّع جمّرد تقريّر ملضّمون
املوضوع ل يعترب دلي ً
ال معتمد ًا إلثبات املدع .
س :التفكيّك بّني التجّارب الدينيّة التّي خيوضّها النّاس ّ
الرأ ُاخلام ُ
الفيلسوف وليام جيمس
الفيلسوف وليام جيمس 2طرح نظرية فحواها أن النتائج التي حيصل عليهّا
صاحا التجربة الدينية رات تعثري عليه فقط فيام ينشع لديه من معتقدات دينيّة،
حي فكك بني التجارب الدينية التي خيوضّها النّاس ،وعّ هّ ا األسّاس
اعتربها حج ًة ع صاحبها فحسا ،ومما قاله يف ه ا السياق:
هناكُحقيقةُسيكولو؛يةُمضااموّناُأنّ ُاحلاااالتُالروحيا ُةُاُالشااهودي ُةُاُ
ااُحجاةُعااىلُماانُ
التيُتكتنفُاإلنسانُعبارهُحقائقُواضحةُوثابتةُلكنّها ّ
جيرهباُفقطيُفصاحبُالتجربةُقدُولجُفيهاُبن سهُومنُهذاُاملنطلااقُلديااهُ
ّ
يقنيُبعدمُصوا ُاعرتاضُأصااحا ُالنزعااةُالعقليااةُعااىلُمصااداقيتها ُيُ
فحينامُخيوضُاإلنسانُهذاُالنوعُمنُالتجااار ُالروحيااةُوحيصاالُلديااهُ
يقنيُبنتائجهاُسوفُتنشأُلديهُقاب ُليااةُروحيااةُيعااياُيفُرحاهبااا ُلااذاُالُ
( )1عيل رباين كلبايكاين ،در آمدي بر كالم جديد (باللغة الفارسّّية) ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية
اإليرانية ،قم ،منشورات هاجر ،الطبعة اخلامسة2010 ،م ،ص .180 ّ 179
(2) William James
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يمكنُلألغلبيةُمنُالبرشُارغامهُعىلُاإل ُذعانُ رائهمُوالعياُبنمطُآخرُ
خيتلفُعا ّاامُلديااهُماانُمعتقااداتُبااداعيُأنّ ُجتااارهبمُاحلساايةُأكثاارُماانُ
التج ُار ُالدينية ُُُ1.

وحتدث ع لسان ال ين م خيوضوا جتارب دينية قائالً:
اإلنسانُالذ ُحياارمُماانُالتجااار ُالروحيااةُاُالشااهوديةُاُوالُيشااعرُ
اقُلصااحا ُهااذهُالتجااار ُأنُ
بالنداءُالبا
ااطنيُاملو؛اهُلبدنااهيُالُحيا ّ
ّ
يرغموهُعىلُاإلذعانُملاُتوصلواُاليهُمنُنتائجُكيُينجوُمنُضّلله ُبلُ
ّ
غايةُماُيفُالمرُأ ّنُصاحبُهااذهُالتجااار ُيااذكرهُبأشااياءُعااىلُهيئااةُ
فرضياتُوقضاياُحمتملةُ2.

نسريةُوليامُ؛يمسُيفُبوتقةُالنقدُوالتحليلُُ
التفكيك بني صاحا التجربة وغريه برأي الفيلسوف وليام جيمس ل صّواب
له كام يبدو من الشواهد الدالة ع املوضوع ،فلو كان التجّارب الدينيّة غّري
معتربة ول مصداقية هلا ،ل حميه لنا مّن نبّ ها كافّ ًة ول فّرق يف رلّك بّني
صاحا التجربة وغريه ،أي أن صاحا التجربة نفسه جيا أن ل يعتني هبا مّن
منطلق عدم مصداقيتها ابتدا ًء؛ ولو كان معتربة وصادقة ففي ه ه احلالة تثبّ
مصداقيتها لصاحبها ولغريه ع حد سّواء ،أي أهنّا تكّون حجّة عّ مجيّع
الناس دون استثناء ول خيته اعتبارها بصاحبها فحسا.
اجلدير بال كر أننا نطرح املوضوع هنا ضمن مبح فلسفي ع ضوء رؤيّة
( )1وليام باين ألستون وآخرون ،درباره جتربه ديني (باللغة الفارسية) ،مقالت خمتارة انتقاهّّا
مايكل بيرتسون وآخرون ،ص .45 ّ 44
( )2املصدر السابق ،ص .25
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واقعية باعتبار أن التجارب الدينية حقائق ثابتة وليس أوهام من نسّج اخليّال
كام يدعي البع

 ،ل ا إن اعتقد صاحا التجربة الدينية بام ثب لّه مّن خّالل

حالته الروحية والشهودية فهو عّ حّق ورؤيتّه صّائبة ،ومّن ثّم ل اعتبّار
لرفضها من قبل ا خرين ،أي أهنا حجة عندما تتحقق وعدم اعتقّاد ا خّرين
هبا ل يمس بمصداقيتها ع اإلطالق؛ وثمرة رلك أن ه ا النوع من التجّارب
سواء كان منطبق ًا مع الواقع إو م يكن ك لك ،ل وجه للتفصيل والتفكيك بّني
صاحبها وغريه ،ألن اليشء إرا كان منطبق ًا مع الواقع حق ًا يعد معترب ًا لدى مجيع
الناس دون استثناء ،ولو كان غري منطبق مع الواقع فال اعتبار له عّ اإلطّالق
مثل التجارب احلسية ،فع سبيل املثال لو ركر ش ه جتربة سفر وقال لقومّه
يف ك ا بلد توجد مدينة اسمها ك ا وقد زر ا بنفس ،يف ه ه احلالة تعّد جتربتّه
الش صية ه ه حج ًة عليه وع كل من أخربه هبا ،وكّ ا هّو حّال التجّارب
ً
يقينية وثب رلك بالدليل ،فهي معتربة وحجّة عّ النّاس
الدينية ،ف را كان
كاف ًة وليس ع صاحبها فقط .طبع ًا ل نعني من رلك أن التجارب الدينيّة مّن
سنخ التجارب احلسية ول صتل

عنها ،بل املقصود هو أن كل مصّدر معّريف

عندما يمنحنا حقائق ثابتة ويقينية فال بد لكل إنسان أن ي عن هب ه احلقّائق ول
يمس بمصداقيتها ،ومن ه ا املنطلق ل صواب للقّول بّعن صّاحا التجربّة
جيا أن يؤمن بتجربته وغريه ليس ملزم ًا ب لك.

الرأ ُاملختارُُ
بعّّد أن ركرنّّا النظريّّات اخلمسّّة التّّي طرحهّّا بع ّ

الفالسّّفة الغّّربيني

ب صوص تعيني مصداقية التجارب الدينية ،نشّري فّيام يّيل إىل الّرأي امل تّار
ً
ً
سادسة.
نظرية
ال ي نراه أنسا وأصح ويمكن اعتباره
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التجارب الدينية نوعان كام ييل:
النّّوع األول :جتّّارب ل يّّدر اإلنسّّان مواضّّيعها عّّن طريّّق علمّّه
احلضوري (البدهيي أو الفطري)
يبدو أن ه ا النوع من التجارب ليس يقيني ًا ول دليل ع كون ما يّتم
عنه منطبق ًا مع الواقع حق ًا ،فلربام يكون من نسج الوهم واخليال.
صحيح أن الشعور ال ي يكتن

اإلنسان عبارة عن علّم حضّوري لكّن

ه ا األمر ل ينطبق ع موضوعه يف مجيع احلالت ،أي أن موضّوعه ل يّدر
أحيان ًا يف رحاب علم حضّوري ،بّل قّد يكّون ناشّئ ًا مّن حمّ

تصّورات

وأوهام ش صية وما أكثر التجارب الروحية ّ الشهودية ّ التّي هّي مّن هّ ا
النمط ،ومن ه ا املنطلق حيدث تعارض واختالف بني خمتل

التجارب الدينية

التي خيوضها البرش ،ويف ه ا السياق قال آية اهلل عبد اهلل اجلوادي ا ميل:
ً
شاهدُفيهاُشيئ ًاُباطنيا ًاُيفُعاااملُاليقسااةُأوُاملناااميُويفُ
امُيوا؛هُاإلنسانُحالةُي ُ
ر ّب
اُمشاهدتهُهيُشااخصُ
هذهُاحلالةُقدُيتصورُأنّهُكمنُتل ّقىُاهلام ًاُكامُلوُكان ُ
صالحيُلكنُمعُذلإُليسُلديهُأ ّ ُيقاانيُعلماايُبااامُرأتُلنّ ُهااذهُالرؤيااةُملُ
تو؛دُلديهُغريُالسنُورُّبامُتكونُجمردُحالةُن سيةُأوُحتّىُشيطانية ُُ1.
ّ

هنا من يدعي أن مجيع املكاشفات الروحية ّ الشّهودية ّ صّادقة لكوهنّا
ً
عرضة لل طع فيام لو كانّ مّن سّنخ
من سنخ العلم احلضوري ،لكنها تكون
العلم احلصويل.

ه ا الكالم خاط ،بكل تعكيد ،فلو قبلناه ل بّد مّن اإلرعّان حينئّ ٍ بعّدم

( )1عبّّد اهلل اجلّّوادي ا مّّيل ،تبيّّني بّّراهني اثبّّات خّّدا (باللغّّة الفارسّّية) ،اجلمهوريّّة
اإلسالمية اإليرانية ،قم ،منشورات إرساء ،الطبعة السادسة2011 ،م ،ص .274
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وجود ما يضمن حتقق العلم احلضوري لدى اإلنسان ألن كل ما لديه نالّه عّن
طريق علمه احلصويل ،ولو قيل إنه غري قادر عّ ترمجّة مشّاهداته احلضّورية
ّ جتاربه البدهيية الثابتة ّ إىل علوم حصولية ب ات هيئتها احلقيقية ،ففي ه ه احلالّة
ل يبق للعلم احلضوري أي أثر ول فائدة ،بل يزول من أساسه .لكن لّو كّان
املقصود أن اإلنسان ي كر شيئ ًا فيام وراء موضوع العلم احلضوري بحي طبّق
ما حصل عليه حضوري ًا ع حمء آخر بشّكل خّاط ،،يكّون الّرأي املّ كور
صائب ًا ،إل أن املشكلة تكمن يف أن الشّواهد التعرخييّة حتكّي عّن الكثّري مّن
املكاشفات الروحانية التي ي كر أصحاهبا ما شاهدوه فيها بادعاء أن نفّس هّ ا
األمر املشهود حيكي عن نفسه دون أن يفرسوا املوضّوع أو يطبقونّه عّ حمء
مفهوم ،وه ه املشاهدات ل تنطبق مع الواقع من أساسها.
آية اهلل عبد اهلل اجلوادي ا ميل قال يف ه ا السياق:
يتصورُالبعظُأنّ ُصاحبُالتجربةُالدينيةُماُدامُقااادر ًاُعااىلُاملشاااهداتُ
ّ
الروحانيةُفكلُماُيراهُالُبدّ ُأنُيكونُصائب ًاُوالُتردُعليهُأ ّيةُشاابهةُتااذكرُ
ّ
ّ
يكتنفُالشإُمشاااهداتهُبعاادُأنُ
والُشإُيفُمصداقيةُمشاهداتهيُحيثُ
تنتهيُمكاش تهُوينتقلُالُعاملُالعلمُاحلصويلُُ.
ّ
هذاُالتصورُخاطئُبكلُتأكيدُلنّ ُالكثريُمنُاملشاااهداتُالروحانيااةُ
واملكاش اتُالُحتكيُعنُقضاياُيقينيةُوقطعيةيُبلُانّ ُبعضهاُمقرتنُدائا ًامُ
ّ
بالشإُوالرتديد ُُُ1.

النوع الثاين :جتّارب دينيّة يّدر صّاحبها موضّوعها عّن طريّق علّم
حضوري ،وهي معتربة وحجة نظر ًا لكّون العلّم احلضّوري يمّنح اإلنسّان
( )1املصدر السابق ،ص .269
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أفضل أنواع املعارف ،واجلدير بال كر هنا أن العلّم احلضّوري الّ ي يمتلكّه
مجيع الناس بالنسبة إىل وجود اهلل تعاىل وصفاته احلسّن  ،يصّطلح عليّه دينيّ ًا
عنوان فطر ُه 1،وهو يف احلقيقة رضب من التجّارب الدينيّة ،لّ ا نحّن نعتقّد
بمصداقية كل ما يتحصل منه من نتائج ،أي ل بد من كوهنا معترب ًة ومن ثم فّ ن
معطيا ا حجة علينا.
يمكن تقسيم العلم احلضوري ضمن ثالثة أقسام أساسية هي كام ييل:
القسم األول :علم اإلنسان بنفسه وحالته السيكولوجية
اإلنسان يف ه ا القسم هو موضوع العلم احلضوري سوا ًء متحور األمر حّول
نفسه أو حول حالته السيكولوجية دون واسطة ،ولربام هل ا السبا يعجز النّاس
عن حتصيل ه ا العلم ومنهم من أنكره أساس ًا إثّر طّروء بعّ

الشّبهات عّ

رهنه ،لكنهم يف الواقع يقرون به لشعوري ًا بحي يّتج يف كالمهّم وكتابّا م،
أي أهنم يعتقدون به بشكل غري مبارش دون أن يرصحوا ب لك.
القسم الثاين :علم العلة بمعلوهلا وبكل ما يكتنفه من حالت
أثب الفالسفة املسلمون أن العلة متتلك علّ ًام حضّوري ًا بمعلوهلّا ألنّه يف
احلقيقة انعكاس هلا ومتعلق هبا بكّل تفاصّيله وجزئياتّه ،فهّو مظهّر شّفاف
وظري

هلا ّ حسا التعبري الفلسفي ّ وه ه امليزة تقتيض بطبيعة احلال امّتال

العلة عل ًام حضوري ًا به وبكل احلالت التي تكتنفه.
القسم الثال  :علم املعلول بعلته حسا قابلياته الوجودية
املعلول له علم بعلته حسا القابليات التي يمتلكها والتّي اسّتودع فيّه
( )1آراء العلامء والباحثني متنوعة ب صوص مسعلة «الفطرة» وطبيعتها ،ويبدو أن أفضل بيان
فلسفي هلا هو اعتبارها سن ًا من العلم احلضوري.
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من قبلها ،وه ا العلم موجود إىل حد ما عند الناس كاف ًة ،فكل إنسان من حلظة
ولدته يشعر راتي ًا بوجود إله خلقه وخلق الكّون بّعرسه ،وهّ ا األمّر كّامن
أيض ًا يف باطن امللحدين ال ين ينكرون وجود اهلل يف ظاهر احلال.
اإلنسان يف ه ه احلالة يمتلك عل ًام حضوري ًا بوجود اهلل عز وجل ،ألن مجيع
الناس يدركون فطري ًا وراتيّ ًا أن اإللّه ل بّد وأن يكّون موجّود ًا ،ومّن هّ ا
املنطلق نعتقد بعن ه ا العلم معترب ومصداقيته ثابتة لكونه حضوري ًا.
إرن ،معرفة اإلنسان ربه هي من سنخ العلم احلضوري ال ي يمتلّك النّاس
ً
مرتبّة مّن التجّرد سّوف ينّال علّ ًام
مجيع ًا جانب ًا منه لكون املعلول الّ ي يبلّغ
حضوري ًا بالعلة املوجدة له ،وه ا العلم رو مراتا عديدة طبع ًا ،ل ا علمه هنّا قّد
يكون عن وعي وإدرا تام أو أنه منبثق من إدرا ضعي نظر ًا لتفسرياته ال هنيّة
اخلاطئة للمشاهدات الروحية ،حي تقلل من شعن علمه احلضوري باحلقائق.
آية اهلل حممد تقي مصباح اليزدي قال يف ه ا الصعيد:
هناكُمرتبةُمنُمراتبُالعلمُاحلضور ُباهللُسبحانهُوتعالُيناهلاااُالناااسُ
ً
ُيبلغُمرتبةُمنُمراتبُالتجردُالروحيُبإمكانااهُ
قاطب ًةُ...لنّ ُاملعلولُالذ
أنُيمتلإُعل ًامُحضوري ًاُبع ّلتهُاملو؛دهُلهيُوهذاُا ُلعلمُرُّبامُينشأُمنُوعاايُ
ُوكاملُأوُعنُادراكُغريُتامُناشئُمنُضااعفُروحااييُواثاارُ
وادراكُتام
ّ
ّ
هذاُالضعفُفهوُي رسُادراكهُبشكلُخاطئ ُُُ1.

بع

الفالسفة الغربيني أرعنوا هب ه التجربة الدينيّة الشّمولية التّي تعّم

ً
قاطبة وأقروا بعهنم يدركون وجود اهلل ضمن علمهم البدهيي ،لكن غايّة
الناس

( )1حممد تقّّي مصّّباح اليّّزدي ،آمّّوزش فلسّّفه (باللغّّة الفارسّّية) ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية
اإليرانية ،طهران ،منشورات مكتا اإلعالم اإلسالمي1986 ،م ،ج  ،2ص .331 ّ 330
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مّّا يف األمّّر أهنّّم م يسّّت دموا رات املصّّطلحات املسّّت دمة يف الفلسّّفة
اإلسّّالمية ،لّّ ا ل نجّّد يف كالمهّّم بعّّ

التعّّابري مثّّل عبّّارة «العلاامُ

احلضور ُ» ،ومن مجلتهم الفيلسوف أتش .دي .لويس ال ي أعرب عن أسّفه
لكون غالبية العلامء والباحثني الغربيني يفندون التجربة الدينية ويعتربوهنا جمّرد
ً
خلسة وفجع ًة بشكل مشت ل ضابطة له ويصّفوهنا بكوهنّا
أمر عارض حيدث
خارجة عن نطاق القواعد املتعارفة بني البرش ،يف حني أن معرفة اهلل عبّارة عّن
ً
قاطبّة قّدي ًام وحّديث ًا ويف كّل بقعّة جغرافيّة ،حيّ
أمر شمويل يعم البرشية
ومتعال يسمو ع عام املادة1.
ٍ
يدركونه كوجود فائق القدرة

نتيجةُالبحثُُ
نستنتج من مجلة ما ركر يف املقالّة أن النظريّات اخلمسّة التّي طرحهّا بعّ
الفالسفة الغربيني ب صوص التجارب الدينيّة التّي تكتنّ

بّاطن اإلنسّان

هلل ل صّواب هلّا وتّرد عليهّا
ضمن مشاهداته الروحية أو مّا يسّم جترباةُا ُ
مؤاخ ات جادة ونقد ل حميه منه ،ل ا ف ن أفضل سبيل لتجاوز ه ه املعضّلة
هّّو اعتبّّار احلّّالت الشّّهودية ّ التجّّارب الدينيّّة ّ بعهنّا مّّن سّّنخ العلّّم
احلضوري ال ي يصطلح عليه البع

عنوان علم بدهيي أو فطري.

ً
معرفّة
العلم احلضوري حسا األسس اإلبسّتيمولوجية يمّنح اإلنسّان
مبارش ًة باملوضوع ،وهو يقيني ل يكتنفه أدن شك وترديد ،لكن ليس املقصّود
من رلك أن مجيع التجارب الدينية معتربة ،فالشواهد التعرخيية حتكي عن الكثّري
من ه ه التجارب الباطلة التّي هّي جمّرد أوهّام أو مّزاعم باطلّة ومعظمهّا
( )1تشارلز تاليافريو ،فلسفه دين در قرن بيستم (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسّّية إنشّّاء
اهلل رمحتي ،ص .468
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حمفوف بالتناق

 ،وهي بكل تعكيد غري معتربة ول مصداقية هلا ع اإلطالق.

التجارب الدينية املعتربة التي جيا اإلرعّان بمصّداقيتها والتّي هلّا قيمّة
علمية هي التي تكتن

اإلنسان يف رحاب علم حضوري ،مثّل العلّم بوجّود

اهلل عز وجل ،فهو علم حضّوري موجّود لّدى مجيّع النّاس لكّن بمراتّا
متنوعة ،ل ا ب مكان كل إنسان بلو أعّال مراتبّه عّن طريّق اجلّد والجتهّاد
وعدم النجرار وراء األهواء والنزوات النفسانية.
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الوحي ليس جتربةً ديني ً
ة
«الوحي ليس جتربةً دينيةً» دراسة حتليلية حلقيقة
الوحي يف رحاب ثالث نظريات1
دُ.عّلُرضاُقائميُنياُُ

مقدّ مةُالبحثُُ
الوحي هو أحد املفاهيم األساسية يف الثقافة اإلسالمية ،واألديّان بشّكل عّام
منها ما هّو ديّن وحّي ومّا لّيس كّ لك ،واملقصّود مّن األول أن تعاليمّه
وحقائق أخرى فيه منزلة للبرش من عند اهلل سبحانه وتعاىل ،بينام الثاين ل وجود
فيه هلك ا تعاليم وحقائق ساموية مثل الديانّة البوريّة ،ألن أتباعهّا ل يؤمنّون
باهلل وع ه ا األساس ل يعتقدون بوجود تعاليم وحقائق سّاموية منزلّة عّن
طريق الوحي؛ وك ا هو احلال بالنسبة إىل األديان الشائعة يف بلّدان رشق آسّيا
( )1ه ه املقالة هي الفصل األول من كتاب «وحي و افعال گفتاري :نظريه وحّّي گفتّّاري»
(الوحي واألفعال الكالمية :نظرية الّّوحي الكالمّّي) ،اإلصّّدار الثّّاين ،الطبعّّة األوىل،
تعلي الباح عيل رضا قائمي نيّّا ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية اإليرانيّّة ،قّّم ،مؤسسّة طّّه
الثقافية للنرش2018 ،م.
ترمجة :د .أسعد مندي الكعبي.
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مثل اهلندوسية والطاوية ّ التاوية ّ ويف مقابلها األديان الثالثة األكثر انتشّار ًا يف
العام وهي اليهودية واملسيحية واإلسالم.
ه ه األديان الثالثة أديان وحي وكل واحّد منهّا فيّه أخبّار عّن ارتبّاط
األنبياء باهلل سبحانه وتعاىل ٍ
بنحو ما وتلقّيهم منّه تعّاليم وحقّائق جيّا عّ
أتباعهم تصديقها والعمل بمضامينها.
حينام نمعن النظر يف معطيات ه ا التقسيم يتضّح سّبا أمهيّة الّوحي يف
اإلسالم لدرجة أنه بات مفهوم ًا أساسي ًا ومصريي ًا يف الثقافة اإلسالمية.
كل تقسيم عاد ًة ما يتم وفق مبّادئ عامّة ومشّرتكات كليّة بّني األقسّام
املتفرعة ع املقسوم ،ورلك عن طريق حتديد مفهوم عام وشّامل يّتم تقسّيمه
إىل أجزاء ع ضوء قيود وأسس حمّددة ،مثّل مفهّوم «انساا ُن» ،حيّ يعتّرب
مفهوم ًا كلي ًا يمكن بيان أقسامه بعدة قيود كام لو وصفنا أحد أقسّامه بّاألبي
وقلنا «إنسان أبي

البرشة» ووصفنا القسم ا خر باألسود وقلنا «إنسان أسّود

البرشة» .يف ه ا التقسيم اخرتنا مفهوم ًا عام ًا ّ كلي ًا ّ هو اإلنسان ثم قسّمناه إىل
قسمني ع ضوء قيدين مميزين له ّ أبي

وأسود ّ لكن ليس لدينا مقسوم عّام

وكيل بالنسبة إىل مجيع األديان ،ك لك لّيس لّدينا مقسّوم عّام وكّيل ألديّان
الوحي بالتحديد ّ اليهودية واملسيحية واإلسالم ّ إر ل يمكننّا حتصّيل أقسّام
منها عرب إضافة قيود ألقسامها كام فعلنا إزاء مفهوم انسا ُن.
ً
قاطبّة
ك لك ليس من املمكّن طّرح تعريّ واحّد لنديّان بحيّ يعمهّا
ويشتمل ع قيودها املتباينة واملشرتكة ،ل لك اعتمد بع

الفالسفة عّ مّا ركّره

الفيلسوف الغريب لوفيج فيتجنشتاين وقّالوا إن األديّان مّن املفّاهيم رات التشّابه
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العائيل 1وع ه ا األساس ب مكاننا اعتبار خمتل األديان عّ غّرار أعضّاء عائلّة
واحدة لكن لكل عضو ميزاتّه الفارقيّة التّي خيّته هبّا ،أي أهنّم ل يتشّاطرون
أوجه الشبه ،وحت مع وجود ه ا التشّابه

صفات مشرتكة وموحدة باستثناء بع

املحدود هنا بون شاسع فيام بينهم بحي ل يمكن تصور أي تقارب.
رغم أن الوحي يعد مفهوم ًا أساسي ًا وارتكازي ًا يف األديان الثالثة التي تتقّوم
عليّّه ّ اليهوديّّة واملسّّيحية واإلسّّالم ّ إل أن ّه لّّيس بمعن ّ واحّّد فيهّّا،
فاملسيحيون يعتقدون بوجود نوعني من الوحي مها كالتايل:
 .1جتيل اإلله2
 .2تلقي حقائق من جانا اإلله3

يف النوع األول يتج اهلل إىل البرش ّ يتجسم ّ ع هيئة خاصّة يف ش صّية
ع؟ ،ويف النوع الثاين يلقي اهلل حقائق ع هيئة مفاهيم رات مداليل
؟
النبي عيس
خاصة .اجلدير بال كر هنا أن التعاليم املسيحية تؤكد ع املعن األول أكثر مّن
تعكيدها ع املعن

الثاين4.

تعاليمنا اإلسالمية ارتكزت ع مفهوم خاص من الوحي ال ي هّو البنيّة
األساسية هلا واملتمثل بالقرآن الكّريم ،ألن اهلل عّز وجّل يف اإلسّالم بّدل أن
يتج ع هيئة إنسان ّ حسا زعم املسيحيني ّ جت يف كالمه ،فقّد روي عّن
ع؟َ « :فتَج َىل َُهلامُسابحانَه كُيف ك
ُكت كَابا كه كُمان َ
ُغا كري َُأنُ
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالا ؟
َ
َ
ك
ك
ك
واُر َأوهُبك َام َُأ َراهم كُمنُقد َرتك كه َُو َخا َو َفهمُمان َُساط َوته َُوكَيا َ
ُحما َقُ
ُحما َق َُما ُ
ن ََ
ف ََ
َيكون َ
(1) Family resemblance
(2) Revelation of God
(3) Revelation of propositional truths by God
(4) Richard Swinburne, Revelation, p. 2.
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ت»1.
ُبكالن كَقام ك ُ

املث َّل ك
بك َ
ت َُواحت ََصدَ َُم كنُاحت ََصدَ
َ
اجلدير بال كر هنا أنه ل يوجد أي دين يشابه اإلسالم يف استناده إىل الّوحي
بشكل حموري ،وه ا األمر يتج بكل وضّوح يف أمهيّة القّرآن الكّريم عنّد
املسلمني ،فهو كتاب ساموي نزل ع قلا خاتم األنبياء واملرسّلني حممّد بّن
ص؟ عن طريق الّوحي ليصّبح املسّتند السّايس يف ديّن اهلل احلنيّ ،
عبد اهلل ؟
ا اْ
ْ ا ْ
ْا ُ ْ ا ْ ا ا ْ اا
اْ
ْ
ِ ََل ِمَن
ه
َ
َ
ه
ن
َ
م
َل
ه
َ
ي
ي
ي
ِ
َ
ب
ِن
م
ِل
ط
ا
اْل
ه
ِي
ت
أ
حي وصفه تعاىل :؟<َل ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ا
ِيي ؟> 2.عّ هّ ا األسّاس فّ ن مفهّوم الّوحي يف اإلسّالم خيتلّ
ِيم َح ٍ
حك ٍ

بالكامل عام هو مطروح يف الديانة املسيحية.

الدراسات والبحوث العلمية التي تدون يف العرص احلارض حول الدين وما
يرتبط به ،تطرح فيها نقاشات ب صوص ما يسم بّ «التجارب الدينية» ،وكّل
من يلج فيها تطرق رهنه بع

األسئلة التي من مجلتها ما ييل:

ّ هل الوحي عبارة عن جتربة دينية أو أنه ليس من سنخ التجارب؟
ّ هل التجربة النبوية هي الوحي ب اته أو أهنا حمء آخر؟
ً
ً
دينيّة ،فيّا تّرى مّا وجّه اختالفّه مّع سّائر
جتربّة
ّ إرا اعتربنا الّوحي
التجارب الدينية؟
ّ هل ب مكان سائر الناس ّ غري األنبياء والرسل ّ أن خيوضوا جتارب كه ه؟
وهنا أسئلة هب ا اخلصوص تطرح يف أوساطنا الفكريّة نحّن املسّلمون،
ومن مجلتها ما ييل:
ّ هل يمكن التنزل بالوحي ّ حسا املفهوم اإلسالمي ّ إىل مستوى جتربّة
( )1الرشي الريض ،هنج البالغة ،اخلطبة رقم .147
( )2سورة فصل  ،ا ية .42
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نبوية فحسا؟
ّ هل الوحي وفق مفهومه اإلسالمي يعد رضب ًا من التجارب الدينية؟
اإلجابة عن ه ه األسئلة بطبيعة احلال تقتيض دقة وإمعان نظّر واستقصّاء
لشت ا راء املطروحة ب صوص الوحي وحتليل كل واحد منها ع حدة ،ويف
ه ا السياق طرح ثالث نظريات خمتلفة .امللف للنظّر أن هّ ه النظريّات م
تطرح بشكل متزامن ،بل خالل حقا زمنية متباينة ،وبيان رلك كام ييل:
النظرية األوىل :املفاهيم (الوحي املفهومي)
ه ه النظرية تعترب الوحي جمموعة مّن املفّاهيم التّي يتلقاهّا النبّي ،وقّد
طرح يف حقبة القرون الوسط من قبل علامء الالهوت املسّيحيني ،وبعّ
املفكرين والباحثني املعارصين يؤيدوهنا.
النظرية الثانية :جتربة الوحي
ه ّ ه النظريّّة تبلّّورت يف الاله ّوت الليّّربايل حي ّ اعتّّرب الالهوتيّّون
الليرباليون الوحي بعنه رضب من التجارب ،وع ه ا األساس نشّعت نظريّة
التجربة الدينية.1
النظرية الثالثة :األفعال الكالمية
ه ه النظرية طرح يف القرن العرشّين وفحواهّا أن الّوحي عبّارة عّن
أفعال كالمية منسوبة إىل اهلل عز وجل.

النسريةُالولُ:نسريةُامل اهيمُُ
الوحي حسا أقدم ا راء عبارة عّن وسّيلة لنقّل املعلومّات مّن السّامء إىل
(1) Religious experience
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األرض ،حي يلقي اهلل عز وجل حقائق للنبي ال ي يّوحي إليّه ،أي أن هّ ه
احلقائق هي البنية األساسية له؛ وقد تبلور ه ا الرأي ضمن نظرية املفاهيم.1
املعلومات املشار إليها تنقل إثر ارتباط بني اإلله والنبي ع ضّوء قبابلياتّه
الروحية التي يمتاز هبا ،فه ه القابليات اخلاصة التّي ل يمتلكهّا غّريه بحيّ
متكنه من تلقي املعلومات التي تعتيه من عند اإلله ،وبعد أن يّدركها ّ يفهمهّا ّ
فهو ينقلها إىل الناس.
ً
رسّالة تتضّمن
إرن ،اهلل تعاىل ع ضوء ارتباطه باإلنسان ّ النبّي ّ حيملّه
مفاهيم حمددة ،مما يعني أهنا جمموعة من التعاليم التي تتبلور ع هيئّة مفّاهيم،
ل ا فالبنية األساسية هل ه النظرية هي مصطلح «م هو ُم» ،لكن مّا املقصّود مّن
املفهوم يف ه ا السياق؟ وما هو الوحي املنزل من اهلل وفق ه ا املعن ؟
علامء املنطق عرفوا املفهوم بعنه ما حيتمل الصّدق والكّ ب كقولنّا «املطّر
ً
ً
كاربة ،لكن ه ا التعريّ
صادقة أو
ينزل» ،فه ه العبارة يمكن أن تكون

لّيس

هو املقصود عّ صّعيد الّوحي ألن أخبّاره عنّدما تتبلّور يف رحّاب مجّل
وكلامت فهي ل تطرح ضمن احتاملت الصدق والك ب .املفاهيم املنطقيّة هلّا
ميزة أخرى ،إر عدة مجل من لغات خمتلفة قد تصّدق عّ مفهّوم واحّد مثّل
مجلة «الثلج أبي

اللون» التي تّدل عّ رات املضّمون لّو ترمجّ إىل مجيّع

اللغات العام بشكل صحيح ،أي أهنا حتكي عن مفهّوم واحّد ل خيّته بلغّة
واحدة بالتحديّد وهّو بيّاض الّثلج لكونّه عامّ ًا وشّامالً .املفهّوم حسّا
الصطالح املنطقي وفق ًا هل ا الكالم ل يشّرتط فيّه أن يتبلّور يف رحّاب لغّة
برشية ّ طبيعية ّ معينة ،وه ا يعني أن املفاهيم مستقلة عن اللغات البرشية.
(1) Propositional view
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إرن ،اللغات الطبيعيّة هّي التّي ينطّق هبّا الّّبرش ،إل أن املفّاهيم ليسّ
مرشوطة بعن تتبلور يف رحاهبا ،إر من املمكّن أن تطّرح يف نطّاق لغّوي أو غّري
لغوي ع الرغم من أن تبادل املعلومات بينهم عاد ًة ما يتم عن طريق لغة معينة.
نستش

من مجلة ما ركر أن احلقائق املنزلة عّن طريّق الّوحي وفّق هّ ه

النظرية عبارة مفاهيم مستقلة عن اللغّات البرشّية ّ الطبيعيّة ّ باعتبّار أن اهلل
سبحانه وتعاىل أو امل َلك يلقيها يف قلّا النبّي عّ هيئّة لغويّة خاصّة ،فهّي
معلومات بحتة ي كرها النبي لقومه بلغتهم التي يتكلمون هبا.
اجلدير بال كر هنا أننا قادرون ع نقل حقّائق مفهوميّة إىل ا خّرين عّن
طريق رموز أو عالمات دالة مثل العالمّات املروريّة املوجّودة يف الطرقّات،
ك لك هنا

سبل أخرى لنقلها مثل األساليا املتبعة يف علّم الّنفس املّوازي1

والت اطر (توارد األفكار) 2وغري رلك.

الوحيُامل هوميُانجازُللنبيُُ
الوحي حسا نظرية املفاهيم يعني إنزال حقائق من قبل اهلل سبحانه وتعّاىل عّ
قلا نبيه ،ويف ه ا السياق هنا تقسيم لنفعال مّن قبّل اخلبّري يف علّم الّنفس
التحلييل غلربت رايل 3فقد قال إرا أمعنا النظر يف هّ ه األفعّال ب مكاننّا امّتال
فهم أفضل للمقصود من الوحي املفهومي ،وهي تصن ضمن قسمني كالتايل:
 .1أفعال حتكي عن نجاح (حتقيق إنجاز)4

(1) Para-psychology
(2) Telepathy
(3) Gilbert Ryle
(4) Achievement verbs
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 .2أفعال حتكي عن فعل (أداء عمل) 1

القسم األول يدل ع أن الفاعل متكن من حتقيق هدف معني ،مّث ً
ال عنّدما
نقول «فاز زيد يف سباق العدو» فالفعل «فاز» حيكي عن نجاح وحتقيّق إنجّاز،
وه ا األمر حدث بعد أن متكن زيد من بلو هدفه املنشود من وراء املشاركة يف
سباق العدو.
ال معينّ ًا ،مّث ً
القسم الثاين يدل ع أن الفاعل أدى عمّ ً
ال لّو قلنّا يف املثّال
السابق «عدا زيد يف مضامر السّباق» فالفعّل «عّدا» حيكّي عّن أن زيّد ًا قّام
بالعدو فقط لكنه ل يدل ع كونه حقق إنجاز ًا وفّاز يف السّباق بحيّ حقّق
هدف ًا كان يقصده2.

الوحي عبارة عن مفهوم يدل ع فعل حتقّق فيّه نجّاح (إنجّاز) ،فحيّنام
نقول «أوح اهلل للنبي  »...نقصد من رلك أن اهلل سبحانه وتعاىل أوح للنبّي
املفهوم (أ) ع سبيل املثال ،وه ا الفعّل يشّري إىل وجّود ارتبّاط بيّنهام ّ اهلل
والنبي ّ تم ع أساسه انتقال مفهوم؛ وه ا الرتبّاط مّن شّعنه أن يتحقّق يف
رحاب أساليا عديدة لكن املقصود يبق

واحد ًا3.

أركانُالوحيُامل هوميُُ
إرا أردنا معرفة األركان التي يتقوم عليها الوحي املفهومي ل بد أن نتطّرق أولً
إىل حتليل املقصود من احلوار والرتباط الكالمي.
كل كالم يدور بني البرش يتقوم ع ستة أركان أساسية هي كالتايل:
(1) Task verbs
(2) Gilbert Ryle, The concept of mind, pp. 143 _ 153.
(3) Davis Charles, Religion and the making of society, pp. 96 _ 97.
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 .1املتكلم
 .2امل اطا
 .3املعن ال ي يقصده املتكلم
 .4التقابل (املواجهة)
 .5خلفية الكالم
 .6الرموز الكالمية1

املتكلم عاد ًة ما يوجه كالمه إىل خماطا معني وإثر رلك يرتبط معّه كالميّ ًا
هبدف نقل معن يقصده مما يقول ،وه ا النتقال عاد ًة ما يتم ع ضّوء خلفيّة
حمددة يرتكز عليها الكالم ،ويف ه ه احلالة ل بد من وجّود تقابّل ّ مواجهّة ّ
فيام بينهام يف رحاب رؤية واستامع ضمن رموز كالميّة مفهومّة لّدهيام ،وهّ ه
الرموزة بطبيعة احلال تندرج ضمن لغة خاصة؛ وع ه ا األساس تتحقق سّتة
أركان يف الكالم املوجه إىل امل اطا.
وأما الوحي املفهومي فهو يرتكز ع ثالثة أركان أساسية هي ما ييل:
ِ .1
املرسل
 .2املتلقي

 .3املعن ال ي يقصده ِ
املرسل (الرسالة)
ِ
املرسل حسا نظرية الّوحي املفهّومي هّو اهلل سّبحانه وتعّاىل أو َ
ملّك
ً
رسالة ّ يف
الوحي ،والنبي هو املتلقي ،حي يتلق من عند اهلل معن مقصود ًا ّ
رحاب مواجهة بينهام ،أي بني النبي واهلل أو م َلك الوحي.
ً
رسّالة لّ لك
ه ه املواجهة عبارة عن جتربة دينية ،وبام أهنا مصحوبة بتلقي
(1) Ibid, pp. 96 _ 97.
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يطلق عليها اصطالح «جتربة وحي» حي

خيوضها النبي عنّد تلقيّه الّوحي1،

وه ا النتقال حيدث ع ضوء خلفية معينة تسّم خلفيّة الّوحي التّي مّن
خصائصها أهنا تتزامن مع نزول الوحي.
اجلدير بال كر هنا أن الوحي املفهومي ليس فيه خماطا شّاخه (بالفعّل)
نظر ًا لعدم وجود ارتباط كالمي فيه ،ومن ه ا املنطلق فامل اطا يوجّد عنّدما
يصو النبي الوحي ما تلقاه من ربه ع هيئة ألفاظ وكالم ضمن لغة معينة ،ممّا
يعني أن امل اطا موجود ع نحو الستعداد (بالقوة) قبل رلك.
النبي يف ه ا املضّامر عبّارة عّن واسّطة لنقّل رسّالة السّامء (مضّمون
الوحي) إىل الناس ،مما يعني وجود واسطة للرسالة ومتلقي هلّا ،وعّ أسّاس
نظرية الوحي املفهومي هنّا اخّتالف أسّايس بّني جتربّة الّوحي والتجربّة
النبوية ،فاألوىل خيوضها النبي عنّد تلقيّه الّوحي مّن اهلل سّبحانه وتعّاىل أو
امل َلك ،بينام الثانية يقصد منها جممل جتاربه الدينيّة التّي خيوضّها طّوال حياتّه
املباركة باستثناء األوىل.
الوحي املفهومي خيتل

عن جتربة الوحي والتجربة الدينية لكّون األوىل ل

تعنيه ب اته وإنام ترتافق معه ،حي يلق عّ النبّي بشّكل مفّاهيم تّدل عّ
حقائق ضمن مقابلة ّ مواجهة ّ تسم جتربة وحي ،واحلقّائق بّدورها تتبلّور
ع هيئة وحي فتنشع ع ضوئها رسالة الوحي.
احلقائق التي تنتقل إىل النبي عن طريق الوحي من جانا اهلل سّبحانه وتعّاىل
( )1مصطلح جتربة الوحي يطلق ع مفهوم آخر خيتل عام ركرنا يف النه.
لالطالع أكثر ،راجع :عيل رضا قّّائمي نيّّا ،جتربّّه دينّّي و گّّوهر ديّّن (باللغّّة الفارسّّية)،
اجلمهوريّّة اإلسّّالمية اإليرانيّّة ،قّّم ،منشّّورات مركّّز اإلعّّالم اإلسّّالمي2002 ،م،
ص.61 ّ 58
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أو امل َلك رات مداليل معينة ل قدرة لسائر الناس ع تلقيهّا ،فهّو عنّدما يتلقّ
الوحي يمر يف حالتي صعود ونزول ،ألن روحه جيا أن تعرج إىل أعّال املراتّا
يف مرحلة تلقي احلقائق املفهومية ،ثم بعد أن تكتمل ه ه املرحلة تنزل مر ًة أخّرى
إىل حياته الدنيوية ليصو احلقائق التي تلقاها يف إطار لغة حمددة خياطا هبا قومه.
الفالسفة املسلمون من أمثال الفارايب وابن سينا والكثري من علامء الكالم مّن
أمثال الغزايل ،تبنوا ه ه الرؤية ع صعيد تفسّري الّوحي ،إل أن بعضّهم أقّروا
بكالمية الوحي يف اإلسالم ضمن مباحثهم الفلسفية .فالسفتنا بشكل عّام غالبّ ًا
ما يسوقون نقاشا م ألجل طرح مبّادئ أنطولوجيّة مقبولّة حسّا متبنيّا م
ص؟ عّن
الفلسفية كي يتسن هلم توضيح احلقائق املفهومية التي جاء هبا النبي حممد ؟
حر؟ عّ أن
طريق الوحي؛ ويف ه ا السياق أكد الشيخ الشّهيد مرتّّ ،مطهّري ؟
النظرية الفلسفية اإلسالمية يف تفسري الوحي هي األفضل عّ اإلطّالق ،حيّ
قرر رأي الفالسّفة املسّلمون هبّ ا اخلصّوص كّام يّيل :اإلنسّان مّن الناحيّة
الروحية عبّارة عّن كّائن واحّد لكنّه رو بعّدين ،فهّو رو روح ولّيس عبّد ًا
فحسا ،وه ه الروح هلا بعدان أحدمها بعد طبيعّي؛ والعلّوم املتعارفّة حيصّل
عليها عن طريق احلواس التي هي يف الواقع مرتكز ارتباطه بعام الطبيعة.
ما يناله اإلنسان من معلومات عن طريّق حواسّه خيزنّه يف مكنّون رهنّه
صّيغة كل ً
ً
يّة وجيعلّه جمّرد ًا
ّ راكرته ّ ثم ينقله إىل مرحلة أعّال ويضّفي إليّه
وعام ًا ،وقال البع

يف ه ا السياق :روح اإلنسان هلا بعد آخر مّن سّنخ عّام

ماوراء الطبيعة ،وبمقدار ما ترتقي من مراتا يف ه ا العام ب مكاهنّا الحتكّا
بعشياء أكثر ،والشاعر جالل الدين الرومي ّ مولنّا ّ شّبهها يف أحّد أشّعاره
الفارسية بالناي ال ي يف قصبته رأسان صغريان ينفخ فّيهام العّازف وشّبه اهلل
عز وجل هب ا العازف ،وفحوى كالمه إن اإلنسان ل يعلم سوى بوجّود رأس
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واحد ،ل ا عندما يرى العازف وهو يعزف وينشّد يتصّور أن صّوت العّزف
خيرج من الرأس الظاهر لعينيه ول يعلم بوجّود قصّبة أخّرى مكنونّة يف فّم
العازف ،فهي ل ترى لكوهنا مستورة يف ه

ا الفم1.

ومن أقوال الفالسفة هب ا اخلصوص :كائنات رلك العام صتل عن كائنّات
ه ا العام ّ عام الطبيعة ّ ال ي هو عام مادي وجيري يف حركّة دائبّة ،يف حّني أن
رلك العام ليس هب ا الشكل .هّ ان العاملّان مرتبطّان مّع بعضّهام لكّن عاملنّا
الدنيوي خاضع ل لك العام ،واحلقيقة أن كل ما يف عاملنا املادي عبارة عن ظل ملّا
هو موجود يف رلك العام ،أي أنه معلول له حسا التعبري الفلسفي.
وقالوا أيض ًا :روح اإلنسان مّن شّعهنا أن ترتقّي ،فعنّدما تكّون يف مضّامر
الوحي ترتقي أو ً
ل إىل مرتبة عليا ثم تنّزل إىل مرتبتهّا السّابقة ،ونحّن البرشّ ل
ندر سوى مرحلة نزول الوحي لكوهنا ترتبط بواقع حياتنا املادية ،لّ ا ل نّدر
ص؟ يف بّادئ األمّر ترتقّي ليالقّي
مرحلة الرتقاء؛ ومن ه ا املنطلق فروح النبي ؟
حقائق يف العام ا خر لكننا ل نستطيع توضيح طبيعة هّ ا التالقّي وغايّة مّا يف
األمر يمكننا تشبيهه بصورة حمسوسة يتلقاها اإلنسان يف نطّاق عّام الطبيعّة ويف
رحاهبا ترتقي روحه إىل مراتا عليا لتتسم بحالة عقالنية رات طابع كيل؛ كّ لك
ص؟ تنال حقائق من رلك العام ع ضوء حالة عقالنية رات طابع كّيل
روح النبي ؟
بفضل قابليا ا اخلاصة التي ل متتاز هبّا األرواح األخّرى ،وبعّد أن متتّزج هّ ه
احلقائق مع مكنون أحاسيسه الباطنية وتنزل معه إىل عام الدنيا فهي تتبلور ضّمن
صورة تدركها حواس بني آدم ،وه ا هو املقصود من نزول الوحي.
( )1مرت ،مطهري ،نبّّوت (باللغّّة الفارسّّية) ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية اإليرانيّّة ،سلسّّلة
البحوث النقدية التي أقيم يف نقابة األطباء اإلسالمية ،ص .85
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ص؟ يف بادئ األمر ع هيئة صور عقلية
إرن ،احلقائق التي تلقاها النبي حممد ؟
جتريدية تنزل فيام بعّد إىل مراتّا وجّوده الّدنيوي لتتبلّور يف إطّار أشّياء
حمسوسة مسموعة أو مرئية بالنسبة إليه1.

حر؟ لبيان حقيقّة الّوحي
التفسري ال ي ركره الشيخ الشهيد مرت ،مطهري ؟
مرتكز بشكل أسايس ع مبادئ نظرية املفّاهيم ،حيّ

ص؟
اعتّرب روح النبّي ؟

ترتقي إىل مراتا عليا كي تتلق حقائق من الوحي ثّم تتنّزل هّ ه احلقّائق يف
وجوده لتتبلور ع هيئة قضايا تّدركها حاسّتا السّمع والبّّرص ،والفالسّفة
املسلمون بدورهم ركروا األسس الفلسفية هل ا العروج الروحي ،وحينام نمعن
النظر فيام ركروه ع ه ا الصعيد نجده را ارتباط وطيد بنظرية املفاهيم.
اجلدير بال كر هنا أن الفيلسوف الغّريب كّري كيغّارد 2هّو أحّد املفكّرين
ال ين تبنوا النظرية امل كورة ضمن مباحثه يف علم الالهوت املسيحي احلّدي ،
حي اعترب الوحي را مرتبة أعال من مرتبة العقّل ،لّ ا عنّدما يلّج العقّل يف
نطاق الوحي فهو يتوقّ

عّن العمّل ول جّدوى مّن قابلياتّه ،بّل يقّع يف

تناقضات؛ واحلقائق التي يتلقاها النبي من الوحي املنّزل إليّه ل تتعّارض مّع
األسس العقلية ،بل هي أعال مرتبة من العقل ،وعّ هّ ا األسّاس ل يتسّن
لهلنسان أن يصبح متدين ًا إل إرا حدث له طفرة إيامنية 3واملقصود من رلك هّو
ً
مرحلة يتوقّ
استسالمه التام للحياة ،والسبا يف رلك يعود إىل أن عقله يبلغ
فيها بحي ل يمكنه جتاوزها .وع ه ا األسا فالقواعد العقلية واملنطقية التّي
( )1املصدر السابق ،ص .86 ّ 85

(2) Kierkegaard
(3) Leap of faith
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هلا القابلية ع إثبات قضايا علمية متنوعّة ،ل يمكّن العّتامد عليهّا بشّكل
مستقل ملعرفة اهلل وحقائق الوحي 1.ع ضوء ه ا الكالم تسائل قائالً:
كيفُيمكنُحتصيلُهذهُاحلقائقُبواسطةُانسانُيعياُيفُنطااُالزمااان؟ُ
يلُُ:
يفُبادئُا؛ابتهُعنُهذاُالسؤالُذكرُاحتاملنيُ اُكالتا ُ
االحتاملُالولُ:نسريةُسقراطُُ
ّ
االحتاملُالثانُ:النسريةُاملسيحي ُةُُ2

الحتامل املطروح حلل ه ه القضّية وفّق نظريّة سّقراط فحّواه إمكانيّة
احلصول ع حقائق الوحي من قبل إنسّان يعّيش يف رحّاب الزمّان لكوهنّا
مستقرة يف داخله ،ل ا باستطاعته معرفتها عن طريق رجوعّه إىل باطنّه ،وعّ
ه ا األساس فهو كاألستار ال ي وصفه كري كيغّارد بّّ «األسّتار السّقراطي»
حي يمتلك دور ًا فرعي ًا ع صعيد معرفة ه ه احلقائق؛ وبعبارة أخّرى فغايّة
ما يفعله ه ا األستار هو إيقاظها بعد أن كان مكنونة باطنه ،وه ا يعنّي أنّه م
يمنح حقائق جديدة م تكن مكنونة يف باطنه سابق ًا ول علم له هبا ،ل ا هّو قّادر
ع استكشافها يف كل حني.
جتدر اإلشارة هنا إىل أن نظرية سّقراط هّي رات نظريّة السّت كار التّي
طرح من قبل أفالطون ضمن حماورة «مينون» التي تتمحور مواضيعها حول
إمكانية تعلم الفضيلة ،حي أكد فيها ع أن اإلنسان عاجز عن حتصيل معرفّة
حقيقية يف احلياة الدنيا ،بل كّل مّا يتعلمّه فيهّا جمّرد أمّور ظاهريّة وليسّ
( )1وليام هوردون ،راهنامي اهليات پروتستان (باللغة الفارسية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية طاطّّه
وس ميكائيليان ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشّّورات دار العلّّم والثقافّّة،
1989م ،ص .97
(2) Emmanuel Steven M. , Kierkegaard & the concept of revelation, p. 62.
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حقيقية باعتبارها است كار ًا ملا حصل عليه يف عام ا ُمل ُثل.
حقائق الوحي وفق ًا لالحتامل السقراطي جيّا أن تكّون مكنونّة يف نفّس
النبي مسبق ًا ثم تتبلور يف رحاب الظروف التعرخيية ّ الزمانية ّ 1.

الحتامل املطروح يف النظرية املسيحية يتعّارض مّع الحّتامل املطّروح يف
نظرية سقراط ،حي تؤكد ع أن النبي قبل تلقيه الوحي ل يمتلك أية حقّائق
وحيانية ،ومن ه ا املنطلق ل يمكن ادعاء أنه يبّادر فقّط إىل استكشّاف هّ ه
احلقائق يف باطنه ،فاملوحي ال ي وصفه كري كيغارد باألستار املسيحي ل يكتفي
ً
إضّافة
يف وحيه بمنح النبي أو أي ش ه آخر حقائق ل يعلم هبا النّاس ،بّل
إىل رلك يوفر له كافة الرشوط الالزمة التي تيرسّ عمليّة تلقّي هّ ه احلقّائق،
وه ا يعني أن وجوده يعد أمر ًا رضور ًا ل حميه منه.
الختالف ا خّر بّني الحتاملّني السّقراطي واملسّيحي يكمّن يف رات
الوحي ،فالنظرية املسيحية تؤكد ع رضورة وجود أستار يعلم النبّي احلقّائق
عن طريق الوحي ،وه ا األستار هو اهلل طبع ًا.
أستار الوحي بنا ًء ع ما ركر خيتل
من رلك أنه يقوم بعفعال صتل

بالكامل عن سائر األسّات ة ،واألهّم

عن سائر األفعال2.

الّوحي
هنا سؤال يطرح يف ه ا املضامر فحواه ما ييل :كي يتلقّ النبّي
َ
أو يتعلمه وفق النظريّة غّري السّقراطية؟ ركّرت إجابتّان عّن هّ ا السّؤال
مها كالتايل:
اإلجابة األوىل :معلم الوحي يلهم الوحي إىل النبي رشيطّة أن يفعّل شّيئ ًا
(1) Ibid.
(2) Ibid.
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كي يبلور حقائقه ع أرض الواقّع ،ممّا يعنّي أن اهلل سّبحانه وتعّاىل يمنحّه
حقائق مكنونة عّ نحّو السّتعداد والقابليّة ّ بّالقوة ّ ول تنّزل إىل أرض
الواقع ّ الفعلية ّ إل إرا قام بعمل من شعنه أن يبلورها بالفعل.
اإلجابة الثانية :معلم الوحي ّ اهلل سبحانه وتعاىل ّ من بّادئ األمّر يمّنح
النبي حقائق ع

نحو الفعلية وليس الستعداد1.

خالصة الكالم أن متعلم الّوحي ّ النبّي ّ حسّا الحّتامل املطّروح يف
نظرية سقراط لديه معرفة باحلقائق الوحيانية قبل نزول الوحي عليه ،وع هّ ا
األساس فالظروف التعرخيية ّ الزمانية ّ رات ارتباط عريض بالوحي فقّط ،أي
أن الزمان جمرد نطّاق تتبلّور يف رحابّه احلقّائق الكامنّة بشّكل علنّي؛ بيّنام
الحتامل املطروح يف النظرية املسيحية تم التعكيد فيه عّ عّدم وجّود ارتبّاط
ع صعيد الرتتيا والتوايل الزمني ّ التعرخيي ّ ألن أمر ًا جديد ًا من نوعه وغّري
مسبوق يف تعريخ البرشية فجع ًة ما حيدث يف حلظة معينة ،وحينها يواجّه مّتعلم
الوحي حتولً نوعي ًا يف راته هو يف الواقع هبّة مقدمّة لّه مّن قبّل اهلل سّبحانه
وتعاىل ،ومن ه ا املنطلق حتظ الظروف التعرخيية بعمهية بالغة يف ه

ا املضامر2.

النسريةُالثانيةُ:نسريةُالتجربةُالدينيةُُ
نظرية التجربة الدينية هي إحّدى النظريّات األخّرى املطروحّة عّ صّعيد
تفسري الوحي ،حي يؤكد أصحاهبا ع أن النبي يقابل ّ يواجّه ّ اهلل سّبحانه
وتعاىل وه ه املواجهة هي حقيقّة الّوحي ،وبعبّارة أخّرى فّالوحي ل يعنّي
حتميل النبي رسالة من قبل اهلل سبحانه وتعاىل.
(1) Ibid, p. 63.
(2) Ibid.
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إرن ،النبي حسا ه ه النظرية يواجه ربه تبار شعنه ثّم يّ كر تفسّري ًا ملّا
حدث خالل مواجهته ،وما نعرفه حت عنوان «رسالة الّوحي» هّو يف الواقّع
تفسري ركره النبي لتجربته ويمكن وصفه بالرتمجة هلّ ه التجربّة ،ألنّه م يتلّق
الوحي من ربه ع هيئة كالم باعتبّار أن جتربتّه ليسّ مّن سّنح التجّارب
الكالمية ،بل الكالم ال ي تبلورت فيه حقائق الوحي عبارة عن صورة أضفاها
إليها كي يفرس مغزاها للناس وفق لغتهم.
ألجل بيان مدلول ه ه النظرية بشكل أفضل ل نرى بعس ًا مّن بيّان معّاين
أهّّم املصّّطلحات التّّي تطّّرح يف رحاهبّّا وهّّي التجربّّة والتجربّّة الدينيّّة
والتفسري ،ورلك كام ييل:

التحولُُالداليلُ ُملصطلحُ ُ«جترب ُة ُ»ُُ
ّ ُ.1
مصطلح جتربة 1ال ي يست دم يف بع

التعابري مثّل التجربّة الدينيّة وجتربّة

الوحي والتجربة الشهودية والتجربة األخالقية هّو أحّد أشّهر املصّطلحات
املطروحة يف مواضيع فلسفة الدين يف العرص احلدي ومن مجلّة املصّطلحات
التي شهدت حتولت دللية عديّدة عّ مّر التّعريخ إىل أن اتسّم بّاملعن
املعهود هلا يف عرصنا احلارض.
التحول الدليل اجل ري ال ي شهده ه ا املصطلح يف العرص احلّدي هّو
انتقال املعن الفعيل ّ املؤثر ّ إىل املعن النفعايل ّ املتعثر ّ ضمن مواضيع فلسفة
الّّدين ،ومنشّّع ه ّ ا التغيّّري يكمّّن يف تغّّري الّّرؤى الت ّي يتبناهّّا املفكّّرون
والباحثون املعارصون بالنسبة إىل حياة البرش ،فاإلنسان القديم كان يعترب احليّاة
(1) Experience
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جمرد سلسّلة مّن األفعّال العظيمّة ،يف حّني أن اإلنسّان املعّارص غالبّ ًا مّا
يصّّورها يف رحّّاب ركرياتّّه وجتاربّّه السّّابقة مثّّل احلّّزن والفّّرح والسّّفر
واملصائا والنجاح وما إىل رلك من أشياء أخّرى تطّرأ يف احليّاة؛ وعّ هّ ا
األساس ل ينظر إىل أقرانه البرش من حي قيامهم بعفعال معينّة ،بّل يعتّربهم
جمرد مستهلكني ومرتمجني لتجارهبم1.

مصطلح «جتربة» برؤية اإلنسان القّديم كّان يعنّي أيضّ ًا الختبّار كّاملعن
املتعارف اليوم لكن ضمن مدلول حيكي عن فعل وتّعثري بيّنام اإلنسّان املعّارص
يعتربها رات مدلول حيكي عن انفعّال وتّعثر ،لكّن مّا السّبا يف هّ ا التغيّري
الدليل يا ترى؟ اإلجابة عن ه ا السؤال واضحة ،فالتحول الدليل املّ كور نشّع
من القرن السابع عرش وتبلور بشكل أفضل يف العرص احلدي إثّر اتسّاع نطّاق
الفكر وطرح رؤى متنوعة صتل عام كان معهود ًا يف العصور السابقة ع صّعيد
مواضيع الدين والفلسفة وشت العلوم بحي نال البرشّية يف رحاهبّا مصّادر
معرفية قيمة وجراء رلك أصبح اإلنسّان متّعثر ًا فقّط مقابلهّا بصّفتها مصّادر
معرفية خالصة ينتهل منها دون عنّاء البحّ والتحليّل الش يصّ ،ومّن هّ ا
املنطلق بات كل إنسان قادر ًا ع معرفة احلقائق الكامنة يف باطنه.
إرن ،كل إنسان خالل ه ه الفرتة أصبح لديه القدرة ع معرفّة الواقّع
عن طريق تعمالته الباطنية ،مما يعني أن النفس يف ه ه احلالّة عبّارة عّن جهّاز
استقبال وجانا منفعل ّ متعثر ّ بحي يكتنفها سيل معلومات تعتيها مّن عّام
اخلارج فت زهنا وحتتفظ هبا.

(1) Don Cupitt, Mysticism after modernity, p. 15.
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ُ.2التجربةُالدينيةُموا؛هةُمصحوبةُبان عالُ(تأ ّثر)ُُ
مفهوم التجربة الدينية حينام طرح من قبل علامء الالهوت املسيحيني أسفر عّن
حدوث حتول جّ ري يف املباحّ الدينيّة وعلّم الالهّوت احلّدي  ،حيّ
است دموه للدللة ع املواجهة املصحوبة بالتعثر 1،ومثال رلك أن ش ص ًا ربّام
م يشعر سابق ًا بلسعة النار ،أي أنه م يواجه يف حياته مسعلة الحرتاق ،لكنّه قّد
جيرب رلك عندما تلسع النار جلده أو أحد أعضاء بدنه ،ل ا عند مواجهّة هّ ا
األمر ستكتنفه حالة انفعال خاصة ّ تعثر ّ تتمثل يف الشّعور بّالحرتاق؛ ومّن
ثم ب مكانه القول «خض جتربة الحرتاق».
التجربة ع أساس املثال امل كور متتاز ب مس خصائه هامة هي كالتايل:
 .1تلقي حمء بشكل عميل ومبارش.
 .2الشعور ب ات اليشء ال ي أحس به من خاض رات ه ه التجربة سابق ًا.
 .3عدم ارتكاز التجربة ع املفاهيم والستدللت العقلية.
 .4التجربة الش صية ل تنتقل ب ا ا إىل الغري.
 .5التجربة رات طابع ش يص وصته بمن خاضها.
التجربة وفق ه ا التوضيح تعني تلقي اإلنسان شيئ ًا بشكل عميل ومبّارش،
ففي املثال امل كور حدث جتربة الحرتاق بشكل عميل ومبارش ،ل ا ب مكان من
خاضها أن يشعر ب ات اليشء ال ي شعر به من خاضها قبله من حيّ الشّدة
والضع  ،ل ا لول ه ه التجربة التي خاضها ملّا شّعر بّ لك الشّعور الّ ي
جربه غريه؛ فض ً
ال عن رلك م تتقوم جتربتّه هّ ه عّ أسّس عقليّة لكوهنّا م
( )1لالطالع ع تفاصيل ه ا املوضّّوع ومعرفّّة شّّت املعّّاين التّّي يّّدل عليهّّا مصّّطلح
«جتربة» ،راجع :ع رضا قائمي نيا ،جتربه ديني و گوهر دين (باللغة الفارسية) ،ص .24
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حتدث إثر مواجهة مع مفاهيم واستدللت عقلية ،بل هي عبارة عّن مواجهّة
عملية ومبارشة ل دخل للمفاهيم العقلية فيها .ومن خصائصّها األخّرى أهنّا
ل تنتقل ب ا ا إىل غري من جرهبا لكوهنا رات طابع ش يص ،أي مّن املسّتحيل
أن حتدث بعينها لغري من خاضها ،إر كل إنسان حينام جيرب شيئ ًا هّو يف الواقّع
خيوض جتربته خالل ظّروف خاصّة ومّن ثّم ل يمكّن ألي شّ ه آخّر
وص

تفاصيلها وكيفية حدوثها وما حدث فيها لغريه1.

التجربة الدينية هي األخرى عبارة عن مواجهة متواكبة مّع انفعّال دينّي،
املعتقدين ببع

األديان حينام يشعرون بالرتبّاط بّعمر مقّدس

حي تكتن
ومتع ٍ
ال ،وهي كمفهوم عام ل صته بعحّد األديّان بالتحديّد ،بّل هّي أمّر
مشهود ع نطاق واسع يف مجيع األديان؛ ومن أمثلتها ما يواجهه املتدينون حني
دعائهم وعباد م ويف جمالس عزائهم.
التجارب الدينية رغم حدوثها يف مجيع األديان لكنها بطبيعتهّا صتلّ

مّن

دين إىل آخر بحي تكّّتس بحلّة الّدين الّ ي تتبلّور فيّه وتصّطبغ بلّون
معتقدات أتباعه وتوجها م الثقافية ألهنا متتزج بالكامّل مّع املفّاهيم الدينيّة
واملعتقدات امتزاج ًا تام ًا ،فتجارب املسيحيني الدينية عّ سّبيل املثّال صتلّ
عن جتارب املسلمني ،ل ا نجد جتارهبم تّدور يف دوامّة عقيّدة الثّالوث ،بيّنام
جتارب املسلمني متعثرة بالكامل بعقيدة التوحيد.
ً
إضافة إىل رلك فالتجارب الدينية رات مصّاديق كثّرية حيّ تعّم جتّارب
عامة الناس كمشاهدا م يف عام املنام وما يواجهونه حني يقظّتهم ،كّ لك مثّل
املكاشفات الروحانية ألصحاب السري والسّلو  ،وغريهّا؛ ومّن هّ ا املنطلّق
( )1عيل رضا قائمي نيا ،جتربه ديني و گوهر دين (باللغة الفارسية) ،ص .26 ّ 25
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تعترب من أكثر الظواهر رواج ًا بّني أصّحاب املعتقّدات الدينيّة ،ألهنّم جيربّون
حالت دينية متباينة وكل حالة منها تندرج ضمن نطاق إحدى التجارب الدينية.

ُ.3كي يةُت سريُالتجربةُُ
ركرت العديد من التفاسري هبدف بيان حقيقة ما ي كره النبي للناس ب صّوص
جتربته الدينية ،لكن ما املقصود من التفسري 1هنا؟
الفيلسوف الغريب وولرت ستيس 2حتدث عن ه ا املوضوع ووضح املقصّود
من التفسري يف كتاب «التصوف والفلسفة» قائالً:
الت سريُعبارهُعنُيشءُيزيدُمنُالقدرهُعىلُالت كرُبالتجربةُبغيةُفهمهاُعىلُ
اةُوام ااُتكااونُيفُ
اادهُام ااُتكااونُ ُ
يفُامل اااهيمُالل سيا ّ
حقيقتهااايُوهااذهُالزيا ّ
االستنتا؛اتُاملنطقيةُأوُاحدتُال رضياتُالتيُيرادُمنهاُبيانُحقيقةُما ُُُ3.

ه ا الكالم ركره ب صوص تفسري التجارب الروحيّة إل أن بحثّه بشّكل
عام ل يتمحور حوهلا بالتحديد.
اجلدير بال كر هنّا أن تفسّري التجّارب رو عّدة مسّتويات ،وهّ ا األمّر
ملحوظ بوضوح ع صعيد تفسري التجارب احلسية ،فع سّبيل املثّال حيّنام
أقول «أرى اللون األمحر» يكون التفسري را مرتبة متدنية ومستوى واط ،لكونّه
ل يشتمل ع حمء سوى تعيني نوع اللون ،يف حني أن تفسري إحدى النظريات
الفيزيائية املعقدة مثّل نظريّة موجّات الضّوء هّو يف الواقّع رو مرتبّه عليّا
ومستوى رفيع.

( )3املصدر السابق.

(1) Interpretation
(2) Walter Terence Stace
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أركانُالوحيُالتجريبيُُ
السؤال األسايس ال ي يطرح ع أصحاب نظرية التجربة الدينية هّو كالتّايل:
يا ترى كي

يمكن تصور الوحي وفق مبادئ نظرية التجربة الدينيّة؟ اإلجابّة

عن ه ا السؤال هي املحور األسّايس يف هّ ا املبحّ الّ ي نسّتهله بّّرشح
وحتليل ه ه العبارة «أوح اهلل إىل النبي».
الوحي كام ركرنا يف مباح نظرية املفاهيم حيكي عن نجاح وحتقيق إنجّاز،
إل أنه وفق نظرية التجربة الدينية حيكي عن فعّل فحسّا ،لّ ا تفرسّ العبّارة
امل كورة أعاله كام ييل «النبي جرب اهلل» وبعبارة أدق «حّدث للنبّي مواجهّة
وحي مع اهلل» ،فه ه العبارات تدل ع الفعل ال ي قام به النبي فقط ،وه ا هو
السبا يف وص

الوحي بعنه جتريبي حت عنوان «الوحي التجريبي».

الوحي التجريبي يتقوم ع ثالثة أركّان أساسّية هّي اهلل والنبّي وجتربّة
الوحي ،فالنبي واجه اهلل يف جتربة وحي ،واهلل بدوره جت خالل هّ ه التجربّة،
والوحي هنا هو رات جتربة الوحي التي حدث .
املفاهيم التي يتلقاها النبي خالل الوحي ويّ كرها للنّاس يصّطلح عليهّا
«رسالة الوحي» ،وهي ب ا ا ليس وحي ًا وإنام عبّارة عّن تفسّري يّ كره هلّم
ب صوص جتربته ،وه ا يعني أن املفاهيم التي يّ كرها هلّم عبّارة عّن ترمجّة
وتفسري لتجربة الوحي التي خاضها مع ربه وليس رات اليشء ال ي تم تبادله
بشكل مبارش.
جتربة الوحي توص

بكوهنا جتربة ش صية ع ضوء معنيني مها كالتايل:

 .1النبي وحده له احلق يف تفسّري جتربتّه ول حيّق لغّريه رلّك ،ألن مجيّع
التجارب الدينية رات طابع ش يص وليس جتربة الوحي فحسا.
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 .2النبي وحده قادر عّ خّوض هّ ه التجربّة ول يمكّن ألحّد غّريه
خوضها ،إر ليس من شعن سائر الناس أن خيوضوا جتربة الوحي ،بل هي
من خمتصاته ع نحو احلرص.
إرن ،جتربة الوحي تتبلور ع ضوء ارتباط خاص حيّدث بّني اهلل سّبحانه
وتعاىل وبع

عباده ال ين يوصفون بعهنم أنبياء ورسل ،وهّ ا هّو السّبا يف

ندر ا ،إر ل يمكن لغري األنبياء والرسل خوضها.
جتدر اإلشارة هنا إىل أن نظريتي املفاهيم والتجربة الدينيّة كالمهّا تؤكّدان
ع كون الوحي أمر ًا ش صي ًا ،ل ا سوا ًء اعتربناه جمموعة مّن املفّاهيم أو قلنّا
ً
إنه جمرد جتربة دينية فهو يف كال احلالتني يعد ً
صية وليس عام ًة ،لكّن
جتربة ش
وجه الختالف بني النظريتني يكمن يف أن نظرية املفاهيم تفرس الّوحي بكونّه
تلقي رسالة السامء تزامن ًا مع جتربة وحّي ،يف حّني أن نظريّة التجربّة الدينيّة
تفرسه بكونه رات التجربة التي خيوضها النبي ول يعني تلقي رسالة ممن أوحّ
إليه ّ اهلل أو امل َلك ّ وع ه ا األساس فهو ليس جمموعة من املفاهيم وه ا هّو
وجه الختالف اجل ري بني جتربة الوحي وسائر التجّارب الدينيّة بّداعي أن
التجارب الش صية غري الدينية ليس من ه ا النوع.
جتدر اإلشارة هنا إىل أن نظرية املفاهيم تعترب أقدم النظريّات التّي طرحّ
ع صعيد تفسري الوحي وأكثرهّا رواجّ ًا يف املجتمعّات الدينيّة التّي تّؤمن
باألديان الساموية ،حي توب بج ورها يف النصوص الدينية األصّيلة التّي
تفرس الوحي بنوع من الرتباط ال ي تنتقل يف رحابه حقّائق دينيّة مّن اهلل إىل
النبي ،بينام سائر النصوص الدينية ّ غّري األصّيلة ّ تؤكّد عّ مسّعلة انتقّال
احلقائق إليه وتنفي تعثري حالته الروحية والشهودية وجتاربه الش صّية يف هّ ا
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الصعيد ولكن ليس ع نحو اإلطالق ،وحت حينام تشري إىل جتاربه الش صّية
وبع

حالته الروحية فهي ل تقصّد أن انتقّال احلقّائق حيّدث عّ ضّوء

ارتباط وحياين وجتربة وحّي .مثّال رلّك حالّة اخلّوف التّي اكتنفّ النبّي
ع؟ عند تلقيه الوحي من اهلل تعّاىل ،فقّد ركّرت هّ ه احلالّة يف بعّ
؟
موس
النصوص الدينية ول يقصد منها تفنيد مفهومية الوحي ،بّل تّوعزه إىل قضّايا
أخرى غري املفاهيم.
نظرية التجربة الدينية طرح يف العرصّ احلّدي مقابّل نظريّة املفّاهيم،
لكن ه ا ل يعني أفول النظرية الثانية و ميشها بالكامّل واقتصّار األمّر عّ
النظرية األوىل فحسا ،بّل هنّا الكثّري مّن البّاحثني واملفكّرين مّا زالّوا
يؤيدوهنا ويعتقّدون بصّواهبا ،فغايّة مّا يف األمّر أن نظريّة التجربّة الدينيّة
طرح يف حقبة زمنية متعخرة عنها مّن قبّل علّامء الالهّوت املسّيحيني إثّر
عوامل تعرخيية معينة ،حي تبناها أتباع امل ها الربوتستانتي وسوف نشّري إىل
األسباب التي دعتهم إىل رلك.
غالبية علامء الالهوت املسيحيني ال ين تبنوا نظرية التجربة الدينية يف تفسري
الوحي هم مّن أتبّاع الالهّوت الليّربايل 1إر اعتّربوه رضبّ ًا مّن التجّارب،
واجلدير بال كر هنا أن ه ا النوع من الالهوت املسيحي يعّد املرحلّة األوىل يف
تعريخ الالهوت الربوتستانتي ،وخالصة رأهيم كام ييل :الّوحي مّرتبط ببّاطن
اإلنسان وجتربته الدينية ،ومن ثم فالكتاب املقدس ول سيام العهد اجلديد هو يف
الواقع جمرد مصدر لنقل التجارب الدينية التي خاضها املتدينون.
( )1لالطالع ع معلومات أكثر حول الالهوت الليربايل( ،)liberal theologyراجّّع :وليّّام
هوردرن ،دليل الالهوت الربوتستانتي ،ص .93 ّ 63
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الرأي الرسمي ال ي تبنته الكنيسة يف ه ا املضامر هو أن الّوحي اإلهلّي عبّارة
عن حالة انتقال احلقائق الساموية إىل اإلنسان ،ويف مقابل رلك أكد أتبّاع الالهّوت
الليربايل ع بطالن ه ا التفسري مؤكدين عّ كونّه حمّ

جتربّة دينيّة ،ويف هّ ا

السياق اعرتض بعضهم ع أرباب الكنيسة بادعاء أن اهلل يتج ب اته للنبي ولّيس
كالمه ،ومنهم من رف

قول من قال إن الديانة املسيحية عبّارة عّن جمموعّة مّن

التعاليم الدينية بحي اعتربها منهجّ ًا للحيّاة ،وقصّده مّن رلّك نفّي مفهوميّة
الوحي ،أي أنه ليس جمرد مفاهيم يتلقاها النبي من اهلل تعاىل ،بل هو جتربة دينية له1.

أسبا ُوخل ياتُطرحُنسريةُجتربةُالوحيُُ
يا ترى ما ال ي دعا علامء الالهوت الليربايل إىل تفنيد نظرية املفاهيم ب صوص
الوحي وتبني نظرية التجربة الدينية؟
نظرية جتربة الوحي نشعت يف ظروف خاصة وألسباب معينة ،وقّد حّاول
علامء الالهوت املسيحي الليربايل تربيرها بعدلة استندوا إليها ،ويف هّ ا السّياق
سوف نسلط الضوء أولً ع أهم ثالثة عوامل أدت إىل ظهورها وهي كام ييل:
العامل األول :هزيمة الالهوت العقيل (الطبيعي) 2يف األوساط املسيحية.
العامل الثاين :رواج فكرة التعارض بني العلم والدين.
العامل الثال  :انتعاش حركة نقد الكتاب املقدس.
ال ين فرسوا الوحي وفق أسس نظرية املفاهيم اعتربوا الّدين جمموعّة مّن
التعاليم التي جيا ع علامء الالهوت الدفاع عنها ،واجلدير بال كر هنا أن علم

(1) Louis Breakoff, Systematic theology, p. 121.
(2) Natural theology
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الالهوت من عهد القديس توما األكويني 1تبلّور يف مضّامرين مهّا الالهّوت
العقيل (الطبيعي) ولهوت الوحي.2
الالهوت الطبيعي يفرسّ الّدين وفّق أسّس عقليّة وفلسّفية ،وعّ هّ ا
األساس يتم إثبات وجود اهلل عز وجل وسائر املعتقّدات املسّيحية مثّل عقيّدة
الثالوث ،يف حني أن لهوت الوحي يطرح تفسري ًا آخر ،ومثال رلّك أن القّديس
توما األكويني كان يعتقد ب مكانية إثبات وجود اإلله اعتامد ًا ع أدلة عقلية ،لكّن
إىل جانا رلك ل بد من وجود لهوت وحي يثب لنا صواب عقيّدة الثّالوث،
ومن ه ا املنطلق اعترب الالهوت الطبيعي سعي ًا من قبل اإلنسّان إلثبّات وجّود
اإلله ولهوت الوحي سعي ًا من اإلله لالرتباط باإلنسان3.

علامء الفلسفة انتقدوا مبّادئ الالهّوت الطبيعّي يف صّورته اجلديّدة ول
سيام الفيلسوف ديفيد هيوم ال ي انتقّده بشّدة عّرب تشّكيكه بّالرباهني التّي
تطّّرح إلثبّّات وجّّود اهلل ومعّّاجز األنبيّّاء والكثّّري مّّن املعتقّّدات الدينيّّة
األخرى ،ثم تبعه يف رلك فالسفة آخرون من أمثال إيامنوئيل كانط ،األمر ال ي
أسفر عن تعزيم أوضاع الالهوت املسيحي وإثارة جدل حمتدم حّول مصّداقية
مبادئه؛ ومن ه ا املنطلق حاول بع

علامء الالهوت املسيحيني تفنيد قول مّن

اعترب الوحي بعنه جمموعة من املفاهيم والتعاليم ،ل لك أكدوا عّ كونّه جمّرد
جتربة دينية خيوضها النبي؛ ومما زاد الطني بلّ ًة رواج فكّرة تعّارض الّدين مّع
العلم يف األوساط املسيحية والتّي أسّفرت عّن السّتهانة بالتعّاليم الدينيّة

( )3وليام هوردرن ،دليل الالهوت الربوتستانتي ،ص .94

(1) Thomas Aquinas
(2) Revealed theology
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املسيحية ،وإثر رلك وقع الديانة املسيحية يف معزق خّانق ،فقّد شّهد العّام
الغّّريب حتقيّّق الكثّّري مّّن اإلنجّّازات العلميّّة وتطّّور ًا ملحوظّ ًا يف العلّّوم
التجريبية ورواج ًا لنظريات علمية يف شت املجّالت ،وكّل هّ ه التحّولت
الكبرية سامه يف ميش الدين عن الساحة الجتامعية.
ل شّّك يف أن نظريّّات سّّيجوندو غاليليّّه وإسّّحاق نيّّوتن وتشّّارلز
داروين ومّا ناظرهّا تتعّارض يف الكثّري مّن جوانبهّا مّع واقّع التعّاليم
املسيحية ،ل لك تزعزع أركان علم الالهوت املسيحي وأثري جّدل حمتّدم
حوله مما جعل أتباع النبي عيس ع؟ يف وضّع ل حيسّدون عليّه 1،والعامّل
ا خر ال ي كان له دور ملحوظ يف ه ا املضامر هو شيوع ظاهرة نقد الكتاب
املقدس من حي النه واملضمون.
اهلدف األسايس ال ي رام علامء الالهوت املسيحيون حتقيقه مّن وراء نقّد
نه الكتاب املقدس هو تش يبه وتنقيح مضامينه والبح عّن أصّح النسّخ
ً
سندية تعرخيي ًا وديني ًا ،وتل ه ه املرحلة مرحلة نقد املفّاهيم املسّيحية
وأكثرها
فواجه الكنيسة إثر رلك مشاكل جادة 2،ألن عمليّة نقّد املضّمون تتجّاوز
نطاق نقد النه بحي تطال تلك احلقائق الرتكازية التي يتقوم عليها الكتاب
املقدس ،ومن أمثلة النقد ال ي طرح هب ا األسلوب هّو اعتقّاد الناقّدين بّعن
( )1دون كوبي ّ  ،دريّّاي ايّّامن (باللغّّة الفارسّّية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية حسّّن كامشّّاد،
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشورات كامشاد1997 ،م ،ص .67
راجع أيض ًا :إيان بربّّور ،علّّم و ديّّن (باللغّّة الفارسّّية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية هبّّاء الّّدين
خرمشاهي ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طهّّران ،منشّّورات مركّّز النرشّ اجلّّامعي،
1983م ،ص .67 ّ 17
( )2وليام هوردرن ،دليل الالهوت الربوتستانتي ،ص .37
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الكتا ّ األسفار ّ اخلمسة األوىل يف الكتاب املقدس ليس موروثة مّن النبّي
ع؟ ،بل هي من إضافة مدونيه ال ين هم أربعة عّ أقّل تقّدير ،وهّ ا
؟
موس
الرأي يتعارض بالكامل مع الرأي التقليدي .سفر الظهور ع سبيل املثال ركّر
فيه رأيان خمتلفّان عّ صّعيد تفسّري معنّ اخللقّة ،والتنبّؤات باألحّداث
املستقبلية امل كورة فيه كتب بعد وقوعهّا ممّا يعنّي أهنّا ليسّ تنبّؤات مّن
األساس؛ وهب ا أثري جّدل حّول مصّداقية الكتّاب املقّدس وتّم التشّكيك
بجميع مواضيعه1.

ه ه الظاهرة السلبية التي واجهتها الكنيسة اضطرت بع

علامء الالهوت

الليربايل املسيحي إىل تبني نظرية جتربة الوحي باعتبارها احلل الوحيّد لكّل مّا
تواجهه ديانتهم من مشاكل جادة ،إر لو اعترب الوحي من سنخ التجارب سوف
تتنزه املسيحية من كل شوائبها ول يبق جمال لطّروء أي مّن املعاضّل الثالثّة
التي أرشنا إليها يف بادئ البح والتي هي هزيمة الالهوت العقّيل (الطبيعّي)
يف األوساط املسيحية ورواج فكرة التعارض بني العلم والدين وانتعاش حركّة
نقد الكتاب املقدس ،ومن ثم باإلمكان بيان طبيعة الالهوت الطبيعي وفق هنّج
عقيل وتنظيم كافة األخبار املرتبطة بالتجارب الدينية عّ أسّاس مبّادئ هّ ا
الالهوت الرصني ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن ه ا البيان والّنظم خارجّان عّن
نطاق الوحي ،ل ا حتّ إن وردت مؤاخّ ات علّيهام فهّ ا ل يعنّي تعّرض
الوحي ألي خلل ،كام أن التعّارض بّني العلّم والّدين ل ارتبّاط لّه بّ ات
الوحي باعتبار أن الوحي مصون من التعارض ،والتعارض احلاصل هنا يكمّن
يف عدم اتساق بع

أخباره مّع األسّس العلميّة املعتّربة ،وكّام هّو معلّوم

( )1املصدر السابق ،ص .38
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فالكتاب املقدس بحد راته ل يعترب وحي ًا وإنام جمرد إخبار ونقل حلالت باطنيّة
وجتارب دينية للمتدينني.
علامء الالهوت املسيحي اتبعّوا عّدة سّبل يف مقابّل هّ ه املشّاكل التّي
واجهتها املسيحية ،فع صعيد مسعلة تعارض العلّم والّدين ركّروا تربيّرات
واستدللت متباينة مع بعضها بالكامّل 1،كّ لك ظهّرت مّدارس لهوتيّة
جديدة من نوعها يف مقابل رواج ظاهرة نقد الكتاب املقدس .فض ً
ال عّن رلّك
ظهرت مدارس عقلية رات مشارب فكرية متنوعة يف األوساط املسّيحية رغّم
هزيمة الالهوت الطبيعي (العقيل) ،ويف رحاهبا طرح مبادئ لهوتية صتلّ
عام كان معهود ًا قبل رلك ،ويف خضم هّ ه األحّداث أدر غالبيّة املسّيحيني
عدم نجاعة التجربة الدينية مؤكدين ع كوهنّا ليسّ أفضّل حّل ملشّاكلهم
العقائدية ،ورلك لنسباب التالية:
 .1القول بالتجربة الدينية حيرم الناس من حقائق الوحي ويقطّع ارتبّاطهم
باهلل ،ألن النتيجة احلتمية لفصل جتربة الوحي عن األخبّار املنبثقّة منهّا
والتفسري ال ي يطرح هلّا إىل جانّا صطئتهّا واعتبارهّا متعارضّة مّع
العلوم احلديثة يف مرحلة اإلخبار والتفسري ،هي رضورة العتقّاد بعّدم
قدرة البرش ع فهم املضمون احلقيقي للّوحي لكّون السّبيل الوحيّد
ل لك هو التفسري ال ي ركره األنبياء أنفسهم ب صوص جتارب الّوحي
التي خاضوها.
إرن ،جتارب األنبياء عبارة عن مضامر واجهوا فيه جتربة اهلل ،ل ا لّو طّرأ
( )1إيان بربور ،علم و دين (باللغة الفارسية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية هبّّاء الّّدين خرمشّّاهي،
ص.67 ّ 17
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أي خطع عليها ل يمكن للبرش حينها أن يرتبطوا برهبم بعي نحو كان.
 .2نظرية التجربة الدينية تتعارض مّع التعّاليم واملعتقّدات التّي جّاءت هبّا
األديان ،فكل دين يؤكد ع أن النبي ال ي بع لنرشه بّني النّاس مكلّ
بنقل حقائق ساموية هلم ،ل ا إن أمعنا النظر ودققنا بالنصوص الدينيّة سّوف
نستش منها أن األخبار التي جاء هبا األنبياء هي املحور الرتكّازي ،ألهنّا
بدل أن تؤكد ع جتارهبم أكدت ع ما جاؤوا به من السامء.
إرن ،ه ه النظرية بدل أن تضع ح ً
ال للمعضلة التّي واجهتهّا املسّيحية،
سامه يف تعزيم أوضاعها.
 .3نظرية التجربة الدينية تتعّارض بالكامّل مّع احلقّائق التعرخييّة الثابتّة
لنديان ،فاألنبياء عندما كّانوا يعلنّون نبّو م للنّاس عّاد ًة مّا كّانوا
خيربوهنم عن احلقائق التي تلقوهّا عّن طريّق الّوحي ،أي أهنّم كّانوا
يدعوهنم إىل اإليامن برسالة السّامء التّي جّاء م بّالوحي واتبّاع كافّة
أوامرها ونواهيها ،وليس هنا أي خرب أو نقّل تّعرخيي يّدل عّ أهنّم
كّانوا يّّدعون قّّومهم إىل خّوض جتّّارب عّ غّرار التجّّارب التّّي
خاضوها بعنفسهم.
 .4حت لو افرتضنا أن األنبياء أكّدوا عّ جتّارهبم الدينيّة ،لكّن إن أراد
سائر الناس خوض مثّل هّ ه التجّارب فّال بّد هلّم أولً مّن معرفّة
حقيقتها ،وه ه املعرفة ل تتحصل إل إرا استمعوا إىل أنبيّائهم واطلعّوا
ع األخبار التي جاؤوهم هبا ،ألن مجيع التجارب وفق ه ا املعنّ رات
طابع ش يص ومن ثّم ل يمكّن بيّان مّا حّدث يف رحاهبّا وتعريّ
ا خرين بمضامينها إل بواسطة من خاضها.
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إرن ،معرفة حقيقة جتربّة النبّوة ل تتسّن إل عّن طريّق السّتامع إىل
إخبار األنبياء أنفسهم ،وحسا الفّرتاض املّ كور ل يمكّن العّتامد
ع ه ا اإلخبار ،والناس أنفسهم غري قادرين ع خوض جتربة النبّوة،
ل ا ل صواب هل ا الفرتاض.
 .5من مجلة النقد امل كور ع نظريّة التجربّة الدينيّة هّو ارتكازهّا عّ
إمكانية الفصل بني التجربة وتفسريها ،فالنبي يف املرحلّة األوىل ّ بغّ
ً
ً
ً
عاريّة مّن التفسّري،
بحتّة
جتربّة
النظر عن كل اعتبّار آخّر ّ خيّوض
واملرحلة الثانية هي التي يطرح فيها التفسري هل ه التجربة يف إطّار إخبّار
وبيان للناس.
علامء اإلبستيمولوجيا املعارصون يؤكدون ع عّدم إمكانيّة الفصّل بّني
التجربة وتفسريها نظر ًا لعدم وجّود جتربّة حمضّة ل تفسّري هلّا لكّون اللغّة
واملعتقدات واملجرب عبارة عّن عنّارص أساسّية فيهّا بحيّ تصّو بنيتهّا
اخلاصة ،فكل جتربة إنام حتدث يف رحاب ه ه العنارص الرتكازية.

الوحيُمنهجُللحياهُُ
الباحثون واملفكرون ال ين يرفضون نظرية املفاهيم ول يعتقدون بكون الّوحي
جمموعة من التعاليم التي يتلقاها النبي من الوحي ،يؤكدون بشكل أسايس عّ
أن الرسالة التي يتلقاها عن طريق الّوحي رات ارتبّاط بّنمط احليّاة وخمتلّ
الشؤون السلوكية واألخالقية 1،فالوحي أحيان ًا حيكي عن سلو معني؛ ومّنهم
من استدل ببع

ا يات القرآنية إلثبات رأيه كا يتني التاليتني:
(1) Davis Charles, Religion and the making of society, p. 99.
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قال تعاىل:

ا ُ
ا اا ُ ا ا ا اا ا ْ ُ
ا ا اْ ا ْا ْ اْ ا ْ ا ُ
ول إَِل ن ِ
وِح إِ َْل ِه أنه َل إِ اَل إَِل أنا فاعب ُي ن ؟> ُيُ1
؟< ما أرس نا مِن قب ِك مِن رس ٍ

ه ه ا ية تدل بوضوح ع أن اهلل سبحانه وتعاىل أوحّ إىل مجيّع األنبيّاء
ص؟ أن يعبّدوه ،والعبّادة هنّا هّي الرسّالة
والرسل ال ين سبقوا النبّي حممّد ؟
املوجهة يف الوحي وكام هو معلوم فهي ترتبط بسلو اإلنسان ،حي تؤكد ع
رضورة العمل بعوامر اهلل تعاىل واتبّاع أصّول ومبّادئ خاصّة يف احليّاة عّ
ضوء العيش يف رحاب نمط حمدد من احلياة.
وقال يف آية أخرى:

ُ ا ا ْ ا ْ ا اْ ا ا ا ْ ا ا ْا ا ا ً
يَا ا اما اَك ان م اِن ال ْ ُم ْْشك ا
ِِ ؟> ُُُ2.
؟<ثم أ حينا إ َِلك أ ِن ا بِع ِم ة إِبراهِيم حنِ
ِ

وهنا من أتم ه ا الكالم قائالً :إرا كان رسّالة الّوحي تتمحّور حّول
نمط احلياة وطبيعة سلو البرش ،فالنبي بطبيعة احلال لديه هنج خاص يف حياتّه
ومن منطلق كونه نبي ًا فهو يّدعو النّاس إىل السّري عّ هنجّه وهّ ا يعنّي أن
الوحي هو ال ي يصبح هنج ًا حلياة البرش ،أي أن التجربّة التّي خاضّها النبّي
جيا أن خيوضها ا خرون أيض ًا.
نقد ه ا الستدلل يتمحور حول مسعلتني أساسيتني ادعامهّا مّن اسّتدل
به ،ومها كالتايل:
 .1رسالة الوحي مرتبطة بنهج حياة البرش وسلوكيا م.
 .2الوحي هو رات هنج حياة البرش ومرتكز سلوكيا م.
ل شك يف أن رسالة الوحي حتكي عن هنج معني حليّاة بنّي آدم وأسّلوب
( )1سورة األنبياء ،ا ية .25
( )2سورة النحل ،ا ية .123
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معني لسلوكهم ،فقد دعا األنبياء قومهم إىل التحيل بالفضائل األخالقية وتبنّي
سلوكيات فاضلة يف سري م العملية ،ومن املؤكد أن الكثري من تعّاليم الّوحي
تتمحور حول ه ا األمر ،وحت سائر تعاليمّه التّي فيهّا أخبّار عّن املّايض
واملستقبل هي يف الواقع دف إىل تعليم امل اطّا اتبّاع هنّج معّني يف احليّاة
وتبني سلوكيات خاصة؛ وع ه ا األساس يمكّن تعييّد مّا ركّر يف رحّاب
العتقاد بكون الوحي هنج ًا معين ًا للحياة وأسلوب ًا سلوكي ًا خاصّ ًا ،ممّا يعنّي أن
آراء أصحاب نظرية جتربة املفاهيم صائبة يف ه ا املضامر.
من املؤكد أن الوحي مرتبط بسلوكيات البرش األخالقية وحيّا م الدينيّة ،إر
يعلمهم األسلوب السلوكي األمثل والنهج القويم يف احلياة ،لكن رسالته صتلّ
بالكامل عن كونه ً
جتربة كام ادع البع

 ،إر كي يمكن ادعاء أنّه هنّج للحيّاة

ومرتكز للسلو األخالقي يف عني اعتباره من سنخ التجارب؟! النبي بنفسه اتبع
ه ا النهج يف احلياة ،ل ا هل هنا مسو يدعونا لعتبار الوحي ً
جتربة؟!
فيام ييل نوضح املوضوع بمثال:
لنفرض أن السيد (أ) قال للسيد (ب) « ُكن صادق ًا» ،ونحن نعلم بعن السّيد
(أ) صادق.
نستنتج من ه ا املثال أن السيد (أ) أمر السّيد (ب) بانتهّاج سّلو معّني
وهو الصدق ،أي أنه خاض جتربة الصدق ،ل ا لدينا رسالة انتقل من ش ه
إىل آخر ع ضوء جتربة خاضها السيد (أ)؛ وك ا هّو احلّال يف الّوحي ،إر فيّه
جتربة مشاهبة هل ه ومفهوم شبيه بالدعوة إىل الصدق كام ركر يف املثال ،ومن هّ ا
املنطلق لو أراد السيد (ب) أن يكون صادق ًا جيا ع السّيد (أ) أن يوضّح لّه
معن الصدق وكيفية العمل بّه يف رحّاب مفهّوم دال عّ مقصّوده ،أي أن
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السيد (أ) هو ال ي يعمره أولً ب لك.
إرن ،ل بد من بيان مدلول رسالة الوحي ع هيئة مفاهيم كّي يعمّل النّاس
بمضموهنا ،إر جيا اعتباره شبيه ًا بتجربة الصدق التي أرشنا إليها يف املثال أعاله.
إرن ،رأي أصحاب التجربة الدينية يف الواقّع مغالطّة وفيّه مصّادرة عّ
املطلوب ،فلو أردنا اسّتنتاج أن الّوحي عبّارة عّن جتربّة خيوضّها النبّي ،ل
يمكن الكتفاء هنا بمقدمتي الستدلل اللتني أرشنا إليهام ،ومها بتقرير آخر:
املقدمّّة األوىل :رسّّالة الّّوحي عبّّارة عّّن سّّلو معّّني وهنّّج خّّاص
حلياة البرش.
املقدمة الثانية :النبي تبن سلوك ًا وهنج ًا وفق ًا ملا تلقاه من رسالة الوحي.
ً
إضافة إىل هاتني املقدمتني جيا افرتاض أن جتربّة هّ ا الّنهج يف احليّاة
بل
تعد وحي ًا بحد را ا ،وه ه هي النتيجة التي نحصل عليها من ه ا الستدلل.
إىل هنا حتدثنا عن طبيعة ارتباط النبي بم اطبيه ،وهك ا هي طبيعة ارتباطّه بّاهلل
سبحانه وتعاىل ،فعندما نقول «اهلل يوحي إىل نبيه» نقصد من رلك أنه يطلّا منّه أن
يعيش هو أو يعيش الناس وفق نمط حياة معني ،ل ا إن أراد النبي جتربة هّ ا الّنمط
يف احلياة ل بد له أن يفهم قصد اهلل سبحانه وتعاىل ويتعكد من أنه طلا منه رلك.
إرن ،الوحي ع أقل تقدير عبارة عن ارتباط مفهومي بني اهلل والنبي ،ولغة
الوحي رات مضّامني عديّدة ففّي بعّ

األحيّان تتمحّور حّول اإلخبّار

بالغيا املايض ّ ما حدث قدي ًام ول علم للناس به ّ حي خيرب اهلل نبيّه بعخبّار
الشعوب واألمم السالفة ،فقد قال يف كتابه الكريم:

ا ا ْ اْا ْاْ ُ
اْ ا ا ا ُ ْ ا اا ْ
ْ اْاُ اْ ُ
هي ِإَ ْم إِذ أاََوا أمَ اره ْم
ِ نوحِيَ ِه إَِلَك مَا تنََ
؟<ذل ِك مِن أنبا ِء الغيَ ِ
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ُ اْ ُ ا
اه ْم يمك ُر ن ؟> ُُُ1.

ه ه ا ية جمرد مثال ع تنوع مضامني لغة الوحي ،فهي توضح نمط احلياة
األمثل والسلوكيات املناسبة التي ينبغي لبني آدم انتهاجها.
إرا قيل إن لغة الوحي هي املقصودة من رسالة الّوحي ،يّرد عّ رلّك أن
رسالة الوحي ل تتمحور دائ ًام حول بيان نمط احلياة والسلو األمثل ،لكّن إرا
اعتربنا رسالة الوحي بعهنا الوحي ب اته بحي تشمل مضامني القصه الدينيّة
وأخبار األمم السالفة واإلخبار عن املستقبل وما إىل رلك من مضامني أخّرى،
ففي ه ه احلالة يكون املقصود منها توجيه امل ّاطبني إىل نمّط معّني يف احليّاة
ودعو م إىل انتهاج السلو األمثل اعتامد ًا ع مبّادئ األخّالق احلميّدة؛ ممّا
يعني أن كافة تعاليم الوحي وخمتل

الوظائ

التي يمكن تصورها لّه ،هّدفها

تشجيع الناس ع رلك.

رودولفُأوتوُوجتربةُالنبوهُُ
الفيلسوف األملاين رودول

أوتو 2هو أحد علامء الالهوت ال ين كان هلّم دور

مشهود ع صعيد طرح نظريّة التجربّة الدينيّة يف علّم الالهّوت املسّيحي
احلدي  ،بل كان دوره هو األهّم مّن سّائر علّامء الالهّوت الغّربيني ومّن
املبتكرين هل ه النظرية ،لكنه مع رلك م يدون بحوثّ ًا ودراسّات مسّهبة حّول
جتارب األنبياء الدينية ،بل األمثلة التي سّاقها يف هّ ا املضّامر ضّمن خمتلّ
مباحثه حتكي عن رؤيته ه ه ،ناهيك عّن أنّه نشّع وترعّرع فكريّ ًا يف أوسّاط
علمية ودينية تويل األمهية يف مباحثها هل ا املوضوع.
( )1سورة يوس  ،ا ية .102

(2) Rudolf Otto

ُُ❖ُُ104التجربةُالديني ُة

ه ا الفيلسوف الغريب أكد ع وجود عنرصين أساسّيني يف األديّان ل بّد
من التمييز بينهام ،مها كالتايل:
ّ عنرص عقيل
ّ عنرص غري عقيل
ويف ه ا السياق قال:
علامءُالّلهوتُعىلُمرُالتأريخُس ّلطواُالضوءُعىلُالعنرصُالعقّلُبحيااثُ
ّ
متحورتُقاطبةُمباحثهمُالّلهوتيةُحولهيُالمرُالذ ُأس رُعاانُهتما ُياُ
ا ُل ُاعنرصُغريُالعقّلُوصهرهُيفُباطنُاملباحثُالعقليةيُاالُأنّ ُهذاُالعنرص ُاُ
ّلُاُهوُالساسُيفُالدين ُُُ1
ُا غريُالعق ُ

وبنا ًء ع ه ا الكالم حاول يف كتابه «فكرة املقّدس» تسّليط الضّوء عّ
ه ا العنرص وبيان معامله ع نحو التفصيل.
وأضاف يف ه ا السياق أن علامء الالهوت اعتربوا العنرص العقيل بعنّه رات
الفكر ،واعتربوا العنرص غري العقيل بعنه الشعور الباطني ،وعّ هّ ا األسّاس
استنتجوا أن كل أمر ديني مرتبط بالفكر يعد عقالني ًا ،وكّل أمّر دينّي مّرتبط
بالشعور يعد غري عقالين.
بع

الباحثني ال ين تطرقوا إىل بيان الوجهّة الفكريّة هلّ ا الفيلسّوف

أكدوا ع أنه حينام يتحدث عن العنرصين العقّيل وغّري العقّيل فهّو غالبّ ًا
ما يقصد من رلّك التّداعيات الفكريّة أو الشّعورية يف الّدين ،فالعنّارص
العقليّّة رات ارتبّّاط بّّالفكر الّّديني والعنّّارص غّّري العقليّّة رات ارتبّّاط
بالشعور الديني.
(1) Rudolf Otto, The idea of the Holy, translated by John W. Harvey, pp. 1 _ 3.
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املقصود من العنرص العقيل كل حمء يتبلور يف رحاب الفكر ويندرج ضمن
املفاهيم ال هنية ،وأما العنرص غري العقيل فهو ل يندرج ضمن املفاهيم ومن ثّم
ل يتبلور فكري ًا ع اإلطالق 1.طبق ًا للتحليل ال ي ركرنّاه ب صّوص نظريّة
التجربة الدينية وأسباب ظهورها يف األوسّاط الفكريّة املسّيحية ،يتضّح لنّا
السبا ال ي دعا رودول

أوتو إىل العتقاد بالعنرص غري العقّيل عّ صّعيد

الدين ،فهو يعترب الدين را ارتباط بام وصفه بّ «األمر القديس» الّ ي هّو «اهلل»
يف األديان املتقومة ع تعاليم الوحي ،وه ا األمر القديس برأيه عبارة عن حمء
غري عقيل من ٍ
جهة لكونه يتبلور يف رحاب الفكّر بحيّ يمكّن اإلخبّار عنّه
بواسطة مفاهيم ومعاين رهنية خاصة كّام لّو قلنّا «اهلل حكّيم» و«أفعالّه رات
هدف» و«هو قادر» .ومن جهة أخرى فهو غري عقيل لكونّه يتبلّور يف رحّاب
الشعور ول ارتباط له بالفكر واملفاهيم ال

هنية2.

ويف ه ا السياق است دم مصطلح «نومني» 3لهلشارة إىل ما اصّطلح عليّه
«األمر القديس» ّ اهلل ّ وال ي اعتربه غري عقيل ويمكّن أن يعّرف مّن خّالل
التجربة .اجلدير بال كر هنا أن النومني يف اللغّة الالتينيّة يعنّي الكّائن الغيبّي
ويدل ع جالل وعظمة اهلل سبحانه وتعاىل ،ل لك اصطلح ع التجربّة التّي
يتبلور يف رحاهبا النومني عنوان التجربة النومينية «جتربة األمر القديس».4
ه ه التجربة برأيه هي جوهر الدين ومغّزاه احلقيقّي بحيّ ل يمكّن أن
(1) Philip C. Almond, Rudolf Otto: An introduction to his philosophical theology,
p. 55.
(2) Ibid, pp. 56 _ 57.
(3) Numen
(4) Numinous experience
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تتحول إىل نوع آخر من التجّارب عّ اإلطّالق ،واملتّدين يف رحاهبّا يّدر
النومني باعتباره أمر ًا قدسي ًا خمتلف ًا متام ًا عن سّائر األشّياء التّي يناهلّا بواسّطة
قواه اإلدراكية ،وه ا النومني رو ميزتني متناقضتني مع بعضهام ،ألنه مّن جهّة
ج اب يستقطا األنفس نحوه ،ومن جهة أخرى ينفرها عنه ،ل ا فّعول جتربّة
خيوضها اإلنسان معه حينام يتج له تتم
«رس خمي » 1يكتن
بالرعا الغام

عّن شّعوره برعّا غّام

أو

نفسه .أوتّو ركّر عّدة أوجّه هلّ ه احلالّة التّي وصّفها
أو «الرس امل ي

»2.

نستنتج من مجلة ما ركره هّ ا الفيلسّوف الغّريب ب صّوص جتربّة األمّر
القديس «اهلل» ومن األمثلة التي استند إليها إلثبات رأيه ،أن هّ ه التجربّة هّي
ع؟ مث ً
ال عندما تكلم أول مرة مع هيوه «اهلل»
؟
التي خاضها األنبياء ،فالنبي موس
اكتنفته حالتان مها النج

اب له والرهبة منه3.

امللف للنظر هنا أن أوتو فاق أقرانه ع صعيد بيان واقع عنّارص التجربّة
الدينية التي وصفها بتجربة األمر القديس ،حي سلط الضّوء عّ التجّارب
امل كورة يف الكتاب املقدس واملنقولة مّن العهّدين العتيّق واجلديّد وأعارهّا
أمهية بالغة ،وهو يف هّ ا املضّامر قّرر أدق التوضّيحات ب صّوص جتّارب
األنبياء ضمن دراسات وبحوث معارصة .وعّ الّرغم مّن دقّة الدراسّات
والبحوث التي دوهنا هو وغريه من باحثني وفالسفة غربيني ع ه ا الصّعيد،
لكنهم م ينجحوا يف إثبات مدعاهم باعتبار أن الّوحي رات التجربّة النومينيّة
(1) Mysterium tremendum
(2) Rudolf Otto, The idea of the Holy, pp. 12 _ 23.
(3) Ibid, pp. 72 _ 81.
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«جتربة األمر املقدس» ،بل هنا أشّياء أخّرى تتّزامن معّه؛ وهنّا يتضّح لنّا
ضع

جتربة ً
ً
دينية ،حيّ يثبّ بطالهنّا
مجيع النظريات التي اعتربت الوحي

ع ضوء حتليل األخبار التي دل ع نزول الوحي كالمي ًا ع األنبياء.

النسريةُالثالثةُ:نسريةُالفعا ُلُالكّلميةُُ
نظرية األفعال الكالمية هي النظرية الثالثة التي طرح لتفسري معنّ الّوحي،
حي عرفته بعنه جمموعة من األفعال الكالمية الصادرة من اهلل سبحانه وتعّاىل،
وأتباعها هم من أشهر علامء فلسفة اللغة من أمثال الفيلسوف الربيطّاين جّون
أوستني 1ال ي له عصا السبق يف ه ا املضامر ،وع ه ا األساس سوف نسّلط
الضوء ع موضوع البح عرب بيان املقصود من الرتباط اللغوي أو الكالمي
يف رحاب آراء ه ا الفيلسوف.
أهم ميزة للغة هي أهنا وسيلة ارتبّاط بّني الّّبرش ،لكّن مّا املقصّود مّن
الرتباط الكالمي (اللغوي)؟ فيا ترى ما الّ ي حيّدث يف واقّع احلّال عنّدما
نرتبط مع أقراننا البرش كالمي ًا؟
القدماء عرفوا الرتباط الكالمي بعنه تالحم حيدث بني الّّبرش عّن طريّق
اجلمل اللغوية ،أي أننا نرتبط مّع أقراننّا لسّاني ًا مّن خّالل تبّادل مجّل رات
مداليل تامة ،إل أن جون أوستني رف

ً
نظريّة
ه ا التعري وطرح بّدلً عنّه

جديد ًة عرف بنظرية األفعال الكالمية ،حيّ اعتّرب الفعّل الكالمّي حلقّة
ارتباط بني البرش ،ويقصد من رلك أن الرتبّاط الكالمّي أو اللسّاين يتحقّق
حينام يبادر املتكلم إىل فعل كالمي.
(1) J. L. Austin
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ه ه النظرية استقطب أنظار الكثري من فالسفة القّرن العرشّيّن وأثّارت
جدلً واسع ًا حول طبيعة اللغة وواقع الكّالم املتبّادل بّني الّّبرش لدرجّة أن
بع

الباحثني اعتربوها ثور ًة يف جمال فلسفة اللغة.
اجلدير بال كر هنا أن أوستني أكد يف نظريته ه ه ع أن كّل مّتكلم عنّدما

يبادر إىل إجياد ارتباط كالمي مع غريه فهو يقوم بعفعال خاصّة يف هّ ا املضّامر
تتمثل يف ثالثة أفعال كالمية خمتلفة عن بعضها ،وهي كالتايل:
الفعل األول :إنشاء مجلة لغوية تفيد معن تام ًا مّن قبّل املّتكلم ،وهّو مّا
يسم بّ «فعل الكالم» أو فعل قويل أو فعل لفظي 1ومثال رلك لو قال املّتكلم
ً
مجلّة رات معنّ تّام ،وهّ ا
مل اطبه «أغلق الباب» فهو يف هّ ه احلالّة أنشّع
اإلنشاء اللفظي يف احلقيقة فعل كالمي.
الفعل الثاين :نقل مضمون خاص ومقصود من الكالم للم اطا يف اجلملّة
التي يصوغها املتكلم كام لو أمره أو طلا منه أو هنره أو هناه عن فعّل حمء ،وهّو
ما يسم بّ «فعل ضمن الكالم» أو فعل إنجازي 2وه ا الفعل الكالمّي خيتلّ
من مجلة إىل أخرى ،فع سبيل املثال عندما يقّول املّتكلم «أغلّق البّاب» فهّ ه
اجلملة تستبطن أمر ًا ،وعندما يقول «ل تغلق الباب» فه ه اجلملّة تسّتبطن هنيّ ًا،
وعندما يقول «هل قرأت درسك؟» فه ه اجلملة تستبطن استفهام ًا.
الفعل الثال  :حدوث أثر يرتتا ع كالم املتكلم ،كام لو أرغم امل اطّا
ع فعل حمء بالتحديد ،ل ا عندما يقول له «أغلق البّاب» فهّو جيّربه عّ أن
يقوم ب غالق الباب بشكل عميل ،ولو سّعله «هّل قّرأت درسّك؟» فهّو قّد
(1) Locutionary act
(2) Illocutionary act
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يقصد صويفه من تر درسه ومن ثم إجباره ع القراءة ،وه ا النوع من الفعّل
الكالمي اصطلح عليه أوسّتني عنّوان فعّل تّعثريي أو فعّل التّعثري 1أي أنّه
يعكس أثر الفعل الكالمي.
ه ه األفعال الكالمية الثالثة تنشع عرب صياغة مجلة يف لغة خاصة.
ما ركرناه هو يف احلقيقة تقرير بسيط لنظرية األفعال الكالميّة كمقدمّة للولّوج
يف مباح الوحي وبيان طبيعته يف رحاب ه ه النظرية ،وقبل رلك ينبغي لنّا بياهنّا
من وجهة نظر جون أوستني ،واجلدير بال كر هنا أن ه ه النظرية شّهدت تغيّريات
وتعديالت بعد طرحها ،حي أدخل عليها الفيلسوف جون سّريل 2تعّديالت ل
نرى رضور ًة هنا لبيان تفاصيلها لعدم ارتباطها بموضوع بحثنا.
معرفة اإلنسان بلغة خاصة تعني قدرته ع تس ريها للقيام بعفعال عديّدة
ومتنوعة ،ل ا حينام يقول «أنا أتقن اللغّة العربيّة» فهّ ا يعنّي أنّه يسّتطيع أن
يؤدي الكثري من األفعال الكالمية بواسطتها ،وه ا هو مراد جون أوسّتني مّن
نظرية األفعال الكالمية ،وع أساس رلك صن

الفعل الكالمي ضمن ثالثّة

أنواع أرشنا إليها وسنوضحها بتفصيل أكثر فيام ييل:
الفعل األول :فعل الكالم (فعل قويل أو فعل لفظي)3

عندما ينطق اإلنسان بعلفاظ ضمن مجل رات معاين مقصودة فهو يف احلقيقة
ٍ
يؤدي فع ً
ألفّاظ خاصّ ٍة للدللّة
ال كالمي ًا ،حي يصدر أصوات ًا خاص ًة ضّمن

ع معاين ومداليل حمد ٍ
دة مكنونة يف قواعد وأصول اللغة التي يتحدث هبّا ،ممّا
(1) Perlocutionary act
(2) John Searl
(3) Locutionary act
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يعني أنه يقوم بثالثة وظائ

خطابية خالل فعله الكالمي وهي كالتايل:

الوظيفة األوىل :األصوات التي تصدر من فمه .جون أوسّتني أطلّق عّ
ه ه الوظيفة اخلطابية عنوان فعل صويت.1
الوظيفة الثانية :األصوات التي تصدر من فمه ضمن ألفاظ معينّة للدللّة
ع معاين خاصة تنطبق مع أسس اللغة التي ينطق هبا .جون أوستني أطلق عّ
ه ه الوظيفة اخلطابية عنوان فعل تركيبي.2
الوظيفة الثالثة :األصوات التي تتبلور ضمن ألفاظ تدل ع معاين خاصّة،
جتتمع مع بعضها للدللة عّ معنّ حمّدد .جّون أوسّتني أطلّق عّ هّ ه
الوظيفة اخلطابية عنوان فعل دليل4.3
الفعل الثاين :فعل ضمن الكالم (فعل إنجازي) 5

الفعل ا خر ال ي يقوم به املتكلم هو فعل ضمن الكالم (فعّل إنجّازي)،
إل أن جون أوستني م يعرفّه بوضّوح كّام رصح بنفسّه« :الُيمكانُتعريافُ
ح» ،لكن نستوحي من جممل بيانه وجود بع
الفعالُاإلنجازيةُبوضو ُ

املعايري

األساسية لتش يصه والتي يمكن تل يصها بام ييل:
أ) الفعل اإلنجازي هو أن املتكلم يفعل شيئ ًا ضمن كالمه ،وهّو يف مقابّل
الفعل الكالمي ،ومثاله أن حيّ ر امل اطّا مّن حمء أو يعّده بّّيشء ضّمن
كالمه ،واإلنسان بطبيعة احلال ب مكانه القيام هبك ا أفعال دون احلاجة إىل فعّل
(1) Phonetic act
(2) Phatic act
(3) Rhetic act
(4) John Austin, How to do things with words, pp. 92 _ 98.
(5) Illocutionary act
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كالمي ،حي يستطيع اإلشارة إىل ه ه األفعال ضمن أفعال أخرى كام لو لوح
بعصا حيملها بيده حت ير ًا للطرف املقابل من ٍ
حمء ما.
اجلدير بال كر هنا أن الوورة ل حتتم كون كل فعل يقوم به اإلنسان ضمن
كالمه جيا أن يندرج ضمن األفعال الكالمية كام لّو مّزح يف كالمّه أو انتقّد
ا خرين بكالم لرع ،فه ا النوع من األفعال الكالمية ليس مّن سّنخ الفعّل
ضمن الكالم.
إرن ،الفعل ضمن الكالم هو ما ينجز بشكل ضمني يف قّول القائّل ،لكّن
ليس كل فعل ضمن الكالم يعد من مجلة األفعّال الضّمنية يف الكّالم حسّا
التقسيم امل

كور1.

ب) معرفة قصد املتكلم ل تكفينّا يف إدرا كّون الفعّل اإلنجّازي متّ
ً
إضافة إىل رلك ل بد من معرفة املضمون ال ي أراد أن
تعديته ضمن الكالم ،بل
يشري إليه ،فع سبيل املثال جيا أن نعرف أنه قصد حت ير امل اطا أو أنّه أراد
ركر خرب له فقط ،أي ينبغي أن نكون عّ علّم باملضّمون الّ ي ركّر كالمّه
ألجله وقصده ع

نحو احلرص2.

ج) الرشط األسايس للنجاح يف القيام بفعّل كالمّي هّو أن يّوفر املّتكلم
للم اطا األرضية املناسبة كي يفهم معن كالمه ومضّمونه املقصّود ،فعّ
سبيل املثال ل يمكنه أن يقول «ح رت خماطبي من حمء إرا م يص ِغ إىل كالمّي
ويدر منه رلك املعن ال ي أضمره يف نفس» .بنا ًء ع رلك فّ ن تعديّة فعّل
ضمن الكالم يستوجا حدوث تعثري يف امل اطا بشكل مبارش ،ممّا يعنّي أن
(1) Ibid, pp. 104 _ 105 & 120.
(2) Ibid, pp. 98 _ 100.
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الفعل ضمن الكالم يستتبع فه ًام حيدث لدى امل
الفعل الثال

اطا1.

 :فعل تعثريي أو فعل التعثري 2

الفعل التعثريي حيدث يف رحاب الكالم وهو نتيجّة لّه ،حيّ إن املّتكلم
عندما ينطق ً
مجلة فهو بنحو أو بآخر يؤثر وبشت األشكال ع أفكّار ومشّاعر
وأفعال امل اطا أو املسّتمع أو ا خّرين 3.مثّال رلّك اإلقنّاع والت ويّ
وإثارة الدهشة والتعجا بعد إمتام الكالم ،فه ه من مجلة األفعال التعثريية التّي
ترتتا ع الكالم ،وكل واحد منها إىل جانا املالحظات التّي ركرهّا جّون
أوستني تم بياهنا بشكل مسها ضمن مباح علم فلسفة اللغة.

الوحيُيفُرحا ُنسريةُالفعالُالكّلميةُُ
أتباع نظرية األفعال الكالمية لدهيم ادعّاءان عّ أقّل تقّدير يف جمّال تفسّري
الوحي ،ومها كالتايل:
الدعاء األول :الوحي رو طابع كالمي ّ لغوي ّ مما يعني أنه ليس مسّتق ً
ال
عن الكالم ،وع ه ا األساس حينام نقول «أوح اهلل إىل نبيه» نقصد من رلك
حدوث ارتباط كالمي فيام بينهام.
الدعاء الثاين :اهلل سبحانه وتعاىل ضمن ه ا الرتباط الكالمّي قّام بفعّل
ٍ
دة يف رحّاب ٍ
ال رات معاين حمّد ٍ
كالمي ،حي ركر لنبيه مج ً
معينّة ،وهّ ه
لغّة
اجلمل هلا مضامني خاصة وبواسطتها تلق إىل النبي أوامر ويكلّ

بواجبّات،

وكل رلك رو تعثري عليه طبع ًا.
(1) Ibid, pp. 116 _ 117.
(2) Perlocutionary act
(3) Ibid, p. 102.
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إرن ،عندما نقول «أوح اهلل إىل نبيه» ّ حسا ه ين الدعائني ّ نقصّد أن
اهلل سبحانه وتعاىل قام بفعل كالمي ،والّوحي عّ هّ ا األسّاس عبّارة عّن
فعل ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن نظرية التجربة الدينية هي األخرى تعترب الوحي
فعالً ،لكن الختالف بني النظريتني يكمن يف أن أتباع النظرية الثانيّة يعتّربون
الوحي دالً ع فعل النبي فقط.
نحن أيض ًا نقصد أن اهلل قّام بفعّل كالمّي عنّدما نّ كر عبّارة «الّوحي
الكالمي» ،مما يعني أن الوحي يف حقيقته رو طابع كالمي.
اجلدير بال كر هنا أن أتباع نظريتي الوحي املفهومي وجتربة الوحي يؤكدون
ع أن اهلل حت لو قام بفعل كالمي فه ا ل يعني أن فعله الكالمي وحي لكون
نظرية املفاهيم تدعي أن اهلل يلقي عّ نبيّه معلومّات رات طّابع غّري لفظّي
والنبي بدوره يصوغها يف إطار لفظي ضمن لغة قومه كي يدركوا مغزاها ،وأمّا
أتباع نظرية التجربة فهم يدعون أن غاية ما يفعله النبي هو مواجهّة اهلل ،وهّ ه
املواجهة ليس رات طابع لغوي ،أي أهنا عبارة عن ارتباط غري كالمي.
بع

الباحثني واملفكرين م يدركوا مغزى املوضوع بدقّة ،لّ لك يّدعون

حدوث مواجهة ّ لقاء ّ بني اهلل والنبي ال ي يتلق خالهلا كالمّ ًا ،وإثّر رلّك
حتدث له جتربة دينية ،وه ه التجربة حسا ما ركر تعنّي تكليمّه مّن قبّل اهلل
تعاىل .ثمرة ه ا الكالم هي تعكيّد أتبّاع نظريّة التجربّة الدينيّة عّ قيّام اهلل
بعفعال كالمية هي الوحي ب اته.
ه ه النتيجة سببها عدم التمييز بدقة بني الرأيني ،فالوحي يف رحّاب نظريّة
التجربة الدينية عبارة عن مواجهة حتّدث بّني اهلل والنبّي ،ويف رحّاب نظريّة
األفعال الكالمية عبارة عن فعل كالمي يصدر من اهلل عز وجل؛ إل أن اعتبّاره
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جتربة كالمية خيوضها النبي مع اهلل يعني العتقاد بكونه مركبّ ًا مّن شّيئني مهّا
التجربة وكالم اهلل.
ً
ً
مرتبطّة بكّالم اهلل،
جتربّة
إرن ،أتباع نظرية التجربة الدينية اعتربوا الوحي
لكن هل يمكن اعتبار ه ا الدعاء بعنّه رأي آخّر؟ وهّل يمكّن عّ أساسّه
القول بعن اهلل يقوم بعفعال كالمية؟
لهلجابة نقول :ه ا الكالم يف الواقع يعكس الرأي القائل بالتجربة الدينيّة التّي
تعترب مواجهة النبي مع اهلل وحي ًا سوا ًء حدث بعسلوب كالمي عّ ضّوء ارتبّاط
لغوي أو حدث بعي نحو آخر ،ألن مغزى موضوع الوحي هو املواجهة بحد را ّا
بغ

النظر عن أي اعتبار آخر وعن كيفية انتقال التعاليم واحلقائق ،لّ ا ل فّرق يف

رلك بني صدور فعل كالمي من جانا اهلل تعاىل أو عّدم صّدوره ،فهّ ا األمّر ل
يؤثر ع واقع الوحي لكون األفعال الكالمية ليس من مكوناته ال اتية.
هّّؤلء يؤك ّدون ع ّ أن الرتبّّاط احلاصّّل بّّني اهلل والنبّّي ل ي ّّقتيض
بالوورة حدوث فعل كالمي ،أي أن الوحي ليس را مغّزى لغّوى ،بّل هّو
من سنخ املواجهة والتقابل باعتباره ً
جتربة؛ لكّن هّ ا الّرأي يتعّارض مّع مّا
رها إليه أتباع نظرية الفعل الكالمي ال

ين اعتربوا الوحي را طابع لغوي1.

أتباع نظرية األفعال الكالمية يؤكدون ع تالزم املواجهّة بّني اهلل والنبّي
مع أفعال كالمية ،ويف ه ا السياق يعتربون األفعال الكالمية خارجة عّن رات
( )1يمكننا توضيح ه ا املوضوع ع ضوء القول الفلسفي «التقيد داخل يف املوضوع والقيّّد
خارج عنه» ،ل ا حينام نعترب جتربة الوحي بمعن تكلم اهلل ،فالتقيد هنّّا داخّّل يف «الكّّالم
واألفعال الكالمية» لكن نفّّس «األفعّّال الكالميّّة» هلل والتّّي هّّي يف الواقّّع قيّّد ،تعّّد
خارج ًة من موضوع الوحي.
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الوحي ،وه ا الستثناء ينطبق مع ما رها إليه أتبّاع نظريّة الّوحي املفهّومي
حينام قالوا إن جتربة النبي تتواكا مع نزول الوحي لكنها ليس من راته ،ومّن
ه ا املنطلق ف ن كال النظريتني ل تنفيان حدوث جتربة وحي للنبي.
إرن ،حت لو أقررنا بصواب نظريتي األفعال الكالمية والّوحي املفهّومي
فاملشكلة تبق ع حاهلا من حي رضورة القول بحدوث جتربة وحّي للنبّي،
لكن غاية ما يف األمر أهنا غري داخلة يف رات الوحي ،بل مالزمة له؛ يف حّني أن
نظرية التجربة الدينية تؤكد ع كون الوحي رات جتربة الّوحي التّي خيوضّها
النبي ومن ثم فاملفاهيم التي يتلقاها من اهلل واألفعّال الكالميّة التّي يواجههّا
عبارة عن قضايا تتزامن مع الوحي ّ جتربة الوحي ّ ل ا فهي خارجة عن راته.

أركانُالوحيُا ُلكّلميُُ
ركرنا آنف ًا أركان الوحي يف نظريتي املفاهيم والتجربة الدينية ،وفيام يّيل نتطّرق
إىل بيان أركانه يف نظرية األفعال الكالمية:
اهلل عز وجل يؤدي أفعال كالمية حينام يوحي إىل نبيه ،ل ا فاملتكلم هو أحّد
أركان الوحي وفق ه ه النظرية لكونه صاحا الفعل الكالمّي ،أي أن اهلل هّو
الركن األول هنا ،حي ينش ،ارتباط ًا كالمي ًا مّع النبّي الّ ي هّو يف احلقيقّة
الركن الثاين يف ه ا املضامر.
اللغة املعتمدة يف احلوار تعد من مكونات الوحي وفق ه ه النظريّة ،وعّ
ه ا األساس يلقي اهلل تعاىل لنبيه مج ً
ال رات معاين ومّداليل لغويّة خاصّة ،ممّا
يعنّّي أهنّا الّّركن الثالّ يف الرتبّّاط اللغّّوي احلاصّّل يف رحّّاب الّّوحي
الكالمي ،وهي رات الفعل الكالمي.
اجلمل امل كورة رات مضمون معني وهو ما يصطلح عليه برسّالة الّوحي،
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وه ه الرسالة كام أرشنا يف البحوث السابقة عبّارة عّن فعّل إنجّازي ّ فعّل
ضمن الكالم ّ وبالتايل فهّي الّركن الرابّع عّ هّ ا الصّعيد؛ لكّن الفعّل
التعثريي ّ فعل التعثري ّ ال ي هو نتيجّة للفعّل الكالمّي ل يعتّرب مّن أركّان
الوحي ،والسبا يف رلك وضحه جون أوستني كام ييل« :ال علُالتأثري ُحيدثُ
ٍ
ّبُعليهُكنتيجةُل ُه».
يفُرحا ُالكّلميُوهوُيفُاحلقيقةُيرتت
ل شك يف أن الفعل ال ي يتضمنه الكالم له تعثري عّ أفكّار امل اطّا أو
املستمع وسلوكه ومعتقداته ،وه ا التعثري حيدث بطبيعة احلّال بعّد أن يسّتمع
للكالم أو حينام يستمع له ،ل ا يصطلح عليه فعل تعثريي كّام لّو أمّره كالميّ ًا
بفعل حمء أو ركر له ً
مجلة تستبطن مفهّوم الطلّا ألجّل أن جيّربه عّ هّ ا
الفعل؛ فاملتكلم ع ضوء الفعل ضمن الكالم ّ الفعل اإلنجازي ّ باسّتطاعته
التعثري ع امل اطا أو املستمع من جهات عديدة.
الفعل التعثريي خيتل ج ري ًا عن الفعل الكالمي والفعّل ضّمن الكّالم،
لكون ه ين األمرين من سنخ اجلملة ومرتبطّان هبّا راتيّ ًا ،فالفعّل الكالمّي
يتبلور يف رحاب مجلة رات مدلول معّني ،والفعّل ضّمن الكّالم هّو ا خّر
يتبلور يف باطن اجلملة ،بينام الفعل التعثريي ليس من سنخ اجلملة ول يرتبط هبّا
راتي ًا ،بل يرتتا عليها ّ نتيجة هلا ّ والنتيجة بطبيعّة احلّال لحقّة للموضّوع
وليس من أجزائه ،فهي يعكس التعثري الّ ي انطبّع يف امل اطّا أو املسّتمع
بعد إلقاء الكالم عليه .خالصة الكالم هي أن الفعّل التّعثريي لّيس را ماهيّة
لغوية خالف ًا للفعل الكالمي والفعل ضمن الكالم ،فهام روا ماهية لغوية.
نستنتج من مجلة ما ركر أن الفعل الكالمي والفعل ضمن الكالم كامنّان يف
رات الوحي الكالمي ،بينام الفعل التعثريي يرتتا عليه وليس من راتياته ،وه ا
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يعني أن اهلل سبحانه وتعاىل خيرب نبيه بجمل رات مداليل معينّة يف رحّاب لغّة
خاصة ،وهنا ل بّد مّن وجّود مضّمون حمّدد بطبيعّة احلّال؛ لّ ا فّالوحي
الكالمي يف احلقيقة عبارة عن جمموعة من ه ه األفعال.
اهلل سبحانه وتعاىل ع ضوء الفعل ضمن الكالم قد يعمر النبي بفعل حمء،
وفعل النبي هنا تعثريي يتحقق طبع ًا بعد إلقاء الكالم لكونه مرتتب ًا عليه ّ أي أنه
فعل مرتتا ع الوحي ونتيجة له ّ وهنا يقال إن الوحي أمر النبي بفعّل حمء،
ل ا يوص

فعله بعنه ضمن كالم الوحي وأثر له؛ مما يعنّي أن الفعّل التّعثريي

يعد مستبطن ًا يف رات الوحي من جهة واحدة بصفته مرتتب ًا عليه فحسا ولّيس
راتي ًا له ،وهو ما نستشفه من قوله تعاىل:

ُ ْ ا ا ا ا ا ا ْ ُ ُ ْ ُ ا اا ا ا ا ا ُ ُ ْ ا
اا ْ ا ا ا ُ
احَي ممَن َكن ي ْر َو
َل أنما إِلإكَم إَِل ا ِ
؟<قل إِنما أنا بْش مِث كم يوَح إ ِ
ا ا ُ ْ ْ ا ا ا ِّ ا
ً
ا
اء ار ِّب ِه اف ْ اي َْ ام ْل اع ام ًًل اص ِ ً
ل اِق ا
ْشك بَِِبادةِ رب ِه أحيا ؟> ُُُ1.
اِلا َل ي ِ

حسا نظرية األفعال الكالمية فّ ن اهلل سّبحانه وتعّاىل أوحّ كالمّه إىل
ص؟ باللغة العربية ،أي أن الّنه القّرآين العّريب عبّارة عّن وحّي
النبي حممد ؟
منزل ،ل ا لو مت ترمجته إىل لغة أخرى كالفارسية أو اإلنجليزيّة فهّ ه الرتمجّة
بحد را ا ل تعد وحي ًا .معن ا ية امل كورة هو أن اهلل سبحانه وتعاىل أمر النبّي
ص؟ بيشء وفق مضمون كلمة « ُقل» ،وهو بّدوره نقّل نّه كّالم اهلل إىل
حممد ؟
قومه بحي م جيرده حت من ه ه الكلمة التي تم فيها توجيه األمر الربّاين لّه،
وما قام به من إبال هو يف الواقع فعل تعثريي لكونه مرتتب ًا ع الوحي ،أي أنّه
ليس رات الوحي لكونه هو من تلق رات الوحي.

( )1سورة الكه  ،ا ية .110
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اختّلفُنسريةُالفعالُالكّلميةُعنُنسريتيُامل اهيمُوالتجربةُالدينيةُُ
أوجه الختالف بني نظرية األفعال الكالمية ونظريتي املفاهيم والتجربة الدينية
اتضح لنا من مجلة ما ركّر ،وأهّم هّ ه الختالفّات تّتل ه يف مسّعلتني
أساسيتني مها كالتايل:

يُ
ّأوالًُ:لغويةُالوح ُ
الوحي ع أساس نظريتي املفاهيم والتجربة الدينية ليس را طّابع لغّوي ،بّل
يعد أمر ًا مستق ً
ال عّن الكّالم واأللفّاظ اللغويّة ،لكنّه لّيس كّ لك حسّا
مضمون نظرية األفعال الكالمية ومن ثم فهو رو طابع لغوي.
اجلدير بال كر هنا أن نظريتي املفاهيم والتجربة الدينية بيّنهام اخّتالف مّن
جهة اعتبار الوحي ليس را طابع لغوي ،فاألوىل تعتربه من سنخ املعارف لكّون
النبي يف رحابه يتلق معلومّات مّن جانّا اهلل سّبحانه وتعّاىل ،يف حّني أن
الثانية تعتربه من سنخ احلالت الباطنية للنبي ورا ارتباط بمشّاعره الش صّية،
أي أنه عبارة عن انفعال باطني حيدث له.

ثاني ًاُ:أركانُالوحيُُ
الختالف ا خر بني نظريّة األفعّال الكالميّة ونظريتّي املفّاهيم والتجربّة
الدينية ع صعيد الوحي يتمثل يف أركانّه ،فنظريّة الّوحي املفهّومي تعتّربه
متقوم ًا ع ثالثة أركان أساسية هي كالتايل:
الركن األول :اهلل سبحانه وتعاىل
الركن الثاين :النبي
الركن الثال  :الرسالة التي يتضمنها
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ونظرية التجربة الدينية تعتربه متقوم ًا ع األركان الثالثة التالية:
الركن األول :اهلل سبحانه وتعاىل
الركن الثاين :النبي
الركن الثال  :جتربة الوحي
ومن ثم فاألخبار التي يعيت هبا النبي ب صوص جتربته ه ه تعد تفسري ًا هلا.
وأما نظرية الوحي الكالمي فهي تعتربه متقوم ًا ع أربعة أركان هي كالتايل:
الركن األول :اهلل سبحانه وتعاىل
الركن الثاين :النبي
الركن الثال  :الفعل الكالمي
الركن الرابع :الفعل ضمن الكالم (الفعل اإلنجازي)
ه ه النظريات الثالثة كام هو ملحوظ تعترب اهلل تبار شّعنه والنبّي ركنّني
أساسيني يف الوحي ،لكنها صتل عن بعضها يف الركن الثالّ ونظريّة الفعّل
الكالمي تتفرد بركن رابع هو الفعل ضمن الكالم.

نسريةُالفعالُالكّلميةُبرؤيةُوولرتستورفُُ
الفيلسوف األمريكي نيكولي وولرتستورف 1هو أحد مؤسس حركة إصالح
الالهوت املسّيحي ،وقّد تبنّ نظريّة األفعّال الكالميّة لتفسّري الّوحي يف
املسيحية ب صوص كالم اهلل امل كور يف الكتّاب املقّدس ،لكنّه أضّف إليهّا
تغيريات طفيفة ،حي أكد ع أنه تعاىل تكلم مع إنسان وفق ما ركر يف الكتاب
املقدس ،وكالمه تبلور بعشكال عديدة؛ ويف ه ا السياق قال إن القرن العرشّين
فقط شهد نشاطات تنظريية لتوضيح طبيعّة كّالم اهلل ،وكّل هّ ه النشّاطات
(1) Nicholas wolterstorff
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متحورت حول نظرية األفعال الكالمية.
وقد استهل بحثه ب صوص الوحي قائ ً
ال «الوحيُليسُكّلم ًُا» ،وع هّ ا
األساس حينام نقول «أوح اهلل» أو بتعبري آخر «كش

اهلل شيئ ًا» فه ا ل يعنّي

أنه تكلم لغوي ًا.
وأضاف :علامء الفلسفة والالهوت حت ا ونة األخرية يفرسّون الّوحي
بعنه كالم اهلل ،لكّن الواقّع خّالف هّ ا الّرأي لكونّه خيتلّ

عّن الكّالم،

واختالفهام يبدو جلي ًا يف املثال التايل الّ ي نوضّح فيّه حقيقّة الوعّد :لّو أن
ش ص ًا قال «أعدكم بعن أفعل ك ا» فهل كالمه ه ا يعني أنه كش عّن قّراره
بفعل ما وعد به؟ أي هل كش عن قصده يف ه ا املجال؟ من املؤكد أن الوعّد
ب اته خيتل

عن كش

القصد وإظهاره ،فلربام يعد اإلنسان الطرف املقابل بعن

يفعل شيئ ًا لكن كالمه يف احلقيقة ل يكش

عن الزمان املحدد للقيام بام قصّده

باعتبار أنه يك ب ول يقصد فعله من األساس ،بل غاية ما قام به هو ركر وعّد
كارب؛ وه ا األمر معهود ع نطاق واسع يف شّّت املجتمعّات البّّرشية ،إر
كثري ًا ما ل يقصد الناس فعل حمء لكنهم رغم رلك يعدون غريهم به1.

تصوير الوحي بكونه را طابع لغّوي معنّاه أن الكّالم مّن حيّ كونّه
مصدر ًا لنقل املعارف واملعلومّات خيتلّ

بالكامّل عّن رات النقّل الّ ي

يرتتا عليه فلكل واحد منهام ماهيته اخلاصة رغم ارتباطهام من جهّة معينّة،
والوحي ع ه ا األساس أوسع نطاق ًا من الكالم .عّ سّبيل املثّال عنّدما
نعد ا خرين بيشء ما أو نطلا منهم فعل حمء أو نعمرهم بّ لك وإلّخ مّن
قضايا مشاهبة ،فنحن يف الواقّع نقّوم بفعّل أوسّع نطاقّ ًا مّن مسّعلة نقّل
(1) Nicholas wolterstorff, “The importance of Hermeneutics for a Christian world
view” in Disciplining Hermeneutics, ed. By Roger Lundin, pp. 29 _ 30.
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املعلومات ،ألننا حني الوعد نلزم أنفسنا بفعل حمء ما ،وحّني الطلّا نريّد
من غرينا فعل حمء ما ،وبالتايل ل يقترص املوضوع هنا عّ نقّل املعلومّات
من طرف إىل آخر1.

وولرتستورف يقصد من ه ا الكالم تفنيد رأي من اعترب الوحي املفهّومي
بكونه من سنخ الكالم والعبارات اللغوية ،ألن اهلل ينقل مفّاهيم رات مّداليل
ً
إضافة إىل نقل هّ ه
خاصة إىل الناس يف رحاب إحيائه للنبي ،لكنه خالل التكلم
املفاهيم فهو يقوم بفعل آخر .وقد تطرق إىل إثبات أن الّوحي لّيس مّن سّنخ
الكالم يف أحد مؤلفاته ب سهاب وتفصيل ليستنتج أن الوحي املفهومي لّيس را
طابع لغوي2.

إرن ،املقصود من تكلم اهلل تعاىل هو قيامه بفعل كالمي ،ل ا ل بد أن نعتقّد
به حرفي ًا ،فحينام نقول «تكلم اهلل» ل نعني من رلك أنه تكلم جمازي ًا ،بّل كالمّه
حقيقي وواقع؛ واجلدير بال كر هنّا أن الّبع

مّن منطلّق اعتقّادهم بكّون

كالمه متعالي ًا ورا شعن رفيع أكدوا ع رضورة عدم العتقاد به حرفيّ ًا باعتبّار
أن املقصود منه شيئ ًا جمازي ًا لكون الكالم احلقيقي ال ي حيمل ع معناه احلّريف
ل يصدر إل من كائن مادي لديه فم ولسّان وشّفتان وحنجّرة ،بيّنام اهلل عّز
وجل منزه من ه

ه األعضاء املادية3.

فض ً
ال عن رلك هنا إشكال آخر يمكن إضافته إىل ما ركر ،وهّو أن تكلّم
اهلل سبحانه وتعاىل م حيدث بصوت مادي ،أي أنه ل يكلم النبي بجمّل لفظيّة
(1) Ibid.
(2) Nicholas wolterstorff, Divine discourse: Philosophical reflections on the claim
that God speech, pp. 19 _ 37.
(3) Idem, The importance of Hermeneutics for a Christian worldview, p. 30.
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مسموعة ،إر لو كان األمر ك لك لتمكن سائر الناس من سامع صوته.
نيكولي وولرتستورف اعترب نظرية األفعال الكالمية أفضّل وسّيلة للّرد
ع إشكالت كه ه لكوهنا تتقوم ع الفصّل بّني الفعّل الكالمّي والفعّل
ضمن الكالم (اإلنجازي) والفعل التعثريي ،ل ا إن أردنا فهم كّالم اهلل يكفينّا
الرتكيز ع الفعلني األول والثاين ّ الكالمّي واإلنجّازي ّ بغّ

النظّر عّن

الفعل الثال ّ التعثريي ّ ومثال رلك لو أمرين املتكلم قائ ً
ال «أغلق الباب» فهّو
حسا ه ه النظرية قام بفعلني خمتلفني عن بعضهام بالكامل ،مما يعني أن القيّام
بالفعل األول يتم

عن حدوث الفعل الثاين بشكل مستقل عنه ،ورلك بعن

يلفظ العبارة امل كورة باللغة العربية أولً ،وبواسطة هّ ا اللفّظ يطلّا تنفيّ
حمتوى الكالم ال ي هو هنا إغّالق البّاب .مّن املؤكّد أن النّاطقني باللغّات
األخرى لدهيم القدرة أيض ًا ع صياغة ه ه اجلملة ٌّ
كل بلغته اخلاصّة ،كّ لك
يمكن التعبري عنها بعساليا أخرى غري األلفاظ كام لو رسّم صّاحا الطلّا
صور ًة يطلا فيها من خماطبه أن يغلق الباب.
بنا ًء ع رلك عندما نقول «اهلل يتكلم» نقصد من رلك أنه يقوم بفعل ضمن
الكالم ّ فعل إنجازي ّ وه ا هو واقع أوامره ووعده ووعيّده ،حيّ يعلمنّا
هب

ه األمور دون احلاجة إىل أن يوضحها بععضاء بدنية1.

نستنتج مسعلتني أساسيتني مما ركر ،مها كالتايل:
املسعلة األوىل :كالم اهلل ليس رات الوحي املفهومي.
املسعلة الثانية :جيا فهّم كّالم اهلل وفّق معنّاه احلّريف واملّداليل احلقيقيّة
لنلفاظ التي تبلور يف رحابه.
(1) Ibid, p. 31.
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وولرتستورف أضاف مسعلة ثالثة حينام قال إن اهلل يتكلم عن طريّق إنجّاز
نه مقدس 1،وه ا اصطالح خاص ركره للدللة ع مقصوده ،فعندما يقّال
إن املتكلم أو الكاتا ينجز نص ًا يراد من رلك قيامه بفعل حمء كي ُينسا نّه
ٍ
ورقّة مكتّوب فيهّا
الكالم أو الكتابة إليه دون غريه كام لو وقع مدير يف أسفل
قرار أصدره ب صوص موضوع مسّؤوليته ،ألنّه هبّ ا التوقيّع ينجّز كالمّه
بشكل عميل ويثب

أن النه عائد له2.

ه ا الّرأي الّ ي تبنّاه وولرتسّتورف يمكّن أن يوضّح ضّمن تفاسّري
وتعويالت عديدة ل يسعنا املجال هنا إىل بيان تفاصيلها ،لكّن خالصّة كالمّه
هو التعكيد ع كّون الّوحي الكالمّي موجّود ًا اليّوم يف النصّوص الدينيّة
املقدسة ،ل ا عندما يسع أتبّاع بعّ

الّديانات إىل اسّتامع كّالم اهلل ملعرفّة

أفعاله الكالمية ّ حسا الصطالح العلمي ّ ينبغي هلم قراءة ه ه النصوص.
الكتاب املقدس برأيه يتضمن نص ًا يعكس كالم ًا ثنائي ًا (مزدوج ًا) 3ويقصّد
ً
رسّالة
من رلك أن يتحدث ش ه بكالم غريه كام لو يكتّا سّكرتري املّدير
ع لسان املدير نفسه واألخري بدوره يوقع عليها فقط تعييّد ًا ملضّموهنا ،فهّ ه
الرسالة يف احلقيقة حتكي عن قصد املدير ألن مّا كتبّه السّكرتري جمّرد وسّيلة
لبيان ه ا القصد؛ ل ا لدينا عنرصان هنا أحدمها تكلم ع لسان ا خر.
الكالم الثنائي يمكن أن يتحقق يف صورتني مها كالتايل:
الصورة األوىل :أحيان ًا يتكلم اإلنسان ع لسان ش ه آخر أو ً
نيابّة عنّه أو
باسمه ،كام لو حتدث سفري يف أحّد البلّدان عّ لسّان رئّيس بلّده .هّ ه هّي
(1) Ibid.
(2) Nicholas Wolterstorff, Divine discourse, pp. 41 _ 42.
(3) Double discourse
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الصورة التي تبناها بنّو إرسائيّل إزاء أنبيّائهم ،إر اعتّربوهم نّاطقني بلسّان اهلل
تعاىل ،أي أهنم نائبون عنه يف األرض بحي ل تقترص مهمتهم ع النطق باسّمه
ً
وسّيلة لنقّل
تعاىل ،بل ينطقون رات ما نطقه ،ومن ه ا املنطلق اعتربوا كالمهّم
كالم اهلل .ه ا هو الكالم املزدوج ال

ي يصطلح عليه كالم بالنيابة2.1

الصورة الثانية :الكالم املزدوج هو أن ينطق شّ ه كالمّ ًا وأنّا بّدوري
أؤيده وأقول «ه ا هو قصدي بالتحديد» أو «ه ا هو كالمي ب اته» .أنا يف هّ ه
احلالة خصص نه املتكلم لنفس ،حي تعني كالمي بتعني كالمّه وهّو مّا
يصطلح عليه التكلم بالت صيه.3
اجلدير بال كر هنا أن بع

فقرات الكتاب املقدس ّ التوراة واإلنجيّل ّ

ل يمكن اعتبارها من كالم األنبياء ،فاملزامري ع سّبيل املثّال فيهّا خطّاب
موجه من البّرش إىل اهلل عز وجل وليس منه إليهم ،ل ا ل يمكّن اعتبّار هّ ا
النوع من النصوص كالمّ ًا بالنيابّة ،وهّ ا مّا أراده وولرتسّتورف واعتّربه
كالم ًا بالت صيه.
الفيلسوف الفرنس بول ريكور 4استنتج ممّا ركّر أن الّوحي لّيس كالمّ ًا
ً
مغالطّة
لننبياء وإنام نوع من الكش  ،بينام وولرتسّتورف اعتّرب هّ ا الّرأي
وبرر رلك قائالً:
حيُكّلما ًاُلألنبياااءُبالنيابااةُعاانُاهلليُباالُ
ليسُمنُالرضورهُأنُيكونُالو ُ

(1) Deputized discourse
(2) Ibid, pp. 42 _ 44.
(3) Appropriated discourse
(4) Paul Ricoeur
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كّلمهمُمنُنوعُالتخصيص ُُُ1.

عاد ًة ما يوص

الكتاب املقدس عند اليهود واملسيحيني بعنه كتّاب اهلل ،إل

ً
جمموعة من الكتا اإلهليّة ،فهّو لّيس كّالم اهلل،
أن ه ا الكالم ل يعني كونه
حي نجد فيه كالم ًا للبرش خصه هلل ،ك لك فيه كالم نيايب ركره األنبياء عّن
اهلل عز وجل.

فُ
مّلحستانُحولُرأ ُوولرتستور ُ
نيكولي وولرتستورف وضح املقصود من الوحي وكالم اهلل املوجه إىل الّبرش
يف الديانة املسيحية ع ضوء مبادئ نظرية األفعال الكالمية ،ك لك اعتمد ع
ه ه النظرية لبيان املقصود من ادعاء أن الكتاب املقّدس كتّاب اهلل ،وفّيام يّيل
نوضح املوضوع ضمن نقطتني:
 .1الفيلسوف الربيطاين جون أوستني عرف األفعال الكالميّة بعهنّا أفعّال
تنجز يف رحاب لغة وألفاظ ،ويف ه ا السياق نّوه عّ إمكانيّة القيّام بعفعّال
مشاهبة هلا بعسلوب غري لغوي كام لو رسمنا صّور ًة نطلّا عّ أساسّها مّن
امل اطا أن يغلق الباب ،ففي ه ه احلالة م يصدر منا فعل كالمّي لكّون كّل
فعل من ه ا القبيل مرشوط ًا بقالا لغوي.
وولرتستورف اعترب كالم اهلل دالً ع املعن احلريف ّ اللفظي ّ ال ي تبلّور
فيه لكنه مع رلك أكد ع أن أفعاله الكالمية ل تتقّوم عّ األلفّاظ ،ويف هّ ا
السياق حاول إثبّات تنّزه اهلل سّبحانه وتعّاىل مّن األوصّاف املاديّة وعّدم
صواب تصور امتالكه ف ًام ولسّان ًا وشّفتني وحنجّر ًة ينطّق هبّا ،لّ ا بّادر إىل
تفكيك نظرية األفعال الكالمية حسا أقسام األفعال التي تتبلور خالل الكالم
(1) Ibid, pp. 51 _ 52.
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وليس املعن ال ي يتبلور من األلفاظ؛ ويبدو من ه ا التفكيك أن األفعال التي
ً
لغوية.
قصدها ه ا الفيلسوف ليس
ومما أكد عليه أيض ًا أن النطق اللفظي املتعارف لدى البرش حيدث عن طريّق
وسائل مادية هي الفم واللسان والشفتني واحلنجرة ،لكن ه ا ل يعنّي رضورة
امتال اهلل سبحانه وتعاىل ه ه األعضاء كي يصدر منه كّالم ،ألنّه قّادر عّ
بلورة الكالم بعساليا عديدة دون العتامد ع عضو مادي ،ألن كالمه ينطبّع
يف باطن النبي ،ل لك ل يسمعه ا خرون.
إرن ،نظرية األفعال الكالمية برأيه تتقوم ع مسعلة قيام املّتكلم بعفعّال يف
رحاب لغة وألفاظ ،وه ا الرأي بكل تعكيد يتناغم مع تعاليم الديانّة املسّيحية
لكون نه الكتاب املقدس ليس منطوق ًا بلسان اهلل تعاىل.
 .2الكتاب املقدس هو كتاب اهلل حسا رأي وولرتسّتورف ،وهّ ا يعنّي
ما ييل:
أ) اهلل قام بعفعال كالمية.
ب) بع

ً
نيابّة عّن
فقرات الكتاب املقدس عبارة عن كالم ركره األنبيّاء

اهلل وبعضها صصيه ّ باملعن ال ي أرشنا إليه ّ لكّن هّ ا ل يعنّي أن
ألفاظه هي رات األلفاظ التي نطقها اهلل سبحانه وتعاىل.
اجلدير بال كر هنا أننا أثبتنّا يف مبحّ أسّباب ظهّور التجربّة الدينيّة أن
الكتاب املقدس ب اته يدل ع كونه ليس كالم اهلل حرفيّ ًا ،ويف هّ ا السّياق ل
نرى بعس ًا من اإلشارة إىل ما ركره الفيلسوف دون كوبي  1حينام تطرق إىل بيّان
اخلالف املوجود بني الّرؤيتني الّدينيتني التقليديّة والعلميّة عّ صّعيد نقّد
(1) Don Cupitt
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الكتاب املقدس ،حي قال:
التقليديونُيعتربونُالتوراهُواإلنجيلُكتابنيُمقدّ سنيُمنزلنيُماانُالسااامءُ
اّلمُاهللُاملو؛اهُالُبناايُآدم ُوعااىلُهااذاُ
ُأّناامُكا
ّ
ومااؤ ّل هامُاهللُب ُذاتااهيُأ ّ
ُالصحُيفُتّلوتهُومعرفةُأرسارهُهوُتّلوتهُبحضورُ
الساسُفالسلو
ّ
قلبُواالعتقادُبتعاليمهُوفقُأسسُاإليامنُالتقليد ُُ.
ّ
اسُ
الُشإُيفُأنّ ُنقدُهااذهُالنزعااةُالتقليديااةُلاايسُالئقا ًاُلكونااهُيما ّ
بمصداقيةُالكتا ُاملقاادّ سُويث ُاريُشااكوك ًاُحولااهُبحيااثُجيعاالُالناااسُ
يعترب ُونهُمنُصياغةُالبرشُوليسُكّلم ًاُصادر ًاُمنُاهللُُ.
الر ّدُالذ ُذكرهُمنتقاادوُالتااوراهُواإلنجياالُعااىلُالتقلياادينيُفحااواهُ
و؛ودُاختّلفُشاسعُبنيُالاادينُوالكتااا ُاملقاادّ سيُويفُهااذاُالساايااُ
أكّدواُعىلُرضورهُعدمُاجلزمُبصوا ُأحد اُوبطّلنُا خ ُريُباالُالُباادّ ُ
منُالنسرُالُمجيعُالنصووُاملقدّ سةُبرؤيااةُحتليليااةُدقيقااةُوبيااانُطبيعااةُ
تعاليمهاُوقيمهاااُالدينيااةُوالخّلقيااةُوماااُفيهاااُماانُمعلوماااتُتأرخييااةُ
بأسلو ُصائبُ.فضّلًُعنُذلإُفاإلنجيلُاملو؛ااودُعناادُاملساايحُاليااومُ
ُوقدُطوتُمراحلُتأرخييةُمتدر؛ةُخّللُفرتهُتدو ُينهيُلااذاُ
مصدرهُبرش
ّ
فهوُذوُارتباطُبحقبُزمنيةُوبق ُاعُ؛غرافيةُحمدّ ده ُلذاُانُاعتربناهُمصدر ًاُ
معلوماتي ًاُنعتمدُعليهُالُبدّ ُلناُيفُهذهُاحلالةُمنُتقييمااهُبأساالو ُعلماايُ
دقيقُونستقيصُحقيقةُمصادرهُمثلامُنتعاملُمااعُسااائرُالكتاابُالتأرخييااةُ
عندماُنريدُأنُنجلعهاُمصادرُمر؛عيةُمعتربهُُ.
جلدي ُرُبالذكرُهناُأنّ ُاإلنجيلُعىلُخّلفُ ُبعظُالكتبُاملقدّ سةُماانُ
ا ُ
حيثُامتزاجُنصهُبالكثريُماانُالساااليبُالدبيااةيُفهااوُملُيكاانُذاُطااابعُ
ّ
مقدّ سُيفُباكورهُظهورهيُبلُنصوصهُعبارهُعنُماادوناتُح ساااُماانُ
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ُالزمانيُثمُأض اُالكنيسااةُاليهاااُ
التلفُوحسياُباحرتامُالناسُعىلُمر
ّ
ّ
طابع ًاُقدسي ًُاُُ.
اذنيُاإلنجيلُملُيكنُكتاب ًاُمقدّ س ًُاُمنااذُبااادئُالمااريُباالُالتغياارياتُ
ً
اُاليهُقدسيةيُفالرسالةُالتيُيقالُانّ ُبولسُكتبهاااُ
التأرخييةُهيُالتيُأض
ّ
ُمو؛اهُ
ُيفُمضموّناُعىلُأّناُخطا ُاهليُرسمااد
الُأهلُروميةُالُتدل
ّ
ّ
ايُلنصاهُهاايُالصااحيحةُ
الُالبرش ُلذلإُيقولُناقاادُاإلنجياالُانّ ُقرائتا
ّ
وليساُالقراءهُالتقليدية ُُُ1.

تعليق ًا ع ه ا الكالم نقول إن احلق مّع أصّحاب الّنهج النقّدي بكّون
الرسالة التي يقال إن بولس كتبها إىل أهل رومية ،ل تدل يف مضموهنا عّ أهنّا
خطاب إهلي رسمدي موجه إىل البرش ،مما يعنّي أن الكتّاب املقّدس املوجّود
لّدى املسّيحيني اليّوم ل يتضّمن خطابّ ًا إهليّ ًا رسمّدي ًا ،ومّن هّ ا املنطلّّق
فاملسيحية تواجه حتدي ًا جاد ًا إرا ما تم تفسري الوحي بعنه من أفعال اهلل الكالمية.

( )1دون كوبي  ،درياي ايامن (باللغة الفارسية) ،ص .110 ّ 109
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خّلصةُالبحثُُ
يمكن تل يه ما ركرنا ضمن النقاط التالية:
 .1الوحي عبارة عن مفهوم أسايس يف األديان الساموية ،لكنه م يطرح فيهّا
ع نسق واحد ،فاملسيحيون املعارصون يعتربونّه جتليّ ًا هلل يف ش صّية
ع؟ وتنزي ً
ال حلقائق من عنّده تعّاىل ،بيّنام اإلسّالم طرحّه
؟
النبي عيس
بشكل آخر بمحورية القرآن الكريم.
 .2األديان متشاهبة فيام بينها من حي الفكرة األساسية لكّن مّع رلّك ل
يمكن ركر تعري

شامل وجامع هلا ،بل يمكن اعتبارها كععضّاء عائلّة

واحدة ل يشرتكون فيام بينهم بميزات موحدة.
 .3علامء الالهوت احلدي تبنوا ثالث نظريات ع صعيد تفسري الّوحي،
هي كالتايل:
ّ نظرية املفاهيم
ّ نظرية التجربة الدينية
ّ نظرية األفعال الكالمية
الوحي حسا نظرية املفاهيم عبارة عن حقائق يتلقاها النبي مّن اهلل
عز وجل أو من م َلك مبعوث هل ا الغرض ،ل ا فهو ليس مّن سّنخ
األلفاظ اللغوية ،وجتربة الوحي متزامنة معّه وليسّ راتّه وتتقّوم
ع ثالثة أركان أساسية هي:
ّ اهلل
ّ النبي
ّ الرسالة.
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 .4الوحي املفهومي هو الفعل الدال ع النجاح واإلنجّاز ،حيّ يتقّوم
ع ثالثة أركان أساسية هي:
ّ ِ
املرسل
(املرسل)
ّ املتلقي
َ
ّ الرسالة
املقصود مّن مفّاهيم الّوحي حسّا نظريّة املفّاهيم تلّك احلقّائق
التي يلقيها اهلل عز وجل للنبي ،وهّي يف الواقّع ليسّ رات طّابع
لغوي (كالمي).
 .5الوحي ع أساس نظرية التجربة الدينية عبارة عن مواجهة حتّدث بّني
اهلل والنبي ،ورسالته تتمثل يف األخبار التي ي كرها النبي ب صوص ه ه
املواجهة وع ضوء تفسريه ملا حدث فيها ،وهّو هنّا يتقّوم عّ ثالثّة
أركان أساسية هي:
ّ اهلل
ّ النبي
ّ جتربة الوحي
ه ه النظرية طرح من قبل علامء الالهوت الليّربايل هبّدف اإلجابّة
عن بع

اإلشكالت التي تطرح ع املسيحية.

 .6نظرية األفعال الكالمية كّام هّو واضّح مّن عنواهنّا فرسّت الّوحي
بمجموعة من األفعال الكالمية ،وهّي مقتبسّة مّن نظريّة الفيلسّوف
جون أوستني.
الوحي حسا ه ه النظرية يفرس كام ييل:
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ّ اهلل يلقي ع النبي مج ً
ال رات مداليل معينة بلغة خاصة.
ّ هّ ه اجلمّّل رات مضّّامني لغويّّة حمّّددة مثّّل األمّّر أو النهّّي أو
اإلخبار.
ّ اهلل ع ضوء ه ه اجلمل يعمر النبي أو سائر الناس بعداء أفعال معينة.
 .7نظريّّة األفعّّال الكالميّّة تطّّرح رأيّّني عّ األقّّل يف جمّّال الّّوحي
مها كالتايل:
الرأي األول :الوحي رو طابع لغوي (كالمي) وعبارة عن ارتبّاط دال
حيدث بني اهلل والنبي يف رحاب لغة خاصة.
الرأي الثاين :اهلل يقوم بعفعال كالمية ضمن ه ا الرتباط اللغوي.
الوحي ع أساس هّ ه النظريّة خيتلّ

جّ ري ًا عّام هّو مطّروح يف

نظريتي املفاهيم والتجربة الدينية.
 .8املقصود من الوحي الكالمي ما كان را طابع لغوي وعّ أساسّه يقّوم
اهلل بعفعال كالمية ،وهو يتقوم ع أربعة أركان أساسية هي:
ّ اهلل
ّ النبي
ّ الفعل الكالمي
ّ الفعل ضمن الكالم (الفعل اإلنجازي)
وأما الفعل التعثريي ال ي يرتتا ع الفعّل اإلنجّازي فهّو ل يعتّرب
ركن ًا من أركان الوحي ألنه خارج عن ماهيته.
 .9مصّّطلح «التجربّّة الدينيّّة» وفّّق املصّّطلح احلّّدي يمتّّاز ب مّّس
خصائه أساسية هي:
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أ) تلقي حمء بشكل عميل ومبارش.
ب) الشعور ب ات اليشء ال ي أحس به من خّاض رات هّ ه التجربّة
سابق ًا.
ج) عدم ارتكاز التجربة ع املفاهيم والستدللت العقلية.
د) التجربة الش صية ل تنتقل ب ا ا إىل الغري.
هّ) التجربة رات طابع ش يص وصته بمن خاضها.
 .10املقصود من الوحي وفق ما هو مطروح يف نظرية التجربّة الدينيّة هّو
أنه جمرد جتربة دينية تتقوم ع ثالثة أركان أساسية هي:
ّ اهلل
ّ النبي
ّ جتربة الوحي
النبي ع ه ا األساس خيوض جتربة وحي ضمن مواجهة مع اهلل.
 .11نظريّّة التجربّّة الدينيّّة بصّّيغتها املعّّارصة تبلّّورت يف رحّّاب
علّّم الالهّّوت الليّّربايل ،وهنّّا ثالثّّة عوامّّل أساسّّية سّّامه يف
ظهورها هي:
العامل األول :هزيمة الالهوت العقيل (الطبيعي) 1يف األوساط املسيحية.
العامل الثاين :رواج فكرة التعارض بني العلم والدين.
العامل الثال  :انتعاش حركة نقد الكتاب املقدس.
 .12علامء الالهوت املسيحيون حاولوا وضع حلّول ملشّاكلهم العقائديّة
ع ضوء طرح نظرية التجربة الدينية ،إل أهنم أخفقوا يف مساعيهم هّ ه
(1) Natural theology
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بسبا السلبيات التالية التي ترد نظريتهم ه ه:
أ) حتول دون اطالع الناس ع حقائق الوحي.
ب) تتعارض مع ما تدعو إليه األديان الساموية.
ج) ل تتناغم مع تعريخ األديان الساموية.
د) ل يمكن فهمها إل إرا فرست من قبل النبي نفسه.
هّ) تتقوم ع الفصل بني التفسري والتجربة.
 .13الفيلسوف املعارص رودول

أوتّو تطّرق إىل تّدوين بحّوث حّول

جتارب األنبياء ،ومن مجلة النتائج التي توصل إليها أن الّدين رو ارتبّاط
بام وصفه باألمر القديس «نومني» 1وهّو برأيّه رو عنّارص عقليّة وغّري
عقلية ،والتجربة النومينية ع ه ا األساس هّي جّوهر الّدين ومغّزاه
احلقيقي ،ل ا فاألنبياء خاضوا جتارب من ه ا النوع.
 .14نظرية األفعال الكالمية تبلورت يف األوساط الالهوتية املسّيحية عّ
ضوء آراء الفيلسوف جون أوستني اللغويّة ،حيّ يعتقّد بّعن املّتكلم
يقوم بثالثة أفعال حينام ينطق كالمه ،وهي:
ّ الفعل الكالمي
ّ الفعل ضمن الكالم (الفعل اإلنجازي)
ّ الفعل التعثريي

(1) Numen
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ثُُ
مصادرُالبح ُ
 .1القرآن الكريم
 .2إيان بربور ،علم و دين (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية هباء الّّدين خرمشّّاهي،
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشورات مركز النرش اجلامعي1983 ،م.
 .3دون كوبي  ،درياي ايامن (باللغّّة الفارسّّية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية حسّّن كامشّّاد،
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشورات كامشاد1997 ،م.
 .4الرشي الريض ،هنج البالغة ،اخلطبة رقم .147
 .5عيل رضا قائمي نيا ،جتربه ديني و گوهر دين (باللغة الفارسية) ،اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،قم ،منشورات مركز اإلعالم اإلسالمي2002 ،م.
 .6مرت ،مطهري ،نبوت (باللغة الفارسية) ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية اإليرانيّّة ،سلسّّلة
البحوث النقدية التي أقيم يف نقابة األطباء اإلسالمية.
 .7وليام هوردرن ،دليل الالهوت الربوتستانتي.
 .8وليام هوردون ،راهنامي اهليات پروتستان (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية طاطه
وس ميكائيلي ّان ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية اإليرانيّّة ،طهّّران ،منشّّورات دار العلّّم
والثقافة1989 ،م.
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أسس الوحي املسيحي مبعيار الوحي القرآني

1

دُ.أبوال ضلُسا؛د ُُُ2

ملخّ صُاملقالةُُ
الدراسات الدينية املسيحية تطّرح مفهّوم الّوحي يف رحّاب وجهتّني أساسّيتني
إحدامها لغوية واألخرى جتريبية ،والوجهة األوىل تنشعا إىل نظرية لفظيّة ونظريّة
مفهومية ،بينام الثانية تنشعا إىل نظرية التجربة الدينية ونظرية التجربة التعرخيية.
الوحي حسا مضمون النظرية اللغوية عبّارة عّن جمموعّة مّن املفّاهيم
الصادقة املنزلة من اهلل تعاىل ،بينام النظرية التجريبية تؤكد ع أن اإلنسان يّدر
اهلل يف باطنه ،وه ه النظرية هي األكثر شيوع ًا من غريها يف األوساط املسّيحية،
حي انترشت ع نطاق واسع يف القرن املايض إثّر اجتيّاح النزعّة التجريبيّة
شت أرجاء العام الغريب.
تطرق يف بادئ املقالة إىل بيّان املقصّود مّن النظريّة اللغويّة عّ صّعيد
الوحي وركرت األسباب التّي أدت إىل أفوهلّا ،ثّم سّلط الضّوء النظريّات
( )1ه ه املقالة نرشت يف جملة «قبسات» ّ العدد  ّ 47الصفحات  121إىل  ،146سنة 2008م.
ترمجة :د .أسعد مندي الكعبي.
حر؟ للتعليم والبحوث.
( )2أستار مشار يف قسم الكالم ّ مؤسسة اإلمام اخلميني ؟
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التجريبية ول سيام نظرية التجربة الدينية حي أرشت إىل األسباب التي سّاعدت
ع رواجها وأهم العوامل التي رس تها يف األوساط الفكريّة املسّيحية لتصّبح
مرتكز ًا أساسي ًا يف تفسري الوحي وبيان ماهيتّه ،ويف هّ ا السّياق ناقشّ مسّعلة
إمكانية أو عدم إمكانية تبنيها كمرتكز لتفسري الوحي القرآين يف عاملنا اإلسالمي.

ثُ
مقدّ مةُالبح ُ
دراسة ماهية الوحي والتجربة الدينية من مجلة النشاطات العلميّة عّ صّعيد
الدراسات الدينية احلديثة ،وهنا وجهات نظّر مشّرتكة شّاع عّ نطّاق
واسع يف األوساط الدينية واملسيحية ع ضوء الدراسات املقارنة بّني األديّان
وإثّر بعّ

املشّرتكات يف خمتلّ

املجّالت ،والّوحي هّو مّن مجلّة هّ ه

املشرتكات باعتباره مفهوم ًا متعارف ًا يف شت األديان لكن بصيغ خمتلفة.
السؤال ال ي قد يتبادر إىل رهّن بعّ

املفكّرين والبّاحثني ،هّو :إىل أي

مدى يمكننا تشبيه الوحي يف اإلسالم بّالوحي املتعّارف يف األوسّاط الدينيّة
املسيحية؟ وهل يمكن تعميم نتائج أحدمها ع ا خر؟
اهلّّدف مّّن تّّدوين هّ ه املقالّّة هّّو تسّّليط الضّّوء عّ خمتلّ

ا راء

والنظريات التي يتبناها املفكرون املسيحيون إزاء الوحي ومن ثم مقارنتهّا مّع
ا راء والنظريات املطروحة يف األوساط الفكرية والدينية اإلسالمية ،ومن هّ ا
املنطلق تم التعكيد بشكل أسّايس عّ النظّريتني التجريبيّة واللغويّة حسّا
األطروحة الفكرية املسيحية ثم قورن كل واحدة منهام ع حّدة مّع الرؤيّة
اإلسالمية املطروحة يف ه ا املضامر.
اجلدير بال كر هنا أن النظرية التجريبية ّ نظرية جتربة الّوحي ّ هّي األكثّر
رواجّ ًا يف األوسّّاط الدينيّة والفكريّّة املسّّيحية بحيّ دونّ ب صوصّّها
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دراسات وبحوث مسهبة أكثر من أية نظرية أخّرى ،وقّد طرحّ يف رحّاب
رؤيتني مهّا التجربّة التعرخييّة والتجربّة الدينيّة ،والثانيّة ارتكّزت التفاسّري
املطروحة يف رحاهبا ع ثالثة حماور أساسية هي:
 .1الشعور الباطني (الشهود الباطني)
 .2اإلدرا احلس (ما تدركه احلواس اخلمسة)
 .3اإلدرا املاورائي (إدرا خارج نطاق احلواس اخلمسة)
ه ه التفاصيل تم توضيحها يف املقالة ويف اخلتام ركرنا الرأي املنت ّا وأثبتنّا
أن التجربة الدينية تتقوم ع مرتكزين أساسيني أحدمها معّريف وا خّر حّّس،
بعد رلك ركرنا ما يرتتا ع رأي من اعتّرب الّوحي مّن سّنخ التجّارب التّي
خيوضها البرش ووضحنا مدى إمكانية تفسري الوحي القرآين وفق ه ا الرأي.

النسريةُاللغويةُُ
النظرية اللغوية يمكن تقسيمها إىل صّيغتني إحّدامها لفظيّة وأخّرى افرتاضّية1

واألوىل شاع عّ نطّاق واسّع يف األوسّاط الفكريّة الغربيّة إبّان القّرون
الوسط وما زال اليوم تطرح من قبل املفكرين الكالسيكيني من أتباع الكنيسّة
الكاثوليكية الرومية وبع

الكالسيكيني من أتباع امل ها الربوتستانتي.

اجلدير بال كر هنا أننا نقصد من النظرية اللغوية يف ه ا البح تلك النظرية
التي تعترب الكتاب املقدس بعكملّه مّن عنّد اهلل سّبحانه وتعّاىل ،أي بعلفاظّه
ومضامينه والتي ع أساسها تم تعري

الوحي بعنه جمموعة من احلقّائق التّي

تبلورت للبرش يف إطار أحكام رشعية ومعتقدات دينيّة ،لّ ا فهّو حيكّي عّن
حقائق منزلة من عند اهلل سبحانه وتعاىل.
(1) Propositional view
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الوحي حسا التعري امل كور يف املوسوعة الكاثوليكية عبارة عّن انتقّال
بع

احلقائق من عند اهلل سبحانه وتعاىل للكائنات العاقلة عّن طريّق وسّاط

ماورائية ّ ميتافيزيقية ّ خاصة 1.بعد رلك تم التعكيّد يف هّ ا التفسّري للّوحي
ع جانبه اللفظي وعدم إمكانية طروء خطع عليه ،ومن ثم فكّل مّا يّتم
عنه عبارة عن تعاليم صّائبة تنطبّق مّع الواقّع لكوهنّا مّن عنّد اهلل سّبحانه
وتعاىل ،ومجيع املسائل الدينية ع ه ا األساس وصل إىل الّّبرش عّ لسّان
ع؟ ورسّله
؟
األنبياء األوائل يف بادئ األمر ثم توضيحها من قبل املسّيح عيسّ
لتدون يف الكتاب املقدس املوجود بني أيدينا اليوم.
املجمع الفاتيكاين األول عّرف العقيّدة الكاثوليكيّة اجلديّدة ب صّوص
الكتاب املقدس كام ييل:
ي الااذ ُ؛اااءُبااهُروحُ
بامُأنّ ُهذهُالنصووُكتباُمسااتلهم ًةُماانُالااوح ُ
القدسيُلذاُيمكنُالقو ُلُانّ ُاهللُهوُمنُكتبها ُُُ2.

ويف ه ّ ا السّّياق اعتّّرب عّّام الالهّّوت جّّورج مّّافرودس 3اخلطّّاب
والستامع أساس ًا للّوحي ،حيّ يكشّ
ّ يتج ّ عن

اهلل سّبحانه وتعّاىل نفسّه للبّّرش

طريق توجيه اخلطاب هلم4.

( )1جون هيك ،فلسفه دين (باللغّّة الفارسّّية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية هبّّرام راد ،اجلمهوريّّة
اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشورات اهلدى1993 ،م ،ص .120 ّ 119
( )2املصدر السابق ،ص .120

(3) George Mavrodes

( )4بيرتسون وآخرون ،عقل و اعتقادات ديني (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية إبّّراهيم
سلطان وأمحد نراقي ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشورات طرح نو ،الطبعّّة
الرابعة1997 ،م ،ص .490
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وأما قاموس الكتاب املقدس فقد وضح املقصود من الوحي اللغوي كام ييل:
كّلمُاهللُأنزلُالُأنبياءُورسلُنقلااوهُالُالب ُا ُارشُعاانُطريااقُاللغااةُالتاايُ
نُاما ّ
اُأناهُكتاابُ
يتك ّلمونُهباُفكانُكّلمهمُو ُ
حي ًاُمقدّ س ًايُوالوحيُاملا ّ
ادو ّ
ةُالُشخصُيدونه ُُُ1.
ُالنبيُأوكلُاملهم
بواسطةُالنبيُبن سهُأوُأنّ
ّ
ّ

هنا نظريّة أخّرى مطروحّة يف األوسّاط الفكريّة املسّيحية إىل جانّا
النظرية اللغوية ،حي تؤكّد عّ كّون مضّمون الّوحي فقّط مّن عنّد اهلل
سبحانه وتعاىل ،يف حني أن الكالم ال ي ينقل تعاليمه ّ الكّالم املقّدس ّ فهّو
من إنشاء البرش ،أي أن مفهوم الوحي إهلي ونصّه املّدون برشّي؛ لّ ا يمكّن
إطالق عنوان «النظرية املفهومية» عليها.
تعاليم الوحي استناد ًا إىل النظرية املفهومية عبارة عن مفاهيم ل ارتبّاط هلّا
باأللفاظ التي يتكلم هبا البرش والنصوص املدونة يف الكتّاب املقّدس ،أي أهنّا
عبارة عن حقائق إهلامية تلق يف قلا النبي ع هيئة غري لغوية وبشكل خيتل
عن الكالم املعهود بني البرش ،ثم يبّادر إىل صّياغتها عّ هيئّة ألفّاظ ومجّل
باللغة التي ينطق هبا2.

ه ه النظرية تتقوم ع الفصل بني رسالة الكتاب املقدس ونصّه اللغّوي،
ومن ه ا املنطلق يمكن اعتبار بشارة اخلالص امل كورة يف الكتاب املقدس بعهنا
رسالة مبعوثة من اهلل سبحانه وتعاىل إىل البرش ،إل أن هيئتها اللغوية ليس مّن
عنده ،بل من صياغة البرش.
( )1جّّيمس هّّوكس ،قّّاموس كتّّاب مقّّدس (باللغّّة الفارسّّية) ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية
اإليرانية ،طهران ،منشورات أساطري1998 ،م.
( )2عيل رضا قائمي نيا ،جتربه ديني و گوهر دين (باللغّّة الفارسّّية) ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية
اإليرانية ،قم ،منشورات بوستان كتاب2002 ،م ،ص .36
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ومن مجلة املعتقدات التي تتبناها الكنيسة الكاثوليكيّة أن اإلنسّان ملّا يقّرأ
رسالة اهلل التي وصلته يف رحاب ألفاظ ومجل فهو يدر أشّياء أراد الّرب منّه
أن يتعلمها من وحيه ال ي كتا بيّد إنسّان مثلّه ،وهّ ا الكاتّا ربّام يتبنّ
نظريات خاطئة أو معلومات غري صائبة ترت تداعيا ا ع النه ال ي يدونّه،
إل أن ه ا األمر يرتبط هبية النه فحسا ول تعثري له بتات ًا ع مضمونه؛ وأمّا
اهلدف من البحوث والدراسات النقدية التي تدون ب صوص الكتاب املقّدس
مّّن قبّّل املفك ّرين والبّّاحثني يف األوسّّاط األكاديميّّة واملراكّّز الالهوتيّّة
واملدارس الدينية والتي شاع ع نطاق واسع واستقطب الكثري من املعنيّني
هب ا الشعن ،فهي دف إىل استكشاف مضمون النه املقدس ومعرفّة رسّالة
الرب إىل البرش عرب متحيه ألفاظه ومجله1.

منشأنُا ُلنسريتنيُاللغويةُوامل هوميةُُ
أحد ا راء التي يتبناها البع

هو اعتبار اإليامن قبولً حمض ًا لكّل مّا جّاء بّه

الوحي دون أي ترديد أو نقاش ،إر يعتقّد أصّحاب هّ ا الّرأي بعّدم جّواز
صدور أي اعرتاض ع الوحي من أي إنسان كان ،ومن منطلق هّ ا العتقّاد
عرف اإليامن من قبل املجمع الفاتيكاين األول كام ييل:
عبارهُعنُحالةُماورائيةُنؤمنُيفُرحاهباُبأنّ ّ
ُكلُماُأوحيُمنُقباالُالاار ّ ُ
حقيقيُبالكاملُبحيثُأ؛ادُبهُعليناُبل ُط هُومددهيُُ

ويف ه ا السياق قال عام الالهوت اليسوعي األمريكي املعارص [جون هيك]:
( )1توماس ميشيل ،كالم مسيحي (باللغّّة الفارسّّية) ترمجّّه إىل الفارسّّية حسّّني تّّوفيقي،
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،قم ،منشورات مركز دراسات وبحوث األديان وامل اها،
1998م ،ص .27
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ّ
يُاإلقرارُعقلي ًاُبمضمونُالوحيُ
كلمةُايامنُبالنسبةُالُكلُكاثوليكيُتعن ُ
بص تهُحقيق ًةُتتبادرُالُالااذهنيُوالسااببُيفُهااذاُالماارُيعااودُالُقاادرهُ
الر ّ ُالذ ُأنزلهُالُال ُب ُارشُ...واإليامنُال ُكاثوليكيُ حمااورهُرسااا ُلةُعقليااةُ
مبعوثةُمنُقبلُالر ّ ُلنا ُُُ1.

أسبا ُأفولُالنسريةُاللغويةُُ
النظرية التي فرست الوحي لغويّ ًا وعرفّ بالنظريّة اللغويّة ،م تّدم طّوي ً
ال
يف األوسّّاط الفكريّّة والدينيّّة املسّّيحية ،حي ّ رسعّّان مّّا حل ّ حملهّّا
نظرية أخرى تفرس الوحي بالتجربة ل ا عرف بّ «نظرية جتربة الّوحي» وهّ ه
ٍ
صدفة ،بل هنّا العديّد مّن العوامّل التّي مهّدت
النظرية م تنشع من حم
الطريق لطرحها.
سنوضح فيام ييل أهم العوامل واألسباب التي أدت إىل أفول نظريّة لغويّة
الوحي وظهور نظرية جتربة الوحي كي نتعرف ع مضّموهنا بشّكل أفضّل،
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن العوامل التي مهدت األرضية املناسبة لظهور النظريّة
الثانية ب ا ا تسبب بعفول النظرية األوىل ول سيام من حي تعكيدها عّ كّون
الوحي أنزل ب ات األلفّاظ والكلّامت املوجّودة يف الكتّاب املقّدس؛ وهّ ه
العوامل نفسها أيض ًا أوجدت النزعة إىل تبني نظرية التجربّة التعرخييّة وبعّدها
التجربة الدينية ،ويمكن تل يصها بام ييل:

العاملُالولُ:رفظُنسريةُالتجربةُاللغويةُمنُقبلُغالبيةُاملسيحينيُُ
ّ
كام هّو معلّوم فّ ن غالبيّة العلّامء واملفكّرين املسّلمني القّدماء واملحّدثني
( )1جون هيك ،فلسفه دين (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية هبرام راد ،ص .120
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ص؟ بّ ات
يعتقدون بلغوية القرآن الكريم حي يعتربونه أنزل ع النبّي حممّد ؟
ألفاظه ومجله ،يف حني أن األمر خمتل

يف األوساط الدينية والفكريّة املسّيحية

لكون غالبية علامء الدين واملفكرين املسيحيني يرفضون لغوية كتّاهبم املقّدس،
إر هنا القليل منهم يتبن النظرية اللغوية.
عدم العتقاد بلغوية الوحي مت ض عنه نتائج هامة أبرزها عّدم الهّتامم
بلغوية اإلنجيل؛ ويف ه ا السياق قال الباح توماس ميشيل:
هناكُعددُضئيلُللغايةُمنُاملسيحينيُيتصااورونُأنّ ُالنصااووُاملقدّ سااةُ
أوحياُبذاتُالل اظُاملو؛ودهُفيهاُبادعاءُأنّ ُالر ّ ُأبلغُرسالتهُلل ُا ُابرشُ
الوحيُدوّناُكامُهيُدونُأدنىُت ُغيااريُوبكا ّ
الُ
بُ
هبذهُالكلامتُحرفي ًاُوكات ُ
ّ
أمانةُ ُ...معسمُامل كرينُالكاااثوليكينيُوالرثوذكسااينيُوالربوتسااتانتينيُ
املعارصينُيرفضونُهذهُالنسريةُمنُأساسهاُمنُمنطلقُاعتقااادهمُبعاادمُ
لغويةُالكتا ُاملقدّ س ُُ1.

العاملُالثانُ:االعتقادُبعدمُكونُاإلنجيلُكتاب ًاُساموي ًاُُ
الكتاب املقدس يتكون من عدة أجّزاء مدونّة مّن قبّل عّدة أشّ اص ولّيس
ش ص ًا واحد ًا ،وعند تعريفّه يف «قّاموس الكتّاب املقّدس» ركّر أن العهّدين
القديم واجلديد تم تدوين نصوصهام من قبل  39ش ص ًا تقريب ًا ملدة دامّ مخسّة
ع؟ والنبّي عيسّ
؟
عرش قرن ًا 2،فاملدة الزمنية الفاصلة بني عهدي النبي موس

ع؟
؟

تبلغ أربعة عرش قرن ًا ،والعهد اجلديد أكتمّل تدوينّه يف سّنة 100م أي بعّد 71

ً
ع؟ ،حي يتضمن العديد من الكتا والرسّائل التّي
؟
سنة من عهد النبي عيّس
( )1توماس ميشيل ،كالم مسيحي (باللغة الفارسية) ترمجه إىل الفارسية حسني توفيقي ،ص .27
( )2جيمس هوكس ،قاموس كتاب مقدس (باللغة الفارسية) ،ص .5
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دون من قبل عدة كتاب ،وبعضهم مّن أمثّال متّي ومّرقس ولوقّا ويعقّوب
وهيورا م يدونوا سوى باب ًا واحّد ًا منهّا ،يف حّني أن بعضّهم مّن أمثّال يوحنّا
وبولس وبطرس كتا الواحد منهم عدة أبواب؛ 1ومّن ناحيّة أخّرى م يعّارص
هؤلء بعضهم ،بل عاش كل واحد منهم يف حقبة زمنية معينة ،األمر ال ي أسّفر
عن تدون كل نه حسا مقتضيات تلك احلقبّة وباألسّلوب اللغّوي الشّائع
فيها وبالتعابري املتعارفة بني الناس حينها ،ومن املؤكد أن هؤلء حاهلم حال سّائر
الناس من حي حمدودية قابليا

م اللغوية والعلمية2.

فض ً
ال عام ركر تشري الشواهد التعرخيية إىل أن املسيحيني القّدماء م يعتقّدوا
ع؟ وكانوا ع اعتقاد بعن النصوص اإلنجيليّة ل
؟
بوجود كتاب للمسيح عيس
تتضمن سوى سريته ال اتية وكالمه 3،فهي جمرد نصوص تم تدوينها مّن قبّل
بع

أتباعه ب صوص سريته ،لكن غاية ما يف األمر أهنم نقلوا فيها جانبّ ًا مّن

كالمه ،وع ه ا األساس ل يمكن اعتبارها وحي ًا ساموي ًا ،ومما ركّره الباحّ
توماس ميشيل يف ه ا املضامر:
ً
النصووُاإلنجيليةُقبلُتدوينهاُكاناُمتداولةُُبنيُاملسيحينيُبشكلُشا هييُ
حيثُيعتقدونُبأنّ ُالُيس ُوعُعيسىُتا ّ
اويفُيفُالساانةُالثّلثاانيُبعاادُاملاايّلدُوقاادُ
ساُسريتهُوكّلمهُيفُصدورُأتباعهُومقربيهيُلااذاُنقلااواُللناااسُت اصاايلُ
ح
ّ
( )1مرييل تشابني تيني ،معريف عهد جديد (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسّّية طاطّّه وس
ميكائيليان ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طهّّران ،منشّّورات حيّّات أبّّدي1983 ،م،
ج  ،1ص .142 ّ 136
( )2توماس ميشيل ،كالم مسيحي (باللغة الفارسية) ترمجه إىل الفارسية حسني توفيقي ،ص .26
( )3حسني توفيقي ،آشنائي با اديان بزرگ اهلّّي (باللغّّة الفارسّّية) ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية
اإليرانية ،طهران ،منشورات سم  ،الطبعة الثالثة2000 ،م ،ص .133
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سريتهُكامُشاهدواُوسمعوا ُواملسيحيونُالوائلُعندماُكااانواُجيتمعااونُمااعُ
بعضااهمُلداءُطقوسااهمُالعباديااةُا ُعتااادواُعااىلُنقاالُهااذهُالااذكرياتُالتاايُ
فيامُبعدُبمرورُالزمانُلتتبلورُبشكلُخاوُويزدادُحجمها ُُ1.
تطورتُهيئتهاُ
ّ
ّ

وأضاف يف ه ا السياق قائالً:
املسيحيونُالُيعتقدونُبأنّ ُاليسوعُعيسىُ؛اااءُبكتااا ُاساامهُاإلنجيااليُ
ُكانُيصلهُخيتلفُيفُماهيتهُعامُيعتقدُبهُاملساالمونُبال ُنساابةُ
فالوحيُالذ
ّ
الُقرآّنمُونبيهمُ...وعىلُهذاُالساسُيعتقدونُأنّ ُالنصووُاإلنجيليةُ
امُ
جمر
ّ
دُمدوناتُكتباُمنُقبلُتّلمذتهُالذينُآمنواُبهُوبااامُأوحاايُاليااهُثا ّ
ّ
رو؛واُهلذاُالنمطُمنُاإليامنُبنيُأتباعااهُيفُشاتّىُاملجتمعاااتُاملساايحية ُ
لُاُالربع ُةُاُالُتعدّ ُمصااادرُمو ّثقا ًاةُ
وجتدرُاإلشارهُهناُالُأنّ ُهذهُالنا؛ي ُ
ومعتربهًُمو ُروث ًةُمنُاملسيحُن سه ُُُ2.

ا ية  91من سورة األنعام تشري يف مضموهنا إىل أن أهّل الكتّاب يف عّّرص
صدر اإلسالم كانوا يعتقدون بعن اهلل عَز َو َجل م ينزل أي كتاب ساموي ع بنّي
آدم ،ل لك أنكروا قدسية القرآن الكريم زع ًام منهم أنه ليس كتاب ًا ساموي ًا ،وهي:

ْ ا ْ ُْ ا ْ اْ ا
ا ا ا ا ْ ْ ا ُ ا اْا ا ُ اا ا ا
ا ا اا ُ
َش ٍء قل من أن ازل
ْش مِن
؟< ما قير ا الل حق قي ِرهِ إِذ قالوا ما أنزل الل لَع ب ٍ
ْ ا ا ا
اْ ا ُ ا ُ ا
ا
ا ُْ ُ اا
ا ا ُ ا ُ ً ًُ
اس تَ ونَه قَ اراطَِ تبَي نإا
الكِتاب اَّلِي اء ب ِ ِه موَس ن
ورا اهيى ل ِ ن ِ
ا ُ ْ ُ ا ا ً ا ُ ِّ ْ ُ ْ ا ا ْ ا ْ ا ُ ا ْ ُ ْ ا ا ا ُ ُ ْ ُ
ُ ُ ا اْ ُ ْ
ُتَون تثِريا ع متم ما لم تَ موا أنتم َل آباؤكم قَ ِل الل ثَم ذرهَم ِ
ا
اْاُ ا
ه ْو ِض ِإ ْم ي َبون ؟> ُُُ3.

( )1توماس ميشيل ،كالم مسيحي (باللغّّة الفارسّّية) ترمجّّه إىل الفارسّّية حسّّني تّّوفيقي،
ص .44 ّ 43
( )2املصدر السابق ،ص .50 ّ 49
( )3سورة األنعام ،ا ية .91
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العاملُالثالثُ:الكتا ُاملقدّ سُنتاجُبرش ُوليسُوحي ًاُساموي ًاُُ
منتقدو نظرية لغوية الوحي يف األوساط الدينيّة والفكريّة املسّيحية يعتقّدون
بعن الكتاب املقدس عبارة عن نتاج برشّي تّم تدوينّه مّن قبّل أتبّاع الديانّة
املسيحية ،وع ه ا األساس تثب لنا إحدى جهات الخّتالف بّني اإلسّالم
واملسيحية ،فاملسلمون يعتقدون بكون القرآن منزلً من عند اهلل سبحانه وتعّاىل
ص؟ ،ل ا كان را تعثري كبري ع املجتمع بعد نزوله وحظي بّاهتامم
ع النبي حممد ؟
بالغ من قبل املسلمني ،يف حني أن الكتاب املقدس ليس سوى نتاج مّدون مّن
قبل أبناء املجتمع املسيحي ،ومن ه ا املنطلق أكد توماس ميشيل قائالً:
حيُوالكتااا ُاملقاادّ سُخيتلاافُ
الرأ ُالااذ ُيتبناااهُاملساايحيونُازاءُالااو ُ
بالكاملُعامُيتبناهُاملسلم ُونُالذينُتتقومُحياهتمُمنُمجيعُنواحيهاااُتقريبا ًاُ
ّ
مُأمةُقرآنيةيُحيااثُيعتقاادونُبااأنّ ُاهللُبعااثُ
عىلُا ُلتعاليمُالقرآنيةيُأ ّ
ُأّن ّ
ُوأوحىُاليهُالقرآنُليؤسسُبعدُذلإُجمتمع ًاُاسّلمي ًاُوفااقُ
النبيُحممدُنبي ًا
ّ
ءُعىلُهيئةُنصُقرآن ُيفُحاانيُأنّ ُاملساايحينيُيعتقاادونُ
ماُتل ّقاهُمنُالس ُام
ّ
بكونُاملجتمعُاملساايحيُنشااأُيفُرحااا ُتعاااليمُروحُالقاادسُ ُواإليااامنُ
وكتبهمُاملقدّ سةُالتيُتتحدّ ثُعنُالوحيُالذ ُتل ّقاهُاملساايحُعيسااىُماانُ
ُدونُالكتا ُاملقدّ سُاملسيحيُضمنُ
الر ّ يُوهذاُاملجتمعُبذاتهُهوُالذ ّ
ُ46نص ًُاُ1منُعه ُدُاليهودُالعتيقيُ ُوُ27نص ًاُمنُعهدهمُاجلديديُفاملجتمعُ
ُأقرُذلإُوليسُغريه ُُُ2.
ُ
يفُاحلقيقةُهوُالذ ّ
( )1اجلدير بال كر هنا أن العهد العتيق باعتقاد أتباع امل ها الربوتستانتي يتكون من  39نصّ ًا
ألهنم ل يعتقدون بقدسية سبعة نصوص منحولة تسم أبوكريفا.
( )2توماس ميشيل ،كالم مسيحي (باللغة الفارسية) ترمجه إىل الفارسية حسني توفيقي ،ص .51
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العاملُالرابعُ:رواجُظاهرهُنقدُالكتا ُاملقدّ سُُ
ظاهرة نقد الكتاب املقدس وحتليل مضمونه جسدت أبّرز النشّاطات البحثيّة
والدينية يف األوساط املسيحية إبان القرنني التاسع عرش والعّّرشين ،فعّ مّر
التعريخ ول سيام يف القّرون األخّرية بّ ل مسّاعي حثيثّة وواسّعة النطّاق
للبح عن النسخ األصلية للكتاب املقدس وتوثيق النسخ املوجودة حالي ًا ع
ضوء مقارنتها مع النسخ القديمة ،إل أهنّم م يفلحّوا يف هّ ا املضّامر بحيّ
عجزوا عن إزالة الشكو التي تثّار هبّ ا اخلصّوص وم يتمكنّوا مّن توثيّق
نصوصهم الدينية ،واألسوأ من رلك أن القرنني التاسع عرش والعرشّين شّهدا
تزايد ًا ملحوظ ًا يف الشبهات التي تطرح حول الكتاب املقدس فّعثريت شّكو
وطرح تساؤلت جادة عليه ،وإثّر رلّك انتعشّ ظّاهرة نقّده مّن شّت
النواحي املضمونية والشّكلية وتزايّدت العرتاضّات عليّه يف نطّاق واسّع
وبشكل غري مسبوق1.

الباح روبرت أم .غران  2وضّح معّام التوجهّات اهلرمنيوطيقيّة إزاء
نه العهد اجلديد قائالً:
النقدُاحلااديثُللكتااا ُاملقاادّ سُيثااريُشااكوك ًاُويطاارحُشاابهاتُحااولُ
النصووُاملقدّ سةُأكثرُمم ّاُكانُمعهااود ًاُيفُا ُلقاارنُالتاسااعُع ُا ُارشيُحيااثُ
ً
لتيُكانُتعتربُبدهييةُيفُذلااإُالقاارنُ
شكّإُالباحثونُبالكثريُمنُاملسائلُُا
عىلُضو ُءُطرحُالكثريُماانُالساائلةُواالست ساااراتُبخصااووُماادتُ
( )1وليام هوردرن ،راهنامي اهليات پروتستان (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية طاطّّه
وس ميكائيليان ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيّّة ،طهّّران ،منشّّورات دار النرشّ العلميّّة
الثقافية1989 ،م ،ص .41 ّ 36

(2) Robert M. Grant
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اعتبارُعباراتُكاناُتعدّ ُموثق ًةُسااابق ًا ُوهااذهُالتساااؤالتُوأمثاهلا ّ
ااُاناامُ
تطرحُللبحثُوالتحليلُمنُمنطلقُاالعتقادُبعدمُو؛ودُمعلوماتُوافيااةُ
عنُمضامنيُالكتا ُاملقدّ س ُلذاُالُبدّ ُلناُمنُاإلقرارُبو؛ودُأمورُتض ّيقُ
نطااُفكرناُانُأردناُتبنّيُنقد ًاُمنص ًُاُيفُهذاُاملجال ُُُ1.
الباباُبيوسُالثانُعرشُبتأريخُُ30كانونُالثانُُ/سبتمربُساانةُ1943مُ
أصدرُبيانا ًاُحتاااُعنااوا ُنُ2ذكاارُفيااهُال ُا ُارشوطُالااّلزمُتو ّفرهاااُوالسااسُ
االرتكازيةُالتيُيمكاانُاالعااتامدُعليهاااُل هاامُ ُمضاامونُالكتااا ُاملقاادّ سُ
وت سريهُبشكلُصائبيُويفُهذاُالسيااُأكّدُعىلُرضورهُاللجوءُالُعلاامُ
سُاُالااربد ُُاُ
ثارُوالبحثُعنُالنصووُاملدونااةُيفُقااراطيسُالبااابريو ُ
ا
ّ
واستقصاءُمجيعُالنسخُاملخطو ُطةُيفُشتّىُأر؛اءُالعامل ُُُ3.

اجلّّدير بالّ كر هنّّا أن الّّدعوة إىل استقصّّاء مضّّمون الكتّّاب املقّّدس
املسيحي من النسخ القديمة وامل طوطّات وسّائر قّراطيس البّابريوس ومّا
شاكلها ،تعنّي بكّل تعكيّد وجّود شّكو جّادة حّول مصّداقية األناجيّل
املوجودة اليوم بني أيدينا ،وه ا ما أدركه البابا بيوس الثّاين عّّرش ليت ّ أول
خطوة يف ه ا املضامر ،حي أكد ع رضورة فهم النصوص املسيحية املقدسّة
وفق مدلوهلا الواقعي ومعرفة مدى اعتبار سنديتها وتوثيقها.
روبرت أم .غران قال برصيح العبّارة إن اإلنجيّل املوجّود حاليّ ًا لّيس
( )1روبرت غران آيتكن  /ديفيد تريس ،تارخيچه مكاتّّا تفسّّريي و هرمنّّوتيكي كتّّاب
مقدس (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية وانتقده وقارنه مع القرآن الكريم أبو الفضّّل
ساجدي ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية اإليرانيّّة ،طهّّران ،منشّّورات معهّّد دراسّّات الفكّّر
والثقافة2006 ،م ،ص .129
( )3املصدر السابق ،ص .124

(2) Divino afflante spiritu
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ع؟:
؟
كالم النبي عيس
ّ
نواُكلُنصوصااهاُماانُكااّلمُ
ُالنا؛يلُدو
ُ...لكنُه ُذاُالُيعنيُأنّ ُكتّا
ّ
ُالنصُاإلنجاايّلُلاايسُكّلما ًاُحرفيا ًاُ
اليسوعُعيسىُحرف ًاُبحرفيُأ ُأنّ ّ
منقوالًُعنه ُُُ1.

وقال أيض ًا:
ُالُماُذكريُفالباحثونُوالدارسونُقبلُأنُيتطرقواُالُحتليلُواقااعُ
اضاف ًة
ّ
ُهلمُأوالًُمنُتسليطُالضوءُعليهُماانُناحيااةُ
ُّ
الكتا ُاملقدّ سُتأرخيي ًايُالُبدّ
ُنقدُنيصُولغو ُويفُا ونةُالخريهُ؛رتُاكتشااافاتُ
علميةُيفُرحا
ّ
ةُعىلُصعيدُهذاُالنصُاملقدّ سُ...حيثُأثبتاُاستحالةُالعثااورُعااىلُ
هام
ّ
ّ
سُللباُباملسائلُاملختلفُفيها ُُُ2.
ّ
النص ُووُالولُمنُالكتا ُاملقدّ

العاماالُاخلااامسُ:ا؛تياااحُالنزعااةُا ُلعقليااةُالوساااطُال كريااةُوالدينيااةُ
املسيحيةُيفُالقرنُالثامنُعرشُُ
يف القرن الثامن عرش ال ي يوص بعنه قرن النزعة العقليّة والتنّوير الفكّري،
تعرضّ املسيحيّّة لضّّربات قاصّّمة زعزعّّ أركاهنّّا مّّن قبّّل دعّّاة
الستدللت العقلية ال ين شككوا بكّل حمء غّري عقّيل ،ويف هّ ا السّياق
رف

الفيلسوف ديفيد هيوم اإلعجاز مّن أساسّه ،وإيامنوئيّل كّانط شّكك

بمصداقية األدلة التي ركرها القديس تومّا األكّويني إلثبّات وجّود الّرب،
( )1روبرت غران آيتكن  /ديفيد تريس ،تارخيچه مكاتّّا تفسّّريي و هرمنّّوتيكي كتّّاب
مقدس (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية وانتقده وقارنه مع القرآن الكريم أبو الفضّّل
ساجدي ،ص .138
( )2املصدر السابق ،ص .138
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وضمن آرائه النقدية الشهرية أثار جدلً كبّري ًا عّ واقّع الالهّوت الطبيعّي
وزعّّزع أركانّّه وأثبّ عّّدم إمكانيّّة إثبّّات املعتقّّدات الدينيّّة عّّن طريّّق
الستدلل العقيل والبح الفلسفي ،حيّ أخّرج الّدين مّن نطّاق العقّل
النظّّري وقيّده بعسّّس العقّّل العمّّيل ،ويف هّ ا السّّياق أكّد عّ أن هّ ه
املعتقدات تندرج ضمن املبادئ األخالقية التي تّرتبط بشّكل وطيّد باملشّاعر
واألحساسيس الباطنية1.

جتدر اإلشارة هنا إىل أن ال ين يفّّرسون الّوحي بعنّه حقيقّة لغويّة عّ
أساس النظرية اللغوية التي أرشنا هلا يف بادئ البح  ،يؤكّدون عّ مصّداقية
مفاهيم الكتاب املقدس ،ومن ه ا املنطلّق انتقّدوا آراء أتبّاع النزعّة العقليّة
ال ين شككوا بمصداقية التعاليم املسيحية ونقضوها من األساس ،لّ ا حّدث
جدل كبري يف القرن الثامن عرش بني مؤيدي النظرية امل كورة ومعارضيها.

العاملُالسادسُ:ظهورُا ُملدرسةُالرومنطيقيةُ(الرو ُمانسية)ُُ
يف القرنني الثامن عرش والتاسّع عّّرش امليالديّني بعّد أن ضّعف النزعّة إىل
الرصاعات الستدللية العقلية والبحوث الفلسفية اجلافة التي تنهك الّ هن،
يعت األرضية املناسبة لولدة مدرسة جديدة هي الرومنطيقيّة ّ الرومانسّية ّ
يف رحاب هنضة فكرية واسعة النطاق ،حي يمكن اعتبارهّا هنضّة مت ضّ
عن عرص التنوير الفكري والعتقاد بكون العقل هو احلاكم املطلق يف احلياة.
ولدت ه ه احلركة رات الطّابع الفنّي والعّاطفي يف أملانيّا وعّ ضّوئها
استبدل التوجهات العقلية البحتّة باألحاسّيس واخليّال واحلّا والشّوق،
( )1وليام هوردرن ،راهنامي اهليات پروتستان (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية طاطّّه
وس ميكائيليان ،ص .33 ّ 29
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رغم أن بع

املفكرين السابقني من أمثال جان جا روسو أكّدوا عّ أمهيّة

املشاعر الباطنية لهلنسان ،لكن خالل النهضة الرومنطيقية حتولّ املشّاعر إىل
حركة شّاملة تبلّور عنهّا تيّار فكّري جديّد اتضّح معاملّه يف آثّار أبّرز
ش صيات رلك العرص وانعكس تداعياته حت يف آثار أعّالم الفّن والثقافّة
ول سيام املوسيقار لودفيج فان بيتهوفن 1ومن خصائه هّ ه احلركّة التعكيّد
ع أمهية الشعر والفن يف بيان حقيقة اإلنسان وتوجهاته الباطنية.
رواد احلركّّة الرومنطيقيّّة وعّّ رأسّّهم الفيلسّّوف والشّّاعر األملّّاين
فريدريش شيلر 2وصاموئيل تايلور كولريّدج 3وفريّدريك ويلهّام جوزيّ
فون شيلينج 4تبنوا وجهة نظر خمالفة ملا رها إليه إيامنوئيل كّانط الّ ي ادعّ
عدم إمكانيّة معرفّة حقّائق الوجّود ،حيّ ادعّوا أن العواطّ

واملشّاعر

واألحاسيس تعني اإلنسان ع فهم كل جمهول ،ويف ه ا السياق أكدوا عّ أن
أصحاب ال وق الفني فقط هلم القدرة ع رلك؛ ومنهم من رها إىل أبعد مّن
رلك وادع أن اإلبداع الفني ال ي جيود به الفنّان بّعي نمّط كّان مّن أنّامط
الفن ،يشبه إبداع اهلل عَز وجل5.

َ َ
إرن ،املدرسة الرومنطيقيّة بعّد نشّع ا مهّدت األرضّية املناسّبة لتنّامي

املشاعر والعواط

يف روح اإلنسان ومن ثم تطبيقها يف حيز الدين والدراسات
(1) Ludwig van Beethoven
(2) Johann Christoph Friedrich von Schiller
(3) Samuel Taylor Coleridge
(4) Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

( )5جوستاين غاردر ،دنياي سويف (باللغة الفارسية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية كّّورش صّّفوي،
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشورات مكتا البحوث والدراسّّات الثقافيّّة،
الطبعة الثانية1995 ،م ،ص .440 ّ 419
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الدينية ،ويف ه ا السياق تبن بع

ً
أتباعها ً
مبالغة فيها ول سيام فريّدريك
رؤية

دانييل إيرنس شاليرماخر 1ال ي تطرف يف رأيه وادع أن الدين جمرد مشّاعر
باطنية ل غري.

العاملُالسابعُ:تعارضُمضمونُنصووُالعهدينُمعُالسااسُالعقليااةُ
والعل ُميةُُ
التطور الكبري الّ ي شّهده العّام الغّريب يف نطّاق العلّوم التجريبيّة خّالل
عرص النهضة واحلداثة ،جعل الباحثني امل تصني بدراسة الكتاب املقدس أمّام
تساؤلت كثرية وجادة ،حي متكن العلامء والبّاحثون مّن اكتشّاف جماهيّل
علمية وقضايا م تكن البرشية ع علم هبا سابق ًا ،وإثر رلك أصبح النّاس أمّام
مد فكري جديد قوامه العتقاد بوجود تعارض أسايس بني العلم والدين.
الباح توماس غران سلط الضوء ع املوضوع ،ويف ه ا السّياق اعتّرب
اهلوة العميقة التي أحدثتها النهضة العلمية والفكرية احلديثة بني العلم من جهّة
والتعاليم اليهودية واملسيحية من جهة أخّرى ،هّي السّبا األسّايس يف كّل
رلك النقد اجلاد ال ي طرح ع هاتني الديانتني مّن قبّل البّاحثني واملفكّرين
املحّّدثني ،فقّّد شّّهدت املجتمعّّات املسّّيحية انشّّقاق ًا كبّّري ًا بّّني العلّّم
والالهوت؛ 2ول نرى بعس ًا هنّا مّن األشّارة إىل مّا قالّه الباحّ الّّفرنس
إيرنس رينان 3هب ا الشعن:
[ُ...حسبُامل رتض]ُالُينبغيُأنُيو؛دُأ ّ ُتناقظُيفُالكتا ُاملقاادّ سيُ
(1) Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
(2) Robert M. Grant & David Tracy, 1984, A short history of the interpretation of
the Bible, Fortress press, p. 123.
(3) Ernest Renan
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وعىلُضوءُدراستيُالدقيقةُوبحوثيُالتيُأ؛ريتهاُبخصوصهيُاكتشا اُ
ّ
ااُيلُأناهُ
أنّهُعب ُارهُعنُكنزُتأرخييُوأستاطيقييُلكنُالُ؛انبُذلااإُثبا
عىلُغرارُسائرُالكتاابُالقديمااةُالتاايُالُختلااوُماانُتناقضاااتُوأخطاااءُ
وه ااواتُيفُغايااةُالوضااوحيُاذُتو؛اادُفيااهُقصااصُكاذبااةُوأساااطريُ
ونصووُمكتوبةُمنُقبلُالبرش ُُُ1.

وأما الفيلسوف النمساوي لودفيج فنجنتشاين 2فقد وصّ

اإلنجيّل بعنّه

كتاب غري منطقي ،حي قال:
ّ
كلُمنُيقرأُالعهدُاجلديدُ[اإلنجيل]ُجيدُأنّ ُماُذكرُفيهُغريُمنطقااييُباالُ
جيدهُجمردُت اهاتيُوعىلُالرغمُمنُعدمُمنطقيةُاملعتقداتُالدينيااةُاالُأنّ ُ
ُّ
أتباعهاُيدّ عونُ ُغريُذلإُويعتربوّناُمنطقي ًة ُُُ3.

ّ
التجربةُالدينيةُ:حماولةُحللُمعضّلتُالكتا ُاملقدّ سُُ
الباح واين براودفوت 4أوعّز منشّع فكّرة التجربّة الدينيّة والنظريّة التّي
صيغ ع أساسها ،إىل الرصّاع الّ ي انّدلع بّني الّدين والعلّم التجريبّي
احلدي  ،ويف ه ا السياق أكد ع أن املعنيني بالشعن الّديني تبنّوا فكّرة كّون
الدين عبارة عن أحاسيس ومشاعر باطنية كي ل ين رطّوا يف رصاع جّاد مّع
العلامء واملفكرين ال ين يعتقدون بوجود تعارض بينه وبني العلم ،إر أرادوا من
( )1املصدر السابق ،ص .120

(2) Ludwig Wittgenstein
( )3وليام دونالد هدسون ،ويتگنشتاين :ربط فلسفه او به باور ديني (باللغة الفارسية) ،ترمجّّه
إىل الفارسية مصطف ملكان ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشورات گّّروس،
1999م ،ص .106

(4) Wayne Proudfoot
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رلك حتصني أنفسهم من كل نقاش؛ واستدل عّ كالمّه هّ ا بّام رهّا إليّه
ً
بوابّة يّدخل الّدين منهّا إىل قلّا
شاليرماخر حينام اعترب الكتّاب املقّدس
املتدين .وأما التجربة الدينيّة فقّد دعّا إىل اعتبارهّا بمثابّة أمّر مسّتقل عّن
املفاهيم واملعتقدات الدينية كي تبق ه ه املفاهيم واملعتقدات يف منّعى عّن أي
استفسّّار أو تشّّكيك يطّّرح حوهلّّا ،كّّام أكّد عّ رضورة اجتثّّاث جّ ور
التعارض بني العقيدة الدينية وإنجازات العلوم احلديثّة أو أيّة نظريّة جديّدة
تطرح وهلا ارتباط بالدين من قريا أو بعيد1.

اجلدير بال كر هنا أن الرأي ال ي تبناه الباحثان كارل بارت 2وفيلبس يشّابه
ما رها إليه شاليرماخر ،حي هّدفا مّن رلّك تقييّد نطّاق الكّالم حّول
العقيدة املسيحية ومجيع أنواع التجّارب الدينيّة بقضّايا باطنيّة بحتّة 3.هّ ه
التوجهات هيعت األرضية املناسبة لنتعاش ا راء والنظريّات التجريبيّة عّ
صعيد دراسة الوحي ،إر ع ضوئها اعترب جمرد جتربّة دينيّة ،ويف هّ ا السّياق
قال براودفوت إن شّاليرماخر أراد حتقيّق هّدفني مّن وراء إقحّام العاطفّة
واملشاعر يف العقائد الدينية ،ومها كالتايل:
اهلّّدف األول :إزالّّة الكراهيّّة التّّي يكنهّّا الناقّّدون والفنّّانون للّّدين
املسيحي وتشجيعهم ع التعاط

معه

حاول شاليرماخر تنبيه كل ناقد وفنان إىل أن ال ي يكرهه يف الواقّع لّيس
املسيحية احلقيقية ،بّل جمّرد معتقّدات وقّوانني ناشّئة جّراء خلّط املظّاهر
( )1واين براودفوت ،جتربّّه دينّّي (باللغّّة الفارسّّية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية عبّّاس يّّزداين،
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،قم ،منشورات مؤسسة طه الثقافية1998 ،م ،ص .308
(2) Karl Barth
( )3املصدر السابق ،ص .308
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اخلارجية للدين مع التوجهات الباطنية والنفسية ،ألن الدين احلقيقي عبارة عن
إحساس باطني ٍ
راق يتناغم مّع سّالمة الّروح والعّام احلقيقّي الّ ي يّدعو
الفنانون والناقدون إىل العيش يف رحابه.
اهلدف الثاين :صيانة الكتاب املقدس ومجيع املعتقدات املسّيحية مّن مجيّع
املؤاخ ات النظرية والالهوتية التي تثري جدلً حوله
يف ه ا السياق سع شّاليرماخر إىل إثبّات تكّافؤ الّدين مّع العواطّ
والشعور الباطني ،ل ا اعتربه مستق ً
ال عن التوجهات الفكرية ومن ثم أكّد عّ
رضورة عدم اخللط بينه وبني خمتل

التوجهات الفكريّة والسّلوكية ،فلّو تّم

رلك ملا حدث أي تعارض بينه وبني إنجازات العلم احلدي وسائر التطّورات
التي شهد ا البرشية يف شت املجالت ،ورلك ألن التعّارض ل حيّدث إل إرا
اعتربناه شام ً
ال ملبادئ وأصول معرفيّة رات طّابع علمّي وفلسّفي ،لكّن إن
جردناه من عام الفكر واملعارف العلمية لبقي مصون ًا من كل تعارض حمتمل1.

النزعات التجريبية التي شاع بعد عرص النهضة واحلداثّة وانتّّرشت عّ
نطاق واسع يف شت أرجاء العام ورواج فكّرة أن الّوحي سّنخ مّن التجّارب،
كلها أمور أسفرت عن ظهور عدة نتائج ،أمهها ورود علامء الالهّوت املسّيحيني
وسائر املفكرين املعنيني بالدراسّات الدينيّة يف جمّال فكّري جديّد قوامّه بيّان
حقيقة جتربة الوحي ،ومن هّ ا املنطلّق طرحّوا العديّد مّن النظريّات ،حيّ
تغريت الوجهة السابقة التي كان تعترب الوحي را طّابع لغّوي باعتبّار أنّه أمّر
باطني جيربه اإلنسان بشكل ش يص يف رحاب جتربة دينية.2
( )1املصدر السابق ،ص .19 ّ 18

(2) Religious experience
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هنا الكثري من العوامّل التّي أسّفرت عّن أفّول النظريّة اللغويّة إزاء
الوحي ،لكن أمهها أربعة هي كالتايل:
 .1معارضة الكثري من املسيحيني هلا.
 .2عدم اعتقاد الكثري من املسيحيني بكون اإلنجيل كتاب ًا ساموي ًا.
 .3اعتقاد الكثري من املسيحيني بعن الكتاب املقدس نتاج برشي.
 .4شيوع ظاهرة نقد الكتاب املقدس يف األوساط املسيحية.
ه ه العوامل األربعة كان هلا دور فاعّل أكثّر مّن أي حمء آخّر يف ظهّور
النزعة التجريبية إزاء الوحي ،كام سامه يف رواج نظرية التجربة الدينية وكّان
للعوامل الثالثة األخّرية الّدور األبّرز يف رلّك ،حيّ جتسّدت بالنزعّات
العقلية التي شهد ا األوساط الفكرية املسيحية إبان القرن الثامن عّّرش وبعّد
نشعة املدرسة الرومنطيقية وشيوع فكرة تعارض الكتاب املقّدس مّع األسّس
العقلية والعلمية.

الرؤيةُالتجر ُيبيةُُ
ً
شائعة يف األوساط الفكرية والدينية املسّيحية لتفسّري
النظرية اللغوية التي كان
الوحي واجه نقد ًا لرع ًا وواسع النطاق ،األمر ال ي أسفر عن تراجّع الكثّري
من مؤيدهيا وصليهم عنها ليتبنوا آراء أخرى لتفسري واقع الوحي املسّيحي ونّه
الكتاب املفدس ،وقد بلغ ه ا النقد د ً
رجة كبري ًة بحي أسفر عن ميش النظريّة
امل كورة بشكل ملحوط بحي ل نجد اليوم سوى عدد ضئيل من مؤيدهيا.
نظرية التجربة الدينية طرح نفسها بقّوة يف األوسّاط الفكريّة والدينيّة
املسيحية بعد حقبة القرون الوسط لتصبح صاحبة القول الفصل يف الكثري من
املسائل ،ورلك بعد رواج النزعة التجريبيّة وحتقيّق إنجّازات كبّرية يف شّت
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املجالت بفضّل العلّوم التجريبيّة ،ويمكّن تقسّيم الوجهّة التجريبيّة إزاء
القضايا الدينية ضمن نظريتني أساسّيتني مهّا نظريّة جتريبيّة تعرخييّة وأخّرى
دينية ،وبيان رلك كام ييل:

ّأوالًُ:نسريةُالتجربةُالتأرخييةُُ
نظرية التجربة التعرخيية حمورها أن اهلل سبحانه وتعاىل يتج يف رحاب التّعريخ،
أو ما يعرف بّ «تعريخ اخلالص» ،ويؤيدها الكثري من املفكّرين والبّاحثني ول
سيام من أتباع امل ها الربوتستانتي ،والوحي ع أساسها عبارة عّن جتّيل رايت
للرب يف املسيح وه ا األمر يستتبع آثار ًا تعرخي ً
يّة ،أي أن هّ ا الّتجيل رو تّعثري
ع التعريخ.
إرن ،الوحي هب ا املعن يدخل نطاق التجربة البرشية من خالل تّعثريه عّ
التعريخ ،ومن ثم فهو ليس كتاب ًا وإنام إنسان كش

الرب راته يف ش

صيته1.

ع؟ بعنه جتسّم للّوحي اإلهلّي ،وعّ هّ ا
؟
املسيحيون يعتربون النبي عيس
األساس فهو ليس حامل رسالة ،بل ش صيته هي الرسالة الساموية ب ا ا ،وعّ
ضوء ه ه العقيدة استنتجوا أهنم ليسوا بحاجة إىل إنجيل مكتوب أو منقّول عّن
ع؟ أو تالم ته 2.عام الالهوت كارل بارت ال ي يعتّرب مؤسّس املّ ها
؟
عيس
األرثوركس احلدي أكد يف ه ا السياق ع أن انكشاف الرب ل يعني حصّولنا
ع معلومات جديدة من عنده عن طريق الكش لكوننا عاجزين عّن معرفتهّا
اعتامد ًا ع أنفسنا ،بل املقصود هو أن يكش راته لنا ،وع ه ا األساس يمكّن
( )1جون هيك ،فلسفه دين (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية هبرام راد ،ص .136 ّ 134
( )2توماس ميشيل ،كالم مسيحي (باللغّّة الفارسّّية) ترمجّّه إىل الفارسّّية حسّّني تّّوفيقي،
ص .50 ّ 49
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تفسري الوحي احلقيقي بعنه رات ش صية اليسوع عيس
نستش

ع؟1.
؟

مما ركر أن الكتاب املقدس عبارة عّن نّه يتضّمن أخبّار ًا عّن

الوحي ل غري يف رحاب ما يمكن اعتبّاره جتّيل عيسّوي ،ومّن ثّم فّاجلهود
الالهوتية املسيحية ليس سوى مساعي برشية هدفها فهّم مّا حّدث يف عّام
الوحي ومعرفة مدى أمهيته ،وهنا عبارة يف إنجيل يوحنا تدل ع هّ ا األمّر
ضمن اإلصحاح األول منه ،وهي كالتايل:
اُكاام كُلو كح ٍ
ك
ياد كُما َنُا ك يُ
َاُجمدَ ه َ
َايُو َر َأين َ
يُجمادً َ َ َ
اُو َح َلُ َبي َنن َ
ُ؛ َسدً َ
ُص َار َ
َوالكَل َمة َ
مملوءاُنكعم ًةُوح ًّق ُا2.
َ ً َ َ َ
ه ه النظرية تتقوم ع وجهة نظر خاصة إزاء الديانة املسّيحية فحواهّا أن
ع؟ ،ومن أبّرز مؤيّدهيا عّام
؟
اهلل سبحانه وتعاىل جت يف ش صية املسيح عيس
الالهوت األملاين مارتن لوثر 3وعام الالهوت الفرنّّس جّان كّالفني 4حيّ

ع؟ ولّيس إىل نصّه
؟
أوعزا أمهية الوحي ورضورته إىل ش صية املسّيح عيسّ

اللغوي 5ل ا فالكتاب املقدس حيظ بعمهية من حي كونه شّاهد ًا صّادق ًا عّ

أحداث الوحي التي جتل يف ه ه الش صية املقدسّة ثّم انعكسّ يف سّريته
وسرية أتباعه وحوارييه6.

( )1وليام هوردرن ،راهنامي اهليات پروتستان (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية طاطّّه
وس ميكائيليان ،ص .210 ّ 109
( )2إنجيل يوحنا ،اإلصحاح األول.14 :

(3) Martin Luther
(4) Jean Calvin
(5) Verbal text
( )6إيان بربور ،علم و ديّّن (باللغّّة الفارسّية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية هبّّاء الّّدين خرمشّّاهي،
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشورات مركز النرش اجلامعي1983 ،م ،ص .35
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الكتاب املقدس استناد ًا إىل هّ ه الرؤيّة ل حيكّي عّن رات الّوحي وإنّام
عبارة عن شهادة صاقة تثبّ حتققّه عّ أرض الواقّع ،وهّ ه الشّهادة تعّد
مصدر ًا معترب ًا يمكن العتامد عليه يف العّّرص احلّارض ملعرفّة حقيقّة الديانّة
املسيحية وتعاليمها ،ويف ه ا السياق قال الالهويت األمريكي ديفيد تريس:1
حينامُقالواُ(نحنُوالرسلُنؤمنُباملسيحُعيسى)ُفهمُيقصدونُمنُذلااإُ
ُ؛ربهُاملسيحُعيسىُتتكررُجتربتهُحالي ًاُيفُاملجتمعُ
أنّ ُالوحيُالدينيُالذ
ّ
املسيحيُاملعارصيُفهوُذاتُُالوحيُالذ ُشهدُعليهُالرسلُالوائلُالذينُ
دونواُالعهدُاجلديدُ...فضّلًُعنُذلإُفاإليامنُبشخصاايةُاملساايحُعيسااىُ
ّ
يعنيُاإليامنُبإلهُابراهيمُواسحااُويعقو يُوثمرهُذلإُاإليامنُبااالوحيُ
الذ ُأنزلُيفُ؛بلُسيناءُ[يفُشاابهُ؛زياارهُساايناء]ُحيااثُأشااريُالُهااذاُ
احلدثُالتأرخييُالدينيُيفُُالنصووُاملقدّ سةُالعربيااةُالتاايُتعتااربُالعهاادُ
ادوناتُالرساالُُالااذينُ
القديمُيفُاملسيحيةُوتمُت سريهاُماانُ؛دياادُيفُما ّ
ّ
شهدواُعىلُحت ّققها ُُُ2.

نسريةُالتجربةُالدينيةُُ
األوساط الدينية والفكرية الغربية م تقتنع بنظريّة التجربّة التعرخييّة إثّر النقّد
املتوايل ع النظرية اللغوية يف تفسري الوحي إىل جانا املؤاخ ات الكثرية التّي
طرحّ عّ الكتّّاب املقّّدس مّّن شّّت جوانبّّه ،لّ لك م جيّّد املفكّّرون
والفالسفة والالهوتيّون املسّيحيون بّد ًا مّن وضّع حّل جديّد للموضّوع
(1) David Tracy
( )2روبرت غران آيتكن  /ديفيد تريس ،تارخيچه مكاتّّا تفسّّريي و هرمنّّوتيكي كتّّاب
مقدس (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية وانتقده وقارنه مع القرآن الكريم أبو الفضّّل
ساجدي ،ص .176
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وتسليط الضوء ع الدين املسيحي وكل ما يرتبط به اعتامد ًا ع أسّلوب آخّر
خيتل

عام هو معهود سابق ًا يف األوساط املسيحية ،ومّن هّ ا املنطلّق ولّدت

نظرية جديدة عرف باسّم «نظريّة التجربّة الدينيّة» قوامهّا أن كافّة النّاس
ب مكاهنم خوض جتارب دينية؛ والفيلسوف شاليرماخر هو ال ي وضع حجّر
األساس هل ه الوجهة الفكريّة ،حيّ أوعّز الّدين مّن أساسّه إىل الشّعور
الباطني لدى املسيحي املتدين وأخرجه من نطّاق الكتّاب املقّدس ألجّل أن
ينتشل الفكر الديني املسيحي من اإلشكاليات والشكو التّي تطالّه مّن آراء
علامء الالهوت وشت التساؤلت اجلادة التي تطرح عليه.
ومن مجلة العوامل التي غريت واقع احلّال يف األوسّاط الفكريّة والدينيّة
املسيحية وجعل الفالسّفة والالهّوتيني املسّيحيني يعرضّون عّن النظريّة
اللغوية يف تفسّري الّوحي ويتبنّون نظريّة التجربّة الدينيّة كمرتكّز أسّايس
لتفسريه ،تلك العوامل الثالثة األخّرية التّي أرشنّا إليهّا سّابق ًا ،وهّي رواج
النزعة العقلية يف القرن الثامن عرش وظهور املدرسّة الرومنطيقيّة والتعّارض
امللحوظ لنه الكتاب املقدس مع األسس العقليّة والعلميّة؛ فهّ ه العوامّل
كان هلا األثر البالغ يف تغيري الرؤية جتاه الّوحي يف األوسّاط الدينيّة والفكريّة
املسيحية ويف احلني راته لعب دور ًا أساسي ًا يف تفسري الوحي ع ضّوء مبّادئ
نظرية التجربة الدينية.
وألجل أن تتضح معام البح يف هّ ا املضّامر بشّكل أفضّل ،نّرى مّن
األنسا بيان املقصود من التجربة الدينية من وجهة نظر العلامء الغربيني ،حي
نتطرق أولً إىل بيان املراد من مفهوم التجربة ثّم نوضّح املقصّود مّن مفهّوم
التجربة الدينية.
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معنىُالتجربةُُ
كلمة جتربة يف اإلنجليزية هي  experienceوقد اتسّع نطاقهّا الّدليل يف اللغّة
اإلنجليزية املعارصة ول سيام بعد عهد الفيلسوف الربيطاين جون لّو

1

حيّ

تطلق ع كل ما ينشع يف رهن اإلنسان وكل شعور بّاطني يكتنفّه حتّ وإن م
يكن ع

نحو الختبار والتكرار2.

التجربة خالل العهود القديمة حت القرن السّابع عّّرش كانّ تسّتبطن
معن الفعل والتعثري 3لكنها بعد رلك اصطبغ بمعن آخر لتدل ع النفعال
والتعثر 4أكثر من دللتهّا عّ معناهّا السّابق ،وهّ ا يعنّي أن الّ ي حيّدث
لهلنسان خالل جتاربه هو الشعور ّ ع سبيل املثّال ّ بّاألم والعواطّ هبيئّة
انفعالت باطنية وليس أفعالً مؤثرةً5.

بع

الباحثني اعتربوا التجربة بعهنا حدث يطّرأ عّ اإلنسّان وهّو عّ

علم به ومدر له ،ول فرق يف رلك بني كونه فاع ً
ال هل ا احلدث أو مشّاهد ًا لّه
فحسا ،مثل التمثيل املرسحي ومشّاهدة مسّابقة رياضّية ،فالتمثيّل يكّون
صاحا التجربة فيه فاع ً
ال ومشاهدة املسابقة ل يكون املشاهد فيها فّاعالً ،بّل
ناظر ًا فحسا ،لكن كالمها يعتربان سن

ني من التجربة6.

(1) John Locke
( )2حمسن قمي ،برهان جتربه ديني (باللغة الفارسية) ،رسالة ماجستري1997 ،م ،الفصل الثاين.
(3) Active meaning
(4) Passive meaning
( )5عيل رضا قائمي نيا ،وحي و افعال گفتّّاري (باللغّّة الفارسّية) ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية
اإليرانية ،طهران ،منشورات احتاد املعارف اإلسالمية يف إيران2002 ،م ،ص .22
( )6بيرتسون وآخرون ،عقل و اعتقادات ديني (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية إبّّراهيم
سلطان وأمحد نراقي ،ص .36
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ُمعنىُالتجربةُالدينيةُُ
املفكرون والباحثون الغربيون تبنوا آراء متباينة يف تفسري حقيقة التجربة الدينية،
ويمكن تل يصها بشكل إمجايل ضمن ثالث نظريات أساسية كام ييل:

النسر ُيةُال ُولُ:التجربةُالدينيةُأمرُشعور ُُ
عام الالهوت املسيحي فريدريك دانييّل إيرنسّ شّاليرماخر1768( 1م ّ
1834م) يعترب الرائد يف طرح نظرية التجربة الدينية ،وضمن كتابّه «اإليّامن
املسيحي طبق ًا ملبادئ الكنيسة اإلنجيلية» اعترب التجربة الدينيّة أمّر ًا شّعوري ًا
متقوم ًا ع مبدأ أو قدرة ماورائية ،حي تتبلور يف رحاب إحسّاس وعاطفّة
باعتبارها حال ًة روحي ًة شهودي ًة ومن ه ا املنطلق استنتج عدم إمكانية العتامد
عليها كوسيلة معرفية.
ه ه النظرية اشتهرت ع نطاق واسع واستقطب نحوها أنظار الكثري مّن
املفكّّرين والبّّاحثني املسّّيحيني ومّّن ثّّم انعكس ّ تّّداعيا ا ع ّ آرائهّّم
ونظريا م إزاء الوحي وكيفية تفسريه ،ومن أبرز أبتاعها الفيلسوف والالهّويت
األملّّاين رودولّّ أوتّّو1869( 2م ّ 1937م) والفيلسّّوف وعّّام الّّنفس
التحلييل األمريكي وليام جيمس1842( 3م ّ 1910م) فّاألول ضّمن كتابّه
«فكرة املقدس» 4دافع عن نظرية شاليرماخر وتطرق إىل رشحها وحتليلها وفّق
رؤية فينومينولوجية إلثبات مسعلة اإلدرا الديني ال ايت ،حي اعتربها رضبّ ًا
من الشعور الباطني ال ي يتجاوز نطاق املفاهيم بحي ل يمكن وصفه بتعّابري
(1) Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
(2) Rudolf Otto
(3) William James
(4) The idea of the Holy
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خاصة ،ويف ه ا السياق ادع وجود ثالثة أنواع من املشاعر لدى اإلنسّان إزاء
اهلل سبحانه وتعاىل هي كالتايل:
 .1شعور بالرتباط بالرب :كل إنسان يشعر يف باطنه بعنه مرتبط بوجّود رب
عظيم ،ل ا عندما يراه يف باطنه يكتسا بصري ًة إزاءه ويشعر هبيبة منه.
 .2شعور باخلشية الدينية إزاء وجود عظيم هو الرب :كل اإلنسان عندما يّدر
الرب العظيم يف باطنه ويكتسا بصري ًة به ،عاد ًة ما يشعر هبيبة منه.
 .3شعور بالشوق والنج اب نحو الرب :كل إنسان يشعر يف باطنه بعنه يف
شوق عارم لرب عظيم بحي هنا حمء رايت جي

به نحوه1.

نقدُنسريةُرودولفُأوتوُُ
النتيجة التي توصل إليها رودول أوتو من نظرية التجربّة الدينيّة تتقّوم عّ
إنكار اجلانا املعريف ع صعيد الشّعور الّديني ،يف حّني أن شّعور اإلنسّان
باطني ًا ب حدى التجارب الروحية ل يّقتيض بالوورة نفي جانبها املعّريف ،ألن
كل إثبات أو نفي يف ه ا املضامر يقتيض وجود برهان رصيح ،فع سبيل املثّال
عية ً
عندما يشاهد اإلنسان أحداث ًا طبي ً
أليمة أو سّعيد ًة عّاد ًة مّا يكتنفّه شّعور
باحلزن أو الفرح ،وكل ما جيربه يف حياته من قضايا علميّة يّؤثر بطبيعّة احلّال
ع مشاعره وأحاسيسه ،ل ا عندما يراجع طبيبّ ًا وجيّري فحوصّات وحتاليّل
طبية ،ف ن نتائجها تكون رات تعثري ع حالته النفسية ،وع هّ ا األسّاس لّو
قيل له إنه مصاب بداء عضال مثل الرسطان أو داء معدي سوف ينتابّه شّعور
باحلزن ،أي أن ه ه النتيجة أثرت عليه بشكل عميل ،وكل إنسان يسّمع بوفّاة
أحد أحبائه من أهله وأصدقائه عاد ًة ما يشعر باحلزن أيض ًا ومن ثم يتّعثر عمليّ ًا
( )1املصدر السابق ،ص .19 ّ 18
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وتتغري أوضاعه النفسية؛ وما إىل رلك من تداعيات أخرى لتجارب مؤملة.
ه ه التجارب املؤملة بكل أنواعها تثري املشاعر الباطنية لدى اإلنسّان وهّي
يف احلني راته مرتبطة بعحداث خارجية ،أي أنه جرهبا يف عام الواقع ،ومّن هّ ا
املنطق ل يمكن القول إهنا تقتيض بالوورة عدم التالزم مع اجلانا املعّريف يف
مجيع األحوال حت إرا أقررنا بعدم اقتضاء كل شعور حتقق جانا معّريف ،بّل
هنا جتارب تقتيض التالزم مع اجلانّا املعّريف وجتّارب أخّرى ل يقتضّيه؛
ناهيك عن أن حمور الكالم هو أن الشعور الباطني لدى كل إنسّان لّيس دلّي ً
ال
ع نفي جانبه املعريف ع اإلطالق.
الكثري من األشّعار التّي ينظمهّا الشّعراء رغّم امتزاجهّا مّع مشّاعر
وأحاسيس باطنية إل أهنا تتضمن مفّاهيم تعرخييّة وعلميّة أحيانّ ًا ،أي أهنّا
ٍ
جتمع بني اجلانبني الشعوري واملعريف يف ٍ
واحّد .فضّ ً
ال عّن رلّك يمكّن
آن
ادعاء أن العلوم واملعارف قاطب ًة ل صلو من اجلانا الشعوري لكن غاية ما يف
األمر أن ه ا اجلانا يرتاوح بني الشدة والضع

من علّم إىل آخّر وخيتلّ

بطبيعته من نطاق معريف إىل آخر ،كام أن الدين ل يعد املصّدر الوحيّد خللّق
الشعور يف باطن اإلنسان ،بل هنا مصادر شعورية كثرية غريه ،فالفيلسّوف
ال ي يتبن نزع ًة مادي ًة بحت ًة ول يعتقد بوجود اهلل عز وجل ول يعّرتف بّعي
دين أو ينب الدين من األساس بزعم أنه أفيون الشعوب ،يمتلك شعور ًا أيض ًا
بحي تصطبغ الكثري من نقاشاته وبحوثه بجوانا شعورية متعججة مناهضة
للشعور الديني.
خالصة الكالم أننا حت إرا أرعنا بعدم رضورة تالزم كل شعور مّع جانّا
معريف ،لكن الشعور بحد راته ل يعد دلي ً
ال ع تفنيد اجلانا املعريف من أساسه.
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النسريةُالثانيةُ:التجربةُالدينيةُعبارهُعنُادراكُحسُُ
ّ

الفيلسوف األمريكي وليام باين ألستون 1هو ا خر من مؤيدي نظريّة التجربّة

الدينية ،حي اعترب ه ه التجربة رضب ًا مّن اإلدرا احلّّس وادعّ أن بنيتهّا
مشاهبة لبنيته بالكامل ،وبنا ًء ع ه ا الرأي استنتج أهنا تتقوم ع ثالثّة أركّان
أساسية هي كالتايل:
الركن األول :صاحا اإلدرا (اإلنسان)
الركن الثاين :اليشء ال ي يدركه اإلنسان
الركن الثال  :انكشاف اليشء ال ي يدركه اإلنسان
ويف ه ا السياق قال:
انُ
رغمُطر ُ
حُالعدي ُدُمنُالتساااؤالتُحااولُطبيعااةُاإلدراكُاحل ُا ُا ّسيُلكا ّ
اجلميعُم ّت قونُيفُالرأ ُعىلُأنّ ُالشياءُاملو؛ودهُيفُعاملُاخلارجُعااادهًُماااُ
ٍ
اإلدراكُاحلسيُوكذاُهوُاحلالُبالنساابةُ
تنكشفُلناُبنحوُماُخّللُعملي ُةُ
ّ
ٍ
ُلناُيفُرحاهباُبنحوُمايُ ُوبواسطةُ
الُالتجربةُالدينيةيُحيثُينكشفُالر ّ
هذاُاالنكشافُنتمكنُمنُمعرفتهُومعرفةُأفعالهُُ.
هذهُالرؤيةُالُ؛انبُتأكياادهاُعااىلُو؛ااودُتشااابهُباانيُالتجااربتنيُ
انهاميُاالُأّنااُالُ
الدينيةُواحلسيةُتؤكّدُأيضاًُعىلُو؛ودُاختّلفاتُفيامُبيا
ّ
ّ
تعتربُهذهُاالختّلفاتُوازعاًُللقولُبكونُالتجربةُالدينيااةُليساااُماانُ
احلسيةُُ.
سنخُالتجار ُ ّ
ّ
يةُهوُاشتاملُكلُواحدهُ
أحدُأو؛هُالشبهُبنيُالتجربتنيُالدينيةُواحلس
ّ
منهامُعىلُثّلثةُأركانُأساساايةيُكااامُأنّ ُاملعتقااداتُاملنبثقااةُماانهامُمقبولااةُ
ومربرهُمنطقي ًاُمنذُبادئُالمرُاالُاذاُو؛دُدليلُمقنعُيثباُبطّلّناُُ.
ّ
(1) William P. Alston
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اُأهمُأو؛هُاالختّلفُبنيُهاتنيُالتجرُبتنيُفاايمكنُتلخيصااهاُيفُ
وأم ّ
ّ
النقاطُالتاليةُُ:
التجربةُاحلسايةُحالااةُتكتناافُمجيااعُالناااسُدونُاسااتثناءيُبياانامُ
ُ.1
ّ
التجربةُالدينيةُليساُكذلإيُفهيُليساااُماانُساانخُالتجااار ُ
ّ
ةُالتيُتكتنفُكلُانسانُُ.
العام
ُّ
التجربةُاحلسيةُيمكنُأنُتكتناافُكا ّ
الُانسااانُيفُمجيااعُالحااوالُ
ُ.2
ّ
وشتّىُالسروفيُبيا ُنامُالتجربااةُالدينيااةُليساااُكااذلإيُفهاايُالُ
شتّىُالسروفيُباالُحتاادثُ
تكتنفُكا ّفةُالناسُيفُمجيعُالحوالُو ُ
يفُحاالتُخاصةُوغالب ًاُماُتكونُنادرهًُُ.
ّ
التجربةُاحلسيةُمت ُنحُصاحبهاُمعلوماتُكثريهُمتشعبةُالت اصاايليُ
ُ.3
ّ
بينامُالتجربةُالدينيةُالُمتنحهُسوتُمعلوماتُقليلةُوغامضةُُ.
ح ُا ّسُوا خرُ
هذ ُهُا ُلنسريةُتعتربُالتجربةُالدينيةُذاتُ؛انبنيُأحد اُ ُ
اتمخظُعنهاااُغااريُيقينيااةُوليساااُمطابقااةُ
معريفيُوتعتربُاملعرفةُالتيُتا ّ
للواقعُبص تهاُمعرفةُمنُشأّناُ ُأنُحتكيُعنُالواقااعُفقااطُوليساااُفيهاااُ
داللةُعىلُاليقنيُالواقعي ُُُ1.

نقدُنسريةُوليامُألستونُُ
النظرية التي تبناها الفيلسوف وليام ألستون يرد عليها نقد يمكن تقريره كام ييل:
 .1يؤكد بع

الباحثني ع أن بع

الختالفات بّني التجّربتني الدينيّة

واحلسية تعد سبب ًا أساسي ًا حيول دون اعتبار التجربة الدينية رضب ًا من التجّارب
احلسية ،فمتعلق التجربة احلسية ع سبيل املثّال عّاد ًة مّا حيكّي عّن قضّايا
( )1املصدر السابق.
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حمسوسة متعارفة بني البرش مثل اللون والرائحة والوزن والنعومة ،ومّا شّاكل
رلك ،يف حني أن متعلق التجربة الدينية حيكي عن قضايا روحيّة مثّل حمبّة اهلل
وشهوده باطني ًا والشعور برمحته ولطفه ووجوده بشكل عام1.

 .2إرا كان املراد مّن التجربّة احلسّية معناهّا املتعّارف املحّدود بّاحلواس
اخلمسة فقط ،ل يمكن حينئ ٍ ع اإلطالق اعتبار التجربّة الدينيّة سّن ًا منهّا،
ألن افرتاض أهنا من سنخ التجارب احلسية يتناق مع الواقع وخيال تعريفها.
ٍ
بنحّو يمكّن معّه
وإرا كان املراد تعميم التجربة احلسّية وتوسّيع نطاقهّا
افرتاض شموهلا للتجربة الدينية ،فه ا األمّر يسّفر بكّل تعكيّد عّن حّدوث
رصاع لغوي بدل أن يثب ماهية التجربة الدينيّة عّ حقيقتهّا؛ فالتالعّا يف
احلد املفرتض للتجربة احلسية من خالل توسّيع نطاقهّا الّدليل ل يمكّن أن
يغطي ع تلك الختالفات الثابتة بينهّا وبّني التجربّة الدينيّة ،إر لّيس مّن
املمكن بتات ًا جتاهل تنوع جتارب اإلنسان يف نطاق القضايا احلسية اخلارجية.
فض ً
ال عن رلك فالتشابة بني هاتني التجربتني ل يبلغ رلّك املسّتوى الّ ي
يتيح لنا قبول رأي وليام ألستون ،إر ليس مّن املنطقّي اعتبّار التجربّة الدينيّة
رضب ًا من التجارب احلسية وادعاء أهنا تنطبق عليها بالكامل.
 .3التشابه املوجود بني التجربتني احلسية والدينية من حي البنية باعتبار أن
كل واحدة منهام متقومة ع ثالثة أركّان ،ل يعّد وازعّ ًا لدعّاء أن التجربّة
الدينية ع غرار التجربة احلسية ،ولو ادعي رلك فال بد لنّا حينئّ ٍ مّن اعتبّار
التجارب احلاصلة عن طريق التصور البح واألوهام بكوهنا جتّارب حسّية،
ألن التجارب التصورية تتقوم ع ثالثة أركان أيض ًا هي ما ييل:
( )1املصدر السابق ،ص .18
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الركن األول :صاحا التصور (اإلنسان)
الركن الثاين :اليشء ال ي يتصوره اإلنسان
الركن الثال  :انكشاف اليشء ال ي تصوره اإلنسان
 .4بام أن التجارب احلسية من سنخ اإلدراكات احلسية والقضّايا اخلارجيّة
التي تدركها احلواس اخلمسة ،فهي متقومة ع معّايري خارجيّة أيضّ ًا ،وعّ
ه ا األساس يكون تقييمهّا مّن شّت النّواحي أبسّط مّن تقيّيم التجّارب
الباطنية التي ل تدركها احلواس اخلمسة.
التجربة الدينية بطبيعة احلال من سّنخ اإلدراكّات الفطريّة ّ احلضّورية ّ
التي صتل بالكامل مع اإلدراكات احلسية التّي هّي حصّولية ّ مكتسّبة ّ يف
واقع احلال ،ويف اإلدرا احلصّويل ل يكتنّ

الّ هن سّوى مفهّوم الّّيشء

وصورته ،بينام يف اإلدرا الفطري يكون رات اليشء حارض ًا يف ال هن.
إرن ،استناد ًا إىل الختالفات امل كورة ل يمكن ع اإلطالق ترسية معّايري
التجارب احلسية إىل التجارب الدينية.

يُ(خار؛ةُعاانُنطااااُاحلااواسُ
النسريةُالثالثةُ:التجربةُالدينيةُأمرُماورائ ُ
اخلمسة ُ)ُ
عام الالهوت واين براودفوت 1أكد ع تنوع التجارب الدينية وعّدم تشّاهبها مّع
بعضها ،وع أساس ه ه الفكرة استنتج عدم إمكانيّة تعيّني مرتكّز مشّرت هلّا،
ل لك قال لو اعتربنا التجربة الدينية بعهنا من سنخ التجارب احلسّية فّال بّد عندئّ ٍ
من انطباق كل رشوط التجارب احلسية عليهّا ،يف حّني أن الواقّع خّالف رلّك
بكل تعكيد ،فمتعلق مجيع التجّارب احلسّية دائّ ًام يكّون شّيئ ًا خارجيّ ًا هّو العلّة
(1) Wayne Proudfoot
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احلقيقية يف وجودها ،أي أن اليشء اخلارجي هو ال ي يوجد التجربة احلسّية لّدينا،
وه ا األمر بطبيعة احلال يعد أحّد أوجّه الخّتالف التّام بّني التجّربتني الدينّة
واحلسية؛ ل ا ل يمكن ع اإلطالق اعتبار التجربة الدينية أمّر ًا واقعيّ ًا ،ألن نتيجّة
ما ركر هي إما القول بكون األديان التوحيدية كلها تؤمن ب له واحّد حقيقّي ،وإمّا
القول بوجود آهلة متعددة بنا ًء ع معتقدات أديان الرشّ  ،أو القّول باإللّه الكّيل
أدفيتا فيدانتا وال ي يعني وحدة الرب واإلنسان؛ ويف ه ه احلالة ليس هنا جتربّة
دينية واقعية ،بل الواقعية يمكن تصورها يف كل دين ع حدة ،فتجربة كل دين تعّد
ً
واقعية بالنسبة إىل أتباعه لكنها ليس ك لك بالنسبة إىل غريهم.
واين براودفوت حاول وضع حل مناسا هل ا اإلشكال اجلاد ع ضوء طّرح
تعري شامل وجامع يعم مجيع التجارب الدينية التي خيوضها أتبّاع شّت األديّان
دون استثناء بغ

النظر عن مدى مصداقيتها أو بطالهنا ،ومن هّ ا املنطلّق اعتّرب

ً
ً
صّادقة مّن حيّ رأي فاعلهّا مهّام كانّ ديانتّه ،أي أن
جتربّة
التجربة الدينيّة
صاحا التجربة ل يعتقد بصواب تفسري جتربته وفق القواعّد واألصّول الطبيعيّة
ّ الفيزيائية ّ بل يعتقد بوورة تفسريها ع أساس تعاليم وأسس دينيّة فقّط ،ويف
ه ه احلالة يمكن لصاحا جتربة الرتباط بالرب ادعاء أن السّبا يف حتقّق جتربتّه
ه ه يعود إىل تغ يته اجلسمية وليس مشاعره وعواطفه ورغباتّه الباطنيّة أو سّائر
القضايا شبه اإلدراكية لديه ،ل ا تعترب جتربته واقع ًية بغ

النظّر عّام يكتنّ غّريه

من حالت روحية ودينية عند أتباع سائر األديان.
اجلدير بال كر هنا أن براودفوت فصل بني مسعلتي وص

التجربّة الدينيّة

وركر تفاصيلها ،حي أنّاط وصّفها إىل فاعلهّا ّ صّاحا التجربّة ّ وأنّاط
ركر تفاصيلها إىل واقع احلال واحلقائق الثابتة؛ ل ا عندما يص

اإلنسان جتربتّه
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الدينية لنا ،ل يمكننا ع اإلطّالق جتاهّل معتقداتّه لكونّه يعتقّد أن جتربتّه
متقومة ع تعاليم دينية واقعية ومنبثقة من أمر حقيقي خارج عن نطاق باطنّه،
حي يصفها ع ضوء قضايا ميتافيزيقية .وأما بيان التجربة الدينيّة فيّتم عّ
ضوء ركر منشئها احلقيقي يف رات صاحبها أو خارج نطاق ش صيته.
بع

التجارب الدينية ناشّئة مّن عوامّل طبيعيّة وبعضّها ا خّر سّببه

ً
طبيعيّة فهّ ا ل
عوامل غري طبيعية ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن العلّة إرا كانّ
يعني جتريد معلوهلا من طابعه الديني ،ألن األمّر الّّووري يف حتقّق إحّدى
التجارب الدينية هو نمط الرؤية والعقيدة الدينية التي يتبناها صاحا التجربّة،
ل ا لو فرس جتربته ع أساس معتقدات دينية وقضايا ماورائية سوف تعترب هّ ه
دينية بكل تعكيد1.
التجربة ً

نقدُنسريةُواينُبراودفوتُُ
أول مسعلة جتدر اإلشارة إليها ع صعيد نقد نظرية واين براودفوت هي أن العلّة
احلقيقية لكل جتربة ليس رات املسبا اخلارجي ،بل تصورنا هل ا اليشء هو العلّة
احلقيقية هلا ،وع ه ا األساس تكون بع

إدراكاتنا احلسّية خاطئّة أحيانّ ًا ول

تنطبق مع الواقع .مث ً
ال عندما نجعل قل ًام يف قّدح مّاء سّوف نشّاهده مكسّور ًا،
لكن علة الشعور هب ا النكسار لّيس انكسّاره احلقيقّي بكّل تعكيّد ،ألن هّ ا
النكسار يف الواقع جمرد انعكاس حاصل من جتربتنّا ال هنيّة بّداعي أن الّ هن
سابق ًا جرب حالة النكسار عن طريق املشاهدة العينيّة بغّ

النظّر عّن كونّه

حقيقي ًا أو غري حقيقي .وعندما يغمس اإلنسان يده اجلامدة يف ماء بارد أقل بّرود ًة
( )1عيل رضا قائمي نيا ،وحي و افعال گفتاري (باللغة الفارسية) ،ص .46 ّ 36
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منها ،فهو يف ه ه احلالة جيرب دفء املاء رغم أنه يف احلقيقة ليس دافئّ ًا ،بّل بّارد ًا
إل أن شدة برودة يد ه ا اإلنسان هي التي جعلته يتصور كونه دافئ ًا.
اجلدير بال كر هنا أننا عاد ًة ما نلجع إىل أدلة عقليّة إلثبّات ارتبّاط إدراكنّا
الباطني باألشياء املوجود يف عام اخلارج باعتبار أن ه ه األشياء علة هلّا ،وكّ ا
هو احلال بالنسبة إىل جتاربنا الدينية ،حي نسع أحيانّ ًا إىل إثبا ّا اعّتامد ًا عّ
أدلة عقلية من منطلق أن التجارب الباطنية رات منشع خارجي.
املسعلة األخرى اجلديرة بال كر ع صعيد نقد نظرية براودفوت هي وجود
نقطّّة اشّّرتا بّّني مجيّّع التجّّارب الدينيّّة ،ومّّن هّ ا املنطلّّق أكّد علّّامء
السيكولوجيا ع وجّود حاجّة معنويّة لّدى مجيّع الّّبرش ،واسّتنتجوا أن
اختالف معتقدات أتباع خمتل

األديان سببها عدم تش يه املصداق احلقيقّي

هلل سبحانه وتعاىل ،وه ه احلالة بحد را ا تدل ع وجود بنية مشرتكة بني مجيّع
الناس يف جمال التجربة الدينية.
يبدو أن الفصّل بّني مسّعلتي وصّ التجربّة الدينيّة وركّر تفاصّيلها ل
يسفر بالوورة عن تغيري متعلقها ّ موضوعها ّ فاليشء الّ ي يمكّن أن يعتمّد
للتمييز بينها وبني التجربة غري الدينيّة هّو متعلقهّا ،وموضّوع التجربّة الدينيّة
هو أمر ماورائي ّ ميتّافيزيقي ّ يتجّاوز نطّاق القضّايا املحسوسّة ،وصّاحبها
بطبيعّّة احلّّال حيّّنام يصّّ هّّ ا املوضّّوع فهّّو عّّاد ًة مّّا يتّّعثر بتوجهاتّّه
الش صية ومعتقداته ونزعاتّه ورغباتّه ومشّاعره الباطنيّة ،ومّن هّ ا املنطلّق
ل يمكنه ركر وص بح هلا جمرد من كل مّؤثر بّاطني 1،وجتّدر اإلشّارة هنّا
ص؟ ل يصّّدق عليهّّا هّ ا
( )1اجلدير بال كر هنا أن جتربة الوحي التي خاضّّها النبّّي حممّّد ؟
الكالم مطلق ًا لكوهنا جتربة صادقة وخالصة ل دخل ألي مؤثرات غري ربانية فيها.
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إىل أن مواضيع التجرية الدينية بكاملهّا أو بعّ

جوانبهّا لّدى كّل أصّحاب

التجارب من أتباع األديان التي تؤمن بوجود اهلل وسائر احلقائق املاورائيّة ،عبّارة
عن حقائق ماورائية ل يمكن وصفها وفق ما هو معهود يف التجارب احلسية.

النسريةُا ُملختارهُُ
حياة اإلنسان مليئة بشت أنواع التجّارب التّي يمكّن حرصّها ضّمن ثالثّة
أنواع أساسية هي رهنية (فكرية) وباطنية (شهودية) وسلوكية (عملية) ،وبيّان
رلك كام ييل:

الًُ:جتار ُذهنيةُ(فكرية)ُُ
ّأو ُ
كل إنسان عاد ًة ما جيرب خمتل

ً
متنوعّة،
أنواع اإلدراكّات ويكتسّا علومّ ًا

مثّّل فهّّم القضّّايا املتعارفّّة يف احليّّاة وكسّّا العلّّوم التجريبيّّة واملعّّارف
اإلنسانية وما إىل رلك من قضايا علمية وبحثية.

ثاني ًاُ:جتار ُباطنيةُ(شهودية)ُُ
يواجه اإلنسان أيض ًا جتارب باطنية تتبلور ع هيئة مشاعر وأحاسيس ونزعات
ورغبات ،مثل الشعور بالل ة واخلّوف واحلّزن والفّرح والرتبّاط النّّفس
واحلا والبغ

.

ثالث ًاُ:جتار ُسلوكيةُ(عملية)ُُ
مّّن مجلّّة التجّّارب التّّي يامرسّّها كّّل إنسّّان سّّلوكيات متنوعّّة يف عّّام
اخلارج ،مثل السلوكيات العامة املتعارفة يف شت املجتمعات البرشية عّ كافّة
األصعدة خالل خمتل

نشاطات احلياة اليومية ،وهنا سلوكيات خاصة أيضّ ًا
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يامرسّّها كّّل إنسّّان حسّّا ظّّروف معيشّّته مثّّل السّّلوكيات الت صصّّة
واملهارات التي يتمتع هبّا عّ صّعيد الفّن واحليّاة الزوجيّة وتربيّة األبنّاء
والصناعة والطريان والرياضة والطا ،وما إىل رلك من مصاديق أخرى.
النوعان األول والثاين مّن التجّارب التّي أرشنّا إليهّا يشّريان إىل عّدم
اقتصار التجربة ع السلو العميل يف عّام اخلّارج فحسّا ،ألن مّا يكتنّ
رهن اإلنسان ووجدانه يعد نوع ًا من التجربة أيض ًا.

اجلانبانُاملعريفُوالشع ُور ُللتجربةُالدينيةُُ
حينام نستقيص آراء ونظريات املفكرين والباحثني الغربيني ع صّعيد تعريّ
التجربة وبيان مدلوهلا ،نستنتج أهنا مع اختالفها وتنوعها من شت النّواحي إل
أهنا تؤكد يف هناية املطاف ع كون التجربّة الدينيّة مّن سّنخ النّوعني األول
والثاين الل ين أرشنا إليهام يف املبح السابق ،حي يدرجوهنا ضمن التجّارب
ال هنية (الفكرية) أو الباطنية (الشهودية).
الباحثون الّ ين تطرقنّا إىل بيّان نظريّا م يف هّ ا املضّامر ّ شّاليرماخر
ورودول

أوتو ووليّام ألسّتون ووليّام جّيمس ووايّن براودفّوت ّ تتفّق

آراؤهم ع كّون موضّوع التجربّة الدينيّة لّيس ماديّ ًا مّن سّنخ القضّايا
اخلارجية امللموسة املتعارفة بني النّاس ،بّل عبّارة عّن أمّر بّاطني شّهودي
باعتبار أنه شعور باطني بقضايا فيام وراء الطبيعة بمحوريّة هّدف منشّود هّو
الوجود املطلق ال ي ل يتقيد بحدود املادة ومتعلقا ا ،مثل جتربّة اهلل يف الديانّة
ع؟ أو النريفانّا يف الديانّة
املسيحية وال ي يتج يف ش صية عيس بّن مّريم ؟
البورية والتي تتج بعكمل أشكاهلا يف البورا.
صاحا التجربة الدينية برأي واين براودفوت ل جيد تفسري ًا مادي ًا ّ فيزيائيّ ًا ّ
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لتجربته لكونه يعتقد ب مكانية بيان حقيقتها ع أساس مبادئ دينية فحسّا ،ويف
ه ا السياق أكد ع أن كل إنسان يكتنفه ه ا الشعور تناسب ًا مع ظروفّه اخلاصّة،
وع ه ا األسّاس أكّد الباحّ بّرايتامن عّ أن التجربّة الدينيّة مّن سّنخ
التجارب التي يمكن أن خيوضها كل إنسان ،وميز ا هي ارتباطها بالرب.
إرن ،الوجه املشرت بني ا راء والنظريات التي أرشنا إليهّا هّو التعكيّد عّ
كون الشعور الباطني عبارة عن أمر ماورائي ،ولكّن هّل يمكّن ادعّاء أن هّ ا
الشعور يتضمن جانب ًا معرفيّ ًا أيضّ ًا؟ البّاحثون واملفكّرون الغربيّون تبنّوا آراء
متباينة يف ه ا الصعيد ،مث ً
ال شاليرماخر ورودول أوتو اعتّربا التجربّة الدينيّة
من سنخ الشعور الباطني والنزعة ال اتية فحسا ،مما يعني عدم اشّتامهلا عّ أي
جانا معريف؛ 1بينام وليام ألستون من منطلق اعتقاده بكون اإلدرا احلّس قوامّ ًا
للتجربة الدينية ،ادع أهنا تتضمن جانب ًا معرفي ًا لكون كّل إدرا حّّس يسّتتبع
بطبيعته نوع ًا من املعرفة ،ويف ه ا السياق أيده وليام جيمس ،حي قال:
عىلُالرغمُمنُكونُهذهُاحلاالتُالباطنيةُالشهودي ُةُاُالتجار ُالدينيا ُةُاُذاتُ
تُ
شبهُكبريُباملشاعريُلكنّهاُترتافقُمعُنوعُمنُاملعرفة ُُ2.كامُأنّ ُواياانُبراودفااو ُ
اعتربُالتجربةُالدينيةُنوع ًاُمنُاملعرفةُاملتواكبةُمعُشعورُباطني ُُُ3.
( )1بيرتسون وآخرون ،عقل و اعتقادات ديني (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية إبّّراهيم
سلطان وأمحد نراقي ،ص .41
( )2واين براودفوت ،جتربّّه دينّّي (باللغّّة الفارسّّية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية عبّّاس يّّزداين،
ص .219 ّ 218
راجع أيض ًا :حمسن قمي ،برهان جتربه ديني (باللغة الفارسية) ،رسالة ماجستري1997 ،م ،ص .163
( )3بيرتسون وآخرون ،عقل و اعتقادات ديني (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية إبّّراهيم
سلطان وأمحد نراقي ،ص .50
راجع أيض ًا :هادي صادقي ،مقالة نرشت يف جملة نقد ونظّّر ،السّّنة 2000م ،العّّددان  23و
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ً
متواكبة مع جانا معّريف
اجلدير بال كر هنا أن ال ين يعتربون التجربة الدينية
بحي يرفضون رأي من ادع كوهنا شعور ًا باطني ًا حمض ًا جمرد ًا من مجيّع أشّكال
املعارف ،ل يقصدون تلك املعرفة القطعية املطابقة للواقع ،بل مّرادهم نوعّ ًا مّن
املعرفة اإلمجالية ،ورلك أن صاحا التجربة بطبيعة احلال لديه شّعور ويف احلّني
راته لديه إدرا أيض ًا ،لكن ه ا اإلدرا قد ل ينطبق مع الواقّع ،فهّو جمّرد فهّم
بغ

النظر عن كونه صحيح ًا أو باطالً ،إر ما أكثر تلك التجّارب الباطنيّة التّي

ل وجود ملوضوعها ع أرض الواقع لكوهنا حم

أوهام وتصورات بحتة.

خالصة الكالم بالنسبة إىل ا راء والنظريات املشار إليها هي إمكانية اعتبار
التجربة الدينية شعور ًا باطنيّ ًا يكتنّ

اإلنسّان عّ ضّوء سّلوكه الفطّري،

وموضوعها عبارة عن شعور باطني إزاء قضايا ماورائية مثّل العتقّاد بّالرب
ال ي هو موجود مطلق والعلقة الروحية به.

العتقادُبكونُالوحيُجترب ًةُديني ًةُُ
ثمرهُا ُ
العتقاد بكون الوحي مّن سّنخ التجّارب الدينيّة يسّتتبع العتقّاد بقضّايا
جتريبية نشري إليها فيام ييل ع ضّوء مّا تبنّاه البّاحثون واملفكّرون الغربيّون،
وهي كالتايل:
 .1الكتاب املقدس نتاج برشي بح وغري مصون من اخلطع
الكتاب املقدس استناد ًا إىل كال النظريتني املطروحتني عّ صّعيد التجربّة
الدينية عبارة عن نتاج برشي بح  ،وبام أن كل إنسان غري معصّوم مّن اخلطّع
فهو بالتايل غري مصون من اخلطع أيض ًا ،ناهيك عن أهنام تؤكدان ع عّدم كّون
مفاهيم الوحي منزلة من عند اهلل سبحانه وتعاىل ،ألنه م يشع أن ينزل ع النبّي
 ،24ص .243
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كتاب ًا مصون ًا من اخلطع بحي يمليه عليه بعلفاظه ومفاهيمه الربوبية ،بل الّوحي
ليس سوى انكشاف يتج الّرب مّن خاللّه للنبّي ،إر جيعّل راتّه الربوبيّة
موضوع ًا للتجربة البرشية يف رحاب تعثريه ع مسار التعريخ؛ ومن ه ا املنطلق
ل يمكن اعتبار املبادئ الالهوتيّة صّادر ًة مّن رات الّوحي ،وإنّام هّي جمّرد
مساعي برشية هدفها فهم مضمونه ومداليله وبيان مدى امهيته.
بنا ًء ع رلك استنتجوا أن الكتاب املقدس من جهة كونّه مّدون ًا مّن قبّل
البرش فال بد من تفسريه وبيان مداليله عّ أسّاس منّاهج البحّ والتحليّل
التعرخيية واألدبية كي تتسن لنا معرفة أوجه الشبه والختالف بّني النصّوص
املقدسة املوجودة بني أيدينا اليوم والنصوص املقدسة األصلية1.

 .2الوحي رو ارتباط بتجارب اإلنسان الباطنية
الّّوحي حسّّا نظريّّة التجربّّة التعرخييّّة رو ارتبّّاط وثيّّق بالتجّّارب
واملكاشفات الباطنية ،وهو ع ه ا األساس عباره عن انكشّاف للّرب تعّاىل
ع؟ ،حي يكش
؟
يف ش صية املسيح عيس

عن راته املقدسة لسائر الناس ع

ضوء ه ا النكشاف ،أي أن املسيح واسطة الكش الربويب ،ومّن ثّم هيتّدي
كل إنسان يف رحاب ه ا الكش

لكونه جيربه بنفسه2.

( )1توماس ميشيل ،كالم مسيحي (باللغّّة الفارسّّية) ترمجّّه إىل الفارسّّية حسّّني تّّوفيقي،
ص .29 ّ 27
راجع أيض ًا :إيان بربّّور ،علّّم و ديّّن (باللغّّة الفارسّّية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية هبّّاء الّّدين
خرمشاهي ،ص 269؛ جون هيك ،فلسفه ديّّن (باللغّّة الفارسّّية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية
هبرام راد ،ص .145
( )2هنري تايسّّون ،اهليّّات مسّّيحي (باللغّّة الفارسّّية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية طاطّّه وس
ميكائيليان ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشورات حيّّات أبّّدي ،بّّال تّّعريخ
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أتباع نظرية التجربة الدينية يؤكدون أيض ًا عّ كّون الّوحي لّيس سّوى
جتربة دينية ،ومن ه ا املنطلق فهّو حمكّوم بعحكّام وأسّس التجّارب الدينيّة
البرشية دون أن خيته باألنبياء فقط.
 .3الوحي شعن ش يص مرتبط بكل إنسان ع حدة ول عمومية له
الوحي استناد ًا إىل كال النظريتني عبارة عن أمر ش يصّ حمّ

بحيّ يمكّن

لكل إنسان جتربته يف كل زمان ،فنظرية التجربة التعرخيية بداعي تعكيّدها عّ كونّه
جمرد انكشاف للرب ،يّدعي أتباعهّا بعننّا قّادرون عّ معرفتّه تعّاىل يف عرصّنا
احلارض وحياتنا املعارصة فقط لكون الوحي ينكش يف أفعاله تعاىل احلالية وضّمن
جتاربنا الش صية ،وه ا ما يعرب عنه يف املصطلح الديني برسالة روح القدس.
إرن ،الوحي بنا ًء ع ه ه الرؤية ل حيكي عن مفاهيم أو تعاليم صادرة من عنّد
اهلل تعاىل ،بل ب مكاننا حتصيل ه ه املفاهيم والتعاليم عن طريق جتاربنّا الش صّية1،
وه ا األمر يتضح أكثر يف رحاب نظرية التجربة الدينية ،ألن كل إنسّان حسّا مّا
تطرحه إنام يعتمد ع جتاربه الش صية ول شعن له بتجارب ا خرين.
 .4جتربة الوحي ل يمكن أن حتدث بدون تفسري لغوي برشي
بام أن الوحي حسا النظريتني امل كورتني عبارة عن جتربة ش صية ،لّ ا ل

نرش ،ص .44 ّ 43
راجع أيض ًا :عبّّد الّّرحيم سّّليامين أردسّّتاين ،در آمّّدي بّّر الهيّّات تطبيقّّي اسّّالم و
مسيحي (باللغة الفارسية) ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،قم ،منشّّورات طّّه ،الطبعّّة
الثانية2006 ،م ،ص .161
( )1إيان بربور ،علم و دين (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية هباء الدين خرمشّّاهي ،ص
.269 ّ 268
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بد أن يفرس دائ ًام بكالم برشي ،إر ليس هنا وحي خارج عن ه

ا النطاق1.

 .5نسخ الرشيعة
من مجلة النتائج التي تتم

عن اعتبار الوحي من سنخ التجارب الدينيّة

تفنيد األحكام والتعاليم الرشعية ،أي نسخ الرشيعة ،ورلك ألن الرشّيعة الدينيّة
مرتبطة بكل تفاصيلها بالعقائد املنسوبة إليها واملنقولة من عهد ظهور الدين ،يف
حني أن تفسري الوحي وفق نظرية التجربة التعرخيية يستلزم تفنيّد هّ ه العقائّد
الدينية املتوارثة جي ً
ال بعد جيل والتّي يعتّرب الّوحي يف رحاهبّا انكشّاف ًا ينالّه
اإلنسان ملجموعة من األحكام والعقائد الدينية ،لكن النظريّة املّ كورة تعتّربه
انكشاف ًا للرب تعاىل يف وجدان اإلنسّان عّ مّر التّعريخ ،أي أن كّل إنسّان
جيرب ه ا النكشاف يف عهده ول شعن له بام م ،ع

اإلطالق2.

إرن ،من مجلة النتائج التي ترتتا ع تفنيد العقائد املنقولة من العهد األول
للدين حسا النظرية املشّار إليهّا ،هّي تفنيّد األحكّام والتعّاليم الّّرشعية
من أساسها ،لكون أصحاب ه ا الّرأي ل يعتّربون الّوحي نّاق ً
ال للّّرشيعة
أو كاشف ًا عنها ،وع ه ا األساس اسّتنتجوا عّدم إمكانيّة اللتّزام بّه؛ ألن
الرب تعاىل ع مر التعريخ ّ من عهد آدم حتّ عهّد املسّيح عيسّ ّ كشّ
نفسه للبرش بعساليا عديّدة مثّل الّوحي الكالمّي واملعجّزات ،لكّن هّ ا
الكش

كان ناقص ًا وم يكتمل بصيغته النهائية إل بعد بعثّة املسّيح عيسّ

ع؟
؟

ال ي هو ابن اهلل ال ي جت ع هيئة بّدن برشّي ،ففّي ظهّوره بلّغ جتّيل اهلل

( )1املصدر السابق ،ص .270 ّ 268
( )2جون هيك ،فلسفه دين (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية هبرام راد ،ص .44 ّ 43
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مرحلته التامة والنهائية1.

نسخ الرشيعة وفق نظرية التجربة الدينية مؤكد أكثر مما ركر عّ صّعيد نظريّة
التجربة التعرخيية ،حي تعترب الدين والوحي أمرين مرتبطني بالرب تعاىل ،ومن ثّم
ل يشتمالن ع تعاليم وأحكام رشعية ،ألن الدين من أساسّه عبّارة عّن شّعور
ش يص باطني ،مثل الشعور باحلاجة إىل اهلل واخلشية منه والشوق إليه.
إرن ،تفنيد التعاليم واألحكام الرشعية ّ نسخ الرشيعة ّ هو أمر يرتتا عّ
العتقاد بكون الوحي من سنخ التجارب التعرخيية أو الدينية.
اجلدير بال كر هنا أننا لو أمعنا النظّر يف نّه الكتّاب املقّدس نالحّظ أن
بع

تعّابري العهّد اجلديّد حتكّي عّن نسّخ الرشّيعة يف الديانّة املسّيحية،

ونستش

ً
خطيئة وطرد إثرها مّن
ع؟ ارتكا
من رسائل بولس أن أبا البرش آدم ؟

اجلنة ،ل لك استحق هو ورريته العقاب ألهنم آثمون ،وهّ ا اإلنسّان املطّرود
حتول بعد رلك إىل عبد جمبور ع العمل بعحكام رشعية وحتمل أعبائهّا ،وعّ
ه ا األساس بع اهلل األنبياء والرسل بالرشائع لتتواصل ه ه املسّرية والسّنة
امهع؟ 2لكن عهد الرشائع انته بعّد أن بعّ
؟
اإلهلية من عهد آدم إىل عهد موس

ع؟ وصلبه 3،فقد صلا ألجل حترير الناس من أغالل الرشّيعة
؟
اليسوع عيس
وقيودها ُ« َا َمل كسيحُافتَدَ ان ك
َاُمنُ َلعن كَةُالنَام ك
ُص َارُ َلعن ًَةُلَ؛ كلنَايُلَ َناه َُمكتاو ُ:
وسيُاكذ َ

( )1عبد الرحيم سليامين أردستاين ،در آمدي بر الهيات تطبيقي اسالم و مسّّيحي (باللغّّة
الفارسية) ،ص .162 ّ 159
( )2رسالة بولس إىل أهل رومية ،اإلصحاح اخلامس.20 :
( )3رسالة بولس إىل أهل غالطية ،اإلصحاح احلادي والعرشون .2 :رسالة بّّولس إىل أهّّل
رومية ،اإلصحاح األول.7 ّ 4 :
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ملعونُك ُّلُمنُع ِّلقُع َىلُخ َشب ٍُة ُ»1.

َ َ َ َ
َ
َ
 .6حترر اإلنسان من عبودية الرب وصريورته ابن ًا له ع ضوء بنوة اليسّوع

ع؟ له
؟
عيس
السبا ال ي جعل أتباع نظرية التجربة التعرخيية وبع

أتباع النظرية اللغويّة

يف تفسري الوحي يعتقدون بمسعلة نسخ الرشيعة ،هو ادعاؤهم أن اإليامن باملسّيح
ع؟ يعد سبب ًا لنتقال بنوته هلل تعاىل إىل ا خرين ّ ال ين يؤمنون بّه ّ فقبّل
؟
عيس
أن يبع للبرشية كان الرشيعة غري منسوخة بحي وجّا عّ النّاس آنّ ا
العمل بتعاليمها وأحكامها ،لكن بعد أن جتسد للبرشية بصّفته ابنّ ًا للّرب وبعّد
صلبه ،أصبح املؤمنون به أبناء الرب وليسوا عبيّد ًا لّه؛ ومّن هّ ا املنطلّق بّات
ً
وسيلة لتحرير اإلنسان من قيود العبوية هلل وحتوله إىل ابن له ،ألنه مّادام
اإليامن به
عبد ًا فهو ملزم بعن يتبع أحكام الرشيعة ويقيد نفسه بام متليه عليه ،لكن بعد حتّرره
من قيود العبودية وبلو مستوى البنوة للرب سّوف يّت له مّن كّل تبعّات
العبودية وقيودها ،ويف ه ا السياق قال بولس:

َ ُ:12فإك ًذ َ
اُأ ُّ َُهياُا كإلخ َوهُنَحن َُمديونونَ ُ َُلي َس كُلل َج َس كد كُلن كَع َ
بُُا َجل َسا كدُ.
ُح َس َ
يا َ
ك
ُعشتمُحسب َ ك
ُ:13لَنَهُاكن ك
وحُ
الر ك
ُاجل َسادُ َف َساتَموتونَ َ
َ َ َ
يُولكانُاكنُكناتمُبكا ُّ
ُاجلس كدُ َفستَحيونَ ُ:14ُ.لَنَ ُك َل َ ك
ك
وحُاهللكيُ
ينُ َين َقا ُ
ادونَ ُبكار ك
ُالاذ َ
متيتونَ َُأع َام َل َ َ َ َ
ك
ك
ك ك
ك
يُبالُ
وحُالعبود َية َُأي ًضاُلل َخاوف َ
َفأولئ َإُهمُ َأبنَاءُاهللكُ:15ُ.اكذ َُملُتَاخذواُر َ
وحُال َت َبنِّيُا َل كذ ُبك كهُنَرصخَ «ُ:ي َ
اُأ َباُا »َ ُ:ُ 16ُ.ا ُّلروحُ َن سه َُأي ًضاُ
َأ َخذتمُر َ
يش َهدُلَرو ك
احن َ
ايُو َر َثاةُ
َاُو َر َثة َُأي ًضا َ
َاُأ َن َن ُاُ َأوالَدُاهللكَ ُ:17ُ.فإكنُك َن ُاُ َأوالَ ًداُ َُفإك َنن َ
َ
َ

( )1رسالة بولس إىل أهل غالطية ،اإلصحاح الثال .13 :
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ك
اهللكُوو كارثونَ ُمع َ ك
اُم َع ُه ُُُ1.
َ َ
ََ
ُاملسيحك ُ.اكنُكنَاُ َنت ََأ َمل َُم َعهُلكَيُ َنت ََم َجدَ َُأي ًض َ

 .7الفصّّل التّّام بّّني العقّّل واإليّّامن باعتبارمهّّا أمّّرين غّّري مّّرتبطني
مع بعضهام
علم الالهّوت املسّيحي يقسّم إىل نّوعني ،لهّوت طبيعّي 2ولهّوت
وحي 3واهلدف يف الالهوت الطبيعي هو السعي إلثبّات مصّداقية املعتقّدات
الدينية وفّق أسّاليا ومعلومّات حسّية وعقليّة يّدركها مجيّع النّاس دون
استثناء ،وه ه الوجهّة الالهوتيّة صتلّ

عّام هّو متبّع يف رحّاب لهّوت

الوحي4.

اجلدير بال كر هنا أن إحدى النتائج التي ترتتّا عّ الرؤيّة غّري اللغويّة
بالنسبة إىل الوحي هي تفنيد كل وجهة عقلية إزاءه ومن ثم رفّ

كّل مبّادئ

الالهوت الطبيعي ،ألن علّامء هّ ا النّوع مّن الالهّوت يسّعون إىل إثبّات
( )1رسالة بولس إىل أهل رومية ،اإلصحاح الثامن.17 ّ 12 :

ِ
رصا لَ
ك لك جاء يف اإلصحاح الرابع من رسالة بولس إىل أهل غالطيةَ :1« :و ِإن َام َأ ُق ُ
ولَ :مّا َد َام الّ َو ِار ُ
ث َقّا ً
ِ
ِِ
ِ
َيف ِر ُق َشيئًا ِ
اجل ِميعَِ :2 .بل ُه َو َحت َ َأو ِص َيا َء َو ُو َكّ َ
ال َء ِإ َىل ال َوقّ ِ ُاملؤَ جّ ِل ِمّن
عَن ال َعبدَ ،م َع كَونه َصاح َ
ا َ
لكن َملا جاء ِملء الزم ِ
كَان الع َامِ :4 .و ِ
ارصين ،كُ نا مستَعب ِدين َحت َ َأر ِ
ِ
ِ
ان،
َ
َ
ُ َ َ
َأ ِبيه :3 .ه َك َ ا نَح ُن َأي ًضاَ :ملا كُ نا َق ِ َ
َ َ ُ َ
ِ
ِ ِ
ين َحتّ َ النّا ُم ِ
هلل اب َن ُه َمو ُلو ًدا ِم ِن ام َر َأ ٍةَ ،مو ُلو ًدا َحت َ النا ُم ِ
وس ،لِن ََنّ َال الت َب ِّنّ َي.
َأر َس َل ا ُ
وس :5 ،ل َيفتَد َي ال َ
ِ
ِ
وح ابنه ِإ َىل ُق ُل ِ
وب ُكم َص ِار ًخاَ « :يا َأ َبا ا ُب»ِ :7 .إ ًرا َلس َ َبعدُ عَ بدً ا َب ِل ابنًا،
ُ :6ثم ِب َام َأن ُكم َأبنَا نءَ ،أر َس َل ا ُ
هلل ُر َ
هلل ِب َ
َو ِإن كُ ن َ ابنًا َف َو ِار ن
امل ِس ِ
يح .» .رسالة بولس إىل أهل غالطية ،اإلصحاح الرابع.7 ّ 1 :
ثِ ِ

عبد الرحيم سليامين أردستاين ،در آمّّدي بّّر الهيّّات تطبيقّّي اسّّالم و مسّّيحي (باللغّّة
الفارسية) ،ص .162 ّ 159
(2) Natural theology
(3) Revealed theology
( )4ليغنهاوزن ،... ،تعريخ النرش 2005م ،ص (( .513 ّ 512ه ا الكتاب غري موجّّود يف
قائمة املصادر))
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القضايا الدينية وفق أسس عقلية؛ وع ه ا األساس ترف

كّل النتّائج التّي

يتوصلون إليها من قبل أتباع النظرية اللغوية يف تفسري الوحي لكوهنم يعتقّدون
بوورة اللجوء إىل اإليامن والتجارب الباطنية ّ الشهودية ّ إلثبات وجّود اهلل
سبحانه وتعاىل وكل حمء ري ارتباط بالدين ،إر ل فائدة من العتامد ع العقل
والعلم يف ه

ا املضامر حسا رأهيم1.

بنا ًء ع رلك فالباحثون واملفكرون الغربيون ال ين يفرسون الّوحي وفّق
نظريتي التجربة التعرخيية والتجربة الدينية ،يعتقدون بعدم إمكانية العتامد عّ
النهج العقيل إلثبات مجيّع القضّايا الدينيّة لكّوهنم يقيّدون الّدين بمشّاعر
باطنية ،وع ه ا األساس يعتربون الوحي أمّر ًا باطنيّ ًا شّهودي ًا فحسّا ول
ارتباط له بعي حمء آخر خارج ه ا النطاق ،ويف ه ا السياق قال عام الالهّوت
وليام جيمس:
مجيعُالديانُالتيُتسعىُالُاثباتُو؛ودُالر ّ ُاعتامد ًاُعىلُنسااامُالطبيعااةُ
وكانُهلاُالقولُال صاالُوالسااطوهُيفُاملجتمعاااتُالبرشاايةُابااانُالقاارونُ
املاضيةيُباتاُ ُكتبهاُُاليومُ ُمهمل ًةُمغطاااهًُبااالرتا ُيفُرفااوفُاملكتباااتُيفُ
شتّىُأر؛اءُالعاملُ...احلقيقةُهيُعدمُنجاعةُالعقلُواسااتدالالتهُيفُجمااالُ
القضاياُامليتافيزيقيةُوالدينيةيُبلُاالستدالالتُالباطنيااةُهاايُالتاايُتعينناااُ
ّ
عىلُمعرفةُكلُحقيقةُغريُحمسوسةُبحواسناُاملا ّدية ُُُ2.

( )1جون هيك ،فلسفه دين (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية هبرام راد ،ص .144 ّ 143
( )2وليّّام جّّيمس ،ديّّن و روان (باللغّّة الفارسّّية) ،ترمجّّه إىل الفارس ّية مهّّدي قّّائني،
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،قم ،منشورات دار الفكر1993 ،م ،ص .56
راجع أيض ًا :جون هيك ،فلسفه دين (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية هبرام راد ،ص .143
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ً
ً
مشاهبة هل ه الرؤية.
رؤية
اجلدير بال كر هنا أن شاليرماخر تبن

حتليلُاملوضوعُيفُاطارُمقار ُنُ
ل شك يف أن مقارنّة التوجهّات الالهوتيّة املسّيحية يف تفسّري بّالوحي مّع
دراسة موس ً
ً
عة وحتلي ً
ال مفصّالً 1،وبّالطبع ل يسّعنا
الوجهة اإلسالمية يقتيض
املجال هنا للقيّام بّ لك ،لّ ا نكتفّي هنّا بّ كر بعّ

املالحظّات اخلاصّة

باملوضوع ع نحو اإلمجال.
هنا العديد مّن العوامّل التّي أدت مّيش النظريّة اللغويّة يف تفسّري
الوحي وطرح نظرية التجربة التعرخيية يف األوساط الفكرية والالهوتية الغربية،
إل أن ه ه العوامل ل وجود هلّا يف األوسّاط الدينيّة اإلسّالمية ،ألن معظّم
العلامء املسلمني وأبناء األمّة اإلسّالمية يؤيّدون لغويّة الّوحي مّن منطلّق
اعتقادهم بعن اهلل سبحانه وتعاىل هو املصدر األسّايس أللفّاظ القّرآن الكّريم
وكل مجله ومضامينه ول دخل لغريه فيها باستثناء عدد قليل من العلّامء الّ ين
خالفوا اإلمجاع يف بعّ

احلقّا مّن التّعريخ اإلسّالمي ،لكّنهم مّع رلّك

ص؟ ،أي
يعتقدون بكونه كتاب ًا ساموي ًا نزل آياته ع قلا خّاتم األنبيّاء حممّد ؟
أهنم ل يعتقّدون بعنّه نتّاج مّن صّناعة املسّلمني ،بّل املرتكّز األسّايس يف
اعتقادهم هو أن التعاليم القرآنية هي البنية األساسية لنشعة املجتمّع اإلسّالمي
يف عرص صدر اإلسالم ،فاملسلمون أنشؤوا جمتمعهم األول عّ ضّوء العمّل
هب ه التعاليم السمحاء.
( )1ه ه املقارنة دونتها ضمن مقالة حتّ عنّّوان «هّّل الّّوحي كّّالم اهلل أو كّّالم البرشّّ؟»
سوف تنرش عن قريا ،حي تطرق فيها إىل تفاصيل املوضوع من مجيع جوانبه.

نُُ❖ُُ185
أسسُالوحيُاملسيحيُبمعيارُالوحيُالقرآ ُ

كام ركرنا هنا العديد من العوامل التي ساعدت ع بلورة الفكر الالهويت
الغريب بالشكل ال ي هو عليه اليوم ،أمهها النزعة العقلية املبّالغ فيهّا والنزعّة
الرومنطيقية ،وكام هو معلوم فتيار احلداثة ال ي اجتاح العام الغريب واألوسّاط
الدينية والفكرية املسيحية بشكل خاص ،محل معه نزعات عقلية مبالغ فيهّا إىل
جانا جتاهل تام للجوانا الشّعورية والعاطفيّة لّدى اإلنسّان ،وإثّر رلّك
ظهرت ردة فعل تبلورت يف توجهات رومنطيقية عارضّ النزعّات العقليّة
وسائر أفكّار عهّد مّا بعّد احلداثّة؛ وجتّدر اإلشّارة هنّا إىل أن الكثّري مّن
اإلشكاليات الفلسفية طرح بشكل جّاد يف األوسّاط الفكريّة الغربيّة إثّر
اإلعراض عن مبادئ وأفكار احلداثّة وتبنّي مبّادئ وأفكّار خمتلفّة أدرجّ
ضمن عهد أطلق عليه عنوان «ما بعد احلداثة» ،والسبا يف رلك يعود طبعّ ًا إىل
اعتامد الفكر احلداثي بشكل أسايس ع مبادئ عقلية بحتة.
التوجهات الفلسفية التي كان سائد ًة يف األوساط الفكريّة الغربيّة شّهدت
حتولت واسعة ع ضوء اعتقاد الفالسفة باقتضاء العقل واألسس املنطقية عّدم
صواب التقليد التام ألحد ا راء أو إحدى النظريات دون بح وحتليل عقيل.
من املؤكد أن الوجهة الصائبة يف ه ا املضامر هّي العمّل باملبّادئ العقليّة
والشعورية بشكل متوازن ع ضوء العتقاد بوجود ارتبّاط مشّرت هلّام مّع
قضايا إبستيمولوجية وسيمنطيقية متنوعة.
فض ً
ال عّن رلّك هنّا عوامّل أخّرى أسّفرت عّن حّدوث كّل هّ ه
الضطرابات الفكرية والدينية يف األوساط املسّيحية ،مثّل رواج ظّاهرة نقّد
الكتاب املقدس والعتقاد بتعارض الدين مع العلم واألسّس الفكريّة ،إل أن
ه ه األمور م حتدث يف العام اإلسالمي وم يواجه القرآن واملسلمون ما واجهّه
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الكتاب املقدس واملسيحيون من معضالت كه

ه1.

ل نرى بعس ًا هنا من اإلشارة إىل أهم أسباب عدم رواج نظرية جتربة الّوحي
يف األوساط الفكرية والدينية اإلسالمية:
 .1وجود الكثري من الشواهد والرباهني التي تثب إعجّاز القّرآن الكّريم
وتدل ع كونه كتاب ًا م يدون بيد الّّبرش ،ناهيّك عّن أن العقّل حيكّم
بعجز املعارف البرشية عن هداية الناس إىل السبيل احلق ورضورة إنّزال
كتاب ساموي مصون من اخلطع حيمله إنسان معصوم من اخلطع أيض ًا كي
يتعلم الناس منه رشيعة دينهم2.

 .2إرا كان صلا املسيح سبب ًا لنسخ الرشيعة وحترير البرشّية مّن قيودهّا،
ً
ً
معينة قبّل أن
رشيعة
ع؟ ب اته ل بد وأنه اتبع
؟
فه ا يعني أن املسيح عيس
يصلا ،ك لك بعد صلبه فهو بطبيعة احلال غري متواجّد بّني النّاس يف
العلن ،ل ا كي

يمكننا يف ه ه احلالة معرفة ما إن كان ملتزم ًا برشّيعة أو

ل؟ يا ترى من هو النبي ال ي اتبعه املسّيحيون بعّد الصّلا يف عقيّدة
ع؟ قبل صلبه؟
؟
نسخ الرشيعة؟ هل اتبعوا سرية املسيح عيس
 .3الوجهة الدينية التي حتكّم بعّدم وجّود ارتبّاط بّني العقّل والّوحي
( )1لالطالع أكثر ،راجع :روبرت غران آيتكن  /ديفيد تريس ،تارخيچه مكاتا تفسريي و
هرمنوتيكي كتاب مقدس (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية وانتقده وقارنه مع القّّرآن
الكريم أبو الفضل ساجدي ،ص .305 ّ 293
راجع أيض ًا ):أبو الفضل سّّاجدي ،ديّّن بّّا نگّّاهي نّّوين (باللغّّة الفارسّّية) ،اجلمهوريّّة
اإلسالمية اإليرانية ،قم ،منشورات مؤسسة اإلمام اخلميني للتعلّّيم والبحّّوث2008 ،م،
فصل «العلم والدين».
( )2املصدر السابق ،ص .62 ّ 41
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تقتيض بطبيعتها اإلعراض التام عن األحكام العقلية يف جمّال املعتقّدات
الدينية ،إل أن ه ا األمر مرفوض بحكم العقل ويتعارض مّع األسّس
القرآنية الثابتة.
ل شك يف أن ه ه الوجهة الناقضة للعقل حترم البرشية مّن وضّع معّايري
أساسية وعملية لرتجيح األديان ع بعضها ومتييز املعتقدات الصائبة األصّيلة
عن تلك املعتقدات اخلاطئة الباطلة وما شاكلها مّن بّدع دينيّة وخرافّات مّا
أنزل اهلل هبا من سلطان ،وبام أننا اليوم نعيش يف عرصّ الفكّر والتنظّري وتنّوع
التوجهات الفكرية وتضاد بعضها مع األهداف اإلنسانية وتضاد بعضها ا خّر
مع األهداف غري اإلنسانية ،فهّل مّن الصّواب بمكّان تبنّي كّل فكّر كّان
وعقيدة كان بغ

النظر عن كوهنام واقعيني أو خرافيني ع ضوء جتاهل تّام

للعقل واألحكام العقلية؟ يا ترى هل ال ين يعتقدون بوورة مّيش العقّل
ملتزمون برأهيم ه ا ضمن كل سلوكيا م واستنتاجا م أو أهنّم فقّط يّدعون
غريهم إىل رلك؟ ويا ترى ألسنا بحاجة ماسة إىل العقّل واملقارنّة بّني خمتلّ
األديان وفق أسس منطقية رصينة ألجل معرفة الدين األصيل ال ي هّو لئّق
حق ًا لكبح مجوح النزوات البرشية؟
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ثُ
نتيجةُالبح ُ
مسعلة الوحي يف الديانة املسيحية شهدت حتولت متواليّة عّ مّر العصّور،
فاملسيحيون يف بادئ األمّر فّّرسوه لغويّ ًا باعتبّار أنّه جمموعّة مّن التعّاليم
الصادقة املنزلة من اهلل سبحانه وتعاىل ع هيئة كالم ،إل أن هّ ه الرؤيّة آلّ
إىل الزوال تدرجيي ًا ألسباب عديدة أمهها ما ييل:
 .1عدم قبوهلا من قبل معظم املسيحيني.
 .2رواج العتقاد بعدم كون اإلنجيل كتاب ًا ساموي ًا.
 .3رواج العتقاد بكون الكتاب املقّدس مّن أساسّه نتاجّ ًا برشّي ًا بحتّ ًا
وليس منزلً بوحي السامء.
 .4رواج ظاهرة نقد الكتاب املقدس.
 .5رواج النزعة العقلية ع نطاق واسع يف القرن الثامن عرش.
 .6ظهور املدرسة الرومنطيقية.
 .7العتقاد بتعارض مضمون الكتاب املقدس مع العلم.
ه ه العوامل ساعدت ع رواج الرؤية التجريبية إزاء الّدين ونبّ عقيّدة
لغوية الوحي ،وإثر رلك طرح نظرية التجربة التعرخيية لتفسريه ،حي يعتقد
مؤيدوها أنه عبّارة عّن انكشّاف رايت للّرب يف ش صّية النبّي عيسّ بّن
ع؟ وه ا التجيل تنعكس تداعياته ع التعريخ .بعد رلك يعت األرضّية
مريم ؟
املناسبة لولدة نظرية التجربة الدينيّة التّي حظيّ بّدعم جّاد وواسّع بعّد
طرحها لتصبح صاحبة القول الفصل يف األوساط الفكرية والدينية املسيحية.
أهم النتائج التي يمكن حتصيلها مّن نظريتّي التجربّة التعرخييّة والتجربّة
الدينية ع صعيد تفسري الوحي تتل ه بام ييل:
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 .1الكتاب املقدس جمرد نتاج برشي ،وع ه ا األسايس فهو غّري مصّون
من اخلطع.
 .2الوحي رو ارتباط بالتجارب الباطنية والشهودية.
 .3الوحي مسعلة ش صّية بحتّة تّرتبط بّ ات اإلنسّان ول ترسّي منّه
إىل غريه.
 .4جتربة الوحي ل حتدث بدون تفسري لغوي برشي.
 .5نسخ الرشيعة وتفنيد التعاليم واألحكام الرشعية.
 .6حترر اإلنسان من عبودية الرب وصريورته ابن ًا له ع ضوء بنوة اليسّوع
ع؟ له.
؟
عيس

 .7عدم وجود أي ارتباط بني العلم واإليامن بعي ٍ
نحو كان.
لو أمعنا النظر بشكل إمجايل يف النظريات املّ كورة يتضّح لنّا أن العوامّل
التي أدت إىل أفول النظرية اللغوية يف تفسري الوحي ضّمن األوسّاط الفكريّة
والدينية املسيحية ،ل ترد ع الوحي القرآين مطلق ًا ،ناهيك عّن عّدم إمكانيّة
تطبيق الرؤية التجريبية الغربية إزاء الوحي ع القرآن الكريم بعي ٍ
نحو كان.
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ثُ
مصادرُالبح ُ
 .1القرآن الكريم
 .2أبو الفضل ساجدي ،دين با نگاهي نوين (باللغّّة الفارسّّية) ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية
اإليرانية ،قم ،منشورات مؤسسة اإلمام اخلميني للتعليم والبحوث2008 ،م.
 .3إيان بربور ،علم و دين (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية هباء الّّدين خرمشّّاهي،
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشورات مركز النرش اجلامعي1983 ،م.
 .4بيرتسون وآخرون ،عقل و اعتقادات دينّّي (باللغّّة الفارسّّية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية
إبراهيم سلطان وأمحد نراقي ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشورات طرح
نو ،الطبعة الرابعة1997 ،م.
 .5توماس ميشيل ،كالم مسيحي (باللغة الفارسية) ترمجه إىل الفارسّّية حسّّني تّّوفيقي،
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيّّة ،قّّم ،منشّّورات مركّّز دراسّّات وبحّّوث األديّّان
وامل اها1998 ،م.
 .6جوستاين غاردر ،دنياي سويف (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية كورش صفوي،
اجلمهورية اإلسّّالمية اإليرانيّّة ،طهّّران ،منشّّورات مكتّّا البحّّوث والدراسّّات
الثقافية ،الطبعة الثانية1995 ،م.
 .7جون هيك ،فلسفه دين (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسّّية هبّّرام راد ،اجلمهوريّّة
اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشورات اهلدى1993 ،م.
 .8جيمس هوكس ،قاموس كتاب مقّّدس (باللغّّة الفارسّّية) ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية
اإليرانية ،طهران ،منشورات أساطري1998 ،م.
 .9حسني توفيقي ،آشنائي با اديان بزرگ اهلي (باللغة الفارسية) ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية
اإليرانية ،طهران ،منشورات سم  ،الطبعة الثالثة2000 ،م.
 .10روبرت غران آيتكن  /ديفيد تريسّّ ،تارخيچّّه مكاتّّا تفسّّريي و هرمنّّوتيكي
كتاب مقدس (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية وانتقده وقارنه مع القّّرآن الكّّريم
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أبو الفضّّل سّّاجدي ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية اإليرانيّّة ،طهّّران ،منشّّورات معهّّد
دراسات الفكر والثقافة.
 .11عبد الرحيم سليامين أردستاين ،در آمدي بر الهيات تطبيقي اسّّالم و مسّّيحي (باللغّّة
الفارسية) ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،قم ،منشورات طه ،الطبعة الثانية2006 ،م.
 .12عيل رضا قّّائمي نيّّا ،جتربّّه دينّّي و گّّوهر ديّّن (باللغّّة الفارسّّية) ،اجلمهوريّّة
اإلسالمية اإليرانية ،قم ،منشورات بوستان كتاب2002 ،م.
 .13عيل رضا قائمي نيا ،وحي و افعال گفتاري (باللغة الفارسية) ،اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،طهران ،منشورات احتاد املعارف اإلسالمية يف إيران2002 ،م.
 .14حمسن قمي ،برهان جتربه ديني (باللغة الفارسية) ،رسالة ماجستري1997 ،م.
 .15مرييل تشابني تينّّي ،معّّريف عهّّد جديّّد (باللغّّة الفارسّّية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية
طاطه وس ميكائيليان ،اجلمهورية اإلسّّالمية اإليرانيّّة ،طهّّران ،منشّّورات حيّّات
أبدي1983 ،م.
 .16هادي صادقي ،مقالة نرشت يف جملة نقد ونظر ،السنة 2000م ،العددان  23و .24
 .17هنري تايسون ،اهليات مسيحي (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسية طاطّّه وس
ميكائيليان ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،طهران ،منشّّورات حيّّات أبّّدي ،بّّال
تعريخ نرش.
 .18واين براودفوت ،جتربه ديني (باللغة الفارسية) ،ترمجه إىل الفارسّّية عبّّاس يّّزداين،
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،قم ،منشورات مؤسسة طه الثقافية1998 ،م.
 .19وليام جيمس ،دين و روان (باللغة الفارسّّية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية مهّّدي قّّائني،
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،قم ،منشورات دار الفكر1993 ،م.
 .20وليام دونالد هدسون ،ويتگنشتاين :ربط فلسفه او به باور ديني (باللغة الفارسّّية)،
ترمجّّه إىل الفارسّّية مصّّطف ملكّّان ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية اإليرانيّّة ،طهّّران،
منشورات گروس1999 ،م.
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 ترمجه إىل الفارسية،) راهنامي اهليات پروتستان (باللغة الفارسية، وليام هوردرن.21
 منشّّورات دار، طهّّران، اجلمهوريّّة اإلسّّالمية اإليرانيّّة،طاطه وس ميكائيليّّان
.م1989 ،الّنرش العلمية الثقافية
22. Michel Peterson, 1991, Reason and religious belief, an introduction to the
philosophy of religion, Oxford university press.
23. Robert M. Grant & David Tracy, 1984, A short history of the
interpretation of the Bible, Fortress press.

برهان التجربة الدينية يف الفكر اإلسالمي

1

نُ2
دُ.عّلُشريوا ُ

اخلّلص ُةُ
يعد شيوع وأمهية «برهان التجربة الدينية» يف بحّ «بّراهني إثبّات وجّود
اهلل» ،أمر ًا جديد ًا .وهو يرتبط يف الغالا بفلسفة الدين املسّيحي يف النصّ
الثاين من القرن العرشين للميالد؛ متعثر ًا باملناحي املعريف واجل ور الثقافية للعام
الغريب .نسع يف ه ه املقالة ّ من خالل اإلحاطة باحلاضّنة التارخييّة لطّرح
ه ا النوع من الرباهني يف الغرب ّ إىل تقييم الرؤية اإلسالمية يف ه ا الشّعن،
ول سيام بالسناد إىل آراء سامحة آيّة اهلل العالمّة جّوادي ا مّيل .لقّد أدى
ركون وتعكيد العلامء املسلمني ع الرباهني ما بعد الطبيعية يف إثبّات وجّود
اهلل ّ ول سّّيام منهّّا برهّّان الوجّّوب واإلمكّّان ّ إىل احليلولّّة دون بسّّط
وتوسيع البح حول سائر األساليا والطرق املمكنّة يف إثبّات وجّود اهلل
( )1ه ه املقالة نرشت يف جملة فصلية «ارساء» ،السنة الثالثّّة ،العّّدد  ،6الصّّفحات  101إىل
 ،122شتاء  2011م.
ترمجة :حسن عيل مطر.
( )2أستار مساعد يف مركز أبحاث احلوزة واجلامعة.
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سبحانه وتعاىل ،ومن بينها برهان التجربة الدينية .ولكّن يمكّن ّ يف الوقّ
نفسه ّ العثور عّ املبّاين الالزمّة إلبّداء الّرأي يف هّ ا الشّعن ،وكّ لك
الرباهني التي يمكن مقارنتها ببع

تقارير التجربة الدينيّة يف آثّار سّامحته،

حي سنشري إىل بعضها يف ه ه املقالة.

املقدم ُةُ
لقد أدى طرح بح التجربة الدينيّة يف مسّائل الكّالم (اإلهليّات) ،وفلسّفة
الدين ،وفلسفة العرفان ،وعلم النفس الديني ،وعلم الدين املقّارن ،والعرفّان
الديني ،والفينومينولوجيا الدينية وما إىل رلّك ،إىل وضّع أسّئلة كثّرية ورات
صلة أمام الباحثني يف حقل الدين ،ومن بينها األسئلة ا تية:
ّ ما هي التجربة الدينية ،وما هي أنواعها؟
ّ ما هي القيمة األبستمولوجية ألنواع التجربة الدينية؟
ّ ما هو الدور ال ي يلعبه عنرص التفسري والتعبري يف تبويا التجارب الدينية؟
ّ إىل أي حد تلعا التجارب الدينية دور املعد واملمهّد والتّابع للظّروف
والرشائط الثقافية والجتامعية وما إىل رلك؟
ّ هل يمكن تعييد تعاليم دين ما استناد ًا إىل التجارب الدينية التّي خيوضّها
أتباع رلك الدين؟
ّ هل التجارب الدينية ألتباع خمتلّ

األديّان متشّاهبة ،أو أهنّا رات نّواة

مشرتكة يف احلد األدن ؟
ّ هل يمكن للتجارب الدينية أن تكون مبن للقول بوحدة األديان؟
ّ هل يمكن للتجارب الدينية أن تشكل مبن للقول بالتعددية الدينية؟
ّ هل التجربة الدينية متثل غاية رئيسة يف التدين؟
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ّ هل التجربة الدينية متثل جوهر الدين؟
ّ هل يمكن من خّالل التجّارب الدينيّة فّتح طريّق إىل اهلل ،أو تعسّيس
برهان ع وجود اهلل؟
ّ ما هي العالقة والنسبة بني التجربة الدينية واإليامن الديني؟
ّ ما هي العنارص التي تسهل حصول التجربة الدينيّة ،ومّا هّي العنّارص
التي حتول دون وقوعها؟
ّ هل جنح التجربة الدينية يف مرحلة احلداثّة نحّو األفّول أو آلّ إىل
الضع ؟ ملارا وكي ؟
ّ ما هي ا ثار والتّداعيات التّي ترتكهّا التجربّة الدينيّة عّ ش صّية
وسلو الفرد؟
ه ه املجموعة من املسائل إن هي إل نامرج من أسئلة كثرية تفّرض نفسّها
يف حقل التجربة الدينية ،وإرا أردنا أن نضّي

إليهّا أسّئلة فرعيّة موضّوعها

أنواع خاصة من التجربة الدينية ،من قبيل :التجّارب العرفانيّة ،وعملنّا عّ
بح ومناقشة كل واحد منها من زوايا وبعساليا متنوعة ،مثل اسّتجالء رأي
القرآن الكريم أو العرفاء املسلمني يف ه ا الشعن؛ فسوف نحصل ع كم هائّل
من األسئلة التي تستدعي تقديم إجابات متناسبة مع املباين الدينية ،والتي جيّا
أن تكون منبقة عن الرتاث الفلسفي والكالمّي والعرفّاين الثّر ،األمّر الّ ي
نحتاج معه إىل معلومات واسعة وأبحاث مطولّة وجهّود مضّاعفة ومضّنية،
ول خيف ما يكتن

ه ا الطريّق مّن وعّورة وصّعوبة بالغّة ،ومّع رلّك ل

مندوحة لنا من ركوب الصعاب يف ه ا الشعن ،ويتعني علينّا يف بدايّة املشّوار
التعرف ع الطريق ال ي سبق أن سلكه سالفنا ،ثم العمل بعد رلك ع تعبيد
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ما تبق من الطريق برؤية ناقدة ثاقبة ،والقيام بتعبيده ورصّفه ،والنتقّال بعّد
رلك ّ من خالل الستناد إىل املباين العقلية والدينية والعرفانية الصّحيحة ّ إىل
فتح طريق لحبة وآفاق جديدة أمام الفكر اإلسالمي.

برهانُالتجربةُالديني ُةُ
إن الغاية الرئيسة يف بح برهان التجربة الدينية تكمن يف دراسّة القّوة املثبتّة
للتجربة الدينية؛ والسؤال األصيل واجلوهري هلا يقول :كيّ

يمكّن للتجربّة

الدينية أن تكون دلي ً
ال وشاهد ًا وبرهان ًا أو قرينة ع وجّود اهلل ،بحيّ يمكّن
للش ه أن يقيم إيامنه بوجود اهلل عليها ويسنده إليها ،وأن يتمسّك بالتجربّة
الدينية يف مقام اجلواب عن السؤال القائل« :ما هّو الّدليل عّ وجّود اهلل؟»،
ويت

من ه ه التجربة دلي ً
ال ع إثبات وجود اهلل؟
ينقسم فالسفة الدين يف الغرب يف اإلجابة عن ه ا السؤال ،إىل قسّمني :ويف

قسم يصط أش اص مّن أمثّال :سّتيفن كّاتس 2،1وأنطّوين فلّو ،3ووايّن
براودفوت 5،4حي أجابوا عن ه ا السؤال بّالنفي ،ورهبّوا إىل العتقّاد بعّدم
إمكان الستدلل ع قضية «وجود اهلل» من خالل التمسك بالتجّارب الدينيّة.
(1) Steven Katz.
( )2انظر :كاتز ،ستيفن ،سّّاخ گرائّّي :سّّن و عرفّّان (البنيويّّة :األصّّالة والعرفّّان)،
الفصل األول والثاين ،ترمجه إىل اللغة الفارسية :سيد عطاء أنزيل ،نرش آية عشق ،ط  ،1قم،
 1383هّ ش.

(3) Antony Flew.
(4) Wayne Proudfoot.

( )5انظر :براودفوت ،واين ،جتربه ديني (التجربة الدينية) ،الفصل الرابّّع والسّّادس ،ترمجّّه
إىل اللغة الفارسية :عباس يزداين ،انتشارات طه ،ط  ،1قم 1377 ،هّ ش.
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ويف القسّّم الثّّاين هنّّا

أمثّّال :ولّّيم ألسّّتون 2،1وريتشّّارد سّّويني بّّرين4،3

وروبرت فورمن6،5؛ حي أجابوا عن ه ا السؤال باإلجياب ،وسّعوا إىل إثبّات
أن التجارب الدينية متثل شاهد ًا ودلي ً
ال ع وجود اهلل ،ومن هنّا يمكّن احلّدي
عن «برهان التجربة الدينية» يف عداد الرباهني التّي تقّام عّ إثبّات وجّود اهلل
تعاىل ،وجهدوا ما أمكنهم يف تقرير وتبيان ه ا الربهان بشكل أقوى.
إن شيوع برهانُالتجربةُالديني ُة واكتسّابه أمهيّة يف بحّ «بّراهني إثبّات
وجود اهلل»أمر جديد ،وهو يعود بشّكل رئّيس إىل النصّ

الثّاين مّن القّرن

العّرشين للمّيالد .فبعّد أن ضّعف الرباهّني التقليديّة السّائدة يف الثقافّة
املسّيحية بفعّل النتقّادات التّي أوردهّا فالسّفة مّن أمثّال :ديفّد هيّوم،
وإيامنوئيّل كّانط ،ظهّر بّني الالهّوتيني اجتّاه ربّط الّدين بال ُبعّد العّاطفي
والشعوري لدى اإلنسان ،واعتربوا التنظري الفلسفي يف حقل الدين أمر ًا ثانويّ ًا
وقليل األمهية ،بل ويمثل انحراف ًا وجنوح ًا يف أمر الدين والتدين ،وبّ لك فقّد
أخ وا يبحثون عن جوهر الدين ل يف العقائد ول يف السلو  ،وإنام يف عواط
ومشاعر املتدينني.
(1) William Alston.
( )2انظر :ألستون ،وليم ،جتربه دينّّي ادرا خداونّّد (التجربّّة الّّديني إلدرا وجّّود اهلل)،
ترمجه إىل اللغة الفارسية :مالك حسيني ،جملة كيان ،العدد ،50 :ص .21 ّ 15
(3) Richard Swin Bune.
(4) Swinburne, Richard (1991), The Existence of God (Oxford, Oxford
University Press. Ch. 13.
(5) Robert (K. C.) Forman.
( )6انظر :فورمان ،روبرت كي .يس ،عرفّّان ،رهّّن ،آكّّاهي (العرفّّان ،الّ هن ،اإلدرا )،
ترمجه إىل اللغة الفارسية :سيد عطاء أنزيل ،جامعة املفيد ،ط  ،1قم 1384 ،هّ ش.
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لقد تم تعسيس ه ا النوع من الرؤية إىل الدين عّ يّد شّالير مّاخر .1إنّه
يّّرى أن جّّوهر الّّدين هّّو الشّّعور بامليّّل إىل املطلّّق ،2أو الشّّعور بالتبعيّّة
املطلقة .3إن ه ا الجتاه (النزعة التجريبية) يف تفسري الّدين مسّبوق باجتّاهني
آخرين ،وهو يف الواقع يمثل بدي ً
ال هلام ،ومها:
 .1النزعةُاالعتقادية ُ :إن حقيقة الّدين يف هّ ا الجتّاه ،عبّارة عّن :العقائّد
اخلاصة وهي ترتبط يف الغالا باملبدأ واملعاد ،وموقع اإلنسّان يف الوجّود.
ويف ه ه الرؤية لو أن ش ص ًا آمن ّ ع سبيل املثال ّ بّعن املسّيح ابّن اهلل
أو أنه هو اهلل ،واعتقد بعمور من قبيل :التثلي  ،والتجسّد ،والفّداء ،كّان
مسيحي ًا ومؤمن ًا كامالً ،ولو أنكر حت واحد ًا من العقائّد الرسّمية للّدين
املسيحي ،كان مرتد ًا وملحد ًا ،حت إرا كان هّ ه العقيّدة شّيئ ًا هامشّي ًا
وأمر ًا ثانوي ًا ،من قبيل :نظرية مركزية األرض يف الكون ،وهي املسعلة التّي
أدت إىل حماكمة غاليو بسبا إنكاره هلا ،ولول توبته وعودتّه عنهّا؛ ألدى
األمر إىل احلكم عليه باإلعدام من قبل الكنيسة.
 .2النزعةُاإلراديةُ(السلوكيةُأوُالعمّلنية) :وهّي النزعّة التّي حظيّ
بدعم إيامنوئيل كانط .ف ن الدين من وجهّة نظّر كّانط ،عبّارة عّن:
«معرفة مجيع الوظائ

والتكالي

بوصفها مّن األوامّر اإلهليّة» .إنّه

بعد إسقاط العقالنية عن العتبار يف حقل امليتّافيزيق ،ونتيجّة لّ لك
اعتباطية اجلهود العقلية والفلسفية الرامية إىل إثبّات وتوجيّه العقائّد
( )1شالير ماخر ( 1834 ّ 1768( :)Schleiermacherم).
( )2يف كتاب :حول الدين «.»On Religion

( )3يف كتاب :اإليامن املسيحي «.»The Christian Faith
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الدينية ،من قبيل :وجود اهلل وأسامئه وصفاته ،وقصور العقّل النظّري
عن الوصول إىل حقل الالهوت ،اجته إىل العقل العميل ،واعترب مفهوم
اهلل فرضية وأص ً
ال ملوضّوع العقّل العمّيل .إن كّانط م ُينكّر إمكّان
املعرفة النظرية هلل فحسا ،وإنام اعترب رلك أمر ًا غّري رضوري ،وقّال
بعن الدين ل حيتاج إىل العتقاد بوجود اهلل ،وإنام يكفي جمرد مفهوم اهلل
بوصفه فرضية يف الّدين .إن مصّدر الّدين وجّ ره يكمّن يف احليّاة
األخالقيّّة ،وأمّّا مفهّّوم اهلل ف ّ نام ُيطّّرح بوصّّفه فرضّّية يف احليّّاة
األخالقية .إن الدين مّن وجهّة نظّر كّانط ُحيّال إىل األخّالق ،وإن
التعاليم والسلوكيات الدينية تنشع من القوانني األخالقية؛ ورلّك ألن
الدين عبارة عن« :معرفة مجيّع التكّالي
الش ه ال ي يعلم ّ أولً ّ أنه مكل

بوصّفها أوامّر إهليّة» .إن
ومسؤول ،ويالحظ مفهوم اهلل

ّ ثاني ًا ّ بوصفه فرضية ،ويّؤمن ّ ثالثّ ًا ّ بّعن هّ ه التكّالي

متعلقّة

ب رادة اهلل ،هو ش ه متدين.
إل أن جهود كانط يف إطار تقديم تفسري أخالقي 1م تكن حمفوفّة بالنجّاح.
يف ظل ه ا الفضاء املظلم حي نجد الالهوت العقيل ّ الّ ي كّان يسّع إىل
ترسيخ دعائم اهلل واألهم من رلك كله وجود اهلل من خّالل التمسّك باألدلّة
النظرية ّ من جهّة م حيصّل عّ التطّور والنمّو الّالزم مّن أجّل مقاومّة
الصدمات القاسية لتيار اإلحلاد يف العام املسّيحي ،ومّن ناحيّة أخّرى كانّ
النهضة الرومنطيقة قد أثّارت متّرد ًا يف مواجهّة العقالنيّة املتطرفّة يف عّّرص
التنوير ،ويف األرضية التي كان (اإلنسوية) فكرة راس ة ،والنزعّة التجريبيّة
(1) Deontology
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(يف قبال التنظريات النتزاعية والفلسّفية) تّزداد رواجّ ًا ،وبالتّايل فّ ن انتقّاد
الكتاب املقدس ّ ال ي ُيعد أهم وثيقة دينية لدى املؤمنني املسيحيني واليهود يف
الغرب ّ قد أدى إىل طّرح أسّئلة أساسّية حّول هّ ا الكتّاب ،ومّن خّالل
البح يف جوانبه املتنوعة ،تم التوصل إىل نتائج م تكن تناسا املّؤمنني كثّري ًا.
وقد كان شالير ماخر من خالل تعكيّده عّ التجربّة الدينيّة يسّع إىل نقّل
مركزية الدين من العقل والعمل إىل القلا ،ومن الكتّاب املقّدس إىل الفّؤاد،
ومن اهلل إىل اإلنسان ،وهك ا فقّد اعتّرب جّوهر الّدين نوعّ ًا مّن اإلحسّاس
والشعور بالتبعية أو الشوق إىل املطلق والالمتناهي ،واعترب كّل أمّر آخّر غّري
ه ا األمر ّ األعم من العقائد واملامرسات الدينية ّ أمر ًا ثانوي ًا.1
يف ه ه العجالة ل نسع إىل بح رؤية شالير ماخر ،وإنام غايتنا هي جمّرد
اإلشارة إىل نقطة عزم بع

املفكرين املسّيحيني واليهّود ،إىل مسّعلة التجربّة

الدينية .وقد مت مواصلة البح حول التجربة الدينية ّ بعد شالير ماخر ّ من
قبل أش اص من أمثال وليم جيمس ،2ورودول

أوتو ،3وبعّد اتسّاع رقعّة

أبحاث فلسفة الّدين (وهّي حقّل مّن الفلسّفة يتعمّل عقليّ ًا حّول الّدين
والظواهر الدينية) يف القرن العرشين ّ ول سيام يف النص الثاين منه ّ ع نحّو
متزايد ،ل من قبل املّؤمنني فقّط ،بّل وحتّ مّن قبّل امللحّدين يف جبهتّني
متقابلتني ،وتم إخضاع التجربة الدينية بوصفها موضوع ًا للبحّ مّن جهّات
متعددة ومتنوعة.
(1) Don, Caroline Franks. 1988, The Evidential Force of Religious Experience
(Oxford, Oxford University Press). pp. 21 _ 23.
(2) William James.
(3) Rudolf Otto.
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هللُ
موقعُ ُبرهانُُالتجربةُالدينيةُبنيُبراهنيُاثباتُو؛ودُا ُ
إن من بني املسائل اهلامة يف بح األمهية األبسّتمولوجية هلّ ه املجموعّة مّن
التجارب البرشية ،ما إرا كان باإلمكان اعتبار التجّارب الدينيّة ،مبنّ ودليّل
وشاهد ع إثبات وجود اهلل سبحانه وتعاىل .ويتم طرح ودراسّة جممّوع هّ ه
األبحاث هنا حت عنوان برهان التجربة الدينية (يف فلسفة الدين ،قسم بّراهني
إثبات وجود اهلل) .ل بد من اللتفات إىل ه ه النقطّة ،وهّي أن بحّ برهّان
التجربة الدينية يف العام الغريب قد تبلور ضمن مناحي الشك والرتديد وعدم الثقة
باألدلة التقليدية ع إثبات وجود اهلل ،إىل احلد ال ي رهّا معّه حتّ بعّ
فالسفة الدين بدورهم إىل عدم كفاية أي واحّد مّن الرباهّني التقليديّة ّ مّن
قبيّّل :برهّّان الوجّّوب واإلمكّّان ،وبرهّّان الّّنظم ،وبرهّّان الوجّّود
[األنطولوجيّّا] ،لوحّّده وبشّّكل مسّّتقل عّّن سّّائر الشّّواهد األخّّرى ّ
لالضطالع ب ثبات وجود اهلل.
إن ه ا الرأي خمدوش ع مستوى الفلسفة والكالم اإلسّالمي .وبطبيعّة
احلال ف ن ال ين يدعون فقدان برهان يقيني ع وجود اهلل هم غالب ًا مّا يّدعون
عدم إمكان أي نوع من أنواع املعرفة اليقينية ويتجهون إىل شّك مطبّق .وعّ
كل حال ف ن الفالسفة املسلمني قد أثبتوا بوضوح أن املعرفة اليقينيّة إرا كانّ
ممكنة بالنسبة إىل البرش ّ وهي ك لك قطع ًا؛ فهي ممكنّة ،ومتحققّة يف اجلملّة،
ول يمكن ألي ش ه أن ُينكر أصل إمكان املعرفة بالواقع وحتققها يف اجلملّة ّ
ف ن اليقني بوجود اهلل ممكن أيض ًا ،وأن الوصول إىل رلك بالنظر إىل األدلة املتقنة
واملتوفرة أمر حاصل.
وع أساس ه ه الرؤية يّ ها بعّ

أنصّار برهّان التجربّة الدينيّة يف
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الغّّرب إىل اإلعّّراض عّّن الرباهّّني التقليديّّة املعهّّودة عّّ وجّّود اهلل،
ويتمسكون بتحشيد الرباهني التي تنضم فيها جمموعة من القرائن والشواهد بّام
يف رلك الرباهني التقليدية إىل بعضها ،كي تتظافر وتتعاضد يف تشكيل كيل أكّرب
من أجزائه ،وع الرغم من ضع

أجزاء ه ا الكل جزء ًا جزء ًا ،إل أهنا تشكل

من خالل النضامم إىل بعضها مركب ًا قوي ًا ومتامسك ًا .1يرى الفالسفة املسّلمون
أن مثل ه ا الربهان (الربهان الرتاكمي) ،وإن كان يورث الطمئنان ،بّل وقّد
يورث يف بع

املوارد يقينّ ًا نفسّي ًا ،إل أنّه عّاجز عّن إفّادة اليقّني املعّريف

(العتقاد اجلازم الثابّ الصّادق) .وعّ هّ ا األسّاس ف نّه وإن كّان يّتم
الستناد إليه يف بع

املوارد ،إل أنه ل ُيلبي توقعهم فيام يتعلق بمسّعلة إثبّات

وجود اهلل.
ومع رلك ف ن بح أمثال هؤلء يبق مفيد ًا بالنسّبة لنّا ،ولكّن يف مقّام
التنزل املنهجي عن مواقفنا املحكمة؛ ورلك بّعن ُيقّال يف التحّاور مّع امللحّد
ال ي يرص ع مواقفه املعرفية املتشككة ،ويعمّل مّن خالهلّا عّ نقّد رؤيّة
املؤمنني :لو سلمنا خلو اإلنسان من أي معرفة يقينية ،وأن األدلة التقليدية عّ
إثبات وجود اهلل غري تامة ،وما إىل رلك .ولكن مع رلك كله ف ن اإليامن بوجود
اهلل يبق إيامن ًا «معقولً» ،وحظه من التربيّر والعقالنيّة لّيس بعقّل مّن سّائر
املعتقدات املعقولة واملربرة ،من قبيل :اإليامن بوجود ه ا الكتاب عّ الطاولّة
والكريس ال ي أجلس عليه .وبطبعّة احلّال فّ ن هّ ه النتيجّة وإن كانّ ل
تنطوي ع كبري أمهية بالنسبة إىل املرتبعني ع ينبوع اليقني ،ولكنهّا متثّل مّاء
(1) Davis, Caroline Franks. 1989, The Evidential Force of Religious Experience
(Oxford, Oxford University Press). ch. 4 & 9.
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احلياة بالنسبة إىل الظامئني التائهني يف أودية الشك والضياع.
أجل ،جيا تقييم فالسفة الّدين املّؤمنني مّن أمثّال بالنتينغّا 1وألسّتون
وسوفني برين ،ودفاع أمثال ديفيس عن جوهر أصل التّدين ّ بمعنّ  :اإليّامن
بّّاهلل ّ يف هّ ا السّّياق .نعّّم ،إن اخّّتالف ا راء يف املبّّاين أمّّر هّّام يف حملّه
وجوهري ،وجيا أن ل نغفل عنه ،ولكن جيا أن ل يّؤدي هّ ا األمّر بنّا إىل
التجاهل التام للمعطيات واملكتسبات التي تم التوصل إليها حت ا ن.
يمكن للمتكلمني املسلمني ّ يف عني تعكيدهم عّ مّواقفهم املحكمّة ّ أن
يعملوا ع توظي

ه ه املباين ويقترصوا الطريق يف إقنّاع أولئّك األشّ اص

املحرومني من األرضية الفكرية املناسبة لهليّامن بتلّك املبّاين ،ويثبتّوا هلّم أن
اإليامن باهلل ل يزال هو األوجه مّن اإلحلّاد .وهّ ا األمّر هّو األقّل كلفّة يف
التعرف ع معطيات فالسفة الدين من املؤمنني الغربيني ،والعمّل عّ إثّراء
الكالم اإلسالمي.
إن جزء ًا هام ًا من أبحاث برهان التجربة الدينيّة يف فلسّفة الّدين الغربيّة،
يرتبط بعبستمولوجيا الكش

والشهود والدفاع عن املعرفّة (إظهّار الواقّع).

من رلك ع سبيل املثال أن ديفيس ي كر مسائل نافعة يف ه ا الشّعن ،ويسّع
إىل اإلجابة عن التحديات الكثرية واملتعددة اجلوانا واألبعاد املطروحّة لنفّي
وإنكار العتبار املعريف للكش والشهود .2وهنا جيّا اللتفّات إىل اخّتالف
الفضاء الفكري للفيلسوف الديني الغريب يف القرن العرشين ّ وإن كان مؤمنّ ًا ّ
عن فضاء السالك العارف ال ي يسلك طريقه يف نور اليقني ،وتعرتيه من حّني
(1) Alvin Plantinga.
(2) Davis, Caroline Franks. 1989, The Evidential Force of Religious Experience
(Oxford, Oxford University Press). ch. 5 _ 8.
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خر ل ة بسبا النسيم املنعش لروحّه ،وعّدم الغفلّة يف الوقّ نفسّه عّن
املعطيات واملكتسبات التي يمكن أن نحصل عليها من ه ه األبحاث.
إن التقليد الشائع بيننا يف تثبي العتبار املعريف ملشاهدات العرفاء ،هّو أننّا
نسلك واحد ًا من طريقني:
الطريقُالول ُ :التمسك بالقرآن الكريم وروايات املعصومني؟عهم؟ ،التّي
تثب وجود مصدر للمعرفة ،باإلضافة إىل الطرق املعروفة واملعهّودة األخّرى
ّ من قبيل :احلس والعقل والنقل ّ بل وأفضل وأسم منها؛ حيّ يفيّد هّ ا
املصدر العلم اللدين ،ويفتح بصرية القلا ع امللكوت ،وجيعل غيا الوجّود
مشهود ًا من قبل اإلنسان.
الطريقُالثان ُ :الستناد إىل كلامت وترصحيات كبار العرفاء من أمثّال :ابّن
عريب ،والكاشاين ،وقيرصي ،والعالمة الطباطبّائي؛ حيّ يعتّربون الشّهود
مصدر ًا مورث ًا لالطمئنان بالنسبة إىل املعرفة ،وإن بع

أقسامه ّ يف احلد األدنّ ّ

بصلا الواقعية.
من نوع العلم احلضوري والرتباط والتصال الوجودي ُ
إن ه ين الطريقني صحيحان يف موضعهام ّ بطبيعة احلال ّ ويمكن الّدفاع
عنهام ،بيد أهنام ل يستطيعان اإلجابة عن مجيع األسّئلة وإزالّة مجيّع الشّبهات
املطروحّّة يف هّ ا الشّّعن؛ إر أن بعّ

األسّّئلة ل يمكّّن اإلجابّّة عنهّّا إل

باألسلوب اخلارج عن دائرة الدين والعرفان ،كام ل يمكن احلدي مع الّ ي م
يشم بعد العطر الفواح للتدين وم ِ
يبّد تفّاؤلً بشّعن العرفّان ،إل باألسّلوب
العقيل والستدلل النظري .ومن هنا تتج فائدة ورضورة حقل باسم فلسّفة
العرفان؛ حي يعمل يف جزء كبري منه حول العتبار املعريف للشهود.
وهنا اليوم يف الغرب بحوث كثرية يف ه ا الشعن .وهنا من حتدث لصّالح
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أو ضد العتبار املعريف للشهود .وقد سع املدافعون من أمثال ألسّتون وسّويني
إىل توظي كل الظرفيات املوجودة يف التفكّري الغّريب مّن أجّل تثبيّ املكانّة
واملنزلة املعرفية للشهود ،وع الرغم من وجود بعّ
بع

نقّاط الضّع  ،أظهّروا

النقاط املفيدة التي وإن م تكن كبّرية وملحوظّة بالنسّبة إىل املقيمّني عّ

ساحل بحر املعرفة ،إل أهنا متنح البصرية للتائهني يف أودية الفكر والنظر.

اجلذورُالتارخييةُلربهانُا ُلتجربةُالديني ُةُ
كام سبق أن ركرنا ،ف ن املطروح حالي ًا حت عنّوان برهّان التجربّة الدينيّة (يف
فلسفة الدين يف العام الغريب) ،هو برهان أو جمموعّة مّن الرباهّني حظيّ يف
املرحلة اجلديدة (بعد كانط) ّ ول سيام يف النص الثاين من القّرن العّّرشين ّ
باهتامم فالسفة الدين ،وم تكن يف السابق ُتعّد مّن بّني األدلّة الرسّمية عّ
وجود اهلل يف الالهوت املسيحي؛ ومن هنا ل نجّد هلّا حضّور ًا بّني الرباهّني
اخلمسة التي أقامها تومّا األكّويني ( 1274 ّ 1226 / 4م) ،وهّي( :برهّان
احلركة ،وبرهان العلية ،وبرهان الوجوب واإلمكان ،وبرهان درجات الكّامل،
وبرهان الغائية) ،وك لك ل تندرج ضمن ثالثية كانط عّ بّراهني وجّود اهلل
(براهني الوجود ّ معرفة اإلله ّ وال ي عُ رف لحق ًا بالربهان الغّائي ّ بّراهني
معرفة الكّون ّ والرباهّني األنطولوجيّة) .وعّ هّ ا األسّاس ُيعّد برهّان
التجربة الدينية يف الثقافة الغربية برهان ًا حدي الظهور.
جيا البح عن أسباب الهتامم بربهان التجربة الدينية ّ ول سيام تقّاريره
اجلديّّدة ّ يف التحّّولت املعرفيّّة الظّّاهرة يف الغّّرب يف خمتل ّ

املجّّالت

الفلسفية والدينية ،ول سيام البحوث يف األبستمولوجيا وفلسفة الّدين ،حيّ
يمكن اإلشارة من بني رلك إىل األمهية املتزايدة للتجربة واألسّلوب التجريبّي
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يف خمتل

املجالت ،وإثر رلك الهتامم املتزايد بعصل التجربة الدينية ،والتعكيد

عليها بوصفها جوهر الدين ،1وهيمنة أجواء عدم الثقّة باألبحّاث امليتافيزيقيّة
واألدلة التقليدية ع إثبات وجود اهلل التي تبلورت ع أساسها.
ومن هنا تتضح أسباب عدم الهتامم هب ا الربهّان (برهّان التجربّة الدينيّة)
بني الفالسفة واملتكلمني املسلمني يف املايض واحلارض .إن الجتاه الّرئيس لّدهيم
يف بح براهني وجود اهلل يكون إىل الرباهني امليتافيزيقية ،وإتقان واستحكام هّ ا
النوع من الرباهني من وجهة نظرهم ّ حي تم تقديم التقارير والتفاسري املتنوعّة
واملتعددة عنها ّ قد حال دون البح الواسع يف سائر األساليا املمكنّة إلثبّات
وجود اهلل ،ومن هنا ل نجد يف تاريخ التفكري اإلسالمي برهان ًا ع هّ ه الشّاكلة
ل يف الكتا الكالمية ول يف الكتا الفلسفية.
وبطبيعة احلال يمكن العثور من بني تضاعي

الكتابات ع مّوارد يمكّن

مقارنتها ّ يف احلد األدن ّ بربهّان التجربّة الدينيّة .مّن رلّك أن الّبع

يف

بح الفطرة قد رها إىل القول بعن فطرة اإليامن بّاهلل لّدى اإلنسّان ل متثّل
طريق ًا إىل معرفة اهلل 2فحسا ّ يمكن لهلنسان أن يزيد من سطوع نّور اإليّامن
باهلل يف وجوده بشكل أكرب ،ورلك من خالل

يا وتزكية نفسه وتنمية فطرته

اإلهلية ّ بل يمكن بالستناد إليها إقامة برهان عّ إثبّات وجّود اهلل أيضّ ًا .يف
ه ا الربهان ال ي تّم تقريّره بّعنواع خمتلفّة ،يّتم اإليّامن بحّا اإلنسّان هلل
ورجائه به بوصفه حقيقة ،وعندها يصار إىل إثبات الوجّود اخلّارجي والعينّي
( )1انظر :قائمي نيا ،عيل رضا ،جتربه ديني و گوهر دين (التجربّّة الدينيّّة وجّّوهر الّّدين)،
الفصل الثاين .بوستان كتاب ،ط  ،1قم 1381 ،هّ ش( .مصدر فاريس).
( )2ألن اإلنسان يمكنه من خالل

يا وتزكية نفسه وتنميّّة فطرتّّه اإلهليّّة ،أن يزيّّد مّّن

إشعاع نور اإليامن باهلل يف وجوده بشكل أكرب.

يُُ❖ُُ207
برهانُالتجربةُالدينيةُيفُال كرُاإلسّلم ُ

هلل من خالل التمسك بالتضاي

أو إضافيته:

أ) مّّن طريّّق تضّّاي املحّّا واملحبّّوب ،يّّعيت ترتيّّا مقّّدمات ه ّ ا
الستدلل ،كا يت:
 .1إن اإلنسان حيا الكامل املطلق (إن املحا للكامل املطلق موجود بالفعل).
 .2هنا تضاي

بني املحا واملحبوب.

 .3إن األمّّّرين املتضّّّايفني متالزمّّّني مّّّن حيّ ّ القّّّوة والفعّّّل،
والوجود والعدم.
النتيجة ُ :إن الكامل املطلق موجود بالفعل.
يقال يف ه ا الربهان ،بعد بيّان أن اإلنسّان إرا رجّع إىل فطرتّه؛ جيّد أنّه
عاشق للكامل املطلق ،بحي لو أدر مجيع احلقائق الكونية ،ثم احتمّل وجّود
أمر أتم وأكمل ،ف نه سوف يتمن احلصول عليه أيض ًا:1
ُ«اذنُيستو؛بُعشقإُاحلقيقيُمعشااوق ًاُحقيقيا ًايُوالُيمكاانُأنُيكااونُ
شيئ ًاُمتو ًاُمتخيّلًيُاذُأنُكلُموهااومُناااقصيُوال طا ّ
ارهُاناامُتتو؛ااهُالُ
الكاملُ.فالعاشقُاحلقيقيُوالعشقُاحلقيقيُالُيكااونُماانُدونُمعشااوايُ
والُيكونُغريُاهللُالكامليُمعشوق ًاُتتجهُ ُالي ُهُ[=ُطرفُاالهتامم ُ]ُال طاارهُ.
ق ُ»ُ.ُ 2
فّلزمُتعشقُالكاملُاملطلقُو؛ودُالكاملُاملطل ُ
ُّ

ب) من طريق إضافية األمل ،يعيت ترتيا مقّدمات هّ ا السّتدلل ،عّ
النحو ا يت:
( )1انظر :جوادي آميل ،عبد اهلل ،ده مقاله پريامون مبدأ و معاد (عرشّ مقّّالت حّّول املبّّدأ
واملعاد) ،ص  ،37 ّ 35نرش الزهراء ،ط  1363 ،1هّ ش( .مصدر فاريس).
( )2اإلمام اخلميني ،روح اهلل ،رشح چهل حدي امام (رشح األربعّّون حّّديث ًا) ،ص ،184
مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني ،ط  ،1طهران 1388 ،هّ ش.
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 .1إن اإلنسان يف ظروف الشدة واألزمات ّ يف احلد األدن ّ يعمل بّالكامل
املطلق.
 .2إن األمل أمر إضايف.
 .3إن وجود كل أمر إضايف مقرون بوجود متعلقه.
النتيجة ُ :إن الكامل املطلق موجود.
يتم يف ه ا التقريّر طّرح األمّل بّدلً عّن املحبّة ،وكينونّة حقيقّة رات
اإلضافة بدلً من عالقة التضاي  ،ويقال :إن كل إنسان ّ يف احلد األدنّ عنّد
الشدائد وعند قطع األمل بجميع األسباب ّ يرجو ويعمل مبّدء ًا غيبيّ ًا ،يمكنّه
أن ينجيه:
ُ«انُالشخصُالذ ُيعصفُاإلعصارُبس ينتهُوسطُبحرُمااائجُوترضااهباُ
المواجُاهلائجةُمنُكلُ؛اناابيُحتااىُتتّلشااىُوتوشااإُعااىلُالغاارايُ
وختذلهُمجيعُالسبا ُوالعلاالُالساهريااةُوالطبيعيااةيُوالُيبقااىُبحوزتااهُ
ر؛اءُوأملُباالستعانةُبأ ّ ُأمرُطبيعيُومااا ّد ُيُباالُوالُتبقااىُعناادهُأ ُ
رُأوُالتصورُوادراكُامل اهيميُيبقىُهناكُعىلُالاارغمُ
فرصةُللت كريُوالتد ّب
ّ
اوهُ
منُكلُذلإُشعورُواحساسُوأملُيفُصقعُو؛ودهُوذاتهُبو؛ودُالقا ّ
املنقذهيُوير؛وُالنجاهُعىلُيدهاُ.وانُهذاُالر؛اءُوالملُاملقرونُبالاادعاءُ
نُطرفُآخاارُيكااونُالماالُمتجها ًاُ
والترضعيُحقيقةُاضافيةُوالُبدّ ُهلاُم ُ
ّ
اليهيُويكونُالدعاءُمرسّلًُلهيُوحيااثُالُيشءُيفُال اارضُاملااذكورُماانُ
السبا ُالعاديةيُبلُوالُيشءُمنُاحلقائقُوالمورُاملحدودهُمنسورهُلااه ُ
اريُمقيادهُ
فإنُالملُوالر؛اءُوالدعاءُالُحمالةُيكونُمتو؛ه ًاُالُحقيقةُغا
ّ
يفُفاارضُزوالُمجيااعُالساابا ُوالعلاالُ
أوُحمدودهُبااأ ّ ُقياادُأوُحاادّ يُو ُ
املحدودهُواملق ّيدهيُتعملُتلإُالقوهُعىلُتلبيةُطلبُوحا؛ةُصاحبُذلإُ
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الملُوالر؛اءيُوانُتلإُاحلقيقةُاملطلقةُالتيُالُحيدّ ُقدرهتاُحاادّ ُأوُقيااديُ
ل ُ»ُ.ُ 1
ليساُسوتُذاتُاهللُسبحانهُوتعا ُ

كام يالحظ فقد تم الهتامم هب ا النوع من التقّارير بنّوع مّن اإلحسّاس
(املحبة واألمّل) جتّاه اهلل سّبحانه وتعّاىل (الكّامل املطلّق  /املبّدأ القّادر
ومصدر اخلري) ّ ال ي هو عند فالسفة الدين ،من نوع التجارب الدينيّة غّري
اإلدراكية وال ي يمكّن قياسّه إىل الشّعور بالشّوق إىل املطلّق أو الشّعور
بالتبعية إىل الالمتناهي عند شالير ماخر ّ ويتم من خالل الستناد إليه إثبّات
الوجود اخلارجي واحلقيقي هلل .2ولكن ه ا النوع من الرباهني ّ كّام سّبق أن
أرشنا ّ ل يدخل ضمن دائرة الرباهني الرسمية والسائدة عّ إثبّات وجّود
اهلل .وكام يالحظ ف نه يتم الستناد يف ه ا النّوع مّن الرباهّني عّ التجربّة
الشعورية ،بينام يتم الستناد يف الرباهني السّائدة يف التجربّة الدينيّة بشّكل
رئيس ع التجربة اإلدراكية.
لقّّد أحجّّم الكثّّري مّّن املفكّّرين والعلّّامء املسّّلمني ّ رغّّم اعتقّّادهم
وإرعاهنم بوجود الفطرة املؤمنة باهلل لدى اإلنسّان ،وأن الشّ ه مّن خّالل
يا وتنمية ه ا الستعداد الفطري لديه ،يمكنّه القّرتاب مّن اهلل بشّكل
أكرب ،وأن يؤمن به ع نحو أعمّق ،ويوثّق مّن عالقّة احلّا بينّه وبّني اهلل
سبحانه وتعاىل ّ عن إقامة برهان يستند إىل الفطرة يف إثبات وجود اهلل.
( )1انظر :جوادي آميل ،عبد اهلل ،تبيني براهني اثبات خدا (رشح بّّراهني إثبّّات وجّّود اهلل)،
ص  ،284نرشإرساء ،ط  ،1قم( .مصدر فاريس).
( )2انظر :هاب برين ،رونالد وآخّّرين ،خّّدا در فلسّّفه (اهلل يف الفلسّّفة) ،ترمجّّه إىل اللغّّة
الفارسّّية :هبّّاء الّّدين خرمشّّاهي ،ص  ،129 ّ 113مؤسسّّه مطالعّّات و حتقيقّّات
فرهنگي ،ط  ،1طهران 1370 ،هّ ش.
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ومّّن ناحيّّة أخّّرى ،ف ّ ن بح ّ شّّهود األنّّوار والتجليّّات اإلهليّّة
ّ (التجارب العرفانية والتجارب شبه احلسّية) ّ التّي يّتم التمسّك هبّا يف
برهان التجربة الدينية إلثبات وجود اهلل ،كان شائعة بني العرفّاء املسّلمني
من ِ
القدَ م ،وكان ُتعد مصدر ًا معرفي ًا ،بل وأقيم عليه حت بع األنظمة
األنطولوجية الفلسفية ّ وليس العرفانية فقط ّ من قبيّل حكمّة اإلرشاق،
إل أن ه ا األمر م يكن مستند ًا إىل منظومة معرفيّة منظمّة تّدعم مثّل هّ ا
الستناد والبتناء .إن القضايا املستندة إىل الشهود (املشهودات) كان ُتفهّم
من قبل احلكامء املسلمني ،كام ُتفهم املحسوسّات (القضّايا التّي حيكّم هبّا
العقل بواسطة ما يدركه بحواسه الظاهرية) ،بيد أهنّم م يتحّدثوا بالتفصّيل
حول رشائط ومباين الصّحة القطعيّة لقضّايا مّن قبيّل« :إن هّ ه الورقّة
بيضاء» ،و«إن اجلو مشّمس حاليّ ًا» ،و«إن هّ ا العصّري حلّو» ،و«إن هّ ه
الوردة رات أريج فواح» ،و«إن ه ا الوعاء ساخن» ،و«إن اجلرس يرن» .كّام
م يتحدثوا بالتفصيل حول رشائط ومباين صحة القضايا املنبثقة عّن الشّهود
العرفاين أيض ًا .إن ال ي كان يبدو واضح ًا وبدهيي ًا من وجهة نظّر املتقّدمني ّ
ول لك م يكونوا يرون حاجة إىل البح بشعنه ،وكانوا يرونه بعبّارة أخّرى
أمر ًا مفروغ ًا عنه ّ قد أصبح اليوم يف فلسفة الغرب موضوع ًا ألهم األبحّاث
النظرية .لقد أدى تركيز فلسّفة الغّرب يف املرحلّة اجلديّدة عّ املعرفّة إىل
ظهور وتبلور الكثري من األبحاث التي م يبحثها أسالفنا بالتفصّيل ،وإن كنّا
نرى يف ه ا الشعن بصائر عميقة يف املؤلفّات والكتّا التّي وصّلتنا مّنهم؛
حي يمكن أن تشكل أرضية لتنمية املعرفة ع أسس صحيحة ومتناسبة مع
التفكري اإلسالمي.
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االعتبارُاملعريفُللتجربةُالدينيةُمنُو؛هةُنسرُاإلسّل ُمُ
هنّّا الكثّّري مّّن ا يّّات والروايّّات الدالّّة عّّ أن أدوات املعرفّّة
(مصادر املعرفة) ل تنحرص يف احلس والعقل فقط ،وأن هنا طريق ًا آخّر إىل
املعرفة مفتوح أمام اإلنسان؛ حي يمكن الوصّول إليّه مّن طريّق ّ يا
النفس والسلو املعنوي ،وإن املعرفة احلاصّلة مّن هّ ا الطريّق ،هّي مّن
بع

اجلهات أفضل من املعرفة احلاصلة من طرق املعرفة األخّرى .وحيّ

أن ال ي حيصل عليه اإلنسان من هّ ا الطريّق ،هّو مّن مصّاديق التجربّة
الدينيّّة يف مفهومهّّا الواسّّع (األعّّم مّّن التجّّارب الدينيّّة شّّبه احلسّّية
والوحيانية والعرفانية) ،يتضح أن أصل حكاية بع

أقسام التجربّة الدينيّة

ّ يف احلد األدن ّ عن الواقع ومعرفيتها ،يعد أمر ًا ُمسل ًام وثابت ًا من وجهة نظر
اإلسالم .وإن ه ا القسم من تعاليم اإلسالم قد شجع الكثري إىل الجتاه نحّو
السّلو العرفّاين واملعنّوي ،وتنميّّة وتطّوير ال ُبعّد العرفّاين واملعنّّوي يف
احلضارة اإلسالمية.
إن اإلحاطة الشاملة هب ه النصوص حتتاج إىل متسع آخر ،بيد أننا نكتفي هنا
باإلشارة إىل بع

ا يات القرآنية ،التي يمكن التعمل فيهّا والسّتناد إليهّا يف

ه ا الشعن:
 .1ا ية التي تدل ع أن اهلل سبحانه وتعاىل منزه عام يصفونه به ،إل ما يكّون
ا ا ا ُ ا ا ا ا
ُْ ا ا
لل
لل عمَا ي ِفََون * إَِل عِبَاد ا ِ
من عباده الصاحلني؛ قال تعاىل :؟<سبحان ا ِ
الْ ُم ْخ اف ا
ِ ؟> .1لو افرتضنا هاتني ا يتّني منفصّلتني عّن ا يّات السّابقة
ِ

عليهام ،يكون مفادمها كّا يت :إن كّل مّن يصّ اهلل بّّيشء ّ باسّتثناء

( )1الصافات (.160 ّ 159 :)37
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عباده امل لصني ّ ف ن اهلل يتنزه عن رلك اليشء؛ ورلّك ألن عامّة النّاس
يصفون اهلل باملفاهيم املحدودة التي أدركوهّا ّ ومجيّع املفّاهيم حمّدودة ّ
وإن اهلل سبحانه وتعاىل أسم من أن حيده حد .ولكن هنا من بّني أفّراد
البرش عباد است لصّهم اهلل ل اتّه ،وعّرفهم بنفسّه ،وأخّرج غّريه مّن
عقوهلم وأرواحهم ،بحيّ أهنّم أصّبحوا ل يعرفّون سّواه ،ويعرفّون
األشياء األخّرى بواسّطته .إن هّؤلء امل َلصّني عنّدما يصّفون اهلل يف
وجداهنم وصقع أرواحهم إنام يصفونه بام يناسا مقامه ،وعندما يصّفونه
بعلسنتهم ،ف هنم ّ بالنظر إىل إدراكهم لقصور األلفّاظ وحمدوديّة املعّاين ّ
ي عنون ويعرتفون بعن لساهنم عاجز وقارص عّن وصّفه .1باللتفّات إىل
ه ه النقطة ف ن ه ه ا يات تثبّ أن هنّا مّن بّني مجيّع أفّراد الّّبرش
أش اص أخلصوا مجيع وجّودهم هلل ،ول يوجّد يف كيّاهنم حمء غّريه،
وهم وحدهم الّ ين يمتلكّون معرفّة صّحيحة عّن اهلل ،وأن ا خّرين
حمرومون من امتال ه ه املعرفّة .وبطبيعّة احلّال فّ ن هّ ه ا يّة مبّدأ
للتعمل يف حقيقة اإلخالص ومراتبه ،وأنه كي يّعيت اإلخّالص بمعرفّة
لهلنسان ،بحي ل يمكن احلصول عليها من أي طريق آخر .فام هّي هّ ه
املعرفة؟ وما هي خصائصها .وما هو مدى أمهيتهّا؟ هّ ه بعّ

األسّئلة

التي تتبلور يف رهن اإلنسان عند التعمل يف هاتني ا يتني.2
( )1انظر :العالمة الطباطبائي ،السّّيد حممّّد حسّّني ،امليّّزان يف تفسّّري القّّرآن ،ج  ،17ص
 ،174مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،ط  1393 ،3هّ.
( )2إن معرفة امل لصني هلل معرفة شهودية ،واملعرفة الشهودية (املكاشفات العرفانية) ُتعد من
أهم مصاديق التجربة الدينية.
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 .2ا يات التي تتحدث عن لقاء اهلل ،بعبارة« :لقاء اهلل» ،1و«لقاء رهبم»،2
و«لقاء ربكم» ،3و«لقاء ربّه» ،4و«لقائّه» ،5و«لقائنّا» ،6وتقّول عّ

ا ا ْ ا ا ا ْ ُ ا ا ا ِّ ا ْ ا ْ ا ْ ا ا ً ا ً ا ا ُ ْ ْ
ْشَك
سبيل املثال< :ممن َكن ير و ل ِقاء رب ِه ف يَمل عمًَل صَ ِ
اِلا َل ي ِ
ا ا ِّ ا
بَِِبادةِ ارب ِه أ اح ًيا> .7إن ه ه ا ية تعترب لقاء اهلل مقام ًا رفيع ًا ،وأنه جيّدر

باإلنسان أن يسع من أجل الوصول إىل ه ا املقّام ،ورلّك ل هبّدف

اخلالص من النار أو الّدخول إىل اجلنّة ،وإنّام لغّرض لقّاء اهلل ،وإن
الطريق إىل حتقيق ه ه الغاية السامية يّتم مّن خّالل العمّل الصّالح
واإلخالص يف عبادة اهلل.
وفيام يتصل هب ه ا يات تثار بع

األسئلة أيض ًا ،من قبيل :هل يّّقترص

لقاء اهلل ع ا خرة أم يمكن أن يتحقق ه ا اللقاء يف الدنيا أيض ًا؟ (فّ را
كان باإلمكان أن يتحقق ه ا اللقاء يف الدنيا أيض ًا؛ ف ن ه ا سّيكون مّن
أبرز مصاديق التجربة الدينية) .وما هّي حقيقّة هّ ا اللقّاء؟ ومّا هّو
الختالف بني رؤية اهلل ورؤية األمور اجلسامنية واملادية؟ وكي

يتحقّق

ه ا اللقاء؟ وما هي احلالة التي تعرتي اإلنسان يف ه ا اللقاء؟
 .3ا ية التي تتحدث عن عرض ملكوت السّاموات واألرض عّ النبّي
( )1انظر :األنعام31 :؛ يونس45 :؛ العنكبوت.5 :
( )2انظر :األنعام154 :؛ الروم8 :؛ السجدة14 :؛ فصل .54 :
( )3انظر :الرعد.2 :
( )4انظر :الكه .11 :
( )5انظر :الكه 105 :؛ العنكبوت23 :؛ السجدة.23 :
( )6انظر :يونس 11 ّ 7 :و15؛ الفرقان.21 :
( )7الكه (.110 :)18
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ع؟ ،وتعترب أن اهلدف من ه ا العّرض (أو أنّه يف احلّد األدنّ
إبراهيم ؟
ع؟ مّن
واحد من بني أهداف وغايات رلّك) أن يصّبح النبّي إبّراهيم ؟
ْ ا ا اا ُ
ا ا ا ُ
ِيم م كَو
أصحاب اليقني ،وأن يكون من املوقنني :؟< ا كذل ِك ن ِري إِبَراه
ا ا ا ا ْاْ ا ا ُ ا
ون ِمََ ان الْ ُمََوقِن ا
ِ ؟> .1إن ملكّّوت السّّاموات
السََما ا ِ اَر ِ َِلكََ
ِ
ا

واألرض ،يمثل جانب ًا آخر من الظواهر املحيطة بنا ،والتي ل يمكّن لنّا
التعّّرف عليهّّا بواسّّطة أدوات احلّّس والعقّّل يف وعينّّا املتعّّارف

واجلمعي ،وتنطوي مشاهد ا ع آثار بالنسبة لنا ،ومّن بينهّا احلصّول
ع اليقني ،هو اليقني ال ي تم التعري

بوصفه هو الغاية من العبادة؛ إر

ْ ُ ْ ا ا ا ا اْ ا ا ْ
اَلقَ ُ
ِ ؟> .2مّن الواضّح أن
يقول اهلل تعاىل :؟< ااعبي اربَك حََ يأتِيَك ا ِ

مشاهدة ه ا اجلانّا املسّتور وغّري املعّروف مّن الظّواهر األرضّية

والساموية ،يعود ع صاحا ه ه التجربة بمعارف خافية عّن األنظّار
املتعارفة ،بحي ل يشك صاحا التجربة يف صدقها وصحتها ،وقد أيد
القرآن الكريم صدقها تلوحي ًا.
ومن بني املوارد األخرى التّي يمكّن ركرهّا يف هّ ا الشّعن ،ا يّات التّي
تتحدث حّول املعّراج (السّفر املعنّوي للنبّي األكّرم ا يف آفّاق الوجّود
ملشاهدة آثار وآيات اهلل سبحانه وتعّاىل) ،3وتلّك التّي تتحّدث عّن مشّاهدة
( )1األنعام (.75 :)6
( )2احلجر ( .99 :)15وبطبعة احلال ،هنا من املفرسين من ي ها إىل العتقّّاد بّّعن املّّراد
من اليقني يف ه ه ا ية هو املوت ،وإن القرآن إنّّام عّّرب عّّن املّّوت بّّاليقني؛ ألن حدوثّّه
يكش عن أمور كان خافية ،وتتحول األخبار بعده إىل أمور يقينة تشاهد بالعيان.

ْ اْ ا ا ا ا ْ ا ا ا
ْا ا ا ْ ا ْ
ُ ْ ا ا ا ا ْ ا ا ْ اْ ً ا ْا ْ
اركنا حَ ْو َُل
ج ِي اَقَص اَّلِي ب
ج ِي اِلرامِ إَِل المس ِ
( )3قال تعاىل :؟<سبحان اَّلِي أْسى بَِب ِيهِ َلًل مِن المس ِ
ُ اُ ْ ا ا اُ ُا ا ُ
ِيع ْ ا
اْل ِف ُري ؟> .اإلرساء (.1 :)17
ُِن ه مِن آ ايا ِنا إِنه هو السم
ل ِ
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املقربني وإرشافهم العلمي عّ كتّاب األبّرار ،1وعّن رؤيّة اجلحّيم مّن قبّل
أصحاب اليقني يف الدنيا ،2وا يات التي تعترب اإليامن والتقوى أرضية للحصّول
ع الفرقان (متييز احلق من الباطل) يف حقل املسائل العتقادية والعلمية والقّدرة
ع التمييز بينهام ،3وا يات التي تعد املؤمنني هبداية قلّوهبم (إىل إدرا الربوبيّة
اإلهلية العامة) ،4وا يات التي تعترب السعي اجلاد والدءوب يف سّبيل اهلل ،موجبّ ًا
هلداية اهلل لهلنسان يف طرق الوصول إىل حوته ،5وا يّات التّي تتحّدث عّن
املواجهة واملقابلة الشهودية مع اهلل حاد الناس.6
اا ا ا ا ْا
ا ُ
ا
ِّ ا
اْ اُ
ا اْ ا ا
اَ ْبَ ارار الَل ِع ِّ ِّيَ ا
ِ * ا مَا أد اراك مَا ِع يَون * تِتَاب م ْرقَوم * يشَإي ُه
( )1قّّال تعّّاىل :؟<ّلَك إِن تِتَاب
ِ ِ
ُْا اُ ا
ون ؟> .املطففني (.21 ّ18 :)83
المقرب
ا ا ا ُ ا ْا ا ُ ا اا ا ُ ا ا ا ْ ا ْ
اا اْ ا ْ ا ُ ا ْ ا ْ
ا
ا
ِ ؟> .التكّّاثر
ِ * لَر ن اج ِ
حَيم * ثَم لر نإَا عَِ اَل ِقَ ِ
( )2قال تعاىل :؟<ّلَك لو تَ مَون ِع َم اَل ِقَ ِ

(.7 ّ 5 :)102

ا اْاْ ا ُ ُ ا ً
ا ا ا ا ا اُ ْ ااُ
ك ْم ف ْرقانا  ...؟> .األنفال (.29 :)8
ِين آ امنوا إِن تتقوا الل يَل ل
( )3قال تعاىل :؟<يا أيإا اَّل
ا ا ا ا ْ ُ ا ا ْ
ا ْ ا ْ ا ُ ا ُ ُ ِّ ا ْ ا
ا ا ْ ُْ ْ
لل يإَ ِي ق بَه الل بِكَل َش ٍء ع َِيم ؟>.
لل من يؤمِن بِا ِ
( )4قال تعاىل :؟<ما أصاب مِن م ِفيب ٍة إَِل ب ِ ِإذ ِن ا ِ

التغابن (.11 :)64

ا ااْ ا
اا ا ا اُ
يِي ان ُإ ْم ُس ُب ا انا ا إ ان ا
الل لا ام اع الْ ُم ْح ن ا
ِِ ؟> .العنكبوت (.69 :)29
ِين اهي ا مِينا َلإ
( )5قال تعاىل :؟< اَّل
سِ
ِ
ا ْ ا ا ا ا ا ْ ا ا ا ْ ُ ُ ْ ُ ِّ ا ا ُ ْ ا ا ْ ا ا ُ ْ ا ا ا ْ ُ ْ ا ا ْ ُ ا ِّ ُ
ْ
( )6قال تعاىل :؟< إِذ أهذ ربك مِن ب ِِن آ ادم مِن ظإورِهِم ذر تإم أشإيهم لَع أنَسِ ِإم ألسَ ِبَربكم  ...؟>.

األعّّراف ( .172 :)7ي ّ ها العالمّّة الطباطبّّائي إىل العتقّّاد بّّعن لهلنسّّان ُبعّّدين
وجوديني ،ومها ال ُبعد ا ُمللكي (وهو ُبعد تدرجيي ومقّرون بّّالقوة والسّّتعداد وهّّو عّّابر

وسيال) ،وال ُبعد امللكويت (وله وجود مجعي) .وإن ه ه ا ية الكريمة ناظرة إىل هّ ا ال ُبعّّد
الثاين (ال ُبعد امللكويت) ،ويقول :إن الناس يف هّ ه املرحلّّة ليسّّوا يف حجّّاب ،وليسّّوا يف
غفلة عن اهلل سبحانه وتعاىل .وإن ه ه ا ية تشري إىل أن اهلل قّّد فصّّل بّّني النّّاس يف عّّام
امللكوت ،وأشهد كل واحد منهم ع نفسه قائالً« :ألس بّّربكم؟» ،وهّّم بّّدورهم قّّد
أدركوا بمشاهد م الداخلية وبوجداهنم ودون واسطة من قبيّّل الربهّّان والسّّتدلل أن
اهلل سبحانه وتعاىل هو رهبم ،ومن هنا قالوا« :بّ  ،شّّهدنا» .انظّّر :العالمّّة الطباطبّّائي،
السيد حممد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،8ص .323 ّ 306
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إن ال ي حيظّ باألمهيّة يف هّ ا الشّعن ،عبّارة عّن :التفسّري الصّحيح
والدقيق لطريقة الوصول إىل هّ ه املعرفّة ،ومراتّا ومنّازل ومقامّات هّ ا
الطريق ومقتضيات كل واحد مّن هّ ه املراتّا ،وتبويّا أنّواع اإلدراكّات
احلاصلة من ه ا الطريق ،وبيان أحكام ومقتضيات كل واحد منهّا مّن خّالل
عرض خصائه ومعايري التقييم ،وطريقة حكاية ه ه املّدركات عّن الواقّع.
ع الرغم من وجّود املصّادر الزاخّرة بّاملواد يف الّرتاث الثقّايف اإلسّالمي
لست راج املسائل رات الصلة بالبحّ املّ كور ،ل تّزال هنّا الكثّري مّن
األسئلة التي تنتظر اإلجابات ،وهي تتوقع من الباحثني يف ه ا املجال أن يّدلوا
بدلئهم ،ول شك يف أن ه ا سوف يؤدي إىل مزيد من إثّراء أبحّاث التجربّة
الدينية ،ويشكل مرجعية للمفكرين يف ه ا احلقل.
واحلقيقة هي أن الكثّري مّن البّاحثني ّ إرا م نقّل أكثّريتهم السّاحقة ّ يف
حقل التجربة الدينية ،ليسوا حمرومني من التجارب الدينية والعرفانية والروحية
العميقة ،بل ل يمتلكون حت إدراك ًا عميق ًا للحقّل املعنّوي للّدين والتعّاليم
العرفانية (األعم من العرفان النظّري والعرفّان العمّيل) ،والّ ين كّانوا هّم
أنفسهم من العرفاء البارزين ،وخاضوا جتارب دينيّة عميقّة ،قلّام كانّ هلّم
معرفة عميقة بحقول األبستمولوجيا واألبحاث الفلسفية اجلديّدة ول يزالّون
ك لك ،بل إهنم يف األساس ل يشغلون أنفسهم يف ه ه األمور ،ويروهنّا مانعّة
وعقبة دون سلوكهم املعنوي.
إن طريقة احلل للبح الصحيح واملوثوق واملعتمد يف هّ ا احلقّل هّو أن
يكون للباح نفسه ّ بالدرجة األوىل ّ حظ ونصيا ل بعس بّه مّن موضّوع
بحثه ،وأن يكون واجد ًا للتجارب الدينية العميقة ،ثّم حيصّل عّ املزيّد مّن
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التجارب الدينية لآلخرين أيض ًا ،وأن يعنس با ثار العرفانيّة ،وأن حيّيط علّ ًام
باألبحاث العرفانية والفلسفية (من قبيل األبحّاث املعرفيّة) ،وغّري الفلسّفية
(من قبيل :علم النفس) ،املرتبطة بم تل أنواع التجربة الدينية.

برهانُالتجربةُالدينيةُمنُو؛هةُنسرُال يلسوفُاملسل ُمُ
إن املراد مّن التجربّة الدينيّة يف برهّان التجربّة الدينيّة أحيانّ ًا هّو التجربّة
العرفانية (كش

وشهود العرفاء) بالنسبة إىل وجود اهلل تعاىل ،وأحيان ًا ُيّراد بّه

املعن األعم الشّامل جلميّع أنّواع إحسّاس وجّود وحضّور اهلل تعّاىل .إن
لربهان التجربة الدينية الكثري من التقارير يف العام الغّريب ،وفّيام يّيل نشّري إىل
جانا من تلك التقارير:
التقرياارُالول ُ :الّ ) حتّّدث الكثّّري مّّن النّّاس يف الكثّّري مّّن األزمنّّة
واألمكنة امل تلفة ،عن إحساسهم أو جتربتهم لوجود اهلل .ب) من غري املعقّول
تصور أن مجيع هؤلء األش اص قد تعرضوا لل ديعة ،أو كان ما شعروا بّه أو
جربوه جمرد وهم .وبالتايل ف ن اهلل ال ي وقع مورد ًا لتجربة النّاس وشّعورهم
به ،له وجود وحتقق يف اخلارج.
التقريرُالثانُ:إن النّاس يشّعرون بوجّود اهلل وحضّوره ،وهّم يّدركون
إرادته املتعارضة مع إرادا م (بمعن أهنّم يريّدون يف بعّ

األحيّان القيّام

بعمر ،ولكن حتول دون رلك قّوة قّاهرة يستشّعروهنا بوجّداهنم) .1كّام أهنّم
يشعرون بالسكينة والطمعنينة عند تقّبلهم بّاألمر اإلهلّي ،وهّ ا يف حّد راتّه
ُيشكل برهان ًا حمك ًام ع وجود اهلل.
( )1ويف رلك يروى عن اإلمام عيل؟ع؟ ،قوله« :عرف اهلل ّ سبحانه ّ بفسخ العزائم ،وحّّل
العقود ،ونق

اهلمم» .هنج البالغة ،الكلامت القصار ،احلكمة رقم( .250 :املعرب).
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التقريرُالثالث ُ :إن جتارب حضور أو إدرا أو لقاء اهلل ،معتربة يف حد را ا،
ول تشتمل ع أي سلسلة من الستنتاج غري املعتربة أو تقييم الفرضيات .إهنّا
جتعل عدم العتقاد مهم ً
ال.1
ُيعد العالمة جوادي ا ميل من أبرز أسات ة الفلسفة والعرفّان اإلسّالمي،
وقد أبدى رأيه بشكل خاص بشعن التقريرات الغربية لربهان التجربّة الدينيّة،
ومن هنا ف ن التعرف ع آرائه يف ه ا املجال ،جديرة بالهتامم والتعمل.
يرى سّامحته أن التقّارير املوجّودة لربهّان التجربّة الدينيّة ،مّا هّي إل
«مواعظ خطابية وكلامت ل حظ هلا من اإلتقان الربهّاين» ،2وإن سّبا توجّه
مجاعة من العلامء املسّيحيني إىل هّ ا النّوع مّن الرباهّني ناشّ ،مّن «فقّدان
التفكري العقيل ،وضع

مبانيهم الفكرية والفلسفية التامة» .3والنقطّة اجلّديرة

بالهتامم يف مورد التمسك بالتجارب العرفانية لآلخرين يف إثبّات وجّود اهلل،
هو أن شهود العارف إنام يورث اليقني لدى ا خر إرا كان لديّه دليّل وبرهّان
مستقل ع واقعية متعلق رلك الشهود وتلك التجربة.4
كام يتم تقرير برهان التجربة الدينية يف بع

املوارد ع الشكال ا يت:

 .1إن الشهود جتاه حقيقة مقدسة وقيمة أمر ثاب و ُمسلم ،وقد حتقّق هّ ا
النوع من الشهود لبع

األش اص.

( )1انظر :هاب برين ،رونالد وآخّّرين ،خّّدا در فلسّّفه (اهلل يف الفلسّّفة) ،ترمجّّه إىل اللغّّة
الفارسية :هباء الدين خرمشاهي ،ص  1370 ،114 ّ 113هّ ش.
( )2انظر :جوادي آميل ،عبد اهلل ،تبيني براهني اثبات خدا (رشح بّّراهني إثبّّات وجّّود اهلل)،
ص ( .259مصدر فاريس).
( )3انظر :املصدر أعاله.
( )4انظر :املصدر أعاله ،ص .260
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 .2إن ه ا الشهود ل يمكن أن يستند إىل العلل والعوامل الطبيعية.
 .3إن سبا ظهور ه ا الشهود يعود إىل حقيقة ميتافيزيقية.
 .4وع ه ا األساس ف ن ه ه القوة امليتافيزيقية موجودة.
ي ها العالمة جوادي ا ميل إىل العتقاد بعن هّ ا السّتدلل غّري تّام،
ورلك من عدة جهات:
 .1إن ال ين ل يمتلكون حظ ًا من ه ا النوع من الشهود ،قّد يشّككون يف
مقدمته األوىل ،وربام رفضوها.
 .2إن نتيجة ه ا الستدلل تقترص ع إثبات موجّود ميتّافيزيقي ،وهّ ا
املقّّدار ل يكفّّي إلثبّّات واجّّا الوجّّود (ورلّّك ألن كّّل موجّّود
ميتافيزيقي لّيس واجّا الوجّود بالوّورة ،وإن املطلّوب بالدرجّة
األوىل يف براهني إثبات اهلل ،هو إثبات واجا الوجود).
 .3إن املقدمة الثانية من السّتدلل حتتّاج إىل إثبّات؛ إر أن عامّل ظهّور
التجارب الدينية ّ بناء ع بع

النظريات السايكولوجية ّ عبّارة عّن

أمور طبيعية ،من قبيل :الغرائز أو الوجدان الجتامعي.
 .4باللتفات إىل النقطة الثالثة ،يتضح أنه ل يمكن حت لصاحا التجربّة
نفسّّه أن حيصّّل عّ يقّّني بواقعيّّة متعلقهّّا اسّّتناد ًا إىل جمّّرد جتربتّّه
الشهودية فقط ّ إل اللهم يف نوع خاص من الشّهود (الشّهود املعنّوي
وحق اليقيني) ّ وهو يف ه ا اخلصوص حيتاج إىل إقامة برهان عقيل عّ
وجود متعلق شهوده (املشهود).1
يبدو أن النقطة األساسية التي تفرتق فيها هّاتني الّرؤيتني (رؤيّة الفيلسّوف
( )1انظر :املصدر أعاله ،ص .262 ّ 261
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واحلكّّّيم املسّّّلم ،واملّّّتكلم 1املسّّّيحي) ،جيّّّا البحّّ عنهّّّا يف املبّّّاين
األبستمولوجية والفلسفية هلام .فعو ً
ل :إن احلكيم والفيلسّوف املسّلم يسّع إىل
احلصول ع اليقني بمعناه اخلاص (العتقاد الصادق اجلازم الثاب ) ،ول يمكّن
احلصول عليه إل من طريق الربهّان بمعنّاه اخلّاص (يف قبّال القيّاس اخلطّايب
واجلديل واملغالطّة والشّعر ،وكّ لك يف قبّال الّدليل السّتقرائي والتمثّييل).
وثاني ًا :إن ال ي حيظ بالدرجة األوىل من األمهيّة بالنسّبة لّه يف بّراهني إثبّات
وجود اهلل ،هو إقامة مثل ه ا الدليل ع وجود واجا الوجود ،ولّيس موجّود ًا
ميتافيزيقي ًا وما إىل رلك؛ يف حني أن املتكلم املسيحي املعارص يرى أن الوصّول إىل
مثل ه ا الدليل وه ه النتيجة ّ يف ظل قبوله بّالكثري مّن املبّاين األبسّتمولوجية
السائدة يف فلسفة الغرب ّ أمر ًا غري ممكّن ،وإن الّ ي يّراه احلكّيم املسّلم أمّر ًا
متحقق ًا ورضب ًا من حتصيل احلاصل ،هو بالنسبة إىل املتكلم املسيحي طموح بعيّد
املنال ،ومن هنا ف نه يتمسك هب ا النوع من األدلة ،ويمكّن هلّا بطبيعّة احلّال أن
تورثه الطمئنان ،وع الرغم من أهنا ل تروي غليله ولكنها صف من عطشه.
ومن هنا يتضح أنه من خالل التمسك بعصل الشّهادة (أو عّ حّد تعبّري
علامء أصول الفقه :حجية خرب الثقة) ال ي يّتم السّتناد إليّه إلثبّات مّدع
أصحاب التجربة الدينية والشهودية ،ل يمكّن اإلجابّة عّن املالحظّة األوىل
للحكيم والفيلسوف املسلم؛ ألن ه ا النوع من األصول ل يفيد اليقني املنشّود
له أبد ًا ،كام أن اخلرب املتواتر يف هناية املطاف إنّام يوجّد يقينّ ًا معرفيّ ًا ،ول يفيّد
اليقني املنشود من قبل احلكيم املسلم.
( )1يعيت إطالق مصطلح املتكلم ع أش اص من أمثال وليم ألستون وريتشارد سويني برين
من باب املجاز والتوسع يف مفهوم الكالم واملتكلم.
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وبطبيعة احلال يمكن اإلجابة عن املالحظة الثانية ،بالقول :إهنم يف مثل ه ه
الرباهني ل يسعون ع الدوام إىل إثبات واجا الوجود ،ويف كل برهان يتوقّع
احلصول ع نتيجة تتناسا مع املقّدمات ،كّام ركّر األسّتار الشّيخ الشّهيد
مرت ،املطهري ه ه النقطة ،ورلك يف جوابّه عّن نظّري هّ ا اإلشّكال عّ
برهان النظم ،حي قال:
ُ«انُقيمةُبرهانُالنسمُتكمنُيفُأنهُيرشدناُالُحدودُماُوراءُالطبيعااةُ.انُ
هذاُالربهانُيثباُهذاُاملقدارُفقطيُوهوُأنُهناكُماااُوراءُهلااذهُالطبيعااةيُ
درك]ُ
وأنُهذهُالطبيعةُمسخرهُهل ُذاُالوراءيُوأنُاملاااُوراءُمستَشااعرُ[وما َ
بالذاتيُومستَشعرُبأفعالهُ.وأماُالقولُبأنُهذاُاملاُوراءُوا؛بُأوُممكن؟ُ
حادثُأوُقديم؟ُواحدُأوُمت ُكثر؟ُحمدودُأوُغريُحمدود؟ُوهلُهناااكُتناااهُ
لعلمهُوقدرتهُأمُال؟ُ ُكلُذلااإُخااارجُعاانُنطااااُهااذاُالربهااانُ.فهااذهُ
املسائلُانامُتقعُعىلُ ُعاتقُال لس ةُاإلهليةيُوال لسا ةُاإلهليااةُباادورهاُانااامُ
ت ُ»ُ.ُ 1
تثباُهذهُالمورُبرباهنيُأخر ُ

من رلك أن (ديفيس) ّ 2ع سبيل املثال ّ قد بني حدود ما ُيتوقع مّن برهّان
التجربة الدينية بشكل كامل ،وب لك فقد حال دون ورود ه ا اإلشكال.
إن املالحظّّة الثالثّّة نّّاظرة إىل التقّّارير الناقصّّة املّّ كورة يف مقّّالت
املوسوعات ودوائر املعارف عن برهان التجربة الدينيّة ،3ل أن صّحة املقدمّة
( )1املطهري ،مرت ،،جمموعه آثار (األعامل الكاملة) ،ج  ،1ص  ،55انتشّّارات صّّدرا ،ط
 ،6طهران 1374 ،هّ ش.
(2) Davis, Caroline Franks (1989), The Evidential Force of Religious Experience
Oxford, Oxford University Press, pp. 190 _ 192.
( )3انظر :جوادي آميل ،عبد اهلل ،تبيني براهني اثبات خدا (رشح بّّراهني إثبّّات وجّّود اهلل)،
ص ( .259مصدر فاريس).
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الثانية من الربهان غّري قابلّة لهلثبّات مّن وجهّة نظّر احلكّيم والفيلسّوف
املسلم ،وأن النظريات السايكولوجية تشتمل ع احّتامل الصّدق بالنسّبة إىل
مجيع التجارب الدينية.
إن املالحظة الرابعة ناظرة إىل نقطة هامة يف تبويا التجارب العرفانية .يرى
احلكّّيم والفيلسّّوف املسّّلم «أن الشّّهود لّّه مراتّّا ومراحّّل خمتلفّة ،وإن
صاحا الكش

يف مرتبة الشهود ،إنام حيصل عّ اليقّني يف بعّ

املراحّل،

وإن الشهودات اجلزئية واملتزلزلة حت يف أثنّاء املشّاهدة ل تقّرتن بّاليقني».1
وع ه ا األساس يمكّن تقسّيم الشّهودات يف تبويّا كّيل ّ بلحّاظ نّوع
متعلقها ّ إىل جمموعتني:
أ) الشهودات اجلزئية املرتبطة باألمور النازلّة واملراتّا اخلياليّة والطبيعيّة
للعام .يف ه ه الشهودات يكون رات املشهود متزلزلً ،ويكّون شّهوده
تبع ًا لّ لك يف معّرض التبّديل والتغيّري .ويف هّ ه الشّهودات تكّون
احلقيقة املشهودة أمر ًا حمدود ًا ،ومن هنا «تعمل قوة الوهم واخليّال ،عّ
فسح املجال لل دعة والتمويه ،وتعمل ع ترسية أحكام وآثار احلقّائق
واألمور املحدودة من موطن إىل موطن آخر ،وب لك حيدث فصّل بّني
ما يتحقق يف خيال العام املنفصل ومّا حيّدث نتيجّة لتّدخل الّوهم يف
اخليال املتصل للش ه املشاهد ،ومن حينها حيصل ل ات الشاهد شّك
وتردد يف تش يه احلق والباطل يف مشهوداته».2
ب) الشهودات التي يشتمل املشهود فيها ع كلية وثبات ،وتكون مصّونة
( )1انظر :املصدر أعاله ،ص .262 ّ 259
( )2انظر :املصدر أعاله.
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من التزلزل والضطراب .واملراد من الكلية هنا هي الكليّة السّتيعابية
دون املفهومية .يف ه ا النوع من املوارد يصل الشاهد (صاحا التجربّة
العرفانية) إىل حقيقة عقلية (جمردة) ع نحو حضوري (ل حصّويل)؛ إر
«أن رضورة صدقها بوصفها حقيقّة موضّوعية وخارجيّة بالنسّبة إىل
اإلنسان الشاهد ع املحيط ،هي بحيّ ل يبقّ معهّا متسّع للشّك
والرتديد فيها».1
والنقطة اجلديرة بالهتامم هي أنّه يف ضّوء الشّهودات مّن النّوع الثّاين،
يصبح متييز الصحيح واخلطع واحلق والباطّل يف دائّرة شّهودات النّوع الثّاين
(الشهودات اجلزئية) ميسور ًا ،وتعمل القوى الومهيّة واخلياليّة لهلنسّان عّ
الصور الربزخية واخليالية بام يتناسا مع العقول .ويف مثّل هّ ه احلالّة
إظهار
َ
يتناغم اخليال املتصل مع اخليال املنفصل ،وبعد إلغّاء الفاصّلة تّّنرش شّمس
اليقني أشعتها حت إىل أدن مراتا الشهود .إن صاحا التجربة يف هّ ا املقّام
شاهد واصل ،وحيثام نظر ل يرى غري احلق ،ول يعرتيه أي شك أو تّردد يف مّا
يعثر عليه من احلق أبد ًا.
ومن هنا يتضح أن القيمّة املعرفيّة جلميّع التجّارب الدينيّة ،بّل ومجيّع
التجارب العرفانية ّ ل يف نفسها ول بالنسبة إىل األش اص امل تلفني ّ ليسّ
ع نسق واحد .لو أن صاحا التجربة كان عارف ًا واصالً؛ بحي كان واصّ ً
ال
إىل شهود احلقائق العقلية ،وكان بعبارة أخرى حاصّ ً
ال عّ الشّهود املعنّوي
بصلا حقّائق الوجّود ،وإل «ف نّه
وحق اليقيني ،ف ن مشاهداته سوف تربطه ُ
سوف يتنكا الطريق بشهوده ،و ...يكون ضالً يف شهوده؛ إر ل يستطيع متييّز
( )1انظر :املصدر أعاله ،ص .261
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الطريق من عدمه» .1يمكن ملثل ه ا الش ه ّ بطبيعة احلال ّ بعد إمتام اجل بّة
أو يف سياق البح عن اخلالص من رش الشياطني املهيمنة عليه ،أن يميز احلّق
من الباطل بواسطة معايري من قبيل تطابق الشهود مع العقل والّّرشيعة أو مّن
خالل الرجوع إىل األستار الواصل.
وأما إرا أغلق الش ه ع نفسه طريق الربهّان العقّيل لتمييّز احلّق مّن
الباطل بسبا املباين املعرفية اخلاصة التي اختارها ،وكان ل يزال مّرتدد ًا يف أمّر
الرشيعة ،وم يكن له أستار كامل يرشده ،ف ن شّهوداته اجلزئيّة سّوف تكّون
بالنسبة له فاقدة ألي قيمة معرفية.
وع ه ا األساس ف ن «ه ا النوع من الشّهودات والتجّارب الش صّية
ّ من وجهة نظر احلكيم والفيلسوف املسلم ّ مع كّل الضّطرابات املوجّودة
بني بعضها وتضارهبا مع جتارب األش اص ا خّرين ،كلهّا حقّائق مهّزوزة
ومضطربة ،ل تضّمن إل موضّوع الفرضّيات والنظريّات التطبيقيّة لعلّامء
النفس واملنظّرين املّاديني واحلسّيني .بمعنّ أن باإلمكّان حتليلهّا بوصّفها
موضوع ًا للمعرفة ،ول تندرج يف حد را ا ضمن املعارف املنطقية».2
ومن هنا يتضح أن قس ًام واحد ًا من التجارب الدينية فقط هّو الّ ي حيظّ
بالقيمة املعرفية ،ورلك ألش اص بعينهم من أصحاب التجربّة .وا ن يتعّني
ع احلكيم املسلم أن جييا عن ه ا السؤال ،وهو أولً :هل هنّا مّن طريّق
إلحراز وجود ه ا النوع من التجارب بني الناس؟ وثاني ًا :إرا كّان وجّود هّ ا
النوع من التجارب ثابت ًا ،فهل يمكن أن حيتّوي عّ قيمّة معرفيّة بالنسّبة إىل
( )1انظر :املصدر أعاله ،ص .263
( )2انظر :املصدر أعاله ،ص .264
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ا خرين أيض ًا ،بمعن أن ُيطلعهم بشكل وآخر ع وجود متعلقاته؟
من الواضح أن اجلواب إرا كان باإلجياب ،سوف يتم متهيد األرضية لطّرح
صورة صّحيحة عّن برهّان التجربّة الدينيّة ،بحيّ يكّون مّورد ًا لقبّول
الفيلسوف املسلم أيض ًا .مع اللتفات ّ بطبيعّة احلّال ّ إىل املحّدوديات التّي
سبق اإلشارة إليها يف ه ا الشعن.

النتيج ُةُ
ع الرغم من أن ما يتم طرحه حالي ًا حت عنوان برهان التجربة الدينية ،ويتم
بيانه بتقارير متنوعة من قبل أشّ اص مّن أمثّال ولّيم ألسّتون وريتشّارد
سويني برين ،إنام يتناسا مع الفضاء املعريف والثقايف السائد يف العّام الغّريب،
ولكن يمكن العمّل ّ مّن خّالل توظيّ

مبّاين الفكّر اإلسّالمي ّ عّ

إخضاعه للنقد والبحّ والتقيّيم ،ويف إطّار بيّان نواقصّه ونقّاط ضّعفه
وتكميله وترميمه ع أساس مباين احلكمة اإلسالمية ،يمكن لنا أن نقّدم لّه
تقرير ًا مناسب ًا ومقبّولً ،وبّ لك نعمّل عّ بسّط وتوسّيع دائّرة مسّائل
اإلهليات اإلسالمية ،وحتقيق التعاطي والتعامل الثقايف الّ ي كّان ول يّزال
موجب ًا لنامء وازدهار الثقافة اإلسالمية.
ومما تقدم ،يمكن الوصول إىل النتائج أدناه:
 .1إن انتشار برهان التجربة الدينيّة عّ وجّود اهلل ،واكتسّابه أمهيّة بّني
فالسفة الدين يف الغرب ،ول سيام تعكيد الفالسفة املؤمنني باهلل عليه ،إنام
يعيت بتعثري من اخللفية املعرفية والثقافية اخلاصة التّي شّاع يف الغّرب
بعد عرص النهضة ،ول سيام يف القرنني األخريين.
 .2إن ه ا الربهان م ينترش أو ُيعرف بني الفالسّفة واملتكلمّني املسّلمني،
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وإن أقيم أدلة ع وجود اهلل ،يمكن مقارنتها مع بع

تقّارير برهّان

التجربة الدينية.
 .3حيتل برهان التجربة الدينية ّ من وجهة نظر احلكيم والفيلسّوف املسّلم ّ
مرتبة أدن من الرباهني الفلسفية اخلالصة ،من قبيّل :برهّان الوجّوب
واإلمكان ،وبرهان الصديقني ،وهو قاصّّر عّن إفّادة اليقّني املنطقّي
التام ،ومن هنا ف ن إطالق عنوان «الربهان» ّ بمعناه الفني املنطقي ّ عّ
ه ا الدليل ،ل خيلو من تسامح.
 .4ومع رلك كله ،يمكن تتميم وتكميل برهن التجربة الدينية ،والسّتفادة
منه يف مواجهة األشّ اص الّ ين يرفضّون املبّاين املعرفيّة للفالسّفة
اإلسّّالميني ،ويفكّّرون يف ضّّوء الفضّّاء املعّّريف الغّّريب ،مّّن بّّاب
«وجادهلم بالتي هي أحسن».

مناقشة أدلة القائلني باحلجيّة املعرفية
للتجربة الدينية

1

دُ.منصورُنصري ُ2

اخلّلص ُةُ
إن مناقشة أدلة القائلني بحجية التجربة الدينية يف إثبات متعلقها ،تشكل حمور
أبحاث ه ه املقالة .وقد بحثنا ه ه األدلة ضمن مخّس جمموعّات منفصّلة،
وهّّي ع ّ نحّّو ا يت .1 :السّّتدلل مّّن طريّّق تشّّبيه التجربّّة الدينيّّة
بالتجارب احلسية .2 .الستدلل من طريق أصل تبسيط العقيدة والشّهادة.
 .3الستدلل من طريق اسّتنتاج التفسّري األفضّل .4 .اسّتدلل غّوتينج
املعدل .5 .الستدلل بواسطة اعتبار التجربة الدينية عل ًام حضوري ًا .إن مجيّع
ه ه األدلة تعاين من بع

اإلشكالت اخلاصة ،وسوف نتعّرض إىل بحّ

كل واحد منها يف حمله .وبّالنظر إىل اإلشّكالت التّي سّوف يّتم طرحهّا
( )1ه ه املقالة نرشت يف جملّّة فصّّلية «انديشّّه نّّوين دينّّي» ،السّّنة التاسّّعة ،العّّدد ،35
الصفحات  45إىل  ،62شتاء  2014م.
ترمجة :حسن عيل مطر
( )2أستار مساعد يف جامعة طهران ،برديس فارايب.
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 ونسّتنتج منهّا حجيّة خاصّة،سوف نرد حجية التجربة الدينية بشكل عام
.وحمدودة

ُبيانُاملسأل ُة
 هل يمكّن للتجربّة الدينيّة أن: هو،إن من بني أهم املسائل يف التجربة الدينية
تكون قرينة ع إثبات متعلقها؟ وهل التجربة الدينية تثب أحقيقّة الواقعيّات
،املدعاة أو وجود متعلقها وموضوعها؟ ُتطّرح يف هّ ا الشّعن رؤيتّان كليتّان
، يّرون أن اجلّواب عّن هّ ا السّؤال موجّا،فالسفة الدين

 إن بع:ومها

 إن هّؤلء الفالسّفة يّدافعون يف.ويقبلون باحلجية املعرفيّة للتجربّة الدينيّة
.احلقيقة عن القيمة القرينية للتجربة الدينية
ً ّ ك،ويمكّن أن نعّّد مّن بّّني هّؤلء الفالسّّفة
،1 كّاريل دونبّّارد:ال مّّن
،6 وبّّييل،5 وجّّيلامن،4 ّ ووينراي،3 وكيّ ينّّدل،2وريتشّّارد سّّوين بّّرين
(1) Broad, C.D, 1939: "Arguments for the Existence of God. II," The Journal of
Theological Studies, XL, 157 _ 167; Broad, C.D, 1969: Religion, Philosophy,
and Physical Research, New York: Humanities Press. P. 17 _ 73.
(2) Swinburne. Richard, 2004, The Existence of God, rev. ed. Oxford: Clarendon
Press.
(3) Yandell, Keith, 1993. The Epistemology of Religious Experience, NewYork:
Cambridge University Press.
(4) Wainwright, 1981. Mysticism: A Study of Its Nature, Cognitive Value, and
Moral Implications, Madison, WI: University of Wisconsin Press, Chapter 3.
(5) Gellman Jerome., 1997. Experience of God and the Rationality of Theistic
Belief, Ithaca, N. Y., Cornell University Press.
(6) Baillie, John. 1939. Our Knowledge of God, Oxford: Oxford University
Press.
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وجريي غوتينج ،1وإرنس هوكينج.2
ومن ناحية أخرى أنكر بع

العلّامء ا خّرين احلجيّة املعرفيّة للتجربّة

الدينية ،ومن بني هؤلء :مايكل مارتن ،ومّاثيو بّاغر ،3وولّيم راو ،4ووالس
ميتسون ،5وألسدير مك إينتاير.
إن الغاية الرئيسة من ه ه املقالة هي بحّ ومناقشّة بعّ

أدلّة القّائلني

بحجية التجربة الدينية.

مناقشةُأدلةُالقائلنيُباحلجي ُةُ
يمكن القول إن األدلّة التّي أقامهّا القّائلون بقرينيّة التجربّة الدينيّة لتعييّد
وإثبات متعلق التجربة الدينية ،تندرج ضمن مخس جمموعات كليّة ،وفّيام يّيل
سوف نبح كل واحد منها بشكل منفصل.

ُأ ُ)ُاالستداللُبواسطةُتشبيهُالتجربةُالدينيةُبالتجربةُاحلس ّي ُةُ
لقد أكد فالسفة مّن أمثّال ألسّتون ووينرايّ عّ املاهيّة «احلسّية» للتجربّة
الدينية ،وأقاموا أدلة يمكن تسميتها بّ «الستدلل بواسطة تشبيه التجربة الدينيّة
(1) Gufting, Gary, 1982. Religious Belief and Religious skepticism, University of
Notre Dame press.
(2) Hocking, William, E., 1912. The Meaning of God in Human Experience: A
Philosophy Study of Religion, New Haven: Yale University Press.
(3) Bagger, Matthew C. 1999. Religious Experience, Justification, and History,
Cambridge, England: Cambridge University Press.
"(4) Rowe, William. 1982. "Religious Experience and the Principle of Credulity.
International Journal for Philosophy of Religion, 13: p. 85 _ 92.
(5) Matson,Wallace, in: Pojman, Louis, p., ed., 1986.

ُُ❖ُُ230التجربةُالديني ُة

بالتجربة احلسية» ،أو بعبارة أخرى« :1الستدلل بواسطة اإلدرا احلس».
لقد كان ألسنون هو الفيلسوف الديني األول واألبستمولوجي البارز ال ي
ي كر ه ا الستدلل ،ثم جاء بعده آخرون مّن أمثّال ولّيم وينرايّ وقّاموا
برشحه وتفصيله .وفيام ييل سوف نعمل أولً ع ركر تفسري وينراي  ،وننتقّل
بعد رلك إىل ركر تفسري ألستون.
يعمل وليم وينرايّ عّ قيّاس التجربّة الدينيّة عّ التجربّة احلسّية،
ويقول :كام أن جتربة الشجرة جتعلني أعتقد بوجود الشجرة ،ك لك فّ ن جتربّة
اهلل بدورها جتعلني أعتقد بوجود اهلل .صحيح أن هنّا اختالفّات بّني هّاتني
التجربتني؛ إل أن نقاط التشابه بينهام من الكثرة بحي تكفي لالعتقّاد بوجّود
اهلل؛ من رلك ع سبيل املثال أن كال التجّربتني حتتّوي عّ خصيصّة رهنيّة
«( »noeticبمعن أن كلتامها ترتبط بمحتويات ال هن ،ومن بينهّا :املعتقّدات،
والرغبات ،والق َيم ،وما إىل رلك) .فهو يّرى أن كلتّا التجّربتني تشّتمل عّ

متعلّّق إدراكّّي ،وكلتامهّّا تتضّّمن وضّّعية األمّّور التّّي يمكّّن اختبارهّّا
والتحقيق حوهلا بشكل وآخر.2
وقد أكد وينراي ّ من خالل بيان بع

خصائه التجربة احلسّية ّ عّ

أن تبلور العقائد الناظرة إىل اهلل ع أساس التجربة الدينيّة ،تشّتمل عّ هّ ه
اخلصائه أيض ًا؛ بمعن :
(1) Gellman, Jerome, 2005: "Mysticism And Religious Experience",
in:Wainwright, William J. (Editor), The Oxford Handbook of Philosophy of
Religion. P. 154 _ 155.
(2) Wainwright, 1981, Mysticism: A Study of Its Nature, Cognitive Value, and
Moral Implications, Madison, WI: University of Wisconsin Press, Chapter 3.
P. 70 _ 72.
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 .1إن التجربة الدينية تؤدي إىل توفري األرضية كّي نصّل إىل متعلقهّا (اهلل
وارتباط اهلل باإلنسان).
 .2إن خمرجّّات التجربّّة الدينيّّة (املسّّيحية) حتتّّوي عّّ تنّّاغم
وانسجام متبادل.
 .3إن خمرجا ا تنسجم مع خمرجات سائر األعامل اإلدراكية الثابتة.
 .4إن تبلّّور العتقّّاد ع ّ أسّّاس التجربّّة الدينيّّة ثاب ّ مّّن الناحيّّة
الجتامعية ،وقد ترسخ بعمق يف حياة الكثري من األش اص.
 .5إن التجربة الدينيّة (املسّيحية) ،ل حتتّوي عّ خصيصّة الدقّة والتقيّيم
ال هني ،بيد أن ه ه الختالفات ل تو بعصل الوثوق هبا والعتامد عليها.
وقد عمد جيلامن إىل تل يه السّتدلل بواسّطة اإلدرا احلّّس ،عّ
النحو أدناه:1
 .1إن جتربة اهلل حتتوي ع تركيبة فاعّل معّريف /متعلّق 2حيظّ بمحتّوى
ظاهرايت يعرب عن متعلق التجربة .كام أن الفاعل املعريف يطرح يف إطار هّ ا
النّّوع مّّن التجّّارب مّّدعيات صّّادقة .يضّّاف إىل رلّّك أن هنّّا يف
التجارب املرتبطة بوجود اهلل ّ كام يف اإلدرا احلّس لصار موقّ بشّعن
التجربة العرفانية أو التجربة الدينية هلل ّ طرق ًا أو مسارات عرفانية ،ويمكن
لنش اص ا خرين بدورهم أن يسّلكوا مسّار ًا عرفانيّ ًا مناسّب ًا ،بغيّة
(1) Gellman, Jerome, 2005: "Mysticism And Religious Experience",
in:Wainwright, William J. (Editor), The Oxford Handbook of Philosophy of
Religion. P. 154 _ 155; Gelman, Jerome, 2001: Mystical Experience of God: A
Philosophical Enquiry, London: Ashgate Publishers. P. 112.
(2) Subject-object structure.
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تقيّيم واختبّار مّدعيات رلّك الفاعّل املعّريف .ويف مجيّع هّ ه الطّرق
واملسارات تكون جتربة اهلل مشاهبة للتجربة احلسية.
 .2إن التجارب شبه احلسية ،تعترب (يف احلد األدن ) قرينة لتعييّد اعتبارهّا.
فعن يبدو لش ه أنه يعيش جتربة موضوع ما ،هلو دليل ع أن يرى أنّه
قد حصل حقيقة ع مواجهة جتريبية مّع رلّك املوضّوع .1وعّ هّ ا
األساس ُتعد جتربة اهلل (يف احلد األدن ) قرينة ع تعييد اعتبارها.
 .3إن التامهي والتناغم بني مّدركات األشّ اص امل تلفّني يف األمكنّة
واألزمنة ،والتقاليد واألعراف املتنوعة ،يؤدي إىل ارتقاء وزيادة القرينة
املؤيدة لعتبار تلك املدركات .ومن هنا ف ن التوافّق بشّعن التجّارب
املرتبطة باهلل ّ والتي تتحقّق يف خمتلّ

الرشّائط املتنوعّة ّ تّؤدي إىل

زيادة قرينيتها.
 .4إن اعتبّّار التجربّّة الدينيّّة أو العرفانيّّة ،يمكّّن لّّه أن حيصّّل مّّن
طريق التداعيات التي ترتكها هّ ه التجّارب يف حيّاة الشّ ه الّ ي
يعيش التجربة.2
ُ .5يستنتج من املقدمة األوىل إىل املقدمة الرابعة ،قرينة أولية مؤيّدة لعتبّار
(بع

) التجارب املرتبطة باهلل.

طبق ًا هل ا الستدلل يكون النظر إىل واقعية التجّارب الدينيّة يف احلصّيلة
(1) Swinburne, Richard, 2004: The Existence of God, rev. ed. Oxford: Clarendon
Press. P. 254.
(2) Wainwright, 1981: Mysticism: A Study of Its Nature, Cognitive Value, and
Moral Implications, Madison, WI: University of Wisconsin Press, Chapter 3.
P. 83 _ 88.
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النهائية تابع للقوة األولية للتجربّة الدينيّة والقّرائن املناسّبة األخّرى وقّوة
األمثلة املناقضة التي تقام إىل الضد من اعتبارها.1
إن من بني األش اص ا خرين ال ين يعتربون التجربة الدينية مّن سّنخ
التجربة احلسية ،هو وليم ألسّتون .فهّو يّرى أن التجربّة الدينيّة يف مّورد
املعتقدات الدينية تشتمل ع رات الدور املعريف ال ي يشّتمل عليّه اإلدرا
احلس يف مورد املعتقدات الناظرة إىل األمور احلسية؛ وع ه ا األسّاس كّام
أن اإلدرا احلس هو املبن الرئيس ملعرفتنّا بالعّام الطبيعّي ،فّ ن التجربّة
الدينية بدورها متثل املبن الرئيس ملعرفتنّا بّاهلل .ويف كلتّا التجّربتني تكّون
بع ّ

املعتقّّدات أساسّّية وبعضّّها ا خّّر غّّري أسّّايس .وإن املعتقّّدات

األساسية هي انعكاس مبارش لتجربتنا .إن العتقاد األكثر جوهريّة يف دائّرة
التجربة احلسية هو العتقاد بواقعية العام املادي ،وبالتناظر معه ف ن العتقّاد
األكثر جوهرية يف الدائرة الدينية هو العتقاد بالواقعية الالهوتية .وه ا األمر
يصدق بشعن املعتقدات اجلزئية أيض ًا؛ أي كام أن هنا معتقدات جزئية حسية
(من قبيل :شجرة التفاح التي نراها أمامنا) ،كّ لك هنّا معتقّدات جزئيّة
دينية متثل انعكاس ًا للحظات من التجربة (من قبيل« :إين أشعر بحضور اهلل يف
ه ا املكان»).
ولكي يدعم ألستون رأيه ،ف نه يؤكد ع أنواع التشابه املوجّودة بّني اإلدرا
احلس والتجربة الدينية؛ وإن ه ه األنواع من الشبه ،عبارة عن :أ) الشبه يف البنيّة؛
بمعن ّ إن كلتّّا التجّّربتني تشّّتمل ع ّ ثالثّّة أجّّزاء ،وهّّي .1 :املّ ِ
ّدر ؛ و
(1) Gellman, Jerome, 2005: "Mysticism And Religious Experience",
in:Wainwright, William J. (Editor), The Oxford Handbook of Philosophy of
Religion. P. 155.
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ِ
املّدر هّو الشّ ه الّ ي
املدر ؛ و .3الظاهر .ويف التجربة احلسية يكون
َ .2
واملدر هو األمر الّ ي صّاض جتربتّه ،والظّاهر هّو الّتجيل
خيوض التجربة،
َ
ال ي يظهر لل هن عّن األمّر املجّرب .ورات هّ ا األمّر يصّدق بالنسّبة إىل
التجربة الدينية أيض ًا ،مع فارق أن املجرب أمر مقدس ،والظاهر هو جتيل وظهّور
األمّّر املقّّدس .ب) التشّّابه يف مبنائيّّة بع ّ

املعتقّّدات؛ بمعن ّ أن بع ّ

املعتقدات األساسية يف كلتا التجربتني يتم توجيههّا وتربيرهّا مبّارشة بمسّاعدة
التجربة رات الصلة ،ثم يتم تربير وتوجيه سائر املعتقّدات عّ أساسّها .ج) إن
األصل األويل يف كلتا التجربتني هو القبول هبام؛ بمعن أنه مّا دام ل يوجّد دليّل
ع اإلنكار ،سيكون العتقاد بمحتوى كلتا التجربتني مّربر ًا .د) حساسّية كلتّا
التجربتني جتاه التجربة (كام تقدم يف املورد السابق).
ومن ناحية أخرى ي ها ألستون إىل العتقاد بعن التجربة الدينية والتجربّة
احلسية ،كالمها أمر اعتقادي .وإن تربير كل أمر اعتقادي عرضة للدور املعّريف؛
بمعن أنه ل يمكن إثبات قابليته لالعتامد بشكل مستقل .ومن هنا ف نه يقر بّعن
األدلة املرتبطة بتوجيه التجربة الدينية دورية؛ ولكنه يعتقد بّعن األدلّة املرتبطّة
بتوجية قابلية اإلدرا احلسّ لالعّتامد هّي األخّرى عرضّة لّ ات مشّكلة
الدور .كيّ

يمكّن لنّا أن نثبّ أن الشّجرة التّي نراهّا ،باسّت دام سّائر

املعطيات احلسية (أو املعطيات احلسية لنّا أو ا خّرين) هّي شّجرة حقيقّة؟
وه ا يعني رات الدور .ولكن ع الّرغم مّن هّ ه الدوريّة ،ف ننّا نّادر ًا مّا
نشكك يف إمكان العتامد ع اإلدرا احلس .وع ه ا األساس ف نّه بّالنظر
إىل أن التجارب الدينية تشبه سائر التجارب اإلدراكية ّ مثل اإلدراكات احلسّية ّ
ل ينبغي الشك يف التجارب الدينية أكثر من سائر التجّارب؛ إل إرا تّم إثبّات
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عدم إمكانية العتامد عليها.1
والسؤال هنا :إرا كان توجيه اإلدرا احلس عرضة للّدور؛ فّام هّو دليّل
العتامد ع املدركات احلسية؟ نحصّل عّ اإلجابّة عّن هّ ا السّؤال مّن
وينراي  .2فهو ي كر ل لك أربعة أدلة ،لي ها بعد رلك إىل العتقاد بّعن هّ ه
األدلة األربعة جتري يف مورد إدرا التجربة الباطنية والدينية أيضّ ًا؛ ومّن هنّا
جيا العتامد ع التجربة الباطنية كام يتم العتامد ع التجربة احلسّية .وهّ ه
األدلة األربعة عبارة عن:
 .1إن ه ه املدركات حتظ بانسجام وتنّاغم داخّيل؛ بمعنّ أن خمرجّات
ه ه املدركات حتظ بانسجام وتناغم متبادل فيام بينها.
 .2إن خمرجّّات املّّدركات احلسّّية منسّّجمة بّّدورها مّّع سّّائر أعاملنّّا
العتقادية أيض ًا؛ من رلك ّ ع سبيل املثال ّ أن عقائد اإلدرا احلّّس
منسجمة مع عقائد ال اكر وك لك العقائد القائمة ع الستنتاج أيض ًا.
 .3إن التصديق باإلدرا احلس ثاب من الناحية الجتامعيّة؛ بمعنّ أنّه
مورد للقبول ع نطاق واسع ،واستحكم بعمق يف حياة ال ين يعملّون
ع توظيفه.
 .4إن اإلدرا احلّس يف حد راتّه يؤيّد هّ ا األمّر؛ بمعنّ أن خمرجاتّه
بنفسها تؤيد ه ا العتامد .ومع اللتفات إىل ه ه اخلصّائه ،إرا م تقّم
(1) Alston, William P., 1991: Perceiving God: The Epistemology of Religious
Experience, London: Cornell University Press. P. 112 _ 115.
(2) Wainwright, 1981: Mysticism: A Study of Its Nature, Cognitive Value, and
Moral Implications, Madison, WI: University of Wisconsin Press, Chapter 3.
P. 127 _ 1288; Wainwright, 1999: Philosophy of Religion, 2nd ed., NewYork:
Wadsworth. P. 112 _ 115.
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هنا أدلة فلسفية قوية ع الشك والرتديد بشعن إمكانيّة العّتامد عّ
العتقاد احلس ،كان العتامد عليه معقولً.
وبطبيعة احلال ف ن أستون ل يدعي أن التجربة الدينية هي الطريّق الوحيّد
املؤدي إىل معرفة اهلل ،كام أن اإلدرا احلس بّدوره لّيس هّو الطريّق الوحيّد
ملعرفة العام الفيزيقي .بيّد أنّه يقّول :كّام أن اإلدرا احلّّس يمثّل الركيّزة
األصلية 1ملعرفة العّام الفيزيقّي ،فّ ن التجربّة الدينيّة بّدورها متثّل الركيّزة
األصلية ملعرفة اهلل .يرى ألستون أن حكمنا بشعن مقدار العّتامد عّ التجربّة
الدينية جيا أن يكون مساوي ًا لعتامدنا ع التجربة احلسية؛ ولو رها بنا الظّن
إىل القول بعن التجربة الدينية ل متتلك القدرة عّ توجيّه املعتقّدات الدينيّة،
سوف نكون مصابني بنوع من الستبداد بالرأي والعصبية ضد التجربة الدينية.
ومن هنا ف ن يعمل ع توجيه املحور الرئيس ألبحاثه نحو ه ا الجتّاه القائّل
بعن اإلدرا احلس كام يشكل مبن لتوجيّه معتقّداتنا بشّعن العّام الفيزيقّي،
جيا القول ّ بحكّم العقّل واإلنصّاف ّ إن التجربّة الدينيّة بّدورها مبنّ
لتوجيه اعتقادنا بشعن اهلل.2
لقد أكد الناقدون يف مناقشتهم لرأي ألستون ع اختالفات التجربة الدينية
عن التجربة احلسية .إر يرى هّؤلء الناقّدون أن هنّا اختالفّات هامّة بّني
التجربة احلسية أو اإلدرا العادي وبني التجربة الدينية؛ من رلك يمكّن ّ عّ
سبيل املثال ّ اإلشارة إىل موارد الختالف ا تية يف ه ا الشعن:3
(1) Essential basis.
( )2انظر :بيرتسون ،مايكل ،وآخرين ،عقل واعتقاد ديني ،ترمجّّه إىل اللغّّة الفارسّّية :أمحّّد
نراقي وإبراهيم سلطاين ،ص  ،238 ّ 237نرش :طرح نو ،ط  ،1طهران 1376 ،هّ ش.
( )3انظر :املصدر أعاله ،ص .48 ّ 44
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 .1إن اإلدرا احلس جتربة مجاعية؛ وأما التجربّة الدينيّة فهّي رات دائّرة
شمولية ضيقة.
 .2يمكن احلصول ع جتربة حسية يف مجيع احلالت ،وأما التجربة الدينيّة
فال حتدث إل يف حالت ضيقة وحمدودة جد ًا.
 .3يف التجربة احلسية يكون اإلنسان فاعالً؛ بمعنّ أن ب مكانّه أن حيصّل
ع جتربة حسية مت شّاء ،وأمّا يف التجربّة الدينيّة فهّو منفعّل ،ول
يمكن له احلصول ع جتربة دينية مت ما أراد.
 .4إن التجربة الدينة رسيعة الزوال ،إل أن التجربة احلسية ثابتة.
 .5إن اإلدراكات احلسية لكل ش ه تعضد بعضها ،يف حني أن التجارب
الدينيّّة للش ّ ه ليس ّ ك ّ لك .يضّّاف إىل رلّّك أن لنش ّ اص
إدراكات حسية متشاهبة عن متعلقات إدراكا م؛ بمعن أن للجميع فّيام
يتعلق ب درا املنضدة كيفيات مشاهبة من اإلدرا تقريبّ ًا ،وتبعّ ًا لّ لك
يعملون ع وص

جتربتهم احلسية ويمتلكون القدرة ع التوقع بشّعن

املنضدة ،ول يوجد مثل ه ا التوقع بشعن التجربة الدينية.
 .6إن متعلق التجربة احلسية يشتمل ع كيفيات حسية (مّن قبيّل :اللّون
والطعم والرائحّة ومّا إىل رلّك) ،يف حّني أن متعلّق التجربّة الدينيّة
يشتمل ع كيفيات غري حسية (من قبيل :احلّالت املعنويّة والروحيّة
واحلا والقدرة وامليل إىل اخلري).
 .7ل يمكن العمل ع تقييم املعلومات احلاصلة عن التجربة الدينيّة بشّكل
موضوعي ورهني ،يف حني يتاح ه ا األمر يف التجربة احلسية بسهولة.
إن ألسّّتون مّّع اعرتافّّه هبّ ه الختالفّّات ،إل أنّّه يؤكّّد عّ أن ه ّ ه
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الختالفات ل تثب أن بنية التجربة الدينية صتل عن بنية اإلدرا الّديني؛ إر
أن كثرة وقوع التجربة ّ ع سبيل املثال ّ وك لك حجّم املعلومّات احلاصّلة
منها ،ل ربط له ببنية تلك التجربة.
ومع رلك جيا القول إن الختالف السادس هام للغاية؛ وهّو الخّتالف
ال ي رها البع

ع أساسه إىل القول بعدم إمكّان اعتبّار التجربّة الدينيّة

املدر (بفتح الّراء) ُيظهّر نفسّه يف اإلدراكّات
من سنخ اإلدرا احلس .ف ن َ
احلسية املتعارفة ،من خالل الكيفيّات احلسّية املحّددة واخلاصّة؛ فّ ن القلّم
ال ي يف يدر صلا ولونه أزرق ومصنوع من مّادة البالسّتيك ،وهّو يظهّر
للناظر هب ه األوصاف؛ يف حني أن ال ين خيوضون التجارب الدينيّة ،يقّررون
أن متعلق إدراكهم (ال ي هو اهلل ع سبيل املثال) يتص

بكيفيات وخصائه

من قبيل :القوة ،واهليمنة ،واحلا ،واخلري اإلهلي ،وه ه األمور بعمجعها ليسّ
حسّّية أبّّد ًا .إن ألسّّتون ملتف ّ إىل ه ّ ا اإلشّّكال ،ويقّّر بّّعن اخلصّّائه
املدركة يف التجربة الدينية الناظرة إىل اهلل ليس حسية؛ إل أنّه يّرى
والكيفيات َ
أن ه ا األمر ل يعني أن ه ا النوع من األمور ل يكون حمتوى إلدرا حس.
دركة يف التجّارب الدينيّة
إن ألستون ع الرغم من إقراره بعن الكيفيات ا ُمل َ
(أي األوصاف التي هي مّن قبيّل :القّدرة واجلّامل واخلّري اإلهلّي) ليسّ
حسية ،ولكنه يؤكد يف الوق نفسّه عّ أن هّ ا ل يعنّي أن هّ ه األمّور ل
يمكن أن تدر كام هو احلال بالنسبة إىل حمتوى التجربة احلسية .إنه يتحّدث يف
إثبات مقصوده عن الختالف بني الكيفيات الظاهرية والكيفيات املوضّوعية.
إن الكيفيات الظاهرية تعني رلك النحو ال ي يظهّر فيّه اليشّء للشّ ه يف
حلظة خاصة؛ وأما الكيفيات املوضوعية فتعني رلّك النحّو الّ ي يكّون فيّه
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لليشء يف نفسه قابلية أن يتج يف رشائّط معينّة بشّكل معّني؛ مّن رلّك أن
البي القائم أمامي ّ ع سبيل املثال ّ وأخوض جتربتّه ،يمتلّك جمموعّة مّن
الكيفيات الظاهرية؛ من قبيل :أين يف ه ه اللحظة ومّن هّ ه الزاويّة أراه عّ
شكل متوازي األضالع ،ويبدو لنظري باللون األبي

 .بيّد أن هلّ ا البيّ يف

الوق نفسه جمموعة من الكيفيّات املوضّوعية التّي ل تّرتبط هبّ ه اللحظّة
اخلاصة وه ا الناظر اخلاص ،وإنام هي قابلية البي لكي يظهر يف رشائط معينّة
بشكل معني .ونحن لكي نتحدث عن الكيفيات املوضوعية نعمّد إىل اسّتعامل
املفاهيم التطبيقية؛ فنقول :إن ه ا البي يبدو للناظر كام يراد له أن يبدو؛ بمعن
أنه بدلً من القول :كي

يظهر يل يف ه ه اللحظة ومّن هّ ه الزاويّة اخلاصّة،

نقول :إن ه ا البي هو كام ينبغي أن يكّون يف الظّروف والرشّائط املتعارفّة؛
كعن يكون مستطي ً
ال ّ ع سبيل املثال ّ وأن تكون دعائمه متسّاوية فّيام بينهّا.
ونكون قد ركرنا هنا كيفيات صتل

عن الكيفيات الظاهرية .نحّن يف الغالّا

ل نبني إدراكنا لنشياء بواسطة املفاهيم الظاهريّة ،وإنّام نسّتفيد مّن املفّاهيم
التطبيقية ونبني أوصافها العينية.
كام يمكن بيان ه ا األمر يف مّورد كيفيّات مّن قبيّل :القّوة ،واحلّا،
واحلضور ،والكامل ،واجلامل ،واجلالل ،والعظمة أيض ًا .كام يمكن يف موردها
طّّرح رات تينّّك املجمّّوعتني مّّن الكيفيّّات أيضّ ًا؛ إل أننّّا ل نسّّتفيد يف
التوصيفات من املفاهيم الظاهرية ،وإنام نستفيد من املفاهيم التطبيقيّة .ومّن
هنا ف ننا نعمل ع بيان جتربتنا بشّعن اهلل بمسّاعدة املفّاهيم التطبيقيّة ،دون
املفاهيم الظاهرية.
ومن ناحية أخّرى ل يوجّد اخّتالف بّني الكيفيّات املوضّوعية هلّاتني
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املجموعتني (اإلدرا احلس واإلدرا غري احلّس)؛ إر نعمّل عّ بيّان كّال
املجموعتني بواسطة املفاهيم التطبيقية؛ كعن نقول ّ ع سبيل املثّال ّ إن صّفة
اهلل الفالنية تبني أن اهلل يف ه ه املجموعة الك ائية من الرشائط املعينة ،يظهر ع
ه ه الشاكلة.
ولكن من املمكن أن ُيشكل بالقول :حي تكون الكيفيات الظّاهرة لنشّياء
املادية واضحة بالنسبة لنا ،يمكّن أن نعمّل بمسّاعد ا عّ اكتشّاف كيفيا ّا
املوضوعية ،إل أن الكيفيات الظاهرية لصفة حسن اهلل أو صّفة حضّور اهلل غّري
واضحة لنا ،ومن هنا ل نستطيع إدرا الكيفيات املوضوعية هل ه األوصاف.
جييا ألستون عن ه ا اإلشكال من خالل الستفادة مّن التمثيّل وتشّبيه
املوارد املرتبطة باهلل باملوارد اإلنسانية ،ويقول :نحصل عّ معّاين أوصّاف اهلل
من طريق معاين رات األوصاف يف خملوقاته .باللتفات إىل علمنا بكيفية سلو
األش اص األخيار يف رشائط معينة ،يمكن أن نحصل من هّ ه التجربّة عّ
رؤية ،وندر كيفية جتربة إله اخلري ال ي يعمل ع إظهار خريه؛ ونتيجة لّ لك
يمكن لنا أن ندر خريية أو حسن اهلل والكيفيّة املوضّوعية هلّ ه الصّفات يف
ظروف ورشائط معينة.
ولكن ل بد من القول إن ه ا اجلواب ليس مقنع ًا؛ ورلّك ألننّا ل نمتلّك
إدراك ًا حسي ًا عن طّرف املقارنّة والقيّاس (أي اهلل) يف هّ ا التمثيّل؛ إر لّيس
بعيدينا أي كيفية ظاهرية لطريقة عمل اهلل يف الرشائط اخلاصة؛ ول لك ل نسّتطيع
أن ندر كي

يعمل اهلل يف الرشائط املتعارفة .وهك ا نعود إىل املربع األول مّن

النزاع حول مشاهبة التجربة الدينية للتجربة احلسية ،ويبق املوضوع عّ حالّه
من دون أي حل.
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ومن هنا يتج الخّتالف الثّاين مّن الختالفّات بّني التجربّة الدينيّة
والتجربة احلسية بشكل أكرب ،ويبد أكثر إشكالً .باللتفات إىل وجّود التنّاغم
والتامهي بني املدركات احلسية لش ه واحد وك لك املدركات احلسّية لّدى
مجيع الناس فيام بينهم ،يمكن لنا أن ن ترب ونقيم صحة كّل إدرا حّّس مّن
خالل إرجاعه إىل سائر التجارب احلسّية األخّرى .ولكّن التجّارب الدينيّة
للناس ّ كام سبق أن ركرنا ّ بل وحت جمموع التجارب الدينية لش ه واحّد
ل حتتوي ع مثل ه ا التناغم والنسجام.
كام يتضح من هنا أن الختالف السّابع بّني التجربّة احلسّية والتجربّة
الدينية ،أكثر إشّكالً .فّ ن هّ ا الخّتالف يثّري الشّك يف وجّود عنصّّر
املوضوعية يف التجربة الدينية ،وجيعّل تقييمّه واختبّاره مّن خّارج الّدين
أمر ًا مستحيالً.

ُ ُ)ُاالستداللُمنُطريقُاالعتقادُالسهلُوالشهاد ُهُ
إن املحور األصيل هل ا الستدلل ،هو رات أصل العتقاد السّهل ّ والّ ي
ُيقال إن كاريل دونبار (يس .دي .براود) هو أو من استفاد منه .1ثم استفاد منه
سوين بورن بعد رلك يف كتابه «وجود اهلل» ،يف معرض الستدلل من طريّق
التجربة الدينية .بيد أن سوين بورن يف هّ ا السّتدلل باإلضّافة إىل أصّل
العتقاد السهل ،يستفيد من أصل الشهادة أيض ًا .وع الّرغم مّن أن حمّور
ه ا الستدلل هو أصل العتقاد السهل ،إل أننا سوف نعمل فّيام يّيل عّ
بيان كال األصلني:
(1) Broad, C.D, 1939: Our Knowledge of God, Oxford: Oxford University Press.
P. 157 _ 167.

ُُ❖ُُ242التجربةُالديني ُة

 .1أصلُاالعتقادُالسهلُأوُأصلُاالعتقادُالرسي ُع 2:1مضمون ه ا األصّل
هو أننا يف الغالا جيا أن نفرتض أن األشياء واألمور هّي كّام تبّدو للنّاظر.
طبق ًا لبيان براود عن أصل العتقاد السهل هو أنه إرا كان لدى الش ه جتربّة
عن  ،Xف نه إرا م يكن لدى ه ا الش ه أدلة ع اخلالف ،كّان مّن املعقّول
أن يستنتج أنه قد خاض جتربة  Xحق ًا.

يمكن تل يه الستدلل ّ ال ي يطرحه برود من خّالل السّتفادة مّن

أصل العتقاد السهل إلثبات واقعية التجربة الدينية ّ ع النحو ا يت:3
 .1هنا اتفاق كبري بني العرفّاء واملتّدينني بشّعن احلقيقّة التّي خيوضّون
جتربتها أو يشاهدوهنا.
 .2ع الرغم من وجود ه ا التفاق ،ف نه طبق ًا ألصّل العتقّاد السّهل،
جيا أن نستنتج أن تلك التجارب أو املشاهدات تعكّس الواقّع؛ إل إرا
قام دليل وجيه ع بطالهنا.
 .3ل يوجّّد هنّّا دليّّل معقّّول عّّ إثبّّات بطّّالن وعّّدم واقعيّّة
التجارب الدينية.
 .4وع ه ا األساس يكون العتقاد بواقعية التجارب الدينيّة والعرفانيّة
أمر ًا معقولً.
وإن العنرص األهم يف ه ا الستدلل هو املقدمة الثانية.
(1) The principle of credulity.
(2) Swinburne, Richard, 2004: The Existence of God, rev. ed. Oxford: Clarendon
Press. P. 303.
(3) Broad, C.D, 1969: Religion, Philosophy, and Physical Research, New York:
Humanities Press. P. 17 _ 73.
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يقول سوين بورن يف بيان مشابه لبيان براود« :يبدو يل أن هّ ا مّن أصّول
العقالنية؛ إر (يف غياب املالحظّات اخلاصّة) إرا بّدا لشّ ه (مّن الناحيّة
املعرفية) أن  Xحارض ًا ،ففي مثل هّ ه احلالّة حيتمّل أن يكّون  Xحّارض ًا؛ إن

ال ي يبدو للش ه أنه قد أدركه ،إرن حيتمل أن يكّون قّد أدركّه حقّ ًا» .1إن

قيد «املالحظات اخلاصة» ال ي مت اإلشارة إليه يف بيان سّوين بّورن ،عبّارة
عن املالحظات أو العوامل التي يمكن هلّا أن تّؤدي إىل التشّكيك والّرتدد يف
وقعية التجربة .X

إن ه ه املالحظات ّ من وجهة نظر سوين بورن ّ ع أربعة أقسام:2

 .1املالحظات التي تثب أن اإلدرا الظاهري قد اتضح يف ظل رشائّط أو
من قبل جتربة م تكن قابلة لالعتامد يف السابق.
 .2املالحظات التي تثب أن الدعاء اإلدراكي كّان نّوع حمء خّاص تّم
إدراكه يف ظل أوضاع وأحوال قد اتضح فيها ك ب املّدعيات اإلدراكيّة
املشاهبة له.
 .3املالحظات التي تثب أنه بناء ع الشواهد السابقة ،حيتمل أن ل يكّون
 Xموجود ًا.

 .4املالحظات التي تثب أنّه سّواء أكّان  Xموجّود ًا أم ل ،حيتمّل أن ل
يكون  Xعلة ه ه التجربة (بمعن ه ه التجربّة التّي بّدا يل فيهّا أن X

موجود ًا) .ي ها سوين بورن إىل العتقاد بّعن التجّارب الدينيّة التّي
حصلنا عليها أو التي نقل لنا ،م حتصل يف أي واحد من ه ه األوضّاع

(1) Swinburne, Richard, 2004: The Existence of God, rev. ed. Oxford: Clarendon
Press. P. 303.
(2) Ibid: 310 _ 311.
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األربعة؛ وعليه ف نه طبق ًا ألصل العتقاد السهل ،وما م يقّم دليّل عّ
إثبات احتامل اخلطع ،يمكن لنا أن نستنتج وجود اهلل.
باللتفات إىل كالم سوين بورن ،يمكن القول :إنه يرى أن أصّل العتقّاد
السهل حيتوي ع عدد من اخلصائه اهلامة:1
 .1إن أصل العتقاد السهل ُيعد من «األصول العقالنية األساسّية» ،وعليّه
ف ن توظي ه ا األصل يف التجارب احلسية والدينية ،ل حيتاج إىل دليل.
 .2إن أصل العتقاد السهل يشمل مجيّع التجّارب الّّبرشية ،األعّم مّن
التجارب الدينية وغري الدينية.
 .3قابلية إطالق أصل العتقاد السّهل عّ الّ اكرة؛ فكّام تكّون هنّا
حجيّّة لّ ات التجربّّة الراهنّّة عّّن األشّّياء ،كّ لك تكّّون الّ اكرة
واست كار التجارب املرتبطة باألمور السابقة ،قابلة لالعتامد أيض ًا.
 .4إجيابية أصل العتقاد السّهل؛ إن هّ ا األصّل إنّام ُيسّتعمل يف اجلانّا
اإلجيايب من القضايا واألمور الواقعية ،وليس يف جانا النفّي؛ وعّ هّ ا
األساس لو بدا يل أنه ل يوجد يف الغرفة حمء أو ش ه ،لن ُيشكل رلّك
قرينة ع عدم وجود رلك اليشء أو رلك الش ه يف تلك الغرفة.
 .5احتامل حمورية أصل العتقّاد السّهل :إن هّ ا األصّل يثبّ واقعيّة
األمور ع نحو «الحتامل» دون «القطع» واليقني.
ي ها سوين بورن إىل العتقاد بعن رف

أصل العتقاد السهل ،يؤدي إىل

( )1انظر :أصغري ،حممد جواد ،وموسوي ،سيد حممود« ،مباين معرف شناختي سوئني بّّرن
در برهان جتربه ديني» (املباين املعرفيّّة لسّّوين بّّورن يف برهّّان التجربّّة الدينيّّة) ،جملّّة:
فصلنامه علمي  /پژوهيش انديشه نوين ديني ،العّّدد ،30 :ص  ،26 ّ 24السّّنة الثامنّّة،
خري عام  1391هّ ش( .مصدر فاريس).
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تداعيات وتبعات سيئة؛ من رلك أن ه ا الرف

يؤدي ّ ع سّبيل املثّال ّ إىل

الشك يف مجيع األشياء التي ل يمكن إثبا ا بطريقة الستدلل القيايس.
 .2أصلُالشهاد ُه :1إن املراد مّن هّ ا األصّل هّو أن مّا يقولّه ا خّرون
لش ه يمكن أن يكون صحيح ًا وصادق ًا ،ما م يتعارض مّع معتقداتّه األدق
أو األكثر .وع ه ا األساس يمكن لآلخرين يف الكثري من املوارد أن يعتمّدوا
ع شهادة ال ين خاضوا جتربة دينية ،وإن اعتامد الش ه ع جتاربّه اخلاصّة
ُيدعم بشهادة األش اص ا خرين ال ين خاضوا رات هّ ه التجّارب ،وعّ
ه ا األساس ي ها سوين بّورن إىل العتقّاد بّعن الّ ين يفتقّرون إىل جتربّة
خاصة ،جيا عليهم التصديق بمن يدعي خوض تلك التجربة (ونكرر بطبيعّة
احلال أن ه ا التصديق إنام يكون عند عدم قيام قرينة ع خالف مدعاه).
يرى سوين بورن أن أصل الشهادة ّ هو مثل أصل العتقّاد السّهل ّ أمّر
بدهيي وفطري ومن لوازم ال ات البرشية .وهّو يقّول يف رلّك إن لزم عّدم
العتامد ع كالم ا خّرين أن ل نمتلّك أي معرفّة عّن التّاريخ واجلغرافيّا
والعلوم األخرى تقريب ًا.
ويف هناية املطاف ي ها سوين بورن إىل الستدلل قائالً:
معُو؛ودُهذينُالصلنييُالُيو؛دُدليلُأوُسببُيدعوُالُالتشااكيإُيفُ
امكانُاالعتامدُعىلُالتجار ُالدينيةيُاالُاذاُكانُاالحتاملُالسابقُعاانُاهللُ
والقائمُعىلُالعواملُالخرتُضعي ًاُللغاية ُُ.

قد يقال :ع ه ا األساس جيا علينا أن نصدق السكارى من املدمنني ع
اخلمر؛ إر ُجيمعون وتتفق أقواهلم ومدعيا م ع أهنم يف حالة السكر يشاهدون
(1) The Principle of Testimony.
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أشياء مثل الفئران واألفاعي عّ سّبيل املثّال .وقّد أجّاب بّراود عّن هّ ا
اإلشكال بالقول:
نحنُانااامُالُنصااداُهااؤالءُيفُقااوهلمُاّناامُياارونُأمااور ًاُمثاالُال ئاارانُ
ي ُلنُحمتوتُجتربةُاملدمننيُعىلُاخلمرُعبارهُعنُأشياءُاذاُكاناُ
لفاع ُ
وا ُ
مو؛ودهُأمكنُلناُرؤيتهاُأيض ًايُوحيثُأنناُالُنستطيعُرؤيتهاُمثلهميُفإنُ
ّ
هذاُُيدلُعىلُبطّلنُجتربته ُمُ.ُ 1

فيام يتعلق بالستدلل بعصل العتقاد السهل أو أصل الشهادة ،يمكن بيّان
النتقادات ا تية:
 .1رها البع

من خالل ركر أمثلة وأدلة نقضية إىل القول :يف ه ه األمثلّة

ع الرغم من عدم وجود املالحظّات األربعّة اخلاصّة والتّي متنّع مّن
واقعية التجربة ،مع رلك ل يمكن إجراء أصّل العتقّاد السّهل بشّعهنا.
من رلك أن جريي غوتينج ع الرغم من كونه من املّدافعني عّن حجيّة
التجربة الدينية ،ولكنه ضمن رفضه لبيان سّوين بّورن ألصّل العتقّاد
السهل ،رها إىل القول :2لنفرتض أنني يف يوم مشمس دخلّ إىل غرفّة
القراءة واملطالعة ،وشاهدت بوضوح عمتي التي توفي حديث ًا جتلس عّ
الكريس اخلاص يب .يمكن القول إن رشائط ه ه التجربة (بمعنّ حّالتي
ال هنية ،وضوء الغرفة وما إىل رلك) بحي ل نمتلك معها دلي ً
ال ع أهنّا
قد أدت إىل ظهور إدراكات ل يمكن العتامد عليها .وعّ هّ ا األسّاس
(1) Broad, C.D, 1939: "Arguments for the Existence of God. II," The Journal of
Theological Studies, XL, p. 414.
(2) Gufting, Gary, 1982: Religious Belief and Religious skepticism, University of
Notre Dame press. P. 158 _ 170.
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يكون املانع األول من املوانع التي تؤدي إىل رف

وإنكار واقعيّة التجربّة

فيام نحن فيه منتفي ًا .وإرا كان الرشائط طبيعية يكّون املّانع الثّاين منتفيّ ًا
أيض ًا؛ إر هنّا احّتامل كبّري بّعن ل أمتلّك أي معلومّات سّابقة بشّعن
الرشائط ،بحي يكون الناس الطبيعيون بحسا الظاهر قد حصّلوا عّ
جتارب تثب عدم واقعيتهم .ثم إين حي ل أمتلك أي معرفة بالعادات أو
القوى أو طرائق سلو املّوت ؛ إرن ل أملّك دلّي ً
ال أو سّبب ًا يّدعوين إىل
العتقاد بعن عمتي ل تستطيع احلضّور يف غرفّة مطّالعتي ،أو إرا كانّ
موجودة فيها ل أكون قادر ًا ع رؤيتها .وع ه ا األسّاس يكّون املّانع
الثال والرابع مفقود ًا يف ه ا املورد أيض ًا .ومع رلك جيا القول إنّه عّ
الرغم من عدم توفر أي واحد من املوانع األربعة التي تؤدي يف ه ا املّورد
إىل التشكيك يف واقعية التجربة .من الواضح أنه ل جيوز يل أن أعتقّد بّعين
قد رأي عمتي حقيقة دون أن أمتلك مدركات أو معلومات سابقة.
 .2يرى البع

أن أصل العتقاد السهل أصل رو حّدين ،ولّيس رو حّد

واحد .ف ن هل ا األصل ُبعد ًا إجيابي ًا و ُبعّد ًا سّلبي ًا؛ مّن رلّك أن مايكّل
مارتن ّ 1ع سبيل املثال ّ يف جوابه عن أصل العتقاد السهل يسع إىل
إثبات أصل العتقاد السهل السلبي .إن مضمون أصل العتقاد السّهل
السلبي كا يت :لو بدا لش ه (من الناحية املعرفية) أنه ل يوجّد حمء،
ففي مثل ه ه احلالّة ُحيتمّل أن ل يكّون هنّا حمء حقّ ًا .وعّ هّ ا
األساس يصط

فريقان يف مواجهة بعضهام بشكل متكاف،؛ فريق يؤمن

(1) Martin, Michael, 1990: Atheism: A Philosophical Justification, Philadelphia,
PA: Temple University Press. P. 170.
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بصدق حمتوى التجربّة الدينيّة ،وفريّق ينكّر صّدق حمتّوى التجربّة
الدينية .وعليه ملارا جيا إلقاء مسؤولية الربهان ع عاتق أولئّك الّ ين
يشكون يف التجربة الدينية ومضموهنا؟
 .3اإلشكال ا خر ال ي يرد بشعن األصل امل كور أعّاله ،هّو أن مضّمون
التجارب الدينية ألتباع األديان امل تلفة شديدة التنوع ،وربّام كانّ هّ ه
التجارب متعارضة فيام بينها .إن العمل بعصل العتقّاد السّهل ،يسّتلزم
التصديق بجميع ه ه املضامني التي تتعّارض مّع بعضّها أحيانّ ًا .إل أن
البع

يرى أن ه ا األمر ل يو بعصل العتقاد السّهل؛ إر أن لزم هّ ا

األصل ّ يف املدركات احلسية ّ ل يقوم عّ اعتبّار مجيّع هّ ه املّدركات
احلسية؛ وإنام حي يقع التعارض بني اإلدرا احلس والشواهد األخّرى،
جيا الرجوع إىل التجارب األخرى وكّ لك إىل األدلّة العقليّة؛ إلثبّات
صدق أو ك ب اإلدرا احلس .وإن ه ا األمر جيري يف التجّارب الدينيّة
أيض ًا؛ وبطبيعة احلال ف ن هّ ا اجلّواب إنّام يسّتحق الهّتامم إرا اعتربنّا
ّ مثل برادفوت ّ مقام التوصّي منفصّ ً
ال عّن مقّام البيّان ،والعتقّاد
ب مكانية الستفادة يف مقام البيان من املعايري األخرى ،والعمّل عّ بيّان
التجارب الدينية لش ه ،والعمل أحيان ًا ع إنكار بعضها.
 .4كامهو واضح ف ن سوين بورن ي ها يف أصل العتقاد السهل إىل البناء
ع صدق التجربة الدينية ،إل أن وليم رو قد انتقد تقرير سوين بّورن،1
( )1انظر :رو ،ويليام« ،جتربه ديني وعرفاين» (التجربة الدينية والعرفانية) ،جملّّة :نقّّد ونظّّر،
ترمجه إىل اللغة الفارسية :إسامعيل سليامين فركي ،العدد ،4 / 3 :ص  ،299 ّ 927السّّنة
السادسة 1379 ،هّ ش.
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ومن خالل إضافة قيد إىل أصل العتقاد السّهل ،رهّا إىل البنّاء عّ
ك ب التجربة الدينية ،ويرى أن رشط العتقاد بصّدق التجربّة الدينيّة
يتوق

ع توفر رلك القيد .من هنا ف ن تقرير وليم رو ألصل العتقّاد

السهل ،كا يت :1إرا كان الفاعل املعريف  ،Sيمتلك التجربّة اللتفاتيّة E

عن وجود  Xوكان يعلم كي

يميز التجربّة الواقعيّة  Xمّن التجّارب

الومهية واخلاطئة ،عندها يكون  Sموجهّا «يف بّادئ األمّر» لوجّود .X

وإرا م تكن لدى  Sأدلة أدق أو أكثر يف متناول  ،Xعنّدها سّوف يكّون
لدى  Sمربر ًا صاحل ًا للقول بوجود  .Xوب لك يمكن ملن خيّال
بورن أن يدعي أنه يعلّم كيّ

سّوين

يميّز التجّارب احلسّية مّن التجّارب

الومهية واخلاطئّة ،ولكّن ل توجّد مثّل هّ ه اإلمكانيّة يف التجّارب
الدينية ،ومن هنا يكون توظي أصل العتقاد السهل فيها أمّر ًا خاطئّ ًا.
إن ه ا اإلشكال يف الواقع يثري الشك نوع ًا مّا يف اخلصيصّة الثانيّة ،أي
شمولية أصل العتقاد السهل.
 .5إن اإلشّكال ا خّر الّ ي يمكّن إيّراده عّ هّ ا األصّل يعّّود إىل
اخلصيصة اخلامسة ألصل العتقّاد السّهل؛ بمعنّ أن أش اصّ ًا مثّل
أكثر الفالسفة املشائني ّ ال ين يعتقدون ب مكان حتصيل اليقني بشّعن اهلل
ويسعون وراء البح عن األدلة القطعية دون األدلة اإلمجاليّة ّ سّوف
يرفضون إثبات وجود اهلل ع أساس األدلة الحتاملية.
( )1انظر :كشفي ،عبد الرسول« ،برريس ديدگاه ويليام رو در باب حجي معرفّ شّّناخي
جتربة دين» (مناقشة رأي وليم رو يف حقل احلجية املعرفية للتجربة الدينية) ،جملة :فصلنامه
انديشه ديني ،العدد ،42 :ص  ،4 ّ 1ربيع عام  1391هّ ش( .مصدر فاريس).
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 .6يرى كاتا السطور أن أصل العتقاد السّهل يعّاين مّن إشّكال آخّر
أيض ًا ،وه ا اإلشكال أكثّر أمهيّة مّن أي إشّكال آخّر .وهّو أن هّ ا
األصل يمثّل «مصّادرة عّ املطلّوب» .توضّيح رلّك أن املّوافقني
وامل الفني ل يوجد بينهم نزاع يف عقالنية ويف وجاهة التمسك والعمّل
هب ا األصل يف األمور احلسّية واملرئيّة .وإنّام يقّع النّزاع بيّنهم حّول
التجارب غري احلسية .إن ه ا النزاع يف الواقع يعني :هل التجّارب غّري
احلسية بدورها متثل مصداق ًا للعمل بعصل العتقاد السهل أم ل؟ وعّ
هّ ا األسّّاس فّ ن التمسّّك هبّ ا األصّّل يف التجّّارب غّّري احلسّّية
(التجارب الدينيّة) ،يمثّل مصّادرة عّ املطلّوب ،وتكّرار ًا لصّورة
املسعلة لصاحله ،وليس ح ً
ال ل لك.
كام أن النقطة التي يثريها براود يف معرض اجلواب عن اإلشكال املنبثق مّن
مثال املدمنني ع اخلمر ،قابلة للنقاش أيض ًا؛ إر يمكن ملن ينكر حجية التجربّة
الدينية أن يطرح رات ه ا الدعاء بشعن دعوى اتفاق كلمة أصّحاب التجربّة
الدينية ع حمتوى جتربتهم الدينية أيض ًا.
باللتفات إىل اإلشكالت املتقدمة ،جيا القّول :إن األدلّة أعّاله تواجّه
إشكالً من عدة جهات ،األمر ال ي يبقيها عقيمة وغري منتجة.
وأما يف مورد أصل الشهادة ،فيجا القول :إن مسعلة «الشهادة» واحدة من
أهم األبحاث يف األبستمولوجيا واملعرفة ،وك لك يف فلسفة العلم أيض ًا .وهنّا
ل يسعنا اخلوض يف األبحاث املرتبطة بالشّهادة بالتفصّيل ،وإنّام نكتفّي مّن
رلّّك باإلشّّارة إىل أن هنّّا الكثّّري مّّن الختالفّّات واألبحّّاث بّّني
األبستمولوجيني حول الشعن املعريف للشهادة .وبشكل عام يمكن لنّا يف شّعن
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ومنزلّّة ا راء املسّّتنبطة مّّن الشّّهادة أن نطّّرح عّ طاولّّة البحّ رأيّّني
رئيسني ،1يمكن للتعرف عليهام أن يساعد ع احلكم بشعن ه ه املسّعلة بشّكل
أفضل ،وه ين الرأيني مها عبارة عن:
رها البع

من خالل القول بضد النزعة الختزالية إىل العتقاد بعنّه لّو

كان مجيع األشياء متساوية؛ جلاز لنا القبول بكل شهادة «كام هي» ،دون القيّام
بعي خطوة يف إطار تعيّني صّحتها .ويف هّ ا الّرأي لّدينا اسّتحقاق وأهليّة
فرضية تصورة لالعتقاد بام نسمع .وغالب ًا ما ُينسا هّ ا الّرأي املضّاد للنزعّة
الختزالية إىل توماس ريد .2لقد طرح توماس ريد بشكل أخه أصلني راتيّني
مكملني ،ومها:
 .1أصل الصحة (الصدق)3؛ أي ميل اإلنسان إىل قول الصدق.
 .2أصل العتقاد السهل ،4وال ي ع أساسه يميل الناس إىل العتقّاد بّام
يسمعون( .ومن هنا فقد تم التعبري عن ضد النزعة الختزاليّة يف بعّ
األحيان بعنوان العتقاد السهل).
ويف قبال ه ه املدرسة تقع النزعة الختزالية التي بدأها ديفد هيّوم .وطبقّ ًا
هل ه الرؤية ل يمكّن اعتبّار الشّهادة مصّدر ًا مسّتق ً
ال للمعرفّة؛ ورلّك ألن
الشهادة يف معطيا ا وخمرجا ا احلسية ويف قابلية العتامد عليهّا رهّن بصّالح
(1) Adler, Jonathan, 2012. "Epistemological Problems of Testimony", The
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2012 Edition), Edward N. Zalta
= (ed.), URL
http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/testimony-episprob.
(2) Thomas Reid, 1710 _ 1796.
(3) Principle of veracity.
(4) Principle of credulity.
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وصدق قائلها .ومن هنا ف ن املعتقدات القائمة عّ الشّهادة يمكّن أن حتظّ
بكل توجيه ،ولكن ينبغي يف هناية املطاف أن تت ّ مّن مصّادر معرفيّة أكثّر
أصالة ،من قبيل :اإلدرا احلس وال اكرة والستنتاج.
باللتفات إىل رأي سوين بورن يمكن القول إنه من القائلني بّالرأي األول؛
ولكن كام يتضح ف ن الكثري من العلامء قد شككوا يف املبنائية ال اتيّة للشّهادة.1
ثم إنه حت لو أمكن أن نفرتض أن أصل الشهادة ل إشّكال ول مناقشّة فيّه،
يبق الستدلل أعاله عاجز ًا عن إثبات النتيجة؛ ورلك ألن أصّلها املحّوري
ليس هو أصل الشهادة ،وإنام هو أصل العتقاد السهل ال ي يعاين الكثّري مّن
اإلشكالت (ع ما رأينا رلك سابق ًا).
ل
ج)ُاالستداللُمنُطريقُاستنتاجُالبيانُالفض ُ
ُ
إن اسّّتنتاج البيّّان األفضّّل ّ ال ّ ي يّّتم التعبّّري عنّّه يف بع ّ

املّّوارد

بّ «اختالس الفرتاض» ّ هو الستنتاج ال ي يفّرتض فيّه الشّ ه صّحة
قضية أو فرضية أو نظرية ما؛ ملجرد أهنّا تبّني القرينّة أو القّرائن املتّوفرة عّ
أفضل وجهُ .2يعد يرومي جيلامن 3من بني األش اص الّ ين سّعوا إىل تقّديم
(1) See for more: Lipton, Peter,1998, "The Epistemology of " in: Studies in
History and Philosophy of Science, Vol. 29, No. 1, 1 _ 31.; Adler, Jonathan,
2012. "Epistemological Problems of Testimony", The Stanford Encyclopedia
= of Philosophy (Fall 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL
http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/testimony-episprob.
( )2انظر :نصريي ،منصور« ،رابطّّه فرضّّيه ربّّايي بّّا اسّّتقرا وحّّدس» (عالقّّة اقتنّّاص
الفرضية بالستقراء واحلدس) ،جملة :نقد ونظر ،ص  ،68 ّ 30ربيع عّّام  1390هّّّ ش.
(مصدر فاريس).
(3) Gellman, Jerome. 1997. Experience of God and the Rationality of Theistic
Belief, Ithaca, N. Y., Cornell University Press.
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استدلل من ه ا الطريق لصّالح املّوافقني .فقّد بّني جّيلامن أصّل «البيّان
األفضل للتجربة» ع النحو ا يت:1
لو أن الش ه  Sكان لديه جتربة  Eوالتي تبّدو (مّن الناحيّة الظاهريّة)

أهنا ناظرة إىل متعلق خاص باسم ( Oأو متعلق من النوع  ،)Kففي حالة تساوي
مجيع األمور األخرى ،ف ن احتواء التجربة  Eع البيان األفضل من قبّل رلّك
الش ه ،هو أن يكون رلك الشّ ه قّد جّرب رلّك املتعلّق (أي ( )Oأو

املتعلق من نوع  )Kوليس شيئ ًا آخر ،ول أنه م خي

أي جتربة أساس ًا.

يف ه ا الستدلل تم اعتبار أصل «البيان األفضل للتجربة» ّ كام هو احلّال

بالنسبة إىل أصل العتقاد السهل ّ أص ً
ال مبنائي ًا للعقالنيّة ،حيّ حيكّم مجيّع
اخلطاب العقالين اليومي ،ويربط جتربة الفرد بالواقعية .والسؤال املطّروح هنّا
يقول :ما هو الستدلل ال ي تقوم عليّه عقالنيّة هّ ا األصّل؟ وقّد رهّا
البع

يف اجلواب عّن هّ ا السّؤال إىل العتقّاد بّعن عقالنيّة هّ ا األصّل

مستقلة عن أي استدلل ،وأهنا من غري حاجة إىل استدلل آخر.2
يف مناقشة ه ا الستدلل ،جيا القول :إرا أردنّا أن نعتّرب رأيّ ًا أو فرضّية
استنتاج ًا للبيان األفضل ،يتعني علينا أن نثب أن الفرضية أو النظريّة أو البيّان
املنشود لنا ّ يف ضوء املعايري اخلاصة التي تطرح يف البح عّن اسّتنتاج البيّان
األفضل يف فلسفة العلم ّ هو البيان األفضل قياسّ ًا إىل الفرضّيات أو البيانّات
األخرى .ويف ه ا الشعن رها العلامء واملفكرون إىل الهّتامم بمعّايري خمتلفّة،
كل بام يتناسا مع بحثه .فقد ركر آرثور بيكّا مخسّة معّايري ،3وركّر سّوين
(1) Ibid, 1997, p. 46.
(2) Meister, 2009, p. 178.
(3) Peacocke, 1993: 2002 _ 2004.
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بورن أربعة مالكات ،1ورها غريمها من املفكرين ا خرين ّ كّل بّام يتناسّا
مع بحثه ّ إىل طرح مالكات أخرى .2إن من بني املعايري املطروحة يف ه ا الشعن
عبارة عن :النسجام ،والبساطة ،واإلنتاجيّة ،والقّدرة البيانيّة ،والنسّجام،
والدقة .باللتفات إىل األدلة التي ي كرها امل ّالفون حلجيّة التجربّة الدينيّة،
وك لك البيانات البديلة التي يقدموهنا ،ل يمكن القّول إن رأي املّوافقني هّو
البيان األفضل .وبطبيعة احلال ف ن الستفادة من أصل استنتاج البيان األفضل،
أمر عقالئي؛ إل أن حتديد ما هي الفرضية وما هو البيان الّ ي ُيعّد هّو البيّان
األفضل ،تابع للمعايري ا ُملشار إليها ،وك لك إثبات وجود ه ه املعايري يف البيّان
املنشود .ل سيام وأن امل الفني ي هبون بدورهم إىل العتقاد بعفضلية رأهيم.

جُ
ُد ُ)ُاستداللُ؛ري ُغوتين ُ
إن جريي غوتينج ّ وهو من القائلني بحجية التجربة الدينية ّ بعد نقد استدلل
سوين بّورن ،تصّدى بنفسّه إىل تقّديم اسّتدلله اخلّاص يف إثبّات حجيّة
التجربة الدينية .إن سبا عدم قبول غوتينج لستدلل سوين بّورن ،يعّود إىل
أنه يرى أن ادعاء سوين بورن سارج ًا ومفرط ًا يف الطول؛ ومن هنّا ف نّه يعمّل
ّ كام سبق أن رأينا ،من خالل تقديم مثال ّ ع إثبات أننا ع الرغم مّن عّدم
وجود املوانع األربعة التي ركرها سوين بورن بشعن واقعية التجربة ،نكون عّ
( )1انظر :سوين بورن ،رجيّّارد ،آيّّا خّّدائي هسّ ؟ (هّّل هنّّا إلّّه؟) ،ترمجّّه إىل اللغّّة
الفارسية :حممد جاودان ،ص  ،59 ّ 58جامعة قم ،قم 1381 ،هّ ش.
( )2انظر :نصريي ،منصور« ،رابطّّه فرضّّيه ربّّايي بّّا اسّّتقرا وحّّدس» (عالقّّة اقتنّّاص
الفرضّّية بالسّّتقراء واحلّّدس) ،جملّّة :نقّّد ونظّّر ،ص  1390 ،195 ّ 180هّّّ ش.
(مصدر فاريس).
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اطمئنان من ك ب جتربتنا .وقد عمد يف سياق رفع ه ا اإلشكال إىل ركر بعّ
الرشائط يف التجربة ،وقد رها إىل العتقّاد بّعن هّ ه الّّرشائط موجّودة يف
التجربة الدينية أيض ًا ،ومن هنا جيا العتامد عليها .إن ه ه الرشائط التي يبّدو
أنه قد استلهمها من نقد مارتني ع حجية التجربة الدينيّة ،تعّود ّ يف البحّ
عن التجربة الدينية ّ إىل إمكانية أن نتوقع بع

األمور ،وهي:

 .1تكرار التجربة؛ بمعن أن ال ين خاضوا ه ا النّوع مّن التجّارب ملّرة
واحدة ،عليهم تكرار تلك التجربة.
 .2أن يظهر هنا أش اص آخرون ،خيوضون جتارب مماثلة.
 .3أن يدر ال ين خاضوا مثل ه ه التجارب أهنا تساعدهم يف السّعي إىل
امتال حياة أخالقية أفضل.
وقد ركر غوتينج يف القسم الثاين من استدلله أن ه ه الرشائط موجّودة إىل
حد كبري يف التجربة الدينية أيض ًا؛ ورلك لنسباب أدناه:
 .1إن الكثري من الناس لدهيم جتارب متعددة بشعن اهلل ،وإن بعضهم يشّعر
بحضور اهلل يف حياته بشكل متواصل.
 .2إن التجارب املرتبطة باهلل قد تم نقلها يف مجيع الثقافات البرشية تقريب ًا.
 .3إن ال ين خاضوا جتربة بشعن اهلل ،تغريت حيا م يف الكثري من املّوارد فّيام
يتعلق باجلوانا األخالقية بشكل أسايس .ومن هنا يمكن لنّا السّتدلل
بعن التجارب الدينية الناظرة إىل حضور اهلل تثب وجود اهلل.1
هل يمكن قبول استدلل غوتينج؟ جيا القول إن تقريره بدوره يعاين الكثّري
(1) Gufting, Gary, 1982: Religious Belief and Religious skepticism, University of
Notre Dame press. P. 131 _ 132.
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من اإلشكالت .واإلشكال األول هو أنه يتم ّ يف السنن الدينيّة املتنوعّة ّ نقّل
الكثري من التجارب الدينية ،وهي ع الرغم من اشّتامهلا بعمجعهّا عّ الرشّائط
امل كورة مّن قبّل غّوتينج ،تتعّارض يف بعّ
التناق

األحيّان مّع بعضّها إىل حّد

 .من رلك ع سّبيل املثّال أن الراهّا اهلنّدي خيّوض جتربتّه مّرار ًا

(الرشّّط  ،)1وإن الرهبّّان اهلنّّود ا خّّرون ينقلّّون رات التجّّارب مّّرار ًا
(الرشط  ،)2وإن جتاربه تؤدي إىل حتول أخالقي عميق (الرشط  .)3ومّن ناحيّة
أخرى ف ن الش ه اليهودي بدوره هو ا خر يرى أن جتربته الدينية حتتوي عّ
رات ه ه الرشائط؛ يف حني أن جتارب ه ين الش صني ّ باللتفات إىل تقاليّدمها
الدينية ّ غري منسجمة فيام بينها .فعي هندويس ل يرى أن التجارب الدينية لليهّود
أو املسيحيني قليلة أو ل ُيعبع هبا قياس ًا إىل جتربته الدينية؟
ثم إن ه ا الستدلل بدوره يفتقر إىل معيار قابلية التقدير والختبار ،وهّو
املعيار ال ي عمل غوتينج نفسه ع توظيفه يف معرض نقد رأي سّوين بّورن.
فهو يف املثال اخلاص بعودة عمته إىل احلياة ي كر مصيب ًا هب ه النقطّة ،وهّي أنّه
لكي تكون جتربتّه القائمّة عّ رؤيّة عمتّه موجهّة ،جيّا أن يّتم عضّدها
وتعييدها بواسطة املشاهدات األخرى ومشاهدات األش اص ا خرين أيضّ ًا.
بيّّد أن هّ ا املّّال مفقّّود حتّ يف تقريّّر غّّوتينج نفسّّه أيضّ ًا ،ول يمكّّن
لنش اص أن يكرروا التجارب الدينية لآلخرين.
وبطبيعة احلال ربام أمكن القول إن تكرار التجارب الدينيّة التّي حتّدث يف
احلد األدن بني األش اص الّ ين يعتقّدون بسّنة دينيّة خاصّة ،وإن كانّ
جتارب املعتقّدين بّدين (مثّل الّدين اليهّودي) ليسّ متسّاوية فّيام بينهّا
بالكامل ،إل أهنا تشرت فيام بينهّا يف أصّل إثبّات وجّود اهلل .فّ را كّان هّ ا
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الدعاء صحيح ًا ،أمكن احلصول ع نتيجة يف احلد األدن من واقعية التجربّة
الدينية؛ وهي نتيجة سوف تتضح يف الستدلل الالحق.

ُه ُ)ُاالستداللُمنُطريقُاعتبارُالتجربةُُالدينيةُمنُالعلمُاحلضور ُُ
يمكن لنا أن ن كر رأي ًا آخر بشعن ماهيّة التجربّة الدينيّةُ ،يسّتفاد مّن كلّامت
بع

العرفاء ،ومن بينهم حميي الدين بن عريب .فهو يرى أن التجربّة العرفانيّة

(التي هي نوع من التجربة الدينية) مرتبة من العلم احلضوري .إنه بالسّتناد إىل
روايات من قبيل« :الناس نيام ،فّ را مّاتوا انتبهّوا» ،يّ ها إىل العتقّاد بّعن
العام املادي ليس حقيقي ًا ،بل هو جمرد مثال وظهور للعام احلقيقّي .إن العرفّاء
يتجاوزون بتجربتهم العرفانية ه ا العام الظاهري واخليايل ،ويصلون إىل العّام
احلقيقي والوجود احلق ،ويدركون أن كّل مّا سّوى اهلل ،إنّام هّو جمّرد جتّل
للحقيقة املحضة .وع ه ا األساس ف هنم ل يرون التجربة الدينية وحدها هي
التي تؤدي إىل املعرفة فحسا ،بل إهنا تؤدي إىل أبلّغ وأفضّل أنّواع املعرفّة؛
ورلك ألن النفس يف العلم احلضوري تتحد مع متعلّق علمهّا ،وبّ لك ف هنّا
جتد متعلق العلم يف را ا.1
إن اإلشكال الوارد ع هّ ا السّتدلل يّدور حّول حمّور «خصوصّية
متعلق التجربة الدينيّة» .ويف احلقيقّة حتّ لّو اعتربنّا التجربّة الدينيّة علّ ًام
حضوري ًا ،ف نه باللتفات إىل ماهيّة وأقسّام العلّم احلضّوري ،فّ ن حجيتهّا
سوف تقترص ع صاحا التجربة فقط ،وفيام لّو نقّل حمتواهّا إىل ا خّرين،
جيا أن يتم رلك يف نطاق املفاهيم ويف إطار العلم احلصويل .ورلك ألن العلّم
( )1انظر :ابن عريب ،حممد بن عيل ،فصوص احلكم ،تصحيح :أبو العّّالء عفيفّّي ،ص ّ 99
 ،100انتشارات الزهراء ،طهران 1366 ،هّ ش.
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احلضوري ينقسم يف نظرة إىل قسمني؛ القسّم األول :العلّم احلضّوري العّام
(علم اإلنسان بنفسه ،وهو أمر عام ومشرت بني اجلميع) ،والقسم الثاين :العلم
احلضوري اخلّاص (الشّامل لهلهلامّات والكشّ

والشّهود) .فّ را اعتربنّا

التجربة الدينية من نوع العلم احلضّوري ،فسّوف تكّون مّن القسّم الثّاين،
وبالتايل سوف تكون أمر ًا خاص ًا ،ول تكون هلّا حجيّة بالنسّبة إىل ا خّرين،
ولن تنطوي ع حجية يف البح مع أولئّك الّ ين ل يعتقّدون بوجّود اهلل،
وك لك يف البح مع ال ين يطالبون بالّدليل عّ وجّود اهلل ،وم يصّلوا إىل
التجربة الدينية التي خاضها صّاحا التجربّة .إن هّ ا اإلشّكال إنّام يتفّاقم
بشكل خاص عندما نلتف إىل استدلل متسون يف الّرد عّ حجيّة التجربّة
الدينية؛ ي ها متسون إىل القول بعن التجارب الدينية تشّتمل عّ جممّوعتني
كليتني ،ومها:
 .1التجّّارب اإلدراكيّّة الشّّبيهة بالتجّّارب اليوميّّة الشّّاملة للتجّّارب
املرئية واملسموعة.
 .2التجارب العرفانية.
ومن هنا ف ن استدلل متسون يف رد التجربّة الدينيّة يشّتمل عّ ُبعّدين؛ إن
متسون بعد بح مقتضا بشّعن اإلدرا ورشوط صّحة التجربّة ،يسّتفيد مّن
حتليله للقسم األول من التجارب الدينية .إنه يرى أن صحة التجربة اليوميّة حتتّوي
ع رشوط .ومن رلك يمكن اإلشارة إىل «وضع متعلّق التجربّة عّ مّرأى مّن
عامة الناس» .إن ه ا الرشط ل وجود له يف التجربة الدينية سّواء يف نوعهّا املرئّي
أو املسموع؛ إر يف ه ا النوع من التجارب يعمل املجرب ع تقرير رؤيته أو سّامعه
ليشء م يره ا خرون وم يسمعوه .ومن ناحية أخرى ف ن قيمّة التجّارب العرفايّة
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من وجهة نظّر الّبع

قليلّة جّد ًا .بّل هّي أدنّ حتّ مّن التجّارب املرئيّة

واملسموعة التي هي بدورها قليلة القيمة من وجهة نظرهم أيض ًا .من رلّك مّث ً
ال أن
متسون يقول :حت لو اعتربنّا أن العرفّاء أشّ اص روي عقّل سّليم ،ل تكّون
جتارهبم رات قيمة بالنسبة إىل ا خرين؛ ورلك ألن السند الّ ي اعتّربوه لتجّارهبم
ناش ،من متثيل خّاط،؛ إر يقّاس فيّه العرفّان عّ العلّوم التجريبيّة مّن قبيّل
الفيزياء .إن متسون حييل سبا خطع هّ ا التمثيّل إىل الختالفّات املوجّودة بّني
الفيزياء والعرفان؛ وإن بع

ه ه الختالفات عبارة عن:

 .1إن علامء الفيزياء يمكن هلم أن يقوموا ّ خالف ًا للعرفاء ّ بّ جراء جتّارب
خمربية بشعن خمتل

املوضوعات ،ويتحدثون فيام بينهم عّن نتّائج هّ ه

التجارب ،ويفهمون كالم بعضهم يف ه ا الشعن.
 .2هنا يف الفيزياء ّ خالف ًا للعرفان ّ أسلوب ومنهج متفق عليه مّن قبّل
علامء الفيزياء يف دراسة األبحاث الفيزيائية.
 .3ليس هنا يف الفيزياء ّ خالف ًا للعرفان ّ مفهّوم مطّروح حتّ عنّوان
اإليامن ،وإن علّامء هّ ا العلّم ل يصّلون إىل اإليّامن بنتّائج نشّاطهم
باملعن املستعمل يف الّدين ،وإنّام يعتّربون نتيجّة حتقيقّا م أمّر ًا غّري
قطعي وتبق ع مستوى الفرضية .وقّد أكّد متسّون بّعن القبّول بّام
يدعي العرفاء شهوده من دون واسطة إنام يكون معقولً بالنسبة إىل غّري
العرفاء؛ إرا أفاد العرفاء قضايا قابلة للتجربة بشعن متعلق شهودهم ،كّي
يتمكن غري العرفاء من الوصول إليها.1
( )1انظر :أكربي ،رضا« ،كاتينغ و جتربه ديني» (غوتينج والتجربة الدينية) ،جملة :نقّّد ونظّّر،
العدد ،3 / 4 :ص  ،268 ّ 267السنة السادسة 1379 ،هّ ش( .مصدر فاريس).
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النتيج ُةُ
إن أدلّة القّائلني بحجيّة التجربّة الدينيّة غّري مقنعّة بشّكل كامّل .كّّام أن
الستدلل القائم ع العلم احلضوري غري متقن متامّ ًا؛ ويف احلقيقّة إرا كانّ
التجربة الدينية عل ًام حضوري ًا ،يمكن أن تكون دلي ً
ال وحجّة إلثبّات متعلقهّا،
إل أن اإلشكال يكمن يف أنه باللتفات إىل ش صية العلم احلضوري فّ ن هّ ا
الرأي لن يكون جمدي ًا يف البح مع ال ين ل يؤمنّون بّاهلل أو الّ ين يطّالبون
بدليل ع إثبات وجود اهلل .إن التجربة الدينيّة ل يمكّن أن تكّون حجّة إل
بالنسبة إىل الش ه املتدين ،ورلك يف إطار تقوية وتعزيز إيامنه ،عّ أن يكّون
مشتم ً
ال ع رشائط خاصة.
إن النقطة األهم التي جيا ع القّائلني بحجيّة التجربّة الدينيّة أن يلتفتّوا
إليها ،هي أنه لو كان امللحدون هم طرف احلوار يف ه ا البحّ ؛ فّ هنم حيّ ل
يؤمنون باهلل ،ل يمكن التمسك بالتجربة الدينية؛ ألن اإلدرا احلسّ ّ بالقيّاس
إىل التجربة الدينية التي هي من نوع اإلدرا الداخيل ّ أكثّر قابليّة لالعّتامد ،ويف
احلقيقة ف ن التجربة احلسية للمتدينني وامللحدين متناسقة متامّ ًا ول تنطّوي عّ
اختالف ،إل أن ه ا األمر ل وجود له يف التجربة الدينية من األساس .وع هّ ا
األساس ل يمكن الستفادة من التجربة الدينية ّ يف قبّال األشّ اص الّ ين ل
يؤمنون باهلل ول يعتقدون بالدين ّ بوصفها دلي ً
ال ع إثبات وجود اهلل.
كّّام ل يمكّّن لنّّا أن نسّّتنتج مّّن ا يّّات والروايّّات دلّّي ً
ال حمكّّام لتعييّّد
حجية التجربة الدينية يف إثبات اهلل للملحدين .وحت لو أمكن أن نستفيد من آيّات
ا ا ا ا

ُ

ْ ااُ

ا اْ ا ُ

ُ ا ً

ا ْ
ا ا
يَل لكَ ْم ف ْرقانَا ؟>،1
ِين آ امنوا إِن تتقوا الل
وروايات من قبيل قوله تعاىل :؟<يا أيإا اَّل
( )1األنفال (.29 :)8
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أو روايات من قبيل« :من أخله العبادة هلل أربعّني صّباح ًا ظهّرت ينّابيع
احلكمة من قلبه ع لسانه» ،1إشارات إىل آثار الشهود الداخيل احلاصّل مّن
طريق اإلخالص القلبي ،ف ن أقىص مّا يمكّن أن ُيسّتنبط منهّا هّو حجيّة
التجربة الدينية والشهود الداخيل ل ات الش ه صاحا التجربة دون غريه
من األش اص ا خرين.

( )1العالمة املجلس ،حممد باقر ،بحار األنوار ،ج  ،53ص .326

التجربة الدينية اإلسالمية

1

دُ.حممدُلغنهاوزنُ2

لقد تكامل مصطلح «التجربة الدينية» يف الغرب ،ضمن تيارين رئيسّني وخمتلفّني؛
وقد ظهر أحد ه ين التيارين يف أعامل شاليرماخر (1834 ّ 1768م) ،بيّنام ظهّر
التيار ا خر يف آثار ولّيم جّيمس ( 1910 ّ 1842م) ،بيّد أننّا يف فلسّفة الّدين
املعارص والدراسات الدينية املعارصة ،نشاهد خلط ًا وغموض ًا بّني هّ ين التيّارين
امل تلفني يف التجربة الدينية .إن توظي مفهوم التجربة الدينية يف حقّل الدراسّات
اإلسالمية ،يقرتن بعدد من األسئلة اهلامة واجلديرة بالتعمل:
أ) ما هو مدى مقبولية تطبيق ه ا املفهوم يف احلقل اإلسالمي امل تل متّام
الختالف عن منشع ه ا املفهوم يف الغرب؟
( )1يمثل ه ا العنوان تعريف ًا بمقالة «التجربّّة الدينيّّة اإلسّّالمية» ،التّّي كتبهّّا الربوفيسّّور
«حممد لغنهاوزن» باللغة اإلنجليزية؛ حي أوردنا هنا مل ص ًا هلا ،كتبه كل مّّن األسّّات ة:
مسعود آرربيجاين ،والدكتور حمسن جوادي.
ترمجة :حسن عيل مطر.
( )2الربوفيسور حممد لغنهاوزن هو من مواليد عام  1953بمدينّّة نيويّّور  .وحصّّل عّ
مؤهل الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة رايس تكسّّاس ،ويّّامرس التّّدريس والبحّ يف
ايران لكثر من مخسة وعرشين عام ًا.
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ب) لو افرتضنا جواز توظي

مفهوم التجربة الدينيّة يف بعّ

األحّداث

املرتبطّّة بحيّّاة املسّّلمني ،فهّّل هنّّا اختالفّّات جوهريّّة يف أنّّواع
التجارب الدينية للمسلمني واملسيحيني؟
ج) حت لو افرتضّنا أن األنّواع األصّلية للتجربّة الدينيّة مشّرتكة بّني
املسلمني واملسيحيني ،هل التجارب الدينية يف حيا م الدينية واحدة؟
لهلجابة عن ه ه األسئلة ،علينا أن نحكم بشعن ثالثة مواضيع ،وهي كا يت:
التجربة الدينية يف اإلسالم؟

 .1ما هو املعن اخلاص ال ي يتم فيه توظي
 .2ما هي أنواع التجارب الدينية اإلسالمية؟

 .3ما هو الدور ال ي تلعبه التجارب الدينية يف احلياة الدينية للمسلمني؟
لقد عمد املؤل

يف ه ه املقالّة إىل مناقشّة عّدد مّن املسّائل األصّلية يف

مفهوم التجربة الدينية يف أعامل شاليرماخر وولّيم جّيمس ،ل سّيام منهّا مّا
يكون قاب ً
ال للتطبيق ع احلياة الدينية للمسلمني ،ويعمل أن تشكل هّ ه املقالّة
خطوة نحو الوصول إىل األهداف الثالثة أعاله.
ومن بني النقاط اهلامة يف اختالف مفهوم التجربة الدينية يف حقل اإلسالم
واملسيحية ،هي أن التجربة الدينية يف العام املسيحي رات مفهوم واسع جّد ًا،
ويشمل أنواع احلالت الشعورية واألحاسيس ،وظهور أفكار رهنيّة خاصّة
لصاحا التجربة ،وك لك البصائر والكش

والشهود العرفاين أيضّ ًا ،وأمّا

يف العام اإلسالمي ف ن األمر ليس ك لك؛ من رلك ّ عّ سّبيل املثّال ّ ل
ُيطلق ع احلالت العاطفية والشعورية التي تظهر أثناء الدعاء واملناجاة ،أهنا
جتربة دينية.
إن الهتامم بمقولة التجربة الدينية يف آثار شاليرماخر ووليم جيمس ،إنام هّو
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يف الواقع يمثل ردة فعل جتاه التفسريات العتقادية اجلازمة عّن الّدين ،وكالمهّا
يتفق ع القول بان التعكيد ع التجربة الدينيّة الناشّئة مّن عّدم التوافّق عّ
األبعاد العتقادية والنظرية للقضايا الدينية .إن دراسة األبعاد العتقاديّة البحتّة،
قد أدت إىل الغفلة عن جوهر الدين ،وإن التجربة الدينية من شّعهنا أن حتّل حمّل
األصول العتقادية .إن خطاب شّاليرماخر حّول األحاسّيس وا راء الدينيّة
ينشع عن احلركة الرومنطيقية األملانية ،يف حني ينشع خطّاب ولّيم جّيمس حّول
التجربة الدينية من علم نفس فون واألصّول الرباغامتيّة (العمالنيّة) .ولكّال
ه ين الثنني ّ رغم الختالفات بينهام ّ الكثّري مّن املشّرتكات وأوجّه الشّبه.
فكالمهّّا يق ّ يف وجّّه املحّّاولت التّّي تسّّع إىل حّّرص الّّدين بالعقائّّد
واألخالق ،ويقولن إن الّدين ل يمكّن فهمّه دون اللتفّات إىل األحاسّيس
والعواط اجلياشة .ولكن ل أحد منهام يسع ّ بطبيعة احلال ّ إىل إثبات العقائّد
والقضايا الدينية مبارشة ع أساس التجربة الدينية .إهنام يسّعيان إىل اخلّوض يف
احلياة الدينية الداخلية لنفراد ،أكثر مّن سّعيهام إىل إثبّات اهلل أو النبّي .كالمهّا
يت

موقف ًا من املبالغة يف عقلنة الدين ،ولكنهام يتصديان ّ يف الوقّ نفسّه ّ إىل

الدفاع عن الدين يف ضوء آرائهام ،دون سعي منهام إىل توجيه أو إثبات املعتقّدات
الدينية ،ويعمالن ع استجالء الق َيم اإليامنية (ويف ه ا الشعن يعمّد شّاليرماخر
إىل التعكيد ع الستعداد الديني والفطري لهلنسان بنحو وآخر).
ويف قبال رأي شاليرماخر ّ ال ي كان يؤكد ع األحاسيس والعواط

يف

التجربة الدينية ّ يرد رأي فني برادفوت ،حي يقول يف كتابه (التجربة الدينية):
إن التجارب الدينية تتبلور من املفّاهيم واللغّة والتّداعيات والسّلو الّ ي
يتحقق يف خلفية بع

السنن واألعراف الدينية.
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إن التجربة الدينية ّ من وجهّة نظّر ولّيم جّيمس ّ ليسّ مسّتقلة عّن
خلفيات املعتقدات واملفاهيم .يؤكد الرباغامتيّون عّ اخلصّائه الجتامعيّة
للتجربة (الستناد إىل األهداف والرغبات فيام يتعلق بالبيئة وأجوائهم املحيطّة
وتفسريا م) .ويطلق وليم جيمس ع ه ه النظرية عنّوان «النزعّة التجريبيّة
املحضة» .فهو يميز بني العنارص ال هنية (الداخلية) للتجربة الدينيّة والعنّارص
املوضوعية (اخلارجية) ،ويدافع عّن أبعادهّا الداخليّة (بمعنّ أنّه يؤكّد يف
احلقيقة ع أصالة الفرد والفردانية يف الدين بشكل وآخر) .يمكن العثّور عّ
الفردانية يف أعامق املشّاعر واألحاسّيس واألبعّاد األكثّر خفّاء يف الطبقّات
السف من الش صية.
وقد أشكل كل من تشارلز تايلور وكليفورد غريتّز ،عّ هّ ه «الفردانيّة»
التي ركرها وليم جيمس يف تفسري الدين ،وقال :أولً إن وليم جّيمس م يعخّ
األبعاد اجلمعية للدين باحلسبان؛ من رلك ع سبيل املثال :الّدين اإلسّالمي،
ول سيام األبعاد السياسية من اإلسالم .وثاني ًا :إن التعري

الّ ي يقدمّه ولّيم

جيمس عن «التجربة» ،يوحي وكّعن التجربّة ليسّ أمّر ًا طبيعيّ ًا ومعقّولً؛
بحي يمكن السعي إىل حتصيله.
بيد أن وليم جيمس عندما يؤكد عّ األبعّاد الفرديّة مّن الّدين ،يكّون
مدرك ًا لنبعاد الجتامعية من الدين ،ويقبل هبّا .ولكنّه يفضّل احلّدي عّن
األبعاد الش صية واخلاصة من الدين ،ورلك ألنه يّرى أن األبعّاد الش صّية
من الدين أكثر جوهرية من األبعاد العقائدية من الدين.
كام ُيشكل تايلور ع وليم جيمس ويقول :إن النحصار يف رأيه ،يؤدي إىل
جتاهل ثالثة أمور ،وهي أولً :إن ارتباطنا بعام امللكوت يمكّن أن يكّون عّ
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شكل مجاعي ومشّرت (يف مراسّم مجاعيّة) .وثانيّ ًا :إن اهلويّة الدينيّة ّ دون
اللتفات إىل نوع معنويتها ّ تشّتمل عّ أمهيّة اجتامعيّة بالنسّبة إىل النّاس.
وثالث ًا :يمكن للرياضات الروحية الشاقة أن تت

بوصفها أسلوب ًا ومنهج ًا هام ًا

للوصول إىل الشهود واملكاشفات الدينية.
ي ها كاتا املقالة إىل العتقاد بعن اإلشكال األهم الّ ي يّرد عّ ولّيم
جيمس ،أنه قد حرص التجربة الدينية يف فضاء أبستمولوجي ،واهتم بالفوائد أو
األرضار املعنوية والسايكولوجية هلا فقط ،يف حني غفّل عّن املنّافع السياسّية
والجتامعية واألخالقية وسائر الق َيم األخرى .إن التجربة الدينية التّي تسّع
إىل الرتويج للكلامت الفارغة واجلوفاء ،ساقطة عن العتبّار والقيمّةُ .يضّاف
إىل رلك أن املفّاهيم الالهوتيّة والسّتدللية يمكّن أن تكّون متقدمّة عّ
العتبار والوثوق بالتجربة الدينية (وه ه النقطة يمكن مشّاهد ا يف الكتابّات
العرفانية املسيحية واإلسالمية ع السواء).
يقول وليم جيمس ّ يف حديثه عّن التجربّة الدينيّة يف اإلسّالم والّوحي
ص؟ ّ إهنّّا قّّد نشّّعت يف عّّام الالوعّّي (أو شّّبه
ومكاشّّفات النبّّي األكّّرم ؟
الواعي) .وبطبيعة احلال ف ن ه ا الكالم ل يعنّي امتهانّ ًا أو إنكّار ًا لصّدورها

عن اهلل .ولكن لو أن ش ص ًا ّ ع سبيل املثال ّ رف

نظرية ابن سّينا القائمّة

ع أن الوحي ارتباط بني اإلنسان والعقل الفعال ،سوف يكون من وجهة نظّر
وليم جيمس غري راض تقريب ًا.
إن وليم جيمس يرى قيمة كل ديّن وكّل ادعّاء قّديس ،قابلّة للحكّم
ع ّ أسّّاس ثمراتّّه ونتائجّّه فقّّط .وه ّ ه الّّثامر والنتّّائج عبّّارة عّّن:
الطمعنينة والسكينة ،واإلحسان ،والصرب ،وكظّم الغّيظ ،وسّالمة اجلسّم،
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وطهّّارة الّّروح ،والتقّّوى ،والطاعّّة ،والزهّّد ،والرؤيّّة إىل الديمقراطيّّة
واإلنسانية .وبطبيعة احلال ف نه ل يريد من الديمقراطية رلك النظام السّيايس
اخلاص ال ي يؤدي إىل انت اب بع

األش اص بوصفهم مقامات سياسّية

حتكم البالد ،وإنام املراد هنا من الديمقراطية هّو التسّاوي أمّام اهلل ،بمعنّ
أن معياره يف تقييم كل حمء بّراغاميت (عمّالين) .ومّن هنّا فّ ن حكمّه يف
مورد التجربة الدينية يقوم بدوره ع أسّاس مّن آثارهّا وثامرهّا والنتّائج
املرتتبة عليها.
وبطبيعة احلال ليس جمرد ا ثار املحسوسة والقابلة للتجربة هّي املنظّورة
فحسا ،وإنام مع مالحظة معيّار الفضّيلة والرصّاط الغّائي املسّتقيم الّ ي
يمكن اتباعه .وع كل حال يكمن قصّور ولّيم جّيمس يف أنّه يّويل آليّات
املعتقدات أمهية أكرب من تلك األمهية التي يوليها إىل أدلتهّا ،وربّام كّان سّبا
ه ا يعود إىل معرفته بالالهوت ال ي يعاين ضعف ًا من ه ه الناحية.
واملورد الوحيد ا خر ال ي نجد فيه اهتامم ًا من ولّيم جّيمس يف كتّاب
أنواع التجربة الدينية ،يكمن يف فصل العرفّان حيّ ينقّل فيّه مّا مقّداره
صفحة أو صفحتني من الرتمجة الفرنسية لكتاب «املنق من الضّالل» ملؤلفّه
أيب حامد الغزايل .إنه يف إطار العرتاف بقصّور وقلّة معلومّات املسّيحيني
عن العرفان اإلسالمي ،ينقل بعّ

النقّاط عّن الغّزايل؛ حيّ يقّول :إن

من املعارف مّا يمكّن احلصّول عليّه مّن طريّق التجربّة الدينيّة واتبّاع
طريق الصوفية (العرفاء) .وه ه املعرفة حتصل بّ «ال وق» .1إن مراد الغّزايل
( )1انظر :الغزايل ،أبو حامد ،املنق من الضالل واملوصّّل إىل ري العّّزة واجلّّالل ،ص ،47
دار ومكتبة اهلالل ،ط  ،1بريوت 1993 ،م.
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من ه ا الكالم هّو رلّك الّّيشء الّ ي يّتم بحثّه يف الفلسّفة اإلسّالمية
حت

عنّوان «العلّم احلضّوري» ،ويعّرب عنّه ولّيم جّيمس حتّ عنّوان

«الشعور بال واسطة».
يرى ول َيم جيمس أولً :أن املعرفة العرفانيّة ل صّه العرفّاء املسّلمني
فقّّط ،وهّّو يّ كر نّّامرج وأمثلّّة مّّن العرفّّان يف املسّّيحية أيضّ ًا .وثانيّ ًا:
إن احلالت العرفانية عندما تتسع ،تكتسا قوة مطلقّة تفّوق الفّرد بحيّ
ل يمكن السيطرة عليها (وإنام ترد بشكل غري اختياري) .وثالث ًا :ل ينشع عنها
أي إحساس ومرجعية ومسؤولية ،ليتم اإليّامن بمحتّوى اإلهلّام واإلرشاق
دون تساؤل واسّتفهام .ورابعّ ًا :إن املعرفّة العرفانيّة تطّيح هبيمنّة املعرفّة
العقالنية أو غري العرفانية التي تقوم ع أساس الفهّم والسّتدلل ،وتفّتح
طريق ًا آخر للمعرفة .وتظهر لنا حقائق أخّرى بحيّ يمكّن لنّا بواسّطتها
احلفاظ ع إيامننا بحرية.
إن وليم جيمس بّدلً مّن توظيّ

التجربّة الدينيّة مبّارشة يف «التوجيّه

املعريف» للعقائد الدينية ،يتحدث عنها حت عنّوان السّلطة والقتّدار .إنّه يف
إطار توجيه العقائد الدينية يتحدث عّن «اإلرادة النّاظرة إىل العقيّدة» و«حّق
اإليامن» .إنه ع الرغم من نزوعه إىل التعددية يف ما بعد الطبيعّة ،يّرى أحقيّة
الوحدة يف النصوص العرفانية.
لقد غفل وليم جيمس ّ كام نوه غريتز وتايلور ّ يف بح التجربّة الدينيّة ،عّن
األبعاد غري الفردية منها ،مّن قبيّل العنّارص العتقاديّة مّن الّدين ،ول سّيام يف
الدراسة العلمية ألديان ،مثل اإلسالم؛ حي سيتج ه ا األمر بشكل أكرب .وربّام
كان ه ا هو السبا يف دفعه إىل دراسّة الصّوفية فقّط ،حيّ حتتّوي يف الغالّا
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ّ باملقارنة مع اإلسّالم ّ عّ املزيّد مّن املشّرتكات مّع املسّيحية واألفالطونيّة
احلديثة وم ها الفيدانتا يف اهلندوسية .يّتم تنّاول الصّوفية 1يف األدبيّات الغربيّة
وبني املسترشقني ،بوصفها طريقة خمتلفة عن القواعد الفقهيّة لهلسّالم ،بّل ويّتم
جتاهل حت األبعاد الجتامعية للصوفية ومؤسسا م ودورهّم يف السياسّة بشّكل
كامل .وع ه ا األساس ف ن الصوفية التي يقصدها املسترشقون تتناسّا بشّكل
كامل مع مفهوم العرفان من وجهة نظّر ولّيم جّيمس .وخالصّة القّول إن رات
العرتاضات التي كان يوردها كارل إرنس ع املسترشقني ،قد أوردهّا كّل مّن
غريتز وتايلور ع وليم جيمس أيض ًا.
وبطبيعة احلال ف ن نقاط ضع

بح وليم جيمس حول التجربّة الدينيّة

بوصفها جوهر الدين ،ل تؤدي إىل سقوط التجربة الدينية ّ يف حد را ّا ّ عّن
العتبار ،كام أن نقاط ضع

املسترشقني حّول الصّوفية ل تّؤدي إىل جتاهّل

أصل واقعية الصوفية.
إن النتقاد اجلاد ا خر ع رؤية وليم جّيمس يف مّورد التجربّة الدينيّة،
يتمثل يف نظرية ألستون .وع الرغم من أنه قد وضع اليد ع مشاكل هامّة يف
خصوص نظرية وليم جيمس ،إل أن تشابه التجربة الدينيّة والتجربّة احلسّية
املنشودة أللستون هي األخرى غري مقنعة أيض ًا .ويف مورد رأي ألستون ،هنّا
عدة نقاط جديرة باملالحظة:
أ) إن الشعور بحضور اهلل أقّرب شّبه ًا إىل حالّة الرؤيّا منهّا إىل الشّعور
بالربد وما إىل رلك.
ب) نحن نحصل ع املعلومات التي نحتّاج إليهّا مّن اخلّارج بواسّطة
(1) Sufism.
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احلواس امل تلفة ،بيد أننا ل نمتلك أي حس خاص ،لنحصّل متّ مّا
أردنا بواسطته ع معلومات يف مورد األمور املعنوية والروحية.
ج) إن التجربة الدينية ل حتتوي ع آلية جتريبية بوصفها إدراك ًا حسي ًا .فّ ن
التجربة الدينية تستند إىل الفهم والبصرية أكثر من اسّتنادها إىل التجربّة
اإلدراكية .ف ن الش ه حت إرا م يكن يمتلك خّربة يف علّم النبّات،
يمكنه أن ينظر إىل فسيل العنا ويعرفه ،ولكن من دون البصّرية الدينيّة
والشعور امل هبي ل يمكن له مشاهدة املالئكة.
د) يف التجارب الدينية التي يتم بحثها من قبّل عرفّاء اإلسّالم ،ل تلعّا
التجربة اإلدراكية دور ًا كبري ًا ،بّل إن «األحّوال واملقامّات» هّي التّي
حتظ باألمهية األكرب .إن األحوال واملقامات نتيجة وثمّرة سلسّلة مّن
التقدم األخالقي ،واجتياز مراحل تزكية النفس والسلو املعنوي.
هّ) خالف ًا أللسّتون (بشّكل مبّارش) وخالفّ ًا لّوليم جّيمس (بشّكل
غّّري مبّّارش) ،ل يّّ ها عرفّّاء اإلسّّالم إىل توظيّّ

التجربّّة

الدينيّة تربيّّر وتوجيّّه العقائّّد الدينيّّة أبسّّتمولوجي ًا .مّّن رلّّك أن
الغزايل ّ ع سبيل املثال ّ ل يروم إثبات وجود اهلل من طريق التجربّة
الدينية .وهو ي ها ّ بطبيعة احلّال ّ إىل العتقّاد بّعن التعلّيم جيّا
أن يكون ع أساس التجربة الدينية ،وهو حيصل مّن طريّق املراقبّة،
ويتم ب لك احلصول ع املعارف اليقينية ،وهّ ا يمثّل اخلطّوة األوىل
إىل ال وق.
وا ن بعّّد ه ّ ا التعريّّ
أصل املقالة:

امل ترصّّ ،نلفّّ عنايّّة القّّارئ الكّّريم إىل
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التجربةُالدينيةُاإلسّلمي ُة

يعترب مصطلح «التجربة الدينية» مصطلح ًا أجنبيّ ًا يف العّام اإلسّالمي .تطّور
عند الغرب إىل تيارين رئيسيني :يتمثل التيار الول بععامل فريدريك شّلريماخر
( )1834 ّ 1768بينام يتمثل ا خر بععامل ويليّام جّيمس (.)1910 ّ 1842
يسود يف الوق احلايل نوع ًا من اخللط بني التيارين ،ول دف ه ه املقالّة إىل
إعادة تتبعها هبدف نقد أو تفصيل مفهوم التجربة الدينية بحّد را ّا .عوضّ ًا
عن رلك ،سوف أفّرتض أن املفهّوم موجّود بالفعّل ،وأتسّاءل كيّ

تّم

انتشاره هب ا الشكل.
يثري است دام مفهوم التجربة الدينيّة يف جمّال الدراسّات اإلسّالمية عّدة
تساؤلت مهمة مثرية للتفكري.
أولً :التساؤل حول رشعية است دام املفهوم يف نّواحي صتلّ

جّد ًا عّن

املصدر ال ي نشع منه! إر أنه من حي املبدأ ،ل يوجد مايتعّارض بّني احلاجّة
لوجود ه ا املفهوم واملصادر التي نشع منه ،ع سبيل املثّال :إن عّزل عّّنرص
التنجستن ألول مرة من الولفرامي ل يمنعنّا مّن التعّرف عليّه عنّدما يّتم
است راجه من معدن الشيلي  .وباملثل ،ف ن ظهور التجربّة الدينيّة يف الديانّة
( )1الكاتا :الربوفسور حممد لگنهاوزن (آستار سّّابق بجامعّّة تكسّّاس اجلنوبيّّة -1979
 )1989وعضو اهليئة العلمية بمؤسسة اإلمام اخلميني التعليمية ّ البحثية يف قم .له أنشّّطة
علمية فلسفية إسالمية بالتعاون مع العديد من املراكز العلمية اإليرانية من قبيل جامعة قم،
جامعة األديان وامل اها واملؤسسة الدولية للدراسات اإلسالمية.
املصدر :جملة «روش شناس علوم انسان » [منهجيات العلوم اإلنسّّانية] ،ربيّّع  1383ش،
العدد .38
ترمجة :عيل ف ر اإلسالم.

التجربةُالدينيةُاإلسّلميةُُ❖ُُ273

املسيحية اولً ل يمنع إمكانيّة تطبيقّه يف خمتلّ

نّواحي احليّاة الدينيّة عنّد

املسلمني .من ناحية أخرى ،تبدو الفرتاضّات الكامنّة وراء مفهّوم التجربّة
الدينية أكثر حساسية ثقافي ًا من تلك التي يمكن أن يّتم الكشّ

عنهّا خّالل

البحّ يف البنّّاء الجتامعّّي عّّن خمتلّ أنّّواع املعّّادن (روكّّس،1999 ،
ص.)206 ّ 186 :
ثاني ًا :إرا افرتضنا أنه يسمح للمسّلمني تطبيّق مفهّوم التجربّة الدينيّة يف
شؤوهنم احلياتية ،فهل يوجد اختالفات جوهرية يف أنواع التجارب الدينية عنّد
املسلمني واملسيحيني؟
هل يوجد أنواع من التجارب الدينيّة لّدى املسّلمني جيهلهّا املسّيحيني؟
وهل يوجد أنواع من التجارب الدينيّة املسّيحية عّ وجّه التحديّد جيهلهّا
املسّّلمني؟ وإرا افرتضّّنا أن التجّّارب الدينيّّة املسّّيحية واإلسّّالمية تتنّّوع
بني األنواع نفسّها ،أل يوجّد هنّا املزيّد مّن الختالفّات اجلوهريّة بّني
املسيحيني واملسلمني؟
ثالث ًا :إرا افرتضنا أن األنواع الرئيسية للتجربة الدينية مشرتكة بني املسّلمني
واملسيحيني ،حينها من املرجح أن خيتل

دور ه ه التجارب يف احليّاة الدينيّة.

هل تعترب األنواع املتشاهبة من التجارب الدينية أمر ًا مركزيّ ًا يف حيّاة املسّلمني
واملسيحيني؟ إرا افرتضنا أن أهم التجارب الدينية للمسّلمني صتلّ

اختالفّ ًا

كبري ًا عن أهم التجارب الدينية للمسيحيني ،فّامرا صربنّا هّ ه الفروقّات بّني
اإلسالم واملسيحية أو بني احلياة الدينية ٍ
لكل من املسلمني واملسيحيني؟
لهلجابة ع القضايا امل كورة سّابق ًا جيّا أن نتوصّل إىل عّدة أحكّام:
 )1احلكم حول إمكانية تطبيق مفهوم التجربة الدينية ع اإلسالم ،أي حتليل
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ماهية املعن ال ي يمكن أن ُيمنح ملصّطلح التجربّة الدينيّة يف حّال إجيّاده
وتوظيفّّه هبّّدف تعزيّّز فهمنّّا لهلسّّالم؛  )2تصّّني

التجّّارب الدينيّّة

اإلسّّالمية؛  )3ورسد أدوار التجربّّة الدينيّّة اإلسّّالمية يف احليّّاة الدينيّّة
للمسلمني .يف واقع إن املساعي اهلادفة لتحقيق ه ا األمر ليس سهلة املنال.
سعقوم يف ه ه املقالة بدراسة بع

املسائل األساسية املطروحة حول مفّاهيم

التجربة الدينية املكتشفة يف أعامل كل من شلريماخر وجّيمس ،لسّيام تلّك
املطبقة ع احلياة الدينية اإلسالمية؛ لكني آمّل أن نّتمكن مّن اصّار بعّ
اخلطوات األولية نحو ه ه األهداف الثالثة .وبالرغم مّن أن التسّاؤل عّن
رشعية مفهوم التجربة الدينية يف البيئة اإلسالمية قد يعترب امر ًا مبالغّ ًا بّه ،إل
أن العديد من األسئلة اجلدية حول التجربة الدينيّة قّد متّ إثار ّا بشّكل
عام ،خاص ًة يف بيئة الثقافة املسيحية را ا والتي كان السبا وراء ظهور ه ه
الفكرة يف املقام األول.
حت لو منحنا رشعية است دام ه ا املفهوم بغرض فهم التّدين املسّيحي،
فه ا لن جييز تطبيقه ع اإلسالم .من ناحية أخرى ومن خالل العرتاض عّ
تطبيق املفهوم ع اإلسالم قد نجد ما يثّري تسّاؤلتنا حّول األفكّار املرتبطّة
باتباع املفهوم إىل احلد ال ي قد جيعل تطبيقّه عّ احليّاة املسّيحية أمّر ًا مثّري ًا
للشك أيض ًا ب الف ماكنا نعتقده يف بادئ األمر.
ً
بداية ،يعترب مفهوم التجربة الدينية كام أشيع است دامه يف الفلسّفة الغربيّة
مفهوم ًا عام ًا للغاية يشّمل مجيّع أنّواع املشّاعر ووقّائع األفكّار الدينيّة ول
يقترص فقط ع الرؤى الصوفية واكتشّافا ا .لكّن الوضّع خيتلّ

يف العّام

اإلسالمي ،ع سّبيل املثّال :ل يعتّرب املسّلمون التجليّات الروحانيّة التّي
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يشعرون هبا أثناء الصّالة والّدعاء عّ أهنّا جتربّة دينيّة .قّد تكّون مسّالة
مصطلحات .ليس هنالك ما يمنع فيلسوف الدين من تعري

التجربّة الدينيّة

ع نطاق واسع بحي تشمل حالة التفكري الدنيوي حّول صّلة املّرء احلاليّة
باهلل .ومع رلك ،جيا أن نضع يف احلسبان وجود العديد من األش اص الّ ين
قد نظن أهنم يعيشّون جتّارب دينيّة لكّنهم يرفضّون وصّ أنفسّهم هبّ ه
الطريقة .يف احلقيقة يميل الناس يف مجيع األحوال إىل عّدم التفكّري يف جتّارهبم
الدينية .ومع رلك ل يمكن السامح أثناء وصفنا لتجربة املّرء بالسّهاب بعيّد ًا
عام قد يؤكده بنفسه ،رلك ألن التجارب تتميز بكوهنا تتشكل كلي ًا أو جزئي ًا مّن
خالل كيفية ظهورها لنا .يمكننا دائ ًام أن ننكر رواية ٍ
ملرء يتحدث فيها عن جتربّة
ش ه آخر وأن نطعن بمصداقيتها .لقد أدى عدم القتناع بالنظرية الالهوتيّة
والدراسات العقائدية إىل ازديّاد الرتكيّز عّ التجربّة الدينيّة عنّد كّل مّن
شلريماخر وجيمس .شعر كال املفكرين أن دراسة العقيّدة قّد أدت إىل إمهّال
ونسيان جوهر الدين ،واعتقد ك ً
ال منهام أنه يمكن أن يتم تقديم مفهوم التجربّة
الدينية كبديل عن املبادئ العقائدية القائمة ع احلجج والدفاعات.
ويرى كال املفكرين أن دراسة العقيدة املتعلقة باملشاعر واألفكّار الدينيّة يف
مؤلفات شلريماخر قد تعثرت باحلركة الرومانسية األملانية ،بينام تعثرت مؤلفات
جيمس املتعلقة بالتجربة الدينية بفلسفة ڤندت واملبادئ الرباغامتية التي كان قّد
سع لتطويرها .ومع رلك جيا أل نغفل عن أمهية أوجه التشّابه القائمّة بّني
جيمس وشالير ماخر ع الرغم من أوجه الختالف اجلوهرية بينهام ،فكالمها
يرى أن جوهر الدين يكمن يف املظاهر الباطنية وال اتيّة اخلاصّة بّه ،كّام أهنّام
يعارضان حماولت حرص الدين يف النظرية الالهوتيّة والّوعظ األخالقّي ،إر
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يعتقد كالمها أنه ل يمكن فهم الدين بطريقة صحيحة ما م يّتم إيّالء الهّتامم
الالزم للمشاعر والعواط .
ومن النقاط األخرى اهلامة التي يتقاسمها شلريماخر وجّيمس التّي غالبّ ًا
ما أحاد ال ُكتاب األكثر حداثة عن ركرها ّ هي ابتعاد كالمها عن حماولّة إثبّات
أو تربير أي عقيدة معينة ع أساس التجربة الدينية .حيّ كّان هّدفهم فهّم
احلياة الباطنية للمتدينني دون حماولة إثبات وجود اهلل أو مالئكته .متتع كّل مّن
شلريماخر و جيمس باجلرأة واحلامس الل ين كانا مالئمني للّّعرص الّ ي قّد
عاشا فيه .واص كالمها موقف ًا ضد اإلفراط يف التفكري يف الدين .لقد سع كّال
منهام للدفاع عن الدين كام يفهمه دون حماولّة إثبّات العقائّد أو تربيرهّا ،وإىل
حماولة إظهار قيمة اإليامن من خالل شدة ارتباطه باملرء.
يعتقد شالير ماخر أنه ل توجد حاجة ألي حجة تثبّ صّحة الدعّاءات
إرا م يتم اجتثاث اإليامن الديني ،إر يرى أن قوة احلدس كافية لرتسّيخ اإليّامن
وتعمينه « .يولد اإلنسان حام ً
ال معه الصفة الدينية كبّاقي الصّفات ،وإرا م يّتم
قمع إحساسّه بّالقوة وحظّر وحتصّني الصّلة التّي تّربط اإلنسّان بّالكون
ّ املعروفان بعهنام قطبا الدين ّ عندها جيا ان يتطور الّدين دون أي خطّع عنّد
كل إنسان وفق ًا ألسلوبه الفردي اخلاص به» (شلريماخر ،1996 ،ص)59 :
كام يدافع جيمس يف كتابّه «أصّناف التجربّة الدينيّة» عّن قّوة التجربّة
الباطنية يف ترسيخ اإليامن باعتبّاره أفضّل مّن حمّاولت اإلثبّات العقّالين.
«أعتقد بكل أمانة وحزن أنه علينا أن ن له إىل اعتبار أن حماولة إثبات حقيقّة
حترر التجربة الدينية املبارشة عرب املنهجيّات الفكريّة مّاهي إل حماولّة يائسّة
متا ًما» (جيمس ،1928 ،ص« .)455 :تعد [املشّاعر] مقنعّة ألولئّك الّ ين
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يتمتعون هبا بالقدر ال ي يمكن ألي جتربة مّن التجّارب املنطقيّة املبّارشة أن
إقناعّا بكثّري مّن النتّائج التّي أنشّعها املنطّق
حتمله ،وهي بصفة عامة أكثّر ً
املجرد» (املرجع نفسه ،ص .)72 :ل يست دم شالير ماخر مصّطلح التجربّة
1
الدينية ،بل يست دم بد ً
احلّدس) الّ ي يتنّاق
ل عنه املصطلح الكنتي ( َ
املعرفة واملامرسة ،حي هيدف من خالله إىل تقديم وصّ ٍ
ٍ
دقيّق عّن اإلدرا
والوعي الديني وبالتايل ِتبيانه عدم إمكانية اختزال الّدين ضّمن جمموعّة مّن

مّع

املعتقدات أو القواعد األخالقية .هك ا سع مدافع ًا عن الدين ضد رومانسّيي
عرصه ال ين كانوا غري راضني عن األعراف والعقائد األخالقيّة للمؤسسّات
الدينية يف أوروبا ،فكان باملقابل يقدم الدين ع أنه احلياة الداخلية للّروح .كّام
اعتقد شلريماخر أن الرتكيز ع احلدس من شعنه أن يتيح إمكانيّة الّدفاع عّن
الدين ضد الشكو التي أثارها النقد الكانطي للميتافيزيقيّا التعمليّة واملّ ها
العقيل ال ي كان ُيعترب من أشكال التنوير .قد لتكّون هّ ه الشّكو متعلقّة
باحلقيقة الدينية ،حيّ أن الّدين هّو مسّعلة شّعور وحّدس يف حّني تّدور
الشكو حول الفرضيات النظرية لعلامء الالهوت .تتميز اخلصّائه الرئيسّية
للمشاعر الدينية والبّدهييات عنّد شّلريماخر بكوهنّا مبّارشة ومسّتقلة عّن
املعتقدات واملامرسات .يّدور اليّوم ن
فلسّفي حّول إمكانيّة اسّتقالل
نقّاش
ن
التجارب عن املعتقدات واملامرسات كام اعتقد شلريماخر.
يوجد هنا رأي آخّر معّارض لّرأي شّلريماخر ،كّان قّد بّرز بشّكل
ملحوظ َ
وخ ُله إىل العتقاد بعن مجيع التجّارب الدينيّة تتشّكل مّن خّالل
املفاهيم وأساليا التواصل والتعاون والسلو ال ي حيدث يف بعّ

التقاليّد

(1) Anschauung
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الدينية .وقد أطلق عليه اسم «البنائيّة»( .برودفّوت .1)1985 ،وفقّ ًا لويليّام
جيمس وع النقي

من شيلرماخر ،ف ن التجربة الدينية ليسّ مسّتقلة عّن

خلفية املعتقدات واملفاهيم .يف الواقع ،يعد رف

األمة جلميّع أنّواع األسّس

املعرفية مّن السّامت املميّزة للرباغامتيّة .تّم تعريّ

التجربّة عنّد جّيمس

والرباغامتيني ا خرين ع أهنا نشاط يعرض لنا كل ماقد تتم مواجهته .خيتلّ
ه ا األمر كلي ًا عن النظرية التي تدور حول نظرة الربيطانيني التجريبيني لل ّربة
باعتبارها سج ً
ال سّلبي ًا للبيانّات املنطقيّة .ونظّر ًا لعتبّار جتربّة الرباغامتيّني
نشاط ًا برشي ًا ،فهي بالتايل تعتمد ع الغايات واملصّالح البرشّية كّعن يتفاعّل
املرء مع بيئته مستفرس ًا بشكل متكّرر حّول كّل مّا هّو موجّود فيهّا .شّدد
الرباغامتيون عّ الطّابع الجتامعّي للتجربّة بّدلً مّن املفهّوم القّديم هلّا
كاملحتوى املقترص ع عقل الفرد بشّكل خّاص .وعّ الّرغم مّن وصّ
جيمس نظريته بالتجريبية الراديكالية ،إل أن أفكاره عّن التجربّة جتّاوزت إىل
ٍ
استعداد لقبوهلا .فبّالرغم
حد كبري األمور التي كان التجريبيون التقليديون ع
من أنه ل يقيد التجربة باحلالت الباطنية الناجتة عن اإلدرا احلسّ ويميّل إىل
التشكيك بمحاولت عزل اجلوانا ال اتية والداخليّة حليّاة الفّرد عّن بقيّة
جوانا احلياة ،إل أنه يف ا خر يميّز بّني موضّوعية وراتيّة التجربّة ،ويؤيّد
بوضوح أولوية التوجه الداخيل .ليعترب ه ا األمر جمرد حتيز أو فردانيّة يانكيّة
ل واعية .يستمر جيمس بالتمسك بموقفه ع الرغم مّن إدراكّه لالنتقّادات
ومالحظتها ،مؤكد ًا أنه فقط مّن خّالل العّيش يف فلّك الفكّر املنفّتح عّ
( )1ملزيد من املعلومات واملقاربة النقدية لشالير ماخر من زاوية بنيوية ،راجع:
Robert Forman, Mysticism, Mind, Consciousness (Albany: SUNY Press, 1999).
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التساؤلت املحددة حول املصري ال ي جيعّل اإلنسّان متعمقّ ًا؛ وعيشّه هبّ ا
الشكل ،هو ماجيعل اإلنسان ش ص ًا متدين ًا.
«وبكوننا متدينني ف ننا نثب بعننا نمتلك احلقيقّة املطلقّة لسّيام يف النقّاط
ن
مّرتبط
التي يسمح لنّا الواقّع بحاميتهّا .يف هنايّة املطّاف ،إن اهتاممنّا اجلّاد
بمصرينا الش يص».
«إنك ترى السبا ال ي قد جعلني متفرد ًا كثري ًا خّالل هّ ه املحّارضات،
وجعلني أبدو عازم ًا جد ًا ع إعادة تعهيل اجلانا الوجّداين للشّعور؛ وخبايّا
ً
قتامّة يف الش صّية هّي األمّاكن
اإلحساس ،إر تعد الطبقات العمياء األكثّر
الوحيدة يف العام التي تكش

لنا أثناء تكوينها احلقيقة الفعليّة ،وجتعلنّا نّدر

بشكل مبارش كيفية حدوث الوقّائع ،وكيفيّة إنجّاز العمّل عّ أتّم وجّه.
وباملقارنة مع عاملنا ال ي حتيا فيه املشاعر الفرديّة ،يغّدو العّام املّيلء باألشّياء
املعممّّة التّّي يتعملهّّا الفكّّر خالي ّ ًا مّّن املتانّّة واحليّّاة» (جّّيمس،1902 ،
ص .)2 ّ 501 :سواء أكان املرء يفرتض أم ل بعن جيمس يّدافع هنّا بشّكل
كاف عن فرديته ،إل أن ه ا األمر أصبح بمثابة نقطة التحول .دعونا ننظر كي
كان ردود اثنني من أبرز النقاد ومهّا «كليفّورد غريتّز» و«تشّارلز تّايلور».
كتا غريتز باإلشارة إىل املقطع املقتبس أعاله قائالً:
ٍ
يفُنطااُيدعىُ ُ«التجربا ُة ُ»ُاُ ُ«الطبقاااتُالعمياااءُ
ن ُ»ُ
انُتطويقُفضاءُ ُ«الدي ُ
الكثرُقتامةُيفُالشخصي ُة ُ»ُاُيبدوُأنهُبشكلُماُملُيعدُأمر ًاُمنطقي ًاُوطبيعيا ًاُ
لتتمُحماولةُالقيااامُبا ُهُ.هناااكُالكثااريُمماااُقاادُيرغ ُابُاملاارءُبمنحااهُساامةُ
ي ُ»يُغالب ًاُفإنُمجيعُالشياءُالتيُيبدوُأّناُحتملُهذهُالساامةُحتاادثُ
ُ«الدين ُ
خارجُالذاتُ(غريت ُزيُ2000يُوُُ.)169ُ:
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كام يعرب تايلور (معرتف ًا بعنه «استفاد بشكل كبري» من حمارضات غريتز) عّن
نفس الشكوى قائ ً
ال:
يُ
الُيستطي ُعُاستيعا ُُظاهر ُهُاحليا ُهُالديني ُةُاجلامعية ُيُوالتا ُ
سُ ُ
يبد ُوُأ ُنُ؛يم ُ
تُالدينيا ُةُ ُ(ا ُل رديااة)ُفحساابُباالُأّناااُتساااهمُيفُ
الُتكو ُنُنتا؛ ًُاُللصّل ُ
ُ
ُللصلةُاجلامعيةُخّللُطريقتااهُ
تكوينُهذهُالصلةيُبمعنىُأن ُهُملُيرتكُمكان ًا ّ
التقليديةُللو؛ودُ(تايلوريُ2002يُوُُ.)24ُ:

ما هيمنا حالي ًا أن املثري لالستفزاز حول العرتاضات التّي أثارهّا كّل مّن
غريتز وتايلور هو اصار كالمها أمثلة من العام اإلسالمي ك ثبات.
يعرتض غريتز ع اعتبار أن جوهر الدين يكمن يف املعتقّد الش يصّ لن
رلك سينتج عنه إقصاء الدين من األحداث السياسية التي غالبّ ًا مّا يكّون لّه
دور ًا حاس ًام فيها« .إن اإلسالم السيايس (بحسا ما قد جاء ،وحتّ مسّميات
مضللة) هو املحاولة املب ولة من طرف املسّلمني إلرشا مطالبّات وطاقّات
العام احلدي » (غريتز ،2000 ،صُ .)173 :يبدي غريتز تعاطف ًا مع املسّلمني
لعدم متكنهم من الن راط بشّكل فعّال مّع احلداثّة ومّع الّ ين أصّبح
حماول م اليوم تبدو أكثر شؤم ًا« .لكنه ايض ًا ويف املقابل ليس قّائ ًام عّ اهلويّة
ال اتية الدينية وع اهلويات األخرى التي برزت بشكل متزايد يف امليدان العّام
واخلطاب العلامين فحسا ،بل إن بع

اهلويات املتينة للغاية مثّل اهلندوساي ُة

أو الشيع ُة قد اص ت عامل ًا عدائي ًا ّ ونوع ًا من القبول السيايس مّؤخر ًا» (غريتّز،
 ،2000ص .)175 :ان ُت ِقد جيمس بسبا مساواته بني الدين والتجربة اخلاصة
كام لو كان وسيلة عقيمة ملحاولة منّع الّدين مّن أخّ أي سّلطة سياسّية.
«التجربة التي تم طردها خارج البّاب باعتبارهّا حالاةُايامنيا ُة فرديّة وراتيّة
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وموضوعية بشكل راديكايل ،تعود عرب الناف ة ك حساس مجّاعي ملمثّل صّارم
ديني ًا» (غريتز ،2000 ،ص .)178 :يل ه غريتز حجة حمارضته يف مجلة:
«انُماُنرغبُبتسميتهُالعا ُملُاحلقيقيُبامُحيملهُمنُمعنااىُوهويااةُوساالطةُ
وجتربةيُمجيعهاُمقوماتُمتشابكةُفيامُبينهاُبطريقةُمعقدهُيصعبُحلهااايُ
ومتضمنةُبشكلُمتبادليُوالُيمكنُتأسيسُالدينُأ ُوُاختزالهُالُالخاارييُ
أ ُالتجربةُبشكلُأفضلُمنُامكانياااتُاملقوماااتُالخاارتُ.ذلااإُلنُ
اإليامنُاليتكونُيفُالعزلة»ُ( ُغريتزيُ2000يُوُُ.)184ُ:

ومّّن جانّّا آخّّر ،يسّّتعني جّّيمس بالمثلّّة التّّي يسّّتقيها مّّن العّّام
اإلسالمي ليؤكد أمهية التجربة املبارشة للدين .حيّ يمكننّا القّول ،رد ًا عّ
اعرتاضات غريتز وتّايلور ،أن جّيمس م يكّن جّاه ً
ال باجلوانّا الجتامعيّة
واملجتمعية للدين ،كام أنه م يقصد إنكارها .من ناحية أخرى يّرف

كّ ً
ال مّن

غريتز وتايلور أن يربروا له أسلوبه املتجاهل لكل ما هو اجتامعي.
عندما شدد جيمس ع الفردية ،م هيدف هبا التحري

ضد علم الجتامع،

وإنام ضد اإلفراط يف التفكري يف الدين ،وضد ما أسامه نسرياةُالنجاا ُه يف الّدين.
والتي قصد هبا الغرور العلمي يف أن الدين هو كل ما بقي راس ًا بشّكل جمّرد
من الزمن ال ي م يعرف فيه النّاس مّا هّو أفضّل .يف املحّارضة الثانيّة مّن
«أصناف التجربة الدينية» ،يدافع جيمس بالتفصيل عن حرصُاملوضاو ُع الّ ي
ناقشه ويعرتف بعن للدين جوانا أشمل من التي تطرق هلّا يف بّاقي الكتّاب،
مرصح ًا أنه لن يبح يف اجلوانا املؤسسية للدين .يمكننا أن نربر اخلطع الّ ي
تم اصطياده جليمس فيام خيه عدم إيالئه الهتامم الكاف عّن كيفيّة خضّوع
التجارب الش صية لتعثري العالقات سواء الجتامعية أو مع املؤسسّة الدينيّة،
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فهو مدر ن ل لك ،حي يؤكد أن اهتامماته تكمّن يف مكّان آخّر ،وأن فكرتّه
ليس يف حرص الدين بل يف حرص موضوع البح اخلاص به .حت أنه يعّرب
ن ملوضّّوعه« .أقّّرتح حالي ّ ًا يف ه ّ ه
عّّن اسّّتعداده للّّت يل عّّن اسّّم الاادي ُ
املحارضات أن أجتاهل القسم املؤسس متا ًما ،وأل أحتدث عن التنظيم الكنسّ،
وأن أتعمل بعقل قدر ممكن يف علم الالهوت النظامي واألفكّار املتعلقّة با هلّة
نفسها ،وأن أقرصّ نفّّس قّدر اإلمكّان عّ الّدين الفّردي بشّكل طّاهر
وبسيط ...إنني مستعد لقبول أي اسم قد يطلق عّ الديانّة الش صّية والتّي
أويص بدراستها» (جيمس ،1902 ،ص .)30 ّ 29 :يستمر جّيمس ب عطّاء
األسباب التي تقوي اعتقاده بعن اجلوانّا الفرديّة للّدين أكثّر جوهريّة مّن
أساليا التعبري املؤسسية (ع الرغم من أنه يعرتف بعنّه يمكننّا إجيّاد أصّول
املشاعر الدينية الصادقة حق ًا يف الفتشية البدائية والسحر) .إنه أمّر ًا قّد خيتلّ
معه املرء ،لكن ل ينبغي أن نعخ فكرة عن جيمس كام لو أنّه الشّ ه الّ ي
أعمته فردانيته الصارمة للحد ال ي يمنعه من تقدير حقيقة أن الدين ممتد إىل مّا
وراء نطاق الفردية.
قد تم تكرار وانتقاد تعريفه للدين يف مناسبات لحرص هلّا ،لكّن انظّر إىل
الصيغة التي يقدم هبا ه ا التعري « :ل لك ،فالدين (كام أطلّا منّك ا ن أن
تت

ه اعتباطي ًا) يمثل لنا املشاعر والتّرصفات والتجّارب الفرديّة للبّّرش يف

عزلتهم ،بقدر إدراكهم لرتباطهم بام قد يعتربونّه عّام الالهّوت(».جيمس،
 ،1902ص .)31 :يتابع جيمس فكرته معترب ًا أن العالقة بعام الالهوت نفسّه
«قد تكون إمّا أخالقيّة أو بدنيّة أو شّعائرية» .كّان جيّا أن يضّي عبّارة
«اجتامعية أو جمتمعية ّ أو حت سياسية» ،ول أعتقد أنه كان ليعرتض عّ مثّل
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ه ه اإلضافة .كان سيستمر ب هناء فقرته بنفس اجلملة:
يفُهذهُاملحارضاتيُكامُرصحاُسابق ًايُفإنُالتجااار ُال رديااةُاملباااشهُ
ستمألُوقتناُبامُيك ييُولنُن كرُيفُالّلهوتُأوُالكنسيةُعىلُاإلطّلاُُ.

كام كان جيدر به أن يضي أنه م يكن ليعخ يف عني العتبار أي ًا مّن اهلياكّل
والعالقات الجتامعية الدينية ،ليس ألنه ينكّر وجودهّا أو أمهيتهّا ،بّل ألنّه
يصطاد يف مكان آخر .صحيح أنّه ينحّاز للعاطفّة ضّد الفكّر ،كّام أنّه مّع
املرتدين ضد األرثوركس ،لكن ه ا النحياز هّو أكثّر انعكاسّ ًا عّ مّا يثّري
تعاطفه ،وليس لوجود أي نقاش حول عدم اصار الدين أشكال ل جتعله يشّعر
باللّ ة .يعّرتف جّّيمس بوجّود تعصّّا واعّتالل دينّّي حتّ يف اجلوانّّا
الش صية التي كان يدافع عنها .ل تتمثل وجهة نظّره يف إنكّار األشّياء التّي
لتلف انتباهه ،وإنام يف إحلاحه ع أن الدين قادر ع اصار أشكال خاليّة مّن
املظاهر التي جيدها قبيحة ،يف حّني أن الّدين إن م يبنّ عّ أسّاس الشّعور
أمر مبّالغ بّه ،فحتّ لّو
الفردي للمرء فهو جمرد نفاق .إن الدفاع عن جيمس ن
كان بريئا ف ن الفرضية الرئيسية خلصومه باقية :ل يمكن للمّرء احلصّول عّ
فهم ٍ
كاف للدين إرا كان حيرص تركيزه إىل األمور الفرديّة .خيتّتم تّايلور كتيبّه
مشري ًا إىل ثالثة أشياء قد نت طاها يف حال حرصنا تفكرينا ع الّدين بالشّكل
ال ي يقدمه جيمس:
يمكنُأنُيتمُالتوسطُاجلامعيُيفُتواصلناُمعُاملقدَ سُحتىُلوُتمُابعادهُ
عنُالسياسة ُ(ُ)2يمكنُأنُحتملُاهلويةُالدينيةُأ يةُا؛تامعيةُوسياسيةُ
للناسُبغظُالنسرُعنُمدتُروحانيتهم ُ(ُ)3كامُيمكنُاعااتامدُقواعاادُ
السلوكُالروحانيةُالتقيةُكوسيلةُهامااةُلّلسااتجابةُللحاادسُالاادينيُ.
عندماُأعيدُقراءهُكتاباتُ؛يمسيُالُأ؛دُأننيُأميلُالُنساايانُالنقاااطُ
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التيُذكرهاااُتااايلورُ.يباادوُأنُهناااكُاشااارهُكافيااةُللطوائاافُالدينيااةُ
واالنضباطُالروحيُاملتبعُرسمياًُعااىلُالاارغمُماانُالتجاهاالُالواضااحُ
للسياسةُ.انُماُيبدوُمزعجاًُحقاًُحولُو؛هةُنسرُ؛يمسُللدينُهوُأنهُ
يقدمُجتربةُدينيااةُيفُمكانااةُممياازهُماانُالناحيااةُاملعرفيااةُبسااببُالرؤيااةُ
املحدودهُلصناف ُ«الثامر»يُماُقاادُيااؤد ُالُتقويضااهاُ.يباادوُهناااُأنُ
؛يمسُحيرصُتركياازهُبشااكلُكبااريُعااىلُال وائاادُوالرضارُالروحيااةُ
والن سيةُالتيُقاادُجتلبهاااُالتجربااةُالدينيااةيُدونُأخااذهُبعاانيُاالعتبااارُ
فوائدهاُوعواقبهاُاجلامعيةُوالسياسيةُواال؛تامعيةُوالخّلقيااةُوغريهاااُ
منُالشااؤونُالنسريااةُ.تعتااربُالتجااار ُالدينيااةُالتاايُتقااودُالُاهلااراءُ
الّلهااوبُباطلااةُ.انُالتساااؤلُحااولُاملعيااارُالااذ ُنسااتخدمهُلتميياازُ
اخلرافاتُعنُالّلهوتُالصحيحُهوُقضيةُأخرتيُلكنُال كرهُالقائلااةُ
بأنُالقيودُالّلهوتيةُوقيودُاملنطقُيمكنهاُأنُتقلبُسلطةُالتجربااةُهاايُ
أمرُغالباًُماُيّلحسهُاملاارءُيفُكتاباااتُاملتصااوفنيُأن سااهمُفاايامُيتعلااقُ
بتقاليدُاملسيحيةُواإلسّلميةُمعاًُ.بينامُيطلبُ؛اايمسُماانُقرائااهُقبااولُ
ٍ
ُاعتباطيُهبدفُالوصولُالُالتساؤالتُالتاليةيُاالُ
هُللدينُبشكل
تعري
ٍّ
أنُاختيارهُالشخيصُيبدوُبعيدً اُعاانُاالعتباطيااةيُأوُعااىلُالقاالُلاايسُ
متقلباًُ.كانُاهااتاممُ؛اايمسُمو؛هااًُنحااوُالعااواملُالباطنيااةُالشخصاايةُ
للشعورُالدينيُوهوُماُ َعكسُيفُشخصيتهُمزجياًُمنُعاادمُالرضاااُعاانُ
أساليبُالتعبريُالعامةُيفُالدينُاملتمثلةُيفُالطقوسُواملؤسساتُورفظُ
الّلهوتُال لس يُالسائدُآنااذاكُومعاااداهُر؛ااالُالاادينُواإلحساااسُ
القو ُبالتقوتُالذاتيةيُوبالنسرُالُتركيزُ؛اايمسُعااىلُالباااطنُوعاادمُ
االهتاممُباحلاالتُاال؛تامعيااةُالتاايُعااادهًُماااُتكااونُالتجااار ُالدينيااةُ
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متأصلةُفيهايُنجدُأ ّنُفكاارهُالتجربااةُالدينيااةُيفُحاادُذاهتاااُقاادُتصاابحُ
موضعُشإ.
ن ُُ.انُ
تبدوُالتجربةُالدينيةُوكأّناُمصطلحُيرمزُالُخصخصااةُالاادي ُ
هذهُالقضاايةُحساسااةُ؛ااد ًاُخصوصا ًاُيفُحااالُأردناااُتطبيقهاااُيفُالعاااملُ
لُالتجربةُالدينيةُعااىلُاإلسااّلمُرغاامُ
اإلسّلميُ.الُيرتددُ؛يمسُيفُحتلي ُ
اعرتافهُأّناُت تقرُالُالكثريُمنُاملعلوماتُ.حيثُيقولُمدعي ًا«ُ ُ:اذُاُاجتهن ُاُ
ىُبااهُالُحمماادُقاادُأتااىُماانُمنطقااةُ
لُاإلسّلم ُيُنجا ُدُأ ُنُمجيا ُعُمااايوح ُ
اُ
ي ُ»ُ(؛يمسيُ1902يُوُُ.)481ُ:
الّلوع ُ

بالطبع ه ا ل يدل ع عدم احرتام اهلل ،فالقول بعن الوحي يعيت مّن منطقّة
الالوعي ل يعني إنكار أنه يعيت من اهلل ،ع الرغم من أن كّل شّ ه م يقبّل
نّاتج عّن الحتّاد مّع
نظرية الوحي لبن سينا (التي بموجبها يعترب أن الوحي ن
ٍ
راض عّن نظريّة جّيمس .يتّابع
العقل الفعال) فسيكون ع األرجّح غّري
جيمس مستشهد ًا ب نولدكه يف حديثه عن تاريخ القرآن حي مت اإلشارة إىل
العديد من الروايات املتنوعة التي تص

كي

جت الوحي للنبّي .عّ سّبيل

املثال ،مصحوب ًا بتنهيدة امل َلك ،أو بصوت رنني...إلخ .ويالحظ أنه م تكّن أي
من تلك احلالت « ،»m ot orأي أن الوحي يف مجيع احلّالت املّ كورة م يّعيت

عرب أحد الدوافع املحفزة التي تسبا ردة فعل عضلية بشكل مبّارش ،كاللسّان
مثالً .ينهي فكرته هنا ليتابع بعد رلك بعرض أمثلّة مّن تقاليّد دينيّة أخّرى.
هنا العديد من األسباب التي جتعل تطبيق جيمس ملفهوم التجربة الدينية عّ
أحداث الوحي التي عاشها النبي حممّد أمّر ًا غّري مقبّولً ،بغّ

النظّر عّن

الشكو التي قد تصيا املرء حول دور العقل الباطن يف الوحي اإلهلي؛ وعلينا
أن نقيم بح ر ما قد جاء قبل أن نلفظه بغي

 .بّالطبع قّد يسّتاء الّبع

مّن
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وضع النبي إىل جانا ش صيات أخرى مثّل فيلّون السّكندري و جوزيّ
سمي و جورج فوكس وعدد من القديسني الكاثوليك الغري معّروفني .لكّن
جيمس ل يدعي امتال الش صيات لنفس النوع من التجربة أو أن جتارهبم هلا
ً
موقفّا مدروسّ ًا جيّد ًا وبعيّد ًا عّن
نفس الرشعية ،حيّاول جّيمس أن يت ّ
األحكام األخالقية .حي يلعا دور عام النفس يف لباسّه امل ّربي األبّي
فاحص ًا أمثلة عن الدعاء الديني.
يتم تصني النبي مع فئة ال ين ادعوا أن لدهيم إهلام ًا متكّرر ًا «مّع اعتناقّات
مميزة صضع لتوجيه من قوة خارجية» (جّيمس ،1902 ،ص ،)479 :والسّبا
الوحيد وراء تصّني األمثلّة معّ ًا هّو تشّابه الدعّاءات املقدمّة مّن جانّا
األش اص مع التجارب اخلاضعة للفحه .إرا م يتم التوصل إىل فهّم املناسّا
لنمور اجلوهريّة دينيّ ًا املتعلقّة بّالوحي اإلهلّي ،فلّيكن كّ لك ،إر ل حيّاول
جيمس الكش عن جوهر الوحي ،أو عام يميز الوحي اإلهلي عن الدجل .ومّع
رلك ،تعطي الصورة املطبوعة بال هن انطباع ًا بعن الدعاء بالنبوة قّائم فقّط عّ
اخلصائه الظاهراتية لبع

احلّالت العقليّة الش صّية .هّ ه ليسّ اقّوال

جيمس بل يعترب جيمس أن قيمة أي دين وأي ادعاء مقدس ،يّتم احلكّم عليهّا
فقط ع أسّاس ثامرهّا (جّيمس ،1902 ،ص .)327 :مّارا يقصّد بّالثامر؟
بحسا ماحيتويه اجلزء األخري من حمارضة القداسة فّاجلواب هّو :راحّة البّال،
اإلحسان ،والصرب ،وضبط النفس ،واهلّدوء ،وصّحة الّنفس وطهّارة الّروح،
والتقوى ،والطاعة ،والفقر (الزهد) ،واملشاعر الديمقراطية واإلنسّانية .بّالطبع،
ف ن جيمس ل يقصد بالديمقراطية نظام احلكم اخلاص الّ ي يّتم فيّه انت ّاب
األفراد كمسؤولني ،بل يقصد الشعور باملساواة أمام اهلل« :هنا أيض ًا الرس اإلهلّي
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املتعلق بالديمقراطية ،أو الشعور باملساواة أمام اهلل بني مجيع خملوقاتّه .يميّل هّ ا
الشعور (ال ي يبدو عموم ًا أنه كان منترش ًا يف البلدان املحمدية أكثّر مّن املسّيحية)
إىل إبطال التملك الفطري عند اإلنسان» (جيمس ،1902 ،ص .)324 :تعتّرب
ثامر جيمس ثامر ًا أخالقية إىل حد كبري ولكنها ليسّ جمّرد رلّك .مّع األخّ
بعني العتبار ما يقوله عن الزهد« .بام أن ال ُنسا اهلنّدوس والرهبّان البّوريني
والّدراويش املحمّديني يرتبطّّون مّع اليسّّوعيني والفرنسيسّكان يف إضّّفاء
الطابع املثايل ع الزهد يف أسم حالة فردية ،فمن الووري دراسّة األسّس
الروحية ملثل ه ا الرأي ال ي يميل لكونه خمال

للطبيعة.

ً
حريّة مّن تلّك القائمّة عّ
باختصار ،تعد احلياة القائمة ع األخ أقل
اإلنجاز أو الكينونة ،ومن التدابري املت

ة ،قيام األش اص اخلاضّعني لهلثّارة

الروحية برمي ممتلكا م كالت له من العديد من األح ية .فقط أولئك الّ ين
ليس لدهيم مصالح خاصة هم من يسّتطيعون اتبّاع الطريّق املسّتقيم املثّايل»
(جيمس  ،1902ص .)319 ّ 317 :ل لك ،ع الرغم من أن جيمس يركّز
عموم ًا ع ظواهر التجارب الدينية دون النظر عام إرا كانّ جّديرة بالثقّة أم
ل ،ف نه ل يرى أن اخلصائه الظاهراتية هل ه التجارب هّي التّي جيّا تقيّيم
مدى مصداقيتها يف النهاية .إر تتسم معّايريه بالواقعيّة .جيّا أن نّرى ا ثّار
الناجتة عن ه ه التجارب .وع الرغم من أن ا ثار جيا أل تقاس من منظّور
جتريبي تام يشك يف أي حمء يتجاوز اإلدرا احلس ،ف نه ومن خالل النظّر إىل
الفضيلة وما يلزم لتباعها «جتريبيون معّارصون مثّاليون و مسّتقيمون» مثّل
باس فان فراسن ( ،)2002يبّدو أن مصّطلح التجريبيّة املسّت دم مّن قبّل
نوع من التسمية اخلاطئّة ،عنّدما يكتّا «معيارنّا التجريبّي :مّن
جيمس فيه ن
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ثامرهم تعرفوهنم ،ل من جّ ورهم» .1يمكّن أن نتصّيد اخلطّع عنّد جّيمس
بسبا نفاد صربه مع الالهوت لول حقيقة أن قدر ًا كبّري ًا مّن علّم الالهّوت
ال ي كان ِ
عام ن به يتكون من مثل ه ه احلجج الضعيفة التي يبدو أهنّا تسّت دم
كعع ار ًا للمعتقدات أكثر من كوهنا برهان ًا هلا .ع أي حّال ،ربّام كّان رفّ
جيمس للطرق البدهيية أكثر مما قدمه للتو هو السبا يف ه ا.
«ل نستطيع التمييز بّني ا ثّار الطبيعيّة وا ثّار اخلارقّة للطبيعّة؛ ول بّني
ا خرين ممن يعلمون ما هي ِن َعم اهلل ،وما هّي عمليّات الشّيطان املزيفّة .علينّا
فقط مجع األشياء مع ًا دون أي منهج لهّويت بّدهيي مميّز ،ومّن خّالل جممّوع
األحكام اجلزئية املرتبطة بقيمة ه ا األمر وتلك التجربّة ّ األحكّام التّي تكّون
فيها حتيزاتنا الفلسفية العامة وغرائزنا وفطرتنا السليمة هي مرشدنا الوحيّد الّ ي
يقرر بشكل عام أن نوع ًا واحد ًا من الدين موافق عليه من ثامره والنّوع آخّر غّري
صالح» (جيمس ،1902 ،ص .)327 :يتابع جيمس دفاعه عن ن َف ِسه الش يصّ
املوجود إىل حد ما يف نه التجريبيّة .لكنّه لحقّ ًا يف املحّارضة الثامنّة عّّرش
بعنوان ال لس ُة يقدم بعض ًا من املحارير واملحاجات املطولّة ضّد حمّاولت بنّاء
الدين ع أساس اجلدل الفلسفي .تتضّمن هّ ه املحّارير يف غالبيتهّا :التسّليم
بكونه جد ً
ل فلسفي ًا ،وبحقيقّة أن الّّبرش يسّعون بطبيعّتهم إىل تنظّيم وتطبيّق
( )1املقطع معخور من إنجيل مت « : 19 -15 :7احرتزوا من األنبياء الك بة ال ين يّّعتونكم
بثياب احلمالن ولكنهم من داخل رئاب خاطفة .من ثامرهم تعرفّّوهنم .هّّل جيتنّّون مّّن
الشو عنب ًا أو من احلسك تين ًا .هك ا ،كل شجرة جيدة تصنع أثامر ًا جيّّدة .وأمّّا الشّّجرة
الردية فتصنع أثامر ًا ردية .ل تقدر شجرة جيدة أن تصّّنع أثّّامر ًا رديّّة ول شّّجرة رديّّة أن
تصنع أثامر ًا جيدة .كل شجرة ل تصنع ثمر ًا جيد ًا تقطع وتلق يف النّّار .فّ ر ًا مّّن ثامرهّّم
تعرفوهنم ».هل يعني رلك أن املسيح أو اإلنجيليني كانوا براغامتيني؟
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املنطق ع جتارهبم ،وأن املنهجيات التي تم إنشاؤها عّ هّ ا النحّو قّد تشّغل
حم ً
ال هلا يف التجربة الالحقة .إن األساس وراء رفضه للالهّوت امليتّافيزيقي هّو
العتامد ع التجربة املفرسة ع نطاق واسع ،بحي أنه من غري املنطقي أن نبقّ
ع اعتقادنا أن امليتافيزيقا بحد را ا ل يمكن تفسريها بناء ع أساسّها .عّ مّا
يبدو فعن الغاية األوىل جليمس هنا هي مهامجة الفلسفة اهليغلية.
ل لك قد يتم احتساب جيمس من بني العديد من األش اص (مّن ضّمنهم
املفكرين ال ين اختلفوا فيام بينهم كاختالف كريكغّور عّن كارنّاب) الّ ين تّم
حتفيزهم من أجل التفكري بطريقة فلسفية حديثة بسبا انزعّاجهم مّن اهليغليّة.
وع الرغم من التجريبي ُةُالراديكالي ُة عند جيمس ،يبّدو أنّه ليامنّع الّدعوة إىل
التعددية امليتافيزيقية التي تتجاوز أي حمء يمكن الدفاع عنه انطالق ًا مّن خّالص
اإلدرا احلس .إن احلالة األخرى الوحيدة التّي وجّه فيهّا جّيمس انتباهّه إىل
اإلسالم يف كتابه «أصناف التجربة الدينيّة» هّي يف القسّم اخلّاص بالتصّوف،
حي يرتجم صفحتني من النس ة الفرنسية التي ترمجها شمولديرس مّن كتّاب
الغزايل «املنق من الضالل» (جيمس ،1902 ،ص.)405 ّ 402 :
يعرتف جيمس بقلة معرفة املسيحيني بالتصوف اإلسّالمي حيّ يقّول:
«نحن املسيحيون ل نعرف إل القليّل عّن الصّوفية ،ألن أرسارهّا تنكشّ
فقّّط ألولئّّك املنضّّمني هلّّا .إلضّّفاء بعّّ

احليويّّة عّّ وجودهّّا يف

أرهانكم ،سّعقتبس مّن وثيقّة إسّالمية ،وأبتعّد عّن املوضّوع »(جّيمس،
 ،1902ص .1)402 ّ 405 :وهك ,ا يعد ما اقتبسه جيمس مّن الغّزايل أكثّر
( )1اعتمد جيمس الرتمجة اإلنجليزية من:
(1902) Is taken, see W. Montgomery watt, The faith and practice of al-Ghazali
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قلي ً
ال من كونه مل ص ًا لبضع صفحات من كتاب املنقّ  ،إر أن امل تّارات مّن
الغزايل م تق عند القتباس وامليض قدم ًا ،بل إهنا وع النحّو املوعّود تّؤدي
إيل حتريك سلسلة من التعمالت التي تقود جيمس إىل دعم وتعييّد التصّوف.
يقتبس جيمس ما كتبه الغزايل حول أمهيّة الّ وق (حرفيّ ًا ،التّ وق) ،والّ ي
ل ،يف حني ترمجه واتس «جتربّة مبّارشة» .يف الواقّع،
ترمجه جيمس ع أنه النق ُ
كان من املمكن ان يوصل جيمس وجهة نظره بطريقّة أفضّل لّو كانّ لديّه
ترمجة واتس .يف مجيع األحوال ،يستشهد جيمس بنقاط من الغّزايل يقّول فيهّا
أنه يمكننا احلصول ع بع

املعرفة من خالل التجربة الدينيّة واتبّاع طريّق

الصوفية ،وبعن ه ه املعرفة غري قابلّة للتواصّل ،األمّر الّ ي يعّد اساسّي ًا يف
مفهوم التصوف ككل .إن ال وق أو الت وق الّ ي يتحّدث عنّه الغّزايل هّو
بالطبع ما ُيناقش عاد ًة يف الفلسفة اإلسالمية حت عنّوان العلّم احلضّوري أو
نوعّا مّن الشّعور
املعرفة باحلضور (يزدي ،)1992 ،وهو مّايعتربه جّيمس ً
املبارش .حي يقوده ه ا األمر إىل املعضلة التاليّة« :لكّن مشّاعرنا املبّارشة ل
حتتوي إل ع ما توفره احلواس اخلمّس؛ وقّد رأينّا وسّنرى مّرة أخّرى أن
الصوفيني قد ينكرون بشّكل قّاطع أن احلّواس تلعّا دور ًا مّا يف األشّكال
األسم للمعرفة التي تنتجها وسائل نقلهم»(جيمس ،1902 ،ص.)405 :
إرن ،ما هو وجهة نظر جّيمس يف املعرفّة الصّوفية؟ أولً ،يؤكّد جّيمس
أن ه ه املعرفة ل تقترص ع الصوفيني فحسا ،ويستشهد ببع

األمثلّة مّن

(Chicago: Kazi, 1982; originally published in london by George allen and
Unwin, 1956), 54-68.

كام اعتمد ترمجة  Schmoldersلّ«گلستان راز [جنة األرسار]» للشبسرتي.
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األعراف املسيحية؛ ثم يقدم تش يص ًا طبي ًا« :حالت تنويمية مقرتحة ومزيفّة،
قائمّّة عّ أسّ ٍ
ّاس رهنّ ٍ
ّي مّّن اخلرافّّات ،وحّّالت بدنيّة مّّن النحطّّاط
واهلسترييا» (جيمس ،1902 ،ص .)413 :ومع رلك ،بدلً مّن رفّ

قيمّة

التصوف القائم ع ه ا األساس ،ف نّه يسّ ر مّن احلّدي الطبّي ويعتّربه
سطحي ًا ،ويشدد ع رضورة تقيّيم ثّامر احلّالت الصّوفية مّن أجّل احليّاة
(إن عدم الرضا عن التقييم الطبي ّ كي

يمكن للصّوفية أن تغّري حيّاة املّرء

هو ما يّدعوه جّيمس بالتجريبيّة!) .بعّد التفكّري يف حيّاة بعّ

القديسّني

املسيحيني ،توصل جيمس إىل استنتاج مفاده أن التصوف فعال حق ًا ،لكن هّ ا
ً
صّادقة.
التعثري ل يمكن اعتباره ميزة إل إرا كان األفكار املستوحاة مّن خاللّه
كي

يمكننا معرفة مدى مصداقيتها؟ يبدو أننا انطلقنا يف دائّرة ل يمكّن فيهّا

تقييم احلقيقة إل ع أساس الثامر التي تعتمّد قيمتهّا عّ خّالص احلقيقّة!
يقسم جيمس استنتاجاته إىل ثالثّة أجّزاء )1 :إن احلّالت الصّوفية ،عنّدما
تكون متطورة إىل حد كبري ،فهي عادة ما تكون ،وهلّا احلّق يف أن تكّون ،رات
سلطة مطلقة ع األفراد ال ين حتل هبم )2 .ليس هنّا أي سّلطة تنبّع مّنهم
من شعهنا أن جتعل من الواجا ع من يق

بعيد ًا عنهم أن يقبل جتليّا م دون

انتقاد )3 .يدمرون سلطة الوعي غري الصّويف أو العقّالين ،املبنّي عّ الفهّم
واحلواس وحدها .لقد أظهروا أنه لن يكون هنا سوى نّوع واحّد فقّط مّن
الوعي .إهنا تفتح إمكانية وجّود جوانّا أخّرى للحقيقّة ،والتّي ،بقّدر مّا
يستجيا هلا كل ما فينا بشكل حيوي ،يمكننا مواصلة إيامننا بحريّة (جّيمس،
 ،1902ص .)423 ّ 422 :بيّّنام بّّدأ جّّيمس يسّّع لكتشّّاف القيمّّة
ٍ
ٍ
غريا عن السّلطة .ل هيّتم
بنقاش
(إن وجدت) يف التجربة الدينية ،ف نه خيتتم
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جيمس هنا بالوظائ

السياسية والجتامعية للسلطة الدينية ،بل يصا اهتاممّه

حول نظرية املعرفة.1
يتسّّاءل فالسّّفة الّّدين املعّّارصون يف الغالّّا حّّول إمكانيّّة تربيّّر
العتقادات امل تلفة بنّا ًء عّ التجّارب الدينيّة .يبّدو أن اسّت دام التربيّر
كمصطلح فني يف نظرية املعرفة يالقي انتشّار ًا مّن خّالل مّدى تّعثري تلميّ
جّّيمس ُاملّدع يس آي لّّويس ( ،)1929لّ لك يتنّّاول جّّيمس يف حديثّّه
اجلانا املتعلق باكتساب السلطة بّدلً مّن حديثّه عّن التجّارب التّي تّربر
العتقادات .ومن الواضح هنا أننا نمتلك مفهومّ ًا ملزمّ ًا فّيام يتعلّق بّالتربير
املعريف ،رلك أن السيطرة التي يتحدث عنها جيمس تفّرض واجّا القبّول.2
ُيقال أن جيمس عرب عن ندمه يف انتقاء الكلّامت التّي كّان يفّرتض أن تكّون
«احلق يف اإليامن» .يدر كاتا سريته متام ًا أن املسعلة متعلقة بالتربير املعّريف ،يف
حني ا م النقاد جيمس يف قوله أن الرغبة يف جعل حمء مّا أمّر ًا صّحيح ًا قّد
جتعله صحيح ًا.
« ُّاهتمُبتشجيعُالتعناُأوُالعبثُباإليامنيُأوُبالدعوهُالُاإليامنُيفُسبيلُ
تصديقهيُيفُحنيُكاناُأقاىصُغايتااهُتربياارُاإليااامن»ُ(بااري يُ1935يُ
وُُ.)275ُ:

يعرتف جيمس بعن األحادية التّي تعتّرب سّائدة يف العديّد مّن نصّوص
( )1كام اعتمدت وجهة النظر ه ه من قبل:
by William P. Alston in his Perceiving God (Ithaca: Comell University Press,
1991), 281.

( )2ملزيد من املعلومات حول مفاهيم التربير املعرفية راجع:
William P. Alsto, Epistemic Justification (Ithaca: Comell University Press, 1989).
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الصوفية قد تكون صحيحة ،ع الّرغم مّن تفضّيله مليتافيزيقّا التعدديّة .1م
يسع أبد ًا حلل املعضالت التي تناقش كيفية حتول املشّاعر إىل اعتقّادات رات
حمتوى معريف ،أو حول ماهية تلك املشّاعر التّي لّيس هلّا ارتبّاط بّاحلواس
اخلمس؛ مّع رلّك ،حتّ السّلطة البسّيطة التّي يرغّا جّيمس يف منحهّا
للحالت الصوفية ّ مع الفرضّية الشّارة التّي تعطّي احلّق ألولئّك الّ ين
يسّّعون للوصّّول هلّّا دون غّّريهم يبّّدو أهنّّا تعتمّّد عّ كيفيّّة حّّل هّ ه
املعضالت؛ بل وأكثر من رلك ،إن الدعاء الرصيح بعن سلطة الفهم والتجربّة
احلسية جيا أن تفسح املجال للحقيقة املست لصة من التجربّة الصّوفية يظّل
خالي ًا من الدفاع الكاف يف حّال اسّتمر جّيمس بّ رصاره عّ أي حمء مثّل
التجريبية بالطريقة التي ُتفهم هبا عادةً.

ٍ
برسد عن كيفية اكتسّاب
لتجاوز ه ا النوع من التجريبية ،يدين لنا جيمس

التجربة الصوفية حلقوق التربير املعريف دون ان ينكره .يعرب ألستون عن شكوكه
حول قدرة شاليرماخر أو جيمس ع سّداد هّ ا الّدين بشّكل تّام بسّبا
تعريفهم التجربة الدينية ع أهنا نوع من أنّواع الشّعور« .إن معاملّة التجربا ُةُ
الديني ُة باعتبارها تتعل بشكل أسايس من «مشاعر أو حالت عاطفيّة أخّرى»
شائع جد ًا .وهك ا هو األمر عند شالير مّاخر(منبع الرتكيّز عّ التجربّة
أمر ن
ن
الدينية يف دراسة الدين) ،نجد أنه يتم التعامل مع العنرصّ التجريبّي األسّايس
( )1راجع James (1902), 131؛ حي يتبني أن التعددية امليتافيزيقية التي كّّان يميّّل إليهّّا م
تكن بتلك الدرجة من املعارضة لنحادية .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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للدين باعتباره «الشعور بالتبعية املطلقّة» .كّام ركّز رودولّ

أوتّو وويليّام

جيمس ع املشاعر .جيا العرتاف أنه يف مجيع ه ه احلالت يصور املنظّرون
التجربة الدينية ع أهنا جتربة إدراكية للحقائق املوضّوعية بوسّائل تبّدو غّري
متوافقة مع تصنيفها كحالة عاطفية .أشك كثري ًا يف إمكانية العثور عّ أي رسد
متسق للتجربة الدينية يف أعامل أي من هؤلء األشّ اص» (ألسّتون،1991 ،
ص .)16 :يشري جيمس يف خامتة كتابه األصناف مرة أخرى إىل الغزايل إلثبات
وجهة نظره عن وجود اختالف بني املعرفة النظرية للدين من وجهة نظر علّوم
الدين واملعرفة املكتسبة من خالل التجربة الدينية نفسها .وجمّدد ًا جيّد جّيمس
نفسه أمام التساؤل حول ما إرا كان حمتوى التجربة الدينية معقّولً أم ل .ومّن
جديد يتشكك .إر أنه راتي ًا ،حيق للفّرد أن يّؤمن بّعن جتاربّه صّادقه .يبحّ
جيمس مابعد رلك عن حمء مشرت بني األصناف ،ول يامنع يف إجيادها .لكّن
عندما يتعلق األمّر بّالتقييم ،ف نّه يسّتمر يف إبّداء حّ ره الشّديد مّن علّم
الالهوت لدرجة عدم السامح باست دامه من أجل التوصّل إىل أي قّرار ،دون
أي اعتبار للوضع الجتامعي العام للحيّاة الدينيّة أو تارخيهّا عّ اإلطّالق.
بّعي ممّا هّو متعصّل يف مفهّوم
ل لك ،فقد خله إىل تعييد دين ليس خاصّ ًا مم
التجربة الدينية كام يعرفهّا جّيمس ،إنّام مقيّد ًا باخلصوصّية التّي منحهّا لّه
جيمس عرب تشكيكه يف الالهوت العقائدي وإمهال الجتامعي والتارخيي.
يف حني أنه ل يوجد ما يمنع جوهري ًا إمكانية تطبيق مفهوم التجربّة الدينيّة
اخلاص به عّ اإلسّالم ،فّ ن النزعّة التّي أظهرهّا جّيمس لتجاهّل تلّك
اجلوانا من الدين (الغري موجهة نحو التجربة ال اتيّة الفرديّة مثّل اجلوانّا
املؤسسية والعقائدية للدين) هي عقبة أمّام اكتسّاب الفهّم الصّحيح للّدين
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بشكل عام ،مثلام أشار غريتز وتايلور ،وهّي أيضّ ًا مشّكلة يف دراسّة األديّان
املحددة ،ومن بينها اإلسالم ع وجه اخلصوص .ليس مّن الصّدفة أن يلجّع
جيمس إىل الصوفية كمثال عن الباطنية ،وهو ل جيّد مّا يكفّي ليرشّح كيفيّة
جتربة املسلمني لدينهم .فهنا يتبع جيمس األمثلة املوضوعة من قبل املسترشّقني
من أمثال السري ويليام جونز (تويف يف عام  )1794والسري جون مالكوم (تّويف
يف عام  ،)1833وآخرين من املرتبطني غالب ًا برشّكة اهلنّد الرشّقية الربيطانيّة،
ال ين رأوا أن الصوفيني يشّرتكون إىل حّد كبّري مّع املسّيحية واألفالطونيّة
املحدثة و الفيدانتا يف اهلند أكثر من اإلسالم املعارض لهلمرباطورية الربيطانيّة.
يتم تقديم الصوفية كام لّو أهنّا دخيلّة جّد ًا عّ اإلسّالم لدرجّة أن هّؤلء
املؤلفني غالب ًا ما يت يلون أن أصوهلا تنحدر من اهلندوسّية .يبّدو أن مصّطلح
التصوف بحد راته قد تم اخرتاعه يف هنايّة القّرن الثّامن لت صّيه جوانّا
الثقافة الرشقية التي وجدها األوروبيّون ج ابّة (إرنسّ  ،1997 ،ص.)9 :
يرشّّح كّّارل إرنسّ كيّ

حّّول املسترشّّقون الصّّوفية إىل باطنيّّة وحّّدة

الوجود ،حي تم استيحاء مفهوم وحدة الوجود مّن النقّاش األورويب الّ ي
كان دائر ًا حول سبينوزا يف أواخر الثامنينيات من القرن الثّامن عرشّ أكثّر مّن
أعامل املتصوفة املسلمني أنفسهم وبّعهنم «جتّاهلوا متامّ ًا النّواحي الجتامعيّة
للصوفية كام وردت يف طقوس املتصّوف ،واملؤسسّات التّي تشّكل حّول
قبور القديسني ،ودور الصوفيني يف السياسة» (إرنس  ،1977 ،صّفحة)16:
فصل املسترشقون الصوفية عن اإلسالم بطريقة تبني فيها أن الّدين اإلسّالمي
رو ترشيع صارم بينام كان جيدر بالصوفية أل تبايل يف املسائل املتعلقّة بالترشّيع
الديني (إرنس  ،1997 ،ص.)19 :
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إن التصوف عند املسترشقني يالئم متام ًا مفهوم التصوف عند جيمس .إنّه يف
املقام األول دين من التجارب الصوفية وأحادية القيمّة أو وحّدة الوجّود التّي
تعترب جوانا الدين التي جتاهلها جيمس شيئ ًا ثانوي ًا .يشري جّيمس إىل اإلسّالم،
لص؟ ،ورلّك فقّط يف إشّارات
؟
إىل جانا الصوفية والوحي املنزل ع الرسّول
عابرة و حاشية عن تعصا الدرويش الشّيعي ،دون أن يالحّظ أي ارتبّاط بّني
تعصا الدرويش وتصوف الصويف (جيمس ،1902 ،ص.)341 :
كام أن العرتاضات التي قدمها كارل إرنس ع املسترشقني حتمل تشّاهب ًا
لفت ًا للنظر مع العرتاضات التي قدمها غريتز وتايلور ضد تعامل جّيمس مّع
الدين (تايلور  ،2002ص .)17 :تعترب وجهة النظّر املقدمّة حّول موضّوع
الدراسة مشوهة نتيجة إمهال مجيع جوانبها باستثناء اجلوانا األكثر خصوصية.
إن اوجه اخللل يف معاملة جيمس للتجربة الدينية ع أهنا جوهر الدين ل تبطل
مفهوم التجربة الدينية يف حد را ا ،ك لك ف ن أوجه اخللل يف فهم املسترشّقني
للصوفية ل تعني أن نحكم ع الصوفية بعهنا جمرد تركيبة بريطانيّة لّيس لّدهيا
حقيقة خاصة هبا .يشتد النقد جتاه وجهة نظر جّيمس للتجربّة الدينيّة ويغّدو
أكثر جدية عندما يدرس املرء السّت دام املعّريف الّ ي سيضّع املفهّوم مّن
أجله .يتمتع ألستون برؤية ثاقبة يف ه ا الشعن .ومّع رلّك ،فمّن الطبيعّي أن
يبدي ألستون اهتاممه يف الدرجة األوىل بانتقاد جّيمس مّن ناحيّة دفاعّه عّن
التجربة الدينية باعتبارها ع قدم املساواة مع التجربّة احلسّية يف تقّديم تربيّر
لالعتقادات التي تشكل ع أساسها .أعتقد أن ه ا النّوع مّن احلركّة يثّري
التساؤل عن أسس ظاهراتية .مهام كّان األمّر ،فّ ن ألسّتون يشّري إىل وجّود
مشاكل خطرية يف منظور التجربة الدينية عنّد جّيمس .أننّي أعتّرب أن حماولّة
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ألستون لعرض التجربة الدينية ع أساس التشابه مع جتربة احلس غري مرضية،
ع الرغم من أنه من واجبي أن أعرتف أن ألستون ولسنوات عديّدة كّان قّد
دافع برباعة عن موقفه أمام أولئك ال ين جادلوا بّعن التجربّة الدينيّة ل تشّبه
اإلدرا احلس.
ل تزال التجربة الدينية خمتلفة متام ًا عن التجربة احلسية .عنّدما أقّول هّ ا،
فعنا أدين ألليستون برشح كيفية اختالفها .إر ًا ،إن الشّعور بوجّود اهلل يف حيّاة
املرء ل يشبه الشعور بربودة اجلو خارج ًا ،ول يقترص عّ الطريقّة البينّة التّي
صتل

فيها دوافع اإلدرا اختالف ًا عظّي ًام وتتنّوع احلّواس املسّت دمة .رلّك

لننا حت لو قبلنا أن هنا نوع ًا من احلس اإلهلي ال ي زرعه اهلل يف البرش ،فهّو
ليس شبيه ًا باحلاسة السادسة وليس نوع ًا من الّرادار الّ ي يسّتقر يف الوجّود
الروحي .إنه أشبه ب حساس املرء الكامل بعنّه متجّه نحّو اهلل ،حيّ يالحّظ
مظاهر خلقه سواء يف الطبيعة أو األحالم أو الغيبوبّة أو املّزاج أو الصّدف أو
أي حمء آخر .ثاني ًا ،إننا نست دم حواسنا للحصول ع معلومات حول العّام
املرئي عرب توجيههم بالشكل املناسا ،كام هو احلّال عنّدما أنظّر مّن النافّ ة
ألرى مّا إرا كانّ السّّامء ل تّّزال متطّّر؛ لكننّّا ل نوجّه حواسّّنا الداخليّّة
لكتشاف اهتامماتنا حول العام الروحي هب ا الشكل .نحّن ل نسّت دم وعينّا
الروحي لتبيان ما إرا كان اهلل ل يّزال حيبنّا أو فّيام إرا كّان احلضّور املالئكّي
متمثل يف حضّور عزرائيّل أم إرسافيّل .قّد نّتمكن مّن حتصّيل مثّل هّ ه
املعلومات عرب القليل من التجربة الدينية ،لكننا نمتنع عن النظر والرؤية .إننا ل
نكبح التجربة هب ه الطريقةً .
ثالثّا ،واألهّم مّن رلّك ،أن التجربّة الدينيّة ل
تشتمل ع نفس الدور املعريف ملوضوع التجربة مثل اإلدرا احلّّس .هنّا قّد
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يتهمني ألستون باجلدل العقيم .ففي النهاية ه ا هو بالضبط ما يسّع ألسّتون
إلثباته .ومع رلك ،ما أقصده هو أن الطرق التي يّتم هبّا اكتسّاب اليقّني مّن
خالل التجربة الدينية صتل

اختالف ًا كبري ًا عن الطرق التّي يمّنح هبّا اإلدرا

احلس شعور ًا باليقني جتاه األمور .إنه نوع من الختالف بني اليقني بعنك حتّا
والدتك واليقني أنك حتدث إليها للتو يف املطّبخ .لّيس األمّر مرتبطّ ًا بجعّل
إحدى احلقائق أكثر يقين ًا من نظري ا ،ولكن يقّني املحبّة يسّتحور عّ كياننّا
بالكامل بطريقة ل يفعلها اإلدرا احلس.
تعد التجربة الدينية أكثر اعتامد ًا ع الفهم والبصرية مّن التجربّة اإلدراكيّة.
ه ا أول ما نالحظه من بني األشكال األكثر تام ً
ال للتجربة الدينيّة ،لكننّي أود أن
أجازف بالقول أنه ينطبق حت ع األنّواع األكثّر عمقّ ًا للتجربّة الدينيّة التّي
ناقشها أوتو عّام ( ،)1958كاإلحسّاس بّالتقوى و اإلنجّ اب والرهبّة التّي
نشعر هبا يف حوة ما هو مقدس .ولكّي نستشّعر هّ ه القدسّية ،علينّا القيّام
بف ٍ
عل يضاهي الشعور بالنج اب والرهبة وجهل مّا يتوجّا فعلّه ،رلّك أنّه
ب مكان املرء أن يشعر بمثّل هّ ه املشّاعر سّواء يف مصّنع ضّ م أو كاتدرائيّة
ض مة .يكمن الختالف يف الوضع املعقد لالعتقادات األخرى ل سيام الدينيّة،
ويف فهمنا لكيفية توافق التجربة احلالية مع ه ا األمر .ورد ًا ع رلّك ،قّد يّدافع
ل بعنه قّد أصّبح مقبّو ً
أحدهم عن موق ألستون جماد ً
ل عّ نطّاق واسّع أن
يكون اإلدرا احلس حمم ً
ال بالنظرية؛ وبالتايل ف ن اعّتامد الوضّع الّ ي حتّدث
عنه ل يميز الدين عن التجربة اإلدراكية .لكنّي ل أدعّي أن اعّتامد الوضّع هّو
خاصية حرصية للتجربة الدينية .ما أقصده أن اعتامد الوضع للتجربة الدينيّة هّو
أوسع نطاق ًا أو شمولية مما هو عليه يف حالّة اإلدرا  .إن إدرا املّرء بّعن الرؤيّة
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التي يراها هي ملال تنطوي عّ جمموعّة متشّابكة مّن العتقّادات واملشّاعر
الدينية التّي ل تقّارن باملعرفّة األساسّية الالزمّة إلدرا املّرء أن مّا يّراه هّو
الطرفاء .ل جيا عليك أن تكون عام نبات لتّتعلم كيّ متيّز شّجرة الطرفّاء،
لكن عليك أن تكون متدين ًا لرتى املالئكّة .يسّتطيع املّرء أن يّتعلم كيّ يميّز
شجرة الطرفاء من خّالل رؤيّة صّورها ودراسّة علّم النبّات يف حّني أنّه ل
يستطيع أن يتعلم كي يميز املالئكّة مّن خّالل رؤيّة صّورها ودراسّة علّم
املالئكة .رابع ًا ،وبالعتامد ع السامت املامثلة بني التجربتني الدينيّة واإلدراكيّة،
نجد أن الرتكيز ع تلّك األنّواع مّن التجّارب الدينيّة املشّاهبة إىل حّد كبّري
للتجارب اإلدراكية مثل (الرؤى) يت

حج ًام أكرب مما تستحق.

إرا نظرنا إىل أنواع التجارب الدينية التي غالبّ ًا مّا تّتم مناقشّتها مّن قبّل
العرافون أو املتصوفون اإلسالميون ،نجد أن الّرؤى ومايشّاهبها تلعّا دور ًا
ثانويّ ًا إىل حّّد مّّا ،وأن األكثّّر أمهيّّة هّّو مّّا يطلّّق عليّّه اسّّم (األحّّوال)
و(املقامات) .حي اهنا ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بمسار التحسني األخالقّي .يقّدم
جيمس التحسينات األخالقية للقديسني كام لو كان نتاج ًا (ثّامر ًا) للتجّارب
الصوفية املتمثلّة بشّكل أسّايس يف مشّاعر الوحّدة املتناغمّة مّع الكّون أو
ً
بسّيطة للتجّارب
الرؤى؛ لكن املقامّات الصّوفية ليسّ جتاربّ ًا ول نتائجّ ًا
الدينية ،حت لو ترافق التحسينات األخالقية والتجارب الدينية مّع بعضّهام
البع

 .يف حال حدوث أي حمء ،ينظر إىل األحوال واملقامات عّ أهنّا ثّامر

تطهري ال ات والبعد الروحي وليس العكس.
أخري ًا ،حياول كل من جيمس وألستون التوصل إىل بع

التربيّر لالعتقّاد

الديني بناء ع التجربة الدينية .ينتهي املطاف للتجربة الدينية بلعّا نّوع مّن
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الدور التعسيس ،حت مؤهالت ورشوط خمتلفة .تتمتع التجارب يف وجهة نظر
جيمس بالسلطة والقدرة ع تقديم تربير حول العتقادات الدينية ،ع األقّل
ملن يمتلكوهنا .بل وحت املتصوفون أنفسهم م يسعوا إىل تربير نظّر م الدينيّة
األساسية من خالل جتارهبم الدينية (سواء بطريقة مبارشة أم غري مبّارشة) كّام
فعلها جيمس وألستون .ل أعتقد أنه كان لي طر يف باهلم ع اإلطّالق القيّام
ب لك .قد يتم تربير اعتقادات معينة للمتصوف من خّالل التجّارب الدينيّة،
ويمكن اكتساب اليقني حول بع

األمور التي كان مّن املعتقّدات سّابق ًا،

لكن ه ا بعيد كل البعد عن استنتاج املضمون احلقيقي للتجارب الدينية للفّرد
واملسلامت املسبقة كوهنا قد أصابته .حتّ التجّارب نفسّها ل يمكّن أن يّتم
اختبارها من خالل لعا ٍ
دور كه ا .وخ ع سبيل املثال عمل الغّزايل الّ ي
أشار إليه جيمس .يمتنع الغزايل عن حماولة إثبّات وجّود اهلل أو تربيّر اإليّامن
بوجود اهلل بسبا التجارب الدينية .فه ه ليس الطريقة التي يتبعهّا يف اختبّار
جتاربه الدينية
بالطبع ،هو يؤمن بعن املعلومات ّ ويفضل أن نقول ،التعلّيم هّو مّا جيّا
اكتسابه من التجربة الدينيّة ،لكّن األمّر لّيس كّام لّو اكتشّفنا وجّود اهلل أو
املالئكة بسبا تلقينا العلم من قبلهم أو اجتياز نوع من اإلحتّاد معهّم .عنّدما
يتعلق األمر بالنبوة ،فهنا بعّ

الشّكو التّي يعّرب عنهّا الغّزايل حّول

العتامد ع املعجزات إلثبات أن حممّد ًا هّو رسّول اهلل ،هّ ا ليعنّي أنّه ل
يؤمن باملعجزات ،لكنه يعتقد أهنا ليسّ سّوى جّزء مّن األدلّة .وأن اجلّزء
األهم من األدلة هو ال ي سيتم جتميعه بدراسة القّرآن واألحاديّ وجتريّا
التعاليم« .اقنع نفسك ب لك عرب جتريا ما قاله عّن تّعثري املامرسّات التعبديّة
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ع تطهري القلا ّ كي أثب حق ًا أن «من يعيش ما يعرفّه سّينال مّن اهلل مّا
جيهله» كي

فسيمنح اهلل رلّك الرجّل
أثب حق ًا أنه «إرا ساعد أحدهم شقي ًاَ ،

سلطان ًا عليه» كي

أثب حق ًا أنه «إرا استيقظ رجّل يف الصّباح بتعهّد واحّد

فسيحفظه اهلل تعاىل مّن كافّة مهّوم هّ ا العّام ومّا
فقط (ابتغاء مرضاة اهلل)َ ،
يليه» .عندما تقوم بتجربة ه ه األقوال عّ آلف أو عّدة آلف مّن األمثلّة،
ستصل إىل املعرفة الالزمة دون أدن شك»(واط ،1959 ،ص.)67 :
يميض الغزايل يف احلدي عن أن الوصول بشّكل أكّرب ومبّارش إىل اليقّني
هي متاحة ملن هم متقدمني للغاية ع النهج ،ولكن ُتعتّرب خلفيّة هّ ه احلالّة
الرتاكمية من الروحانية امل تربة خطوة رضورية لتوجيه الت وق.
ل لك ،بد ً
ل من انتقاد جيمس لنه جعّل التجربّة الدينيّة خمتلفّة جّد ًا عّن
التجربة احلسية ،كام يفعل ألستون ،أود أن أعرتف أن التجربة الدينية صتلّ عّن
التجربة احلسية أكثر مما يعتقده جيمس ،ناهيك عن ألستون .إضّافة إىل اعتقّادي
أن رلّّك الخّّتالف يّّتج بشّّكل كبّّري يف الكتابّّات اإلسّّالمية حّّول هّ ا
املوضوع ،ع الرغم من أنني ل أجده امر ًا غريب ًا عن التجربة الدينية اإلسالمية.
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«جتربة اهلل» دراسة مقارنة بني نظرية وليام ألستون
والرؤية اإلسالمية

1

نُُ2
دُ.عّلُشريوا ُ

ملخّ صُاملقالةُُ
وليام ألستون فيلسوف أمريكي قدم مسّامهات مّؤثرة يف فلسّفة اللغّة ونظريّة
ً
نظرية ب صوص التجربة الدينيّة تبنّ
املعرفة والفلسفة املسيحية ،وضمن طرحه
رؤية إبستيمولوجية جتريبية لتربير رؤيته العقلية بالنسّبة إىل العتقّاد بوجّود اهلل،
حي اعتربها جتربة شهودية ّ باطنية ّ أطلق عليها عنوان (جتربة اهلل).
اجلدير بال كر هنا أن التجربّة اإلبسّتيمولوجية بّرأي هّ ا املفكّر الغّريب
عبارة عن معرفة تنشع وفق ًا ملا يستنتجه صّاحبها ومّدى معرفتّه بحقيقّة اإللّه
دون وساطة أي من املدركات احلسية ،فهي معرفة يشّعر هبّا اإلنسّان مبّارش ًة
( )1ه ه املقالة نرشت يف جملة «قبسات» الفصّّلية التّّي تصّّدر باللغّّة الفارسّّية يف مجهوريّّة
إيران اإلسالمية ،السنة السادسة عرشة 2011م ،العدد .60
ترمجة :د .أسعد مندي الكعبي
( )2أستار مشار يف قسم الفلسفة والكالم بمعهد دراسات احلّّوزة واجلامعّّة يف اجلمهوريّّة
اإلسالمية اإليرانية.
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وبشكل بدهيي (بعلم حضوري).
ً
مقارنّة مّع
تطرق الباح يف هّ ه املقالّة إىل بيّان نظريّة وليّام ألسّتون
األسس التي ترتكز عليهّا الرؤيّة اإلسّالمية يف هّ ا السّياق ووضّح مّدى
إمكانية حتقق املعرفة التجريبيّة بّاهلل تعّاىل ونطاقهّا وفّق التعّاليم اإلسّالمية
السمحاء التي تؤكد ع إمكانية معرفته تعاىل شهودي ًا ،حيّ طّرح املوضّوع
بعسلوب مقارن بمحورية املبادئ الالهوتية املسيحية واإلسالمية.
كام ركرنا يتمحور موضوع البح حول مسعلة جتربة اهلل يف نظريّة وليّام
ألستون والنظرية اإلسالمية ،وأهم النتائج التي تم التوصل إليها هي أن جتربة
اهلل وفق رؤية ه ا املفكر الغريب ليس سّوى علّم حصّويل ّ اكتسّايب ّ بّه
تعاىل ،يف حني أن معرفته شّهودي ًا عبّارة عّن علّم حضّوري ّ بّدهيي ّ يف
حالت معينة.

مقدّ مةُالبحثُُ
انعدم الثقة يف العام الغريب بالستدللت العقلية اهلادفة إىل إثبات وجود اهلل
عز وجل فعصبح ا راء الفلسفية هب ا اخلصوص غّري معتمّدة يف األوسّاط
العلمية ،ل لك م جيد علامء الالهوت واملعتقدين بوجّود إلّه للكّون بّد ًا مّن
التفكري بحلول إلثبات حقيقّة معتقّدا م والتعكيّد عّ وجّود اإللّه الّ ي
يؤمنون به ،ويف ه ا السياق طرح نظريات متنوعة منها ما هو مبالغ فيّه مثّل
نظرية الفيلسوف كري كيغّارد املتطرفّة التّي ادعّ فيهّا أن العلّم بوجّود اهلل
وحده غري ٍ
كاف لهليامن به ،بل رها إىل أكثر من رلّك وزعّم أن هّ ه املعرفّة
تعد ً
عقبة أمام اإليامن ال ي يتقوم من أساسه ع الشك وليس اليقني؛ ومنها مّا
هو غري علمي مثل نظرية الفيلسوف ألفّني كّارل بالنتينغّا الّ ي تبنّ رؤيّة
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إبستيمولوجية ب صوص العتقاد باهلل معترب ًا املعرفة وحّدها اعتقّاد ًا مرتكّز ًا
لدى اإلنسان بحي ل حيتاج معها إىل الربهنة والستدلل.
نظرية الفيلسوف وليام ألستون 1تعد من مجلة النظريات اهلامة املطروحّة يف
العام الغريب هب ا اخلصوص ،حي أكّد فيهّا عّ حجيّة التجربّة الدينيّة يف
حتقيق معرفة اهلل لدى اإلنسان ،وعّ ضّوئها وضّع احلجّر األسّاس لرؤيّة
إبستيمولوجية تثب صواب اإليامن باهلل وعقالنيته.
اجلدير بال كر هنا أن األوساط الفكرية الغربيّة طرحّ فيهّا العديّد مّن
أنواع التجارب الدينية وقّد انتقّ ألسّتون منهّا تلّك التجربّة التّي يّتمكن
صاحبها من معرفة اهلل مبارش ًة ّ بدون احلاجة إىل واسطة ّ ووصفها بعهنا جتربّة
شهودية (باطنية) وجتربة اهلل ،إر تنشع لدى صّاحبها يف منّعى عّن اإلدراكّات
احلسية بصورة إدرا حضّوري ّ بّدهيي ّ ونّوه يف هّ ا املضّامر عّ أهنّا ل
تقترص هب

ه الصورة فقط2.

سوف نتطرق يف ه ه املقالة إىل بيّان نظريّة وليّام ألسّتون ب صّوص مّا
أسامه (جتربة اهلل) بشكل خمترص ونّ كر مّدى إمكانيّة حتققهّا حسّا مبّادئ
( )1وليّّام بّّاين ألسّّتون  29( William P. Alstonنّّوفمرب  13 ّ 1921سّّبتمرب )2009
فيلسوف أمريكي قدم مسامهات مؤثرة يف فلسفة اللغة ونظرية املعرفة والفلسفة املسيحية.

حصل ع درجة الدكتوراه من جامعة شيكاغو ودرس يف جامعة ميشيغان وجامعّّة روجتّّرز
وجامعة إلينوي وجامعة سرياكيوز.
( )2أهم كتاب ألفه ه ا الفيلسوف الغريب عنوانه «إدرا الرب :إبستيمولوجيا التجربة الدينية»
Perceiving God: the epistemology of religious experience, Ithaca & London:
cornel university press , 1991.
وضمن مقالته التي دوهنا حت عنون  Religious experience as perception of Godوضّّح
املعام األساسية لنظريته بشكل مبسط وخمترص ودقيق للغاية.
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الفكر اإلسالمي ويف رحّاب نظريّة الشّهود البّاطني بالتحديّد ،ومّن هّ ا
املنطلق يتمحور موضوع البح حّول دراسّة مقارنّة بّني أسّس الالهّوت
املسيحي واإلسالمي هب ا اخلصوص هبدف طرح وجهة فكرية كالميّة جديّدة
بنحو ما وتعسيس معام فلسفة دين متقومة ع مبادئ إسالمية.

هلل ُ»ُُ
خصائصُماُيسمىُ ُ«جتربةُا ُ
ّ

قال وليام ألستون واصف ًا ما أسامه جتربة اهلل:
هللُ1هيُأنّ ُصاحبهاُيعاارفُاهللُباادونُ
ُميزهُملاُأسميهُجتربةُا ُ
ُأهم
باعتقاد
ّ
ّ
واسطةُأحيان ًاُأوُأنّهُيعرفهُحينامُيطرحُعليهُسؤالُعنه ُُُ2.

وقد استدل ع رأيه ه ا بمثال من كتاب «أصناف اخلّربة الدينيّة» لنظّريه
املفكر الغريب وليام جيمس معترب ًا ما ركر مثالً واضح ًا ع التجربة الدينية:
اامُ؛ربتااهُ
فجأهًُ...شعرتُبو؛ودُاهللُوسااوفُأخااربكمُهبااذاُالشااعورُكا ّ
ّ
ُغمرتُبكلُو؛ود ُبلطفُاهللُوق ُدرتااهُلكاانُ
عليُفقدُشعرتُكأن
بال
ّ
رسعانُماُزالاُطمأنينةُقلبيُهبذاُالشعورُبحيثُأحسساُوكأنّ ُاهللُقدُ
ُ
سلبنيُماُأفاضهُعىلُقلبيُ...لذاُتسائلاُيفُن سُقائّلًُُ:
ياُترتُهلُمتكنُموسىُوهوُيفُصااحراءُساايناءُماانُاالرتباااطُباااهللُ
بشكلُي واُشعور ُهذا؟ُُ
ُحالتيُالباطنيةُهذهُملُأرُفيهاُهللُشكّلًُوالُلون ًاُ
َُ
أو ّدُأنُأنوهُهناُعىلُأنّ
وملُاستنشقُمنهاُرائح ًةُوماُتذوقاُمنهاُطع ًامُلهيُكامُملُأشعرُبو؛ااودهُيفُ
(1) Experience of God
( )2وليام باين ألستون ،جتربه ديني «ادرا خدا» (باللغة الفارسية) ،مقتطفات حول التجربّّة
الدينية ملايكل بيرتسون وآخّّرون ،ترمجهّّا إىل الفارسّّية مالّّك حسّّيني ،مجهوريّّة إيّّران
اإلسالمية ،طهران ،منشورات هرمس2010 ،م ،ص .34
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مكانُمعنيُ...وك ّلامُحاولاُوصفُهذهُاحلالةُالروحيااةُملُأ؛اادُكلااامتُ
تعيننيُعىلُذلإيُاذُليسُمنُاملمكنُوصا هاُبالتصااوراتُالتاايُتكتناافُ
بُتوضيحُلذ ُلإُهوُأنُأقااولُ:
أذهاننايُومنُهذاُاملنطلقُو؛دتُأنّ ُأنس ُ
انُ
اهللُحارضُوعىلُالرغمُمنُكونااهُغااريُمرئاايُوملُتدركااهُحااوا يُلكا ّ
ضمري ُأدركه ُُُ1.

بعد رلك أكد ألستون ع أن الكثري مّن النّاس جربّوا اهلل هبّ ا الشّكل،
حي قال:
التجار ُالباطنية ُا ُالشهودية ُا ُالتيُطرأتُهلااؤالءُفيهاااُيشءُمشاارتكُ
اميةُجتا ّ
امُأّنامُملُيااذكرواُهااذاُ
اّلُاهللُيفُضااامئرهمُبااّلُواسااطةُرغا ّ
أسا ّ
املصطلحيُاالُأّنمُاعتربوهاُجتربتهمُ تل ةُعنُالت كرُباااهللُواسااتدعاءُ
ّ
الصورُالذهنيةُبخصوصهُوت عياالُالسااسُاالسااتدالليةُيفُالااذهنُأوُ
استدعاءُيشءُيفُالذهنُبخصووُاهلليُويمكنُتشبيهُهذهُاحلالةُبرؤيةُ
شجرهُبالعنييُفهيُعىلُهيئتهاااُالساهريااةُختتلاافُعااامُياارتبطُهباااُماانُ
خصائصُمعرفيةُُ2.

ه ا النوع من التجارب الدينية وال ي أطلق عليها ألسّتون عنّوان «جتربّة
اهلل» خيتل

عن املشاعر التي تكتن

روح اإلنسان ،حي نشعر يف رحابه ب يامن

مّّيلء باملحبّّة وتتواكّّا مّّع إرادة راس ّ ة وقّّرارات قطعيّّة نت ّ ها هب ّ ا
اخلصوص إىل جانا مشاعر روحية ،وه ا مّا أراد إثباتّه ضّمن تعكيّده عّ
اختالف احلضور احلقيقي هلل يف باطن اإلنسان مع املشاعر التّي ترافقّه وسّائر
األمور التي يتصور البع
( )1املصدر السابق.
( )2املصدر السابق ،ص .41

أهنا حضور ،وقد وصف القديسة أنجّيال فولينيّو
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وجهته ه ه كام ييل:
اهللُيردُروحُاإلنسانُأحيان ًاُدونُأنُتستدعيهُف ُيضا يُاليهاااُحنانا ًاُوحمبا ًاةُ
ولذهًيُوهيُبدورهاُتتيقنُبأنّ ّ
ّ
ُكلُذلإُمنُعندهُفتبهرُبهُلكنّهاااُالُتاادركُ
ّ
فيهايُفهيُيفُالواقعُالُتدركُكلُهااذاُاللطاافُالااذ ُ
أوُالُترتُأنّهُمقيمُ
أهبرهاُ...وعىلُهذاُالساسُتنالُكرامةُلقائهُُ.
ُايليُفتاادركُحينها ّ
ااُأن ُاهُمقاايمُفيهااايُ
اهللُخياطبُالروحُقائّلًُأنساار ّ
حيثُتراهُبوضوحُي واُرؤيةُاإلنسانُشخصا ًاُماااثّلًُأمامااهُلنّ ُعينيهاااُ
تشاهدُكامالًُالُيمكنُوص هُبااالكّلميُفهااوُلاايسُكااامالًُ؛سااامني ًا ّ
ُواناامُ
روحانُنعجزُعنُوصفُمعاملهُبحيثُتنالُالااروحُب ضاالهُلااذهًُعسيما ًاةُ
هللُمقي ًامُفيهاااُ
وتشعرُببهجةُغامرهيُوهذاُمؤشُواضحُوقطعيُعىلُكونُا ُ
بشكلُحقيقي ُُُ1.

أول هدف أراد ألستون حتقيقه هو تفنيد آراء ال ين اعتربوا جتربة اهلل جمّرد
شعور ش يص يكتن

اإلنسان بحي ل يمكن تعميمه ع غّريه مثّل رأي

املفكر واين براودفّوت ،لّ ا لّيس مّن الصّواب نسّبة الفرضّيات العليّة
املاورائية إليها ،وع ه ا األساس فاملواضيع املرتبطة بالتجربة احلسية صتل
بالكامل عن مواضيع التجربة الشهودية ّ الباطنية ّ وبع

دعاة هّ ا الّرأي

تبنوا رؤي ًة متطرف ًة لدرجة أهنّم اعتّربوا التجربّة احلسّية رات تّعثري روحّي
ك لك التعثري ال ي يدعيه املعتقدون بالتجربة الشهودية أو ما يسم بالتجربة
الروحية والباطنية.
صاحا التجربة الروحية يدر قضايا ل يدركها يف جتاربه احلسية ،فهّو قبّل
( )1املصدر السابق ،ص .42
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أن يدع أنه أدر حضور اهلل يف باطنه جيد نفسه مضطر ًا ألن يّ كر سّبب ًا لّ لك،
لكنه إن طرح تفسري ًا إدراكي ًا للتجربة من بادئ األمر فال حميه له من القول:
مقبولُيفُأولُوهلةُنسر ًاُملاااُفيااهُماانُخصااائصُ
ادعاءُادراكُحضورُاهللُ
ّ
ّ
فريدهُمنُنوعهاُشيطةُأنُالُتو؛دُبراهنيُتدلُعىلُخّلفه ُيُُ1

وه ا يعني أن الدور ال ي تفي بّه جتربّة اهلل أو مّا يمكّن وصّفه بّ درا
حضور اهلل ،يتمحور حول العام املادي من الناحية العقائدية2.

السبا ال ي دعّا ألسّتون إىل أن يسّلط الضّوء عّ جتربّة اهلل الروحيّة
املبارشة العارية عن املؤثرات احلسية والوسائط ،يعود إىل اعتقاده بعن ه ا النّوع
من التجارب هو األفضل واألقرب إىل الواقع لكونه يدل ع وجود اهلل الّ ي
هو عبارة عن أمر روحاين ل يكتنفه أي وص

مادي ع

اإلطالق3.

التجربة الشهودية برأي ه ا الفيلسوف الغريب متتاز بّعربع ميّزات أساسّية
هي كالتايل:
 .1حتكي عن رضب من اإلدرا التجريبي 4باهلل ،فهّي ليسّ جمّرد فكّر ًا
انتزاعي ًا بشعنه.
اإلنسان خالل جتربته الشّهودية يّدر حضّور اهلل يف باطنّه ويمكّن
تشبيه حالته ه ه برؤية شجرة ماثلة أمامه ،حي يتج اهلل يف باطنه كام
( )1املصدر السابق ،ص .50
( )2مايكل بيرتسون وآخرون ،عقل و اعتقاد ديني (باللغة الفارسية) ،ترمجّّه إىل الفارسّّية
أمحد نراقي وإبراهيم سلطاين ،مجهورية إيران اإلسالمية ،طهران ،منشورات طّّرح نّّو،
1997م ،ص .237
(3) William P. Alston, Preceiving God: The epistermology of religious
experience, Ithaca & London: Cornel University Press, 1991, p. 20 _ 22.
(4) Experiential awareness
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تتج الشجرة أمام عينيه ،ومّن هّ ا املنطلّق تعّد رؤيتّه رضبّ ًا مّن
اإلدرا التجريبي.
 .2هي عبارة عن جتربة مبارشة ليس فيها واسطة ت كر ،مما يعني أهنا م تنشّع
يف رهن صاحبها ع ضوء إدراكه ليشء آخر ،أي أهنّا عّ غّرار رؤيّة
الشجرة بشكل مبارش وليس رؤية صور ا وهي يف مرآة أو تلفاز.
 .3اهلل هو موضوع ه ه التجربة الباطنية.
 .4حم

جتربة باطنية ل تتضمن أي أمر حس (مادي)1.

نستنتج من مجلة ما ركر أن ه ا املفكر الغريب يعترب التجربّة الباطنيّة إدراكّ ًا
ً
ومعرفة جمرد ًة عن كل أشكال احلس واملؤثرات املاديّة ،وهّ ه
جتريبي ًا مبارش ًا هلل
الرؤية تدل ع عّدم اعتقّاده بالتجّارب الباطنيّة التّي يفنّ فيهّا صّاحبها
بالكامل وليس فيها أي اختالف بني الفاعل ومتعلق الفعّل عّ ضّوء وحّد ًة
ً
تامة 2،إر من البدهيي أن جتارب كه ه ليس هي مقصود ألستون الّ ي سّع
إىل إجياد تقارب بني التجربة الدينية واحلسية بادعاء أهنام من سّنخ واحّد ،فقّد
اعتربمها ب ات املستوى من الناحية املعرفية ع صعيد إثبات متعلقهام.
السبا يف عدم اكرتاث ألستون بالتجارب الباطنيّة التّي أرشنّا إليهّا ربّام
يعود إىل مساعيه التي رام منها تربير العتقاد باإلله اخلالق ال ي هو خري حمّ
وقادر ع كل حمء وعام بكل حمء خالفّ ًا ملّا تتقّوم عليّه مبّادئ الالهّوت
املسيحي وملا يعتقد به أصحاب السري والسلو البّاطني بكونّه وجّود ًا حمضّ ًا
(1) William P. Alston, Religious experience, in Edward Craig (ed), Routledge
Encyclopedia of philosophy, V. A. , New York, Routledge, 1998, p. 254.
(2) William P. Alston, Preceiving God: The epistermology of religious
experience, p. 24.
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والوجود الوحيد ال ي ل يسّانخ خملوقاتّه؛ ول شّك يف صّعوبة اجلمّع بّني
هاتني الرؤيتني من قبل مجيع الناس إل من شملته العناية اإلهلية1.

حاول ه ا املفكر الغريب إثبّات أن التجّارب الباطنيّة ّ الشّهودية ّ التّي
تبناها والتجارب احلسية املتعارفة من سنخ واحّد ،ومّن ثّم يمكّن اعتبارمهّا
مصدرين لهلدرا  ،فالتجارب احلسّية تعنّي إدرا قضّايا ماديّة عّن طريّق
احلواس اخلمسة ،يف حني أن التجارب الشهودية تعني إدرا وجّود اهلل باطنيّ ًا
لو صح التعبري؛ وبام أن مبدأ بحوثه يف ه ا املضامر هّو اإلدرا احلّّس وبنيتّه
مسها2.
ٍ
وقيمته املعرفية ،فقد تطرق إىل بيان تفاصيله بشكل

املعتقداتُاملرتبطةُبمسألةُجتربةُاهللُُ
املعتقدات الدينية التي تعد بنحو ما انعاكس ًا مبارش ًا لتجارب شهودية مبّارشة
ول دليل عليها سوى الشهود الباطني ،أطلق عليها وليام ألسّتون عنّوان M

أي املعتقدات املنبثقة مّن الّتجيل الروحّاين؛ 3ومثاهلّا اعتقّاد اإلنسّان بّعن
الوجود قائم باهلل ول يمكن أن يدوم بدونه ،حي يدر ه ا األمر عن طريق
شهود باطني وإرشاف مبارش من قبل اهلل ال ي أكرمه هب ه احلالة الروحية حب ًا
به ،فمن خالهلا يمنحه قدر ًة عّ رؤيتّه باطنيّ ًا ويلقنّه بّعمور غيبيّة تصّبح
( )1صدر الدين الشريازي وال ين ساروا ع هنجه تبنوا ه ه الرؤية الشمولية.
( )2ركّّر وليّّام ألسّّتون يف الفصّّلني الثالّ والرابّّع مّّن كتّّاب Preceiving God: The

 epistermology of religious experienceتفاصّّيل حّّول األدلّّة التّّي تثبّ إمكانيّّة
العتامد ع اإلدرا احلس ومكانته املعرفية ثم تطرق إىل بيان خمتل تفاصّّيلها ب سّّهاب

ضمن كتاب The reliability of sense perception

( )3احلرف  Mهو خمترص كلمة  manifestationالتي تعني الظهور والتجيل.
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معتقدات دينية راس
نستش

ة لديه1.

مما ركر أن املعتقدات التي أسّامها ألسّتون  Mتتمحّور حّول اهلل

وتدل ع جتليه لصاحا الشهود الباطني ع أقل تقدير ،فهي ترتكز ع وعي
رايت ،وتنقسم إىل نوعني كام ييل:
النوع األول :معتقدات متقومة ع شّهود بّاطني هلل فقّط دون وسّاطة أي
حمء آخر ،أي أهنا ثابتة ع نحو اليقني لدى صاحبها دون احلاجة إىل أية واسطة.
النوع الثاين :معتقدات متقومة ع شهود باطني هلل إىل جانا ارتكازها ع
معتقدات أخرى ،ل ا تثب لدى صّاحبها مّن خّالل واسّطة ،أي معتقّدات
وسيطة تثب حقانيتها.
ل شك يف أن متييّز هّ ين النّوعني مّن املعتقّدات عّن بعضّهام مرهّون
بدراسة وحتليل كل ما يندرج حتتهام بالتفصيل ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الكثّري
من علامء اإلبستيمولوجيا يفندون مصداقية النوع األول منها ،وه ا هو مكمّن
الختالف األسايس بينهم وبني وليام ألستون 2ال ي دافّع عّن رأيّه باعتبّاره
أصال إبستيمولوجي ًا ثابت ًا ،حي قال:
هذاُاالعتقادُالذ ُيمكنُتسميتهُ ُ(ُ)A , Bمتقومُعااىلُجتربااةُبنحااوُمااا ُيُ3
( )1مايكل بيرتسون وآخرون ،عقل و اعتقاد ديني (باللغة الفارسية) ،ص .237
(2) William P. Alston, Preceiving God: The epistermology of religious
experience, p. 96.
( )3حينام ينظر اإلنسان إىل كتاب موجود أمامّّه فيقّّول «هّ ا الكتّّاب الّ ي هّّو أمّّامي
مفتوح» ،فهو برأي وليام ألستون توصل إىل ه ه النتيجة ع أساس إدرا حس بح ،
وك ا هو رأيه بالنسبة إىل احلالة التالية «ه ا الكتاب ال ي هو أمامي مفتوح ،وهّّو ملّّك
لصديقي» ،لكن يف القضية الثانية توصل إىل النتيجة ع أساس نوع من اإلدرا احلسّ
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إلدراكُالااذهنيُعااىلُهيئااةُُB
وخّللُهذهُالتجربةُيتضااحُُAلصاااحبُا ُ
وبعدُذلإُيأبُدورُالتجربةُلكيُتثباُهذاُاالعتقاد ُُُ1.

استناد ًا إىل ه ه القضّية التّي اعتربهّا ألسّتون مرتكّز ًا أساسّي ًا يف الفكّر
العقائدي ،إرا جت اهلل لهلنسان ع هيئة وجود رؤوف ومقتّدر ،فهّ ا الّتجيل
ّ التجربة الباطنية ّ يصبح را دور فاعل يف إثبات عقيدة أن اهلل رؤوف ومقتدر.
إرن ،لو تقوم ه ا العتقاد عّ التجربّة املّ كورة فحسّا سّوف يّتم
إثباته بشكل مبارش دون احلاجّة إىل أيّة واسّطة ،لكّن إرا تقّوم عّ هّ ه
التجربة إىل جانا معتقدات أخرى ففي ه ه احلالة يتم إثباته من ناحيّة عّ
أساس ما حصّل لّدى اإلنسّان مّن جتربّة شّهودية كّام يثبّ اسّتناد ًا إىل
الوسائط األخرى ّ املعتقدات غري الشّهودية ّ ومّع رلّك تبقّ املعتقّدات
اإلدراكية ثابتة وموجهة.
اهلدف األسّايس الّ ي أراد ألسّتون حتقيقّه يف نظريّة التجربّة الدينيّة
هو إثبات أن التجارب الباطنيّة ّ الشّهودية ّ تعتّرب حجّ ًة يف الدللّة عّ
وجود اهلل عز وجل وبع

أوصافه وأفعاله ،ومن ه ا املنطلق حّاول وضّع

املرتكزات األساسية لبع

اإلدراكات التّي اعتربهّا يقينيّ ًة بالنسّبة إىل اهلل

باعتبارها جتارب شّهودية يف جمّال معرفتّه باطنيّ ًا ،حيّ اعتّرب اإلدرا را
مفهوم عام ل يقترص ع ما هو حس فقط ،فام هو حس من اإلدراكات جمرد
نوع واحد وليس هنا رضورة لترسيته إىل مجيع األنواع األخّرى أو ادعّاء
غري البح  ،ألن موضوع القضية تقوم ع اعتقادات أخرى مثل «صديقي لديه كتّّاب
خصائصه ك ا وك ا».
(1) William P. Alston, Preceiving God: The epistermology of religious
experience, p. 96.
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أن إدرا اهلل باطني ًا ليس من سنخ اإلدرا اليقيني ،بل هو يقيني بكّل تعكيّد
مما يعني أن الشهود الباطني هلل ّ جتربة اهلل شهودي ًا ّ عبارة عن أمّر واقعّي ل
غبار عليه.

تكافؤُجتربةُاهللُمعُالتجربةُاحلسيةُُ
ّ
وليّام ألسّّتون رغّّم إرعانّّه بوجّود اخّّتالف بّّني التجّّربتني اإلدراكيتّّني
الشهودية واحلسية ،لكنه اعترب جتربة اهلل من سنخ التجربّة احلسّية ومتشّاهبة
معها إىل حد كبري ،وع ه ا األساس أكد ع إمكانيّة اعتبارمهّا متكّافئتني
من حي منح اإلنسان يقين ًا باملوضّوع لكّوهنام متقّومتني عّ بنيّة واحّدة
وتسفران عن نتائج متشاهبة ،فكام أن اإلنسّان خّالل إدراكّه احلّّس الّ ي
يكتنفه عندما يشاهد شجرة تتقوم جتربته احلسية ع ثالثة مرتكزات أساسّية
هي نفسه التي تشاهد الشجرة ّ ِ
املّدر ّ
املدر ّ والشجرة التي تشاهدها العني ّ َ
والصورة ال هنية هل ه الشجرة ّ الفينومني ّ ك لك يف التجربّة الدينيّة التّي
هي عبارة عن جتربة اهلل يف الباطن لديه ثالثة مرتكزات أساسية هي نفسه التي
طرأت عليها ه ه التجربة ّ ِ
املّدر
املدر ّ واهلل ال ي هو موضوع التجربة ّ
َ
ّ وجتيل اهلل يف القوة اإلدراكية ّ الفينومني ّ وه ا يعني تسانخ التجربة الباطنية
مع احلسية هب ا اخلصوص.
ّدر وظهّّوره
املرتكّّز األسّّايس يف التجربّّة احلسّّية هّّو جتّّيل األمّّر املّ َ
للحواس عّ أرض الواقّع ،ألن املعرفّة احلسّية ل يمكّن أن تتحقّق لّدى
اإلنسان دون ه ا الرشط ،إر حينام يشاهد شجر ًة بعينيه ع أرض الواقّع فهّي
تظهر أمامه بشكل واقعي حمسوس ،ويمكن التعبري عن ه ه احلالة بعن الشّجرة
تتج لقابليته اإلدراكية ،وه ا الظهور يف احلقيقة خيتل عّن السّتدلل عّ
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وجود الشجرة يف رحاب تصورها رهنيّ ًا 1،وهّو مّا نلحظّه بوضّوح ضّمن
التجربة الشهودية ّ جتربة اهلل ّ حي يتج اهلل لصاحا التجربة وهّ ا الّتجيل
خمتل عن تصور اهلل رهني ًا وإدراكه عن طريق السّتدلل العقّيل ،وعّ هّ ا
األساس ف ن ما أسامه ألستون «جتربة اهلل» هي بالنسبة إىل اهلل تفي بّ ات الّدور
املعريف ال ي تفي به التجربة احلسية بالنسبة إىل العام املادي.
استناد ًا إىل ما ركر أكد ه ا املفكر الغريب ع حجية الشهود الباطني وقطعية
املعتقدات التي تنشع ع أساسه يف أول األمر مثل جتربة اهلل والعتقاد بعنّه عّام
وقادر ،فهي برأيه ع غرار املعتقدات التي تنشّع لّدى اإلنسّان جّراء جتاربّه
احلسية؛ ويقصد من كوهنا حجة «يف أول األمر» أهنا يقينية وقطعيّة مّا م يوجّد
برهان مقنع يدل ع عدم صواهبا.

نسريةُالسهورُُ
حاول وليام ألستون بيان تفاصيل نظريتّه ّ جتربّة اهلل ّ بشّت السّبل ويف هّ ا
السياق تبن نظرية الظهور 2التي تعني أن ظهور املوضوع ال ي أسّامه  Aلّدى
رهن ِ
املدر هو أمر أسايس ومتكامل بحد راته بحيّ ل يمكّن اعتبّاره جمّرد
مفاهيم رهنية أو حم

تصورات أو أي حمء آخر غري دللته احلقيقية.

ٍ
بنحّو
إدرا حمء ما حسا نظرية الظهور عبارة عّن جتليّه لّدى صّاحبه
إدراكي معني دون احلاجة إىل صياغته يف إطّار مفهّوم حمّدد أو إصّدار حكّم
( )1ه ا الظهور برأي العلامء املسلمني عبارة عن حضور صّّورة الشّّجرة يف رهّّن صّّاحا
اإلدرا وليس شيئ ًا آخر ،وهو بطبيعة احلال خمتل عن الصور التي يدركها اإلنسّّان عّّن
طريق الستدلل العقيل ،كام خيتل عن الصور اخليالية.

(2) Theory of appearing
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عقيل عليه ،وه ا ما أكد عليه ألسّتون ضّمن مّا ركّره ب صّوص التجّارب
الباطنية املبارشة بالنسبة إىل اهلل والتي ل تفتقّر إىل واسّطة ول تتقّوم عّ أيّة
صورة حسية ،حي أثب ضمن مباحثه العقائديّة هّ ه أن الكثّري مّن الّ ين
خاضوا جتربة اهلل متكنوا من حتصيل نتائج تشابه مّا حيصّل عليّه اإلنسّان مّن
جتاربه احلسية املتعارفة؛ ومن ه ا املنطلق استنتج إمكانية حتقق إدرا بّاطني هلل
بشكل مبارش دون احلاجة إىل توسط أي حمء معترب ًا إيّاه إدراكّ ًا أصّي ً
ال يمّنح
صاحبه يقين ًا.

املدركات تظهر للش ه ِ
املدر وتتبلور صّورها يف رهنّه بشّكل مبّارش

عن طريق قابلياته احلسية كالشجرة التي تراها عيناه ،وأحيان ًا بشكل غري مبّارش
كام لو رأى صورة شجرة يف التلفاز؛ وك ا هو احلال بالنسبة إىل جتربة اهلل حسا
رأي ه ا املفكر الغريب ،فعحيان ًا جيربه اإلنسان يف باطنه بشكل مبارش ويف أحيّان
أخرى جيربه بشكل غري مبارش ،ومثال احلالّة األوىل ّ التجربّة املبّارشة ّ تلّك
األخبار التي يتداوهلا الكثري من أصحاب الشهود الباطني والتي يؤكّدون فيهّا
ع أهنم خاضوا جتربة اهلل وأدركوه باطني ًا دون توسّط أي حمء ،ومثّال احلالّة
الثانية ّ التجربة غري املبارشة ّ إدرا وجود اهلل عن طريق مشاهدة مجال الطبيعة
وعظمتها وروعة مظاهرها مثل رؤية الشّمس وهّي ترشّق أو تغّرب ومثّل
سامع تالوة آيات كتاب ساموي.

جتربةُاهللُبنيُالبداهةُواالكتسا ُُ
يا ترى هل يمكن اعتبار جتربّة اهلل مّن سّنخ العلّم احلصّويل (الكتسّايب) أو
احلضوري (البدهيي)؟ وليام ألستون يعترب الظهّور املبّارش متقومّ ًا عّ عّدة
مراتا ،حي يقصد من رلك عّدم تفنيّد وجّود الواسّطة بشّكل مطلّق يف
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حتققه ،أي ليس من الصواب ادعاء عدم وجّود أي نّوع مّن الوسّائط عنّدما
خيوض اإلنسان جتربة اهلل ،بل هنا نوع من اإلدرا ال ي يتوسط بني صّاحا
التجربّّة وموضّّوعها ،فقّّد أكّد أصّّحاب الشّّهود البّّاطني عّ أن احلالّّة
اإلدراكية التي تكتن

باطنهم صتل عن رات املوضّوع الّ ي هّو اهلل تبّار

وتعاىل؛ يف حني أن القول بتفنيد وجود الواسطة ً
مجلة وتفصّي ً
ال لّيس مّن هّ ا
القبيل لكون انعدامها هب ا الشكل يعني رضورة اإلرعان بعدم وجود اخّتالف
1.

املدر
بني اإلدرا واليشء َ
بنا ًء ع ه ا الرأي ل يمكن القّول إن الظهّور املبّارش هلل ّ إدراكّه بّدون
واسطة ّ عبارة عن علم حضوري (بدهيي) ملن يدركه ،ومن البّدهيي أننّا لّو م
نعتربه عل ًام حضوري ًا فال حميه لنا من اعتباره حينئ ٍ عل ًام حصّولي ًا ّ اكتسّابي ًا ّ
ألن كل حمء يدركه اإلنسان إمّا أن يتحقّق لّه عّن طريّق علّم حصّويل أو
حضوري ل غري ،فه ه قاعدة عقلية شاملة؛ وع هّ ا األسّاس يّرد إشّكال
ع نظرية ه ا املفكر الغريب بسبا ه ا الغموض ،إر ل نعلم ما إن كّان يعتّرب
التجربة الشهودية التي أسس عليها نظريته حتكي عن علم حصّويل بالنسّبة إىل
اهلل أو تدل ع علم حضوري؟
لهلجابة عن ه ا السؤال نقول :من ناحية ل يمكن اعتبارها علّ ًام حصّولي ًا
لكون ألستون يعتقّد بّعن اهلل خّالل هّ ه التجربّة يظهّر لهلنسّان ،ويف هّ ا
الظهور ليس هنا حاجة إىل صياغة مفهوم معني أو إصدار حكّم عقّيل حمّدد
هب ا اخلصوص ،ومن ناحية أخّرى ل يمكّن اعتبارهّا علّ ًام حضّوري ًا لكّون
(1) William P. Alston, Preceiving God: The epistermology of religious
experience, p. 20 _ 28.
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صاحا التجربة حني ه ا الظهور يمتلك إدراك ًا خمتلف ًا عّن موضّوع التجربّة
ال ي هو اهلل ،ومن املعلوم أن الختالف بّني العلّم واملعلّوم عبّارة عّن أمّر
بدهيي حت عند عدم وجود واسطة بينهام.
نستش

مما ركر أن جتربة اهلل بحسّا رأي هّ ا املفكّر الغّريب عبّارة عّن

حصويل ،إر لو اعتربناها رضب ًا من العلم احلضوري ففي هّ ه احلالّة ل يمكّن
ً
شبيهة باإلدرا احلس كام ادع ؛ واجلدير بال كر هنّا أن غالبيّة
اإلعان بكوهنا
العلامء املسلمني يعتربوهنا عل ًام حصولي ًا.
خالصة الكالم أن النسبة املعرفية لتجربة اهلل الشهودية والتّي هّي أسّاس
لسائر املعتقدات ب صوصه تعاىل ،تعتّرب ّ حسّا رأي ألسّتون ّ رات النسّبة
املعرفية لهلدرا احلس ال ي هو أساس للمعتقدات اخلاصة بعام املادة وكل مّا
فيه من قضايا حمسوسة ،مما يعني أن املعرفة الباطنية يف ه ا املضّامر تفّي بّ ات
الدور ال ي تلعبه املعرفة احلسية ،ومن ه ا املنطلق يمكن اعتبار جتربّة اهلل بعهنّا
رضب من اإلدرا التجريبّي املتقّوم عّ احلّس ،ومّن ثّم يتبنّ صّاحا
التجربة يف رحاهبا معتقدات معينّة ب صّوص صّفات اهلل وأفعالّه وب مكانّه
إثبا ا وفق قابلياته الشهودية.
جتدر اإلشارة هنا إىل أن ه ا اإلثبات ال ي يعني قطعيّة مّا حتصّل للّ هن
ع ضوء الشهود البّاطني مّن معتقّدات ب صّوص اهلل ،يتحصّل لصّاحبه
بشكل مبّارش دون احلاجّة أليّة واسّطة ول يعنّي أنّه يتحصّل عّن طريّق
معتقدات أخرى تم إثبا ا مسبق ًا عن طريق استدلل وبرهنة.

رفةُاملتحصلةُمنُالتجربةُاإلدراكيةُُ
يقينيةُامل ُع
ّ
وليام ألستون طرح تسّاؤل أساسّي ًا ب صّوص املعرفّة التّي تتحصّل لّدى
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اإلنسان بواسطة جتاربه ،حي قال:
ماُهوُالدليلُالذ ُيثباُكونُاملعرفةُاملتحصلةُمنُالتجربةُقطعيةُوالُباادّ ُ
منُاإلذعانُهبا؟ُفامُالسببُيفُو؛و ُقبولُاإلدراكُالتجريبيُحسي ًاُكانُ
أوُغريُحس؟ُهلُيمكنُالقولُانّ ُاإلدراكُاملتحصلُعنُطريااقُالتجربااةُ
يقينيُعىلُالد ُوامُوالُيطرأُعليهُاخلطأُمطلق ًا؟ُُ

خالصة إجابته عن ه ه التساؤلت هي ما ييل:
الُحميصُلناُمنُاالعتامدُعىلُادراكاتناُالتجريبيةُلكوّناُمو ّثقةيُُ

وحسا ما تفيده املبادئ اإلبستيمولوجية املعدلة التي تبناها ه ا الفيلسوف
الغريب فاألسس املتعارفة يف ترسيخ العتقاد بنفس اإلنسان كّاإلدرا احلّّس
وال اكرة ال هنية والشهود العقّيل والشّهود البّاطني وخمتلّ

أنّواع الربهنّة

والستدلل ،رات اعتبار أويل ،أي أهنّا حجّة يف بّادئ تبلورهّا يف الّنفس أو
ً
صحيحة ابتدا ًء ما م توجد شواهد وقّرائن قويّة وموثقّة تّدل
العقل ،ل ا تعد
ع بطالهنا.
أتباع املبادئ اإلبستيمولوجية املعدلة يقرون بعن مجيع الرباهني التّي ركّرت
إلثبات توثيق معطيّات اإلدراكّات املّ كورة ،ل يمكّن العّتامد عليهّا ول
يمكن اعتبارها مصدر ًا لالستدلل لكوهنا براهني غري معرفية ،ويف ه ا السّياق
يعتقد وليام ألستون أن العتامد عّ تلّك اإلدراكّات يعّد معقّولً ول سّيام
اإلدرا احلس ،ورلك ملا ييل:
 .1ه ه اإلدراكات عاد ًة ما ترتسخ لدى اإلنسان عن طريق مفاهيم وقضايا
يتلقاها من جمتمعه ،أي أن املجتمع يفرضّها عليّه ويضّفي إليهّا طّابع
رسمي إلزامي ،وه ا يعني أن دور املجتمع يف بلورة معتقّدات اإلنسّان
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ع غرار الدور ال ي تفيه إدراكاته الفطرية وتوجهاته الباطنية.
بنا ًء ع رلّك فالعنّارص اخلارجيّة املتمثلّة باإلدراكّات املكتسّبة مّن
املجتمع ،والعنارص الداخلية املتمثلّة باإلدراكّات الفطريّة ،تشّرت يف
صياغة اإلدراكات املوثقة لدى اإلنسان.
 .2العتامد ع ما يتحصل من نتائج ه ه املصادر املعرفية يف بادئ نشع ا
متقوم ع أسس عقلية ،إر ليس لدينا أي بديل أفضل منها ،لّ ا يقّال
إن العقل يلزمنا بعن نعتربها موثقة بحيّ نعتمّد عليهّا ونعمّل هبّا،
ومن ه ا املنطلق فكل إدرا يتحصّل لنّا عّن طريقهّا يعّد موجهّ ًا
ومعترب ًا يف بادئ ظهوره.
 .3حصيلة ه ه املصادر املعرفية املوجدة لّهلدرا متناسّقة األجّزاء ولّيس
بينها أي تضاد ي كر ،فهي ل صتل مع بعضها ول مع سّائر اإلدراكّات،
ألن ما يتحصل يف رحاب اإلدرا احلس ع سبيل املثال ربّام ل ينسّجم
مع بعضه يف حالت معينة كام لو رأت العني شيئ ًا ل تستطيع اليد ملسّه ،أو
أنه يتعارض مع ما هو موجود يف الّ اكرة أو مّع األسّس السّتدللية يف
حالت أخرى ،لكنه ليس ك لك دائّ ًام ،أي أن عّدم انسّجامه وتعارضّه
ليس شام ً
ال جلميع احلالت ،بل حيدث يف حالت خاصة فقط؛ ومن هّ ا
املنطلق ل توجد عوامل تسفر عن زوال عقالنية اإلدراكات املّ كورة ،ألن
العقل حيكم بحجيتها حت يف ه ه احلالت.
 .4األمر ل يقترص ع عدم وجود انسجام يف حصيلة ه ه اإلدراكات ،بّل
كل واحد منها يساند ا خر ويؤيد مصداقيته ،حيّ يثبّ توثيقهّا لنّا
عن طريق القدرات العملية التي متنحها لنا ،فع سبيل املثال لّو قيّل إن
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اإلدرا احلس ل يمنحنا فه ًام صحيح ًا بالنسبة إىل أحد األحداث ،كيّ
يمكننا فهم األحداث التي سّنواجهها مسّتقب ً
ال بشّكل صّائا؟ فهّل
هنا بديل ل لك؟

املعرفةُاليقينيةُبنيُاإلمكانُوالعدمُُ
نستش

من مجلة ما ركر أن وليام ألستون ع ضوء آرائه التي أرشنا إليها ،قطع

الطريق ع حتقق املعرفة اليقينية ،فهو بعد أن أغلق باب العلّم م جيّد بّد ًا مّن
التمسك بالظن ،وإثر رلك اضطر ألن يقسم الظن إىل معتّرب وغّري معتّرب ،ويف
ه ا السياق اعترب منشعه معيار ًا أساسي ًا يف تقييم مّا يتحصّل لّدينا ،وعّ هّ ا
األساس لو منحنا الظن مفهوم ًا منسج ًام مع ما يمكن حتصّيله مّن اإلدراكّات
املتعارفة اجتامعي ًا واملعتمدة يف إجياد املعتقدات لدى اإلنسان ،فهو معتّرب ابتّدا ًء
وإن م ينسجم معها فال اعتبار له ع اإلطالق.
إرن ،املرتكز األسايس للبنية اإلبسّتيمولوجية املعدلّة وكّل ادعّاء مسّتند
إليها ،هو عدم وجود معرفة قطعية يقينية ،أي انسداد بّاب حتقّق هّ ه املعرفّة
وفق رؤية ألستون ،لكن إرا فتح ه ا الباب كّام هّو رأي الفالسّفة املسّلمني،
سوف ل يبق جمال للتنظري املتقوم ع املبادئ اإلبستيمولوجية املعدلة.

نسريةُوليامُألستونُيفُبوتقةُالتحليلُاإلسّلميُُ
أهم سؤالني يطرحّان حّول نظريّة وليّام ألسّتون ،مّا يّيل :مّا هّي الرؤيّة
اإلسالمية بالنسبة إىل التجربة الدينية التي ادعاهّا هّ ا املفكّر الغّريب بصّفتها
جتربة شهودية أطلق عليها عنوان «جتربة اهلل» وادع فيها أن صاحبها يّدر اهلل
بشكل مبارش دون احلاجة إىل وساطة أي من وسائل اإلدرا احلس؟ وهل ه ا
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ً
معرفة باهلل عّز وجّل يتنّاغم مّع مبّادئ الفكّر
اإلدرا ال ي يمنح اإلنسان
اإلسالمي ويتبناه العلامء واملفكرون املسلمون؟
إرا أردنا معرفة واقع الرؤية اإلسالمية هب ا اخلصوص ،من األجدر بنا تسليط
الضوء ع مسعلة «رؤية اهلل» والتّي طرحّ بّني املسّلمني منّ عّّرص صّدر
ص؟ وحتليّل ا راء املطروحّة يف تلّك ا ونّة
اإلسالم ويف عهد رسول اهلل حممّد ؟
ع ه ا الصعيد ،ول شك يف أن تفاصيل هّ ا املوضّوع كثّرية ومتشّعبة لكننّا
سنحاول قدر املستطاع توضيح معام الرأي ال ي نعتربه صحيح ًا بشكل إمجايل.

ع؟ُُ
ى ؟
مسألةُرؤيةُاهللُيفُالقرآنُيفُقصةُالنبيُموس ُ
ّ
املسلمون اعتمدوا بشكل أسايس ع آيات القرآن الكريم ضمن مباحثهم التّي
تطرقوا فيها إىل رشح وحتليل مسعلة رؤيّة اهلل ،حيّ طرحّ هّ ا املوضّوع
بعوجه متعددة مثل مفهومي رؤية اهلل ورؤية وجهه الكّريم ،وأهّم آيّة يف هّ ا
السياق قوله تعاىل:

ا ا ااا ُ
ااا ا ا ُ ا
ُ ا ا ِّ ا ا ْ ُ ا ا ا ا ا ْ
اء موَس ل ِ ِميقا ِنَا ا لمَه اربَه قَال ارب أ ِر ِ أنرَ ْر إ ِ َْلَك قَال لَن
؟< لما
ْ ُ ْ ا ْا ا ا
اا اا
ْ اا ا ا ا اُ ا ا ْ ا اا ااا اا ا ا ُ
ر ِان لك ِِن انرر إَِل اجب ِل فإِ ِن استقر مَكنه فسوف ر ِان ف مَا تَ ربَه
ْ ا ا ا ا ا ُ ا ا ا ا ا ُ ا ا ً ا ا ا اا ا ا ا ُ ْ ا ا ا ُْ ُ ا ا اا
َ إ ِ َْلَك اأنَا
ل ِ جب ِل َ ه دَك هر موَس صَِقا ف ما أفاق قال سبحانك تب
اأ ا ُل ال ْ ُم ْؤ ِمن ا
ِ ؟> ُُُ1.
ِ

جرت الكثري من النقاشات واحتّدم اجلّدل بّني العلّامء واملفكّرين املسّلمني
وحت غريهم حول مضمون ه ه ا ية وطرح الكثري من األسّئلة ب صوصّها،
ع؟ من اهلل عز وجّل أن يريّه نفسّه بعينّه
؟
ومن رلك ما ييل :هل طلا النبي موس
البارصة كي ترتسخ يف نفسه صورة حسية له أو أنه قصد شيئ ًا آخر؟

( )1سورة األعراف ،ا ية .143
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املّدر ّ
ه ا النوع من الرؤية يقتيض كون اليشء الّ ي تدركّه احلّواس ّ
َ
جسامني ًا ،ل ا بام أن اهلل عز وجل منزه من كل ميزة جسامنية ونظّر ًا لكّون النبّي
ع؟ نبي عظيم من األنبياء أويل العزم ،فهو بكّل تعكيّد كّان علّم هبّ ه
؟
موس
احلقيقة اهلامة ،ألنه أعال شعن ًا من أن يطلا شيئ ًا كه ا ،حاشاه من رلك.
حر؟ قال يف ه ا السياق:
العالمة حممد حسني الطباطبائي ؟
رغبةُاإلنسانُيفُرؤيةُاهللُبعينهُالبارصهُمعُعلمهُبكونهُمنزّه ًاُمنُاحلركا ُةُ
والزمانُواملكانُومجيعُاخلصااائصُا ُملا ّديااةيُهاايُيفُالواقااعُأشاابهُباااملزاحُ
وأبعدُماُتكونُعنُاجلدّ ُُُ1.

اسااتحالةُرؤيااةُاهللُبااالعنيُالبااارصهُوحقيقااةُالرؤيااةُالتاايُذكاارتُ
يفُالقرآنُُ
ُ
نستش

مما ركّر يف املبحّ السّابق أن النبّي موسّ ع؟ م يطلّا مّن اهلل

أن يريه نفسه كي يدركه بعينه البارصة ،وعّ هّ ا األسّاس فاإلجابّة التّي

ا
ا ا ا ْ ا
ْ ُ ْ ا ْا ا
اجب ِل
ركرت هل ا الطلا يف ا ية امل كورة هي <قال لن ار ِان ا لك ِِن انرر إَِل
ا
ْ اا ا اُ ا ا ا ا
فإِ ِن استق ار امَكنه فس ْوف ار ِان> ،ول يّراد منهّا أن اهلل عّز وجّل أخّربه بعنّه

غري قادر ع رؤيته بعينه البارصة ،أي ليس املقصود منها نفي الرؤية احلسّية
التي م يقصدها موس ع؟ من األساس ،فهو ع علم مسّبق بعّدم إمكانيّة
حتققها باحلواس.

إرن ،بعد أن ثب لنا أنه م يطلا رؤية اهلل عز وجل بعينه البارصة ،فّام هّي
الرؤية التي قصدها؟ هل القرآن الكريم يف ه ه ا ية يؤكد ع أن رؤية اهلل مّن
( )1حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القّّرآن ،لبنّّان ،بّّريوت ،منشّّورات مؤسسّّة
األعلمي للمطبوعات1392 ،هّ ،ج  ،7ص .238
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قبل البرش ممكنة؟ لو قيل إهنا ممكنة ،فام هي حقيقتها ومت يمكن أن حتدث ومن
را ال ي يتمكن من نيل ه ه الكرامة؟
مسعلة رؤية اهلل طرح يف خمتل

ا يات القرآنية بتعابري عديدة ،ممّا يعنّي

أن أصل حتققها ممكن ،وفيام ييل ن كر جانب ًا منها:
ا

 .1قال تعاىل يف وص
ِّ ا ا

حال بني آدم يف يوم القيامة :؟< ُ ُ وه يا ْو امئَِ ٍذ ناَ ِ ا
اٌة *

إَِل اربإا ناظ اِرة ؟> 1.ه ه ا ية تدل بوضوح ع أن رؤية اهلل عز وجل ممكنة للبرشّ
يف عام ا خرة ع أقل تقدير بحي
 .2قال تعاىل يف وص

يمكن لبعضهم رؤيته2.

ص؟ وشهوده الباطني:
النبي حممد ؟

ا ا ا ا ُْا ُ ا ا
ااا ْ ا ُ ا ا ً ُ ْ
ااُا ُ اُ اا ا ا
آه ن ْزلَة أهَ ارى *
ار نه لَع ما ي ارى * لقَي ر
؟<ما تذب الَؤاد ما ارأى * أمتم
ْا ا ا اُ ْاْ
ْا ْ ُْْاا
ِّ ْ ا ا ا ْ ا
ْ اْ ا
ا
عِني سِي ارةِ المنتَه * عِنيها نة المأ ا ى * إِذ يغَش السي ارة ما يغَش * مَا
ا
ا ا
َص ا اما اط اَغ * ال اق ْي ارأى م ِْن آياا ِ ار ِّب ِه ْال ُك ْ ا
اْل ا ُ
اغ ْ ا
ْبى ؟> ُُ3.
ز

ص؟ بشّهود
ه ه ا يات تتحدث عن حمء أو ربام أشّياء رآهّا النبّي حممّد ؟
( )1سورة القيامة ،ا يتان .23 ّ 22
( )2هنا

رأي آخر طرح يف تفسري عبارة ؟<إَل ار ِّبإا ا
ناظِرة ؟> وفحواه أن النظر هنا حمء آخّّر غّّري

الرؤية العينية ّ بالعني البارصة ّ وإنام بمعن النتظار الّ ي ركّّر مفهومّّه يف قولّّه تعّّاىل:
ا ِّ ُ ْ ا ا ْ ْ ا ا ا ا ا ا ا ْ ُ ْ ُ ْ ا ُ ا
ون>؟(سورة النمل ،ا ية  )36أي أين انتظر حتّ
؟< إِن مر ِس ة إَِل ِإم بِإيِي ٍة مناظِرة بِم ير ِ ع المرس

يعود ال ين أرسلتهم ألعرف احلقيقة.

إرن ،معن ا ية حسا ه ا الرأي التفسريي هو أن اإلنسان يف يوم القيامة ينتظر عطّّاء اهلل
سبحانه وتعاىل ،حي استدل من رها إليه ع ه ا املضمون اعتامد ًا ع رواية منقولة عن
ع؟ وهي م كورة يف املصدر التايل (عيون أخبار الرضّّا ،ج ،1
اإلمام عيل بن موس الرضا ؟
ص .)115 ّ 114

لالطالع أكثر ،راجع :حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن.
( )3سورة النجم ،ا يات .18 ّ 11
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باطني 1،حي تؤكد ع صواب ما شاهد وعّدم طّروء أي خطّع عليّه ،فقّد
تلق احلقيقة كام هي عليه دون زيّادة أو نقصّان؛ لكّن السّؤال الّ ي يطّرح
للبح والنقاش هنا ،هو :ما هو موضوع ه ه املشاهدات الباطنية؟ هل هو اهلل
عز وجل أو حمء آخر؟
ل توجد لدينا قرينة يف ه ه ا يات تدل ع أن اهلل عز وجل ب اته ليس هّو
ص؟ أي أنه ليس موضوع الرؤية ،وا يات السابقة تّدل عّ أن
ما شاهده النبي ؟
موضوعها هو األفق األعال والدنو والتديل 2،وه ه األمّور الثالثّة هّي آيّات
إهلية عظيمة 3،وا يات الالحقة هي األخرى تؤيد ه ا املعن  ،فقّد قّال تعّاىل
ا ا

ُْ

ا

( )1ركرت العديد من التفاسري ب صوص قوله تعاىل < اما تذ اب الَ اؤ ُاد امَا ارأى> وكّّل تفسّري
طرحها بعسلوب خمتل

عن غريه ،والباح جمتبّّوي الّ ي تّّرجم القّّرآن الكّّريم إىل

الفارسية ترمجها كام ييل« :قلا النبي حممدص؟ م يك ب فيام رأى» ،واملرتجم فولد ونّّد
حر؟ قّّال
ترمجها هك ا« :القلا م َير شيئ ًا باخلطّّع» ،والعالمّّة حممّّد حسّّني الطباطبّّائي ؟

يف تفسريها« :الك ب خالف الصّّدق يقّّال :كّ ب فّّالن يف حديثّّه ،و يقّّال :ك بّّه
احلدي بالتعدي إىل مفعولني أي حدثه ك با ،والك ب كام يطلق ع القّّول و احلّّدي
ال ي يلفظه اللسان ك لك يطلق ع خطاء القوة املدركة يقال :ك بته عينه أي أخطّّعت
يف رؤيتها.

ونفي الك ب عن الفؤاد إنام هو هب ا املعن سواء أخ الك ب لزم ًا والتقدير ما كّ ب الفّّؤاد
فيام رأى أو متعديا إىل مفعولني ،والتقدير ما ك ب الفؤاد ّ فؤاد النبي ّ مّّا رآه أي إن رؤيّّة
فؤاده فيام رآه رؤية صادقة».
حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،19ص .29
( )2حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،19ص .30
حر؟ أكد يف ه ا السّّياق عّ إمكانيّّة افّّرتاض كّّون اهلل
( )3العالمة حممد حسني الطباطبائي ؟
سبحانه وتعاىل هو موضوع الرؤية يف ا ية امل كورة لكوهنا رؤية قلبية صتلّ عّّن الرؤيّّة

احلسية التي تتحصل لدى اإلنسان بالعني البارصة وتتعلق باألجسام فقط.
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ا

ا ا ا
َص ا اما اط اَغ * ال اق ْي ارأى م ِْن آياا ِ ار ِّب ِه ْال ُك ْ ا
اْل ا ُ
اغ ْ ا
ْبى ؟>.
؟<ما ز

ص؟ مّن
نستنتج من مجلة ما ركر أن ه ه ا يات تدل ع اقرتاب النبي حممد ؟

ع؟ فعلقي عليه الوحي بشكل شفهي ،وكّل
األفق األعال وحينها رأى جربائيل ؟
رلك من آيات اهلل عز وجل.
 .3الكثري من ا يات حتدث عّن لقّاء اهلل تعّاىل بتعّابري عديّدة نشّري إىل
جانا منها فيام ييل:
ّ

لقاء اهلل1

ّ لقاء رهبم2
ّ لقاء ربكم3
ّ لقاء ربه4
ّ لقائه5

وقال أيض ًا هنا روايات تدل ع ه ا الرأي من مجلتها ما ييل :حممد بن احلسن بن أمحد بن
حر؟ قال :حدثنا حممد بن احلسن الصفار ،عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب ،عن
الوليد ؟
حممد بن الفضيل قال :سعل أبا احلسنع؟ :هل رأى رسّّول اهللص؟ ربّه عّّز وجّّل؟
ا ا

ُْ

ا

فقال« :نعمُبقلبهُرآهيُأماُسمعاُاهللُعز؟تجب ؟ُيقااولُ< امَا تَذ اب الََ اؤ ُاد امَا ارأى>ُأ ُملُياارهُ
حر؟ يف كتّّاب التوحيّّد،
بالبرصهيُلكنُرآهُبال ؤاد» .ه ه الرواية نقلها الشّّيخ الصّّدوق ؟

الباب الثامن ،احلدي رقم .17

( )1سورة األنعام ،ا ية 31؛ سورة يونس ،ا ية 45؛ سورة العنكبوت ،ا ية .5
( )2سورة األنعام ،ا يّّة 154؛ سّّوة الّّروم ،ا يّّة 8؛ سّّورة السّّجدة ،ا يّّة 14؛ سّورة
فصل  ،ا ية .54
( )3سورة الرعد ،ا ية .2
( )4سورة الكه  ،ا ية .110
( )5سورة الكه  ،ا ية 105؛ سورة العنكبوت ،ا ية 23؛ سورة السجدة ا ية .23
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ّ لقاءنا1

ُْ ا ا اا ا ا
ْ ُ ُ ْ ُ ا اا ا ا ا
َل أنمَا
وقال تعاىل يف سورة الكه  :؟<قل إِنمَا أنَا بََْش ِمَث كم يَوَح إِ
اُ ُ ا
ا ا ْ ا ا ا ْ ُ ا ا ا ِّ ا ْ ا ْ ا ْ ا ا ً ا ً ا ا ُ ْ ْ ا ا
إِلإك ْم إَِل ااحِي ممن َكن ير و ل ِقاء رب ِه ف يَمل عمًل ص ِ
ْشَك بَِِبَادةِ
اِلا َل ي ِ
ِّ ا
ارب ِه أ اح ًيا ؟> 2.املعن ال ي يتبادر إىل ال هن يف أول وهلة هّو أن «لقّاء اهلل» يّراد

منه املواجهة املبارشة حسا ظاهر العبارة بحي تزول كل احلجّا بينّه وبّني

عباده ال ين يبلغون ه

ا املقام3.

العام اجلليل والعارف املريزا جواد ملكي التربيزي حتدث عن املقصود مّن
«لقاء اهلل» قائالً:
( )1سورة يونس ،ا يات 15 ّ 11 ّ 7؛ سورة الفرقان ،ا ية .21
( )2سورة الكه  ،ا ية .110
( )3اجلدير بال كر هنا أن بع

املفرسين م يتمكنوا من تصّّور كيفيّّة حّّدوث «لقّّاء اهلل»

بشكل مقنع يتناسا مع توجها م الفكريّّة ،لّ لك فرسّّوا هّ ه العبّّارة ومّّا شّّاهبها
بعسلوب خمتل

عام رها إليه غريهم ،وفرسها بعضهم بّّعن املقصّّود مّّن اللقّّاء بّّاهلل

تعاىل هو رات البع يف يوم القيامة ،يف حني أن آخرين اعتربوا املقصود بلّّو اإلنسّّان
املرحلة النهائية من حياته الدنيوية ولقاء ملك املوت ثم احلساب واجلزاء ،وطائفة أخرى
منهم قال إن املقصود هو لقاء اإلنسان ما أقر اهلل سبحانه وتعاىل لّّه مّّن جّّزاء يف يّّوم
القيامة ثواب ًا كان أو عقاب ًا ،ومنهم من فرسها بمالقات اإلنسان حكم اهلل سبحانه وتعاىل
يف يوم القيامة.
ه ه التفاسري تشرت يف مسعلة هامة هي تفسّّري العبّّارة بمعنّ خيّّال ظاهرهّّا اللفظّّي
حر؟ بعّّد أن
وتقدير حمء ع غراره تستبطنه يف مدلوهلا ،والعالمة حممد حسني الطباطبّّائي ؟

ركر ه ه ا راء التفسريية قال :كل ه ه ا راء افرتاضية بعيدة عن املدلول احلقيقي للعبّّارة
وليس لدينا أي دليل يثب صواهبا ،بل غاية ما يف األمر أهنا حتكّّي عّّن معنّ مّّالزم ،أي
أهنم فرسوا اللقاء بام يالزم معناه.
لالطالع أكثر ،راجع :حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،16ص .102
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ّ
ّ
ُبعظُعبادهُاخللاصُينا ُالونُلقاااءهُويترشاافونُ
آياتُلقاءُاهللُتدلُعىلُأنّ
سةيُوقدُتمُت سريُا ياتُالتيُتضاامناُهااذهُالعبااارهُ
بمّلقاتُذاتهُاملقدّ
ّ
وماُشاكلهاُمنُقبلُبعظُعلامءُالكااّلمُوغااريهمُماانُالعلااامءُالعااّلمُ
الذينُيؤكّدونُعىلُرضورهُتن ُزيهُاهللُعز ّ
لُاُوالُشا ّ
اإُيفُأنّ ُ
ُّو؛لُبالكاما ُ
ّ
ثُاعتربوهاُتدلُعىلُلقاءُاملوتُ
تنزهيهُالتامُالكاملُهوُذروهُمعرفت ُهُاُح ُي
ّ
ولقاءُالثوا ُالذ ُسيمنحهُاهللُملنُيّلقيهيُاالُأنّ ُهذاُالت سريُرفظُماانُ
علامءُآخرينُيعتقدونُبإمكانيةُمعرفتهُتباركُشأنهُمنُقبلُعبااادهيُفقااالواُ
اذاُك ُانُاملقصودُهوُلقاءُاملوتُونيلُالثوا ُاإلهليُفهذاُالت سريُيسااتلزمُ
و؛و ُالقولُباسااتعام ُلُالل اايفُيفُغااريُمعناااهُاحلقيقاايُُ...والُشا ّ
اإُيفُ
انُاملؤكادُأنّ ُ
ضعفُصوا ُاحتاملُاملعنىُاملجاااز ُيفُهااذاُاملضااامريُوما
ّ
املقصودُلوُملُيكنُاملعنىُاحلقيقيُمنُالل يفُُ...ف اايُهااذهُاحلالااةُيكااونُ
سريُالعبارهُبأّن ّ
اُتدلُعااىلُ
ا ُملعنىُاملجاز ُهوُالقر ُُ...وهناُالُبدّ ُمنُت
ّ
لقاءُمعُوا؛بُالو؛ودُيسوغُشع ًاُملمكنُالو؛ودُرغمُعدمُ
در؛ةُمنُا ُل
ّ
كونهُلقاءُحقيقي ًاُباملعنىُالعريفُالعام ُُ1.
ً

بعد رلك ركر القاعدة القائلة بّعن األلفّاظ وضّع مّن أساسّها لبيّان
املعاين املقصودة منها ول دخل هلّا ب صّائه املصّاديق التّي تطلّق عليهّا
وموارد استعامهلا فيها ،واسّتنتج مّن رلّك أن لفّظ «لقّاء» وضّع للمعنّ
املقصود من اللتقاء وبالتايل فهو يمكن أن يسّتعمل يف مصّاديق عديّدة بّام
فيها مالقاة الروح بالروح ،ل ا يمكن تفسري اللقاء امل كور يف القّرآن الكّريم
بعنه مستعمل يف معناه احلقيقي وليس املجازي ،ممّا يعنّي أن املّراد مّن لقّاء
العبد بربه رات املعن املقصود يف األدعية واألخبّار وهّو البلّو إىل اهلّدف
( )1جواد ملكي التربيزي ،رسالة لقاء اهلل ،ب رشاف املريزا خليل جمتهد كمره اي ،ص .7 ّ 5
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والزيارة والنظر إىل الوجه والتجيل والرؤية القلبية وتعلق الروح ،وعّ هّ ا
األساس فهو يقابل الفراق واحلرمان1.

حر؟ فرس «لقاء اهلل» بكون العبّد يبلّغ مقامّ ًا
العالمة حممد حسني الطباطبائي ؟
تزول فيه احلجا املوجودة بينه وبني ربه الكريم ،وه ا ما حيدث يف يوم القيامّة

ا ا
ال ي هو يف الواقع مضامر لتجيل احلقائق؛ 2ودعم رأيه ه ا بقوله تعاىل :؟<ي ْومئَِ ٍذ
ُ ا ِّ ُ ُ ا ُ ُ ْ ا ا ا ا ْ ا ُ ا
ون اأ ان ا
اِلق الْ ُمب ُ
الل ُه او ْ ا
ِ ؟>3.
يوفي ِإم الل دِينإم اِلق َ م
ِ

الرؤيةُالباطنيةُوالعلمُاحلضور ُُ
ما ركر يف املبح السابق جمرد جانا ممّا أشّارت إليّه ا يّات القرآنيّة التّي
أكدت ع إمكانية رؤية اهلل يف يوم القيامة عّ أقّل تقّدير لكّن هّ ه الرؤيّة
ليس كام يتصورها البرش حسا إدراكهم احلس ،فقد أرشنا آنفّ ًا إىل أن رؤيتّه
تبار شعنه مستحيلة بالعني البارصة فهو ل يتجسم كام تتجسم األشياء املاديّة،

ا ُْ ُ ُ
وه ا األمر رفضه النه القرآين أيض ًا بشكل قطعي ،فقد قال تعاىل :؟<َل ي ِركَه
( )1املصدر السابق ،ص .7 ّ 6
( )2حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج 16ن ص .102
( )3سورة النور ،ا ية .25
ه ه ا ية تدل ع أن اهلل سبحانه وتعاىل حقيقة جلية ووجوده بدهيي بكّّل مّّا للكلمّّة
من معن بحي ل خيف ع أحد ،ول شك يف أن اإلنسان قد يغفل أحيان ًا عّّن إحّّدى
احلقائق البدهيية وبام يف رلك ربه الكريم ،وع ه ا األساس ل تكش

له حقيقة العلّّم

باهلل يف يوم القيامة ول يمتلك معرفة جديدة به آن ا  ،بّّل غايّّة مّّا يف األمّّر أن غفلتّّه
ستزول وينكش
ه

له ما كان غافالً عنه فيدر أن اهلل سبحانه وتعاىل حقيق ًة جلي ًة ،ويؤيد

ا ْ ا ْ ا ا ا ا ا ْا اْ ا
اا ْ ُْ ا
ك غ اِط ا
اء اك ام اب ا ُ
َص اك ْ ا
اَل ْو ام احيِيَي>.
ا الرأي قوله تعاىل< :لقي تنَ ِ غَ ٍة مِن هذا فكشَنا عن

(سورة ق ،ا ية )22
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ْ اْ ا ُ ا ُ ا ُ ْ ُ ْ اْ ا ا ا ُ ا ا ُ ْا
اْلب ُ
ري ؟> 1.ه ه ا ية تدل بوضّوح عّ
اَبفار هو يي ِرك اَبفار هو ال طِيف ِ

أن املقصود من رؤية اهلل عز وجل حمء آخر غري الرؤية احلسية ،بل هي نوع مّن
حتقق علم رضوري لدى البرش ،لكن ه ا ل يعني أن كل علم رضوري ّ يقينّي ّ
يوص

بكونه مشاهدة ول يراد منه اللقاء دائ ًام ،فنحن ع علم مؤكّد بوجّود

الكثري من الش صيات ع مر تعريخ بني آدم مّن أمثّال هتلّر وجنكيّز خّان
ص؟ وحتّ ش صّيات
ع؟ ونبينا األكرم حممّد ؟
؟
ع؟ والنبي عيس
؟
والنبي موس
معارصة ،لكننا م نرها وم ِ
نلتق هبا.
القضية الرياضية  4 = 2 + 2رات مدلول قطعي يقيني ل يكتنفهّا أدنّ
شك لكوهنا من البدهييات الثابتة التي ل غبار عليهّا ،لّ ا فهّي معلومّة لّدينا
بالعلم احلصويل ّ الكتسايب ّ لكننا ل نشاهدها بععيننا أو نلتقي هبّا ،وكّ ا هّو
احلال بالنسبة إىل سائر املداليل النظرية الثابتة بالقطع واليقني.
هنا معلومات ندركها بشكل مبارش دون أية واسطة مثّل اإلرادة واملحبّة
والبغ

واملودة والعداء بالنسبة إىل حمء أو ش ه ما ،حي نقول إننا نّدر

ّ نرى ّ ه ه احلقائق الثابتة يف باطننا ،كام لو أحببنا شيئ ًا أو ش ص ًا أو بغضناه.
حر؟ قال يف ه ا السياق:
العالمة حممد حسني الطباطبائي ؟
اطّلاُل يفُ(رؤية)ُ ُعىلُهذاُالنوعُمنُالعلاامُالااذ ُيدركااهُمااعُحقيقتااهُ
اخلار؛يةُهوُأمرُشائعُومتعارف ُُُ2.

الفالسفة املسلمون وصفوا ه ا النوع من العلّم بعنّه حضّوري ّ بّدهيي ّ
ومن مصاديقه علم اإلنسان بنفسه وقابلياته ال اتية وصّفاته الش صّية وشّت
( )1سورة األنعام ،ا ية .103
( )2حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،8ص .239
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أحواله الباطنية ،ك لك مّن مصّاديقه علّم العلّة املوجّدة املجّردة بمعلوهلّا
املجرد وه ا املعلول هبا.

أمثلةُقرآنيةُعىلُالعلمُاحلضور ُباهللُتعالُُ
حر؟ قال إن القرآن الكريم حينام أشّار إىل مسّعلة
العالمة حممد حسني الطباطبائي ؟

«رؤية اهلل تعاىل» يف كل آية ،ركر معها قيود ًا خاص ًة تثبّ كّون الرؤيّة بمعنّ
العلم احلضوري فحسا ،حي قال:

واهللُسبحانهُفيامُأثباُمنُالرؤيةُيذكرُمعهاُخصوصااياتُويضاامُاليهاااُ
ناُذلإُعىلُأنُاملرادُبالرؤيةُهذاُالقسمُمنُالعل ُمُالذ ُنسااميهُ
ُّ
ضامئ ُم ُيُ ُيد ُّل
ْ ا
اُْ
ا ُ ْ ا ا
اق ا ِ أنَ ِسَ ِإ ْم
ُن ِإم آيا ِنَا ِ اففَ ِ
فيامُعندناُأيضاُرؤيةُكامُيفُقوله ُ ُ:؟<سَ ِ
ا ِّ ا ا
ا
ِّ
ُ
ا
ا
ا ا ا ا ا ا ا ا ُ ْ اا ُ ْا ا ا ا ْ ا ْ
ُ
ا
َشء اشإيي * اأ اَل إ ان ُإمْ
ك ِف بربك أنه لَع ُك ْ
حَ يتبِ لإم أنه اِلق أ لم ي
ِ
ٍ ِ
ِ
ْ ا ْ ا ا ِّ ْ ا ا ا ُ ُ ِّ ا ْ ُ
الًُأُّنهُعىلُ
حيثُأثباُأو ُ
ُّ
ِ مِر ٍة مِن ل ِقا ِء رب ِإم أَل إِنه بِكل َش ٍء ُمِيط ...؟>ُ

كلُيشءُحارضُأوُمش ُهو ُدُ1الُخيتصُبجهةُدونُ؛هةُوبمكانُدونُمكانُ
ُّ
حميطُبكلُيش ُء ُُُ2
ُّ
بلُشهيدُعىلُكلُيش ُء ُيُ
ُّ
وبيشءُدونُيش ُء ُيُ
الُيشءُوبا ُطنااهُوعااىلُن ااسُ
فلوُو؛دهُيشءُلو؛اادهُعااىلُظاااهرُكا ّ ُ
و؛دانهُوعىلُن س ُه ُيُوعىلُهذهُالسمةُلقاؤ ُه ُُُ.
سُالذ ُالُيتأتىُالبتا ُةُ
لوُكانُهناكُلقا ُءُ[فهو ُ]ُالُعىلُنحوُاللقاءُاحل ُ
( )1لفظ «شهيد» تدل عّ اسّّمي الفاعّّل (الشّّاهد واحلّّارض) كّ لك تّّدل عّ اسّّم
حر؟ يف كتّّاب «الوليّّة» ويف
املفعّّول (املشّّهود) ،والعالمّّة حممّّد حسّّني الطباطبّّائي ؟

الصفحة  26بالتحديد أكد ع أن سياق ا ية حيكي عن كون املقصود مّّن الشّّهيد هّّو
املشهود وليس الشاهد.
( )2است دم حرف اجلر «ع » يف ه ه العبارة وما شاهبها وم يسّّت دم احلّّرف «لّّّ» ،حيّ
قال «ع ُك ِّل َحم ٍء َشهيدن » وم يقل «لكل حمء شهيد».
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االُبموا؛هةُ؛سامنيةُوتعنيُ؛هةُومكانُوزمانيُوهبذاُيشعرُماُيفُقولااهُ:
ا ا

ُْا ُ

ا

شبهةُيفُكونُ
؟< اما تذ اب الَؤاد امَا ارأى ؟>ُمنُنسبةُالرؤيةُالُال ؤادُالذ ُالُ ُ
املرادُبهُهوُالن سُاإلنسانيةُالشاعرهُدونُاللحمُالصاانوبر ُاملعلااقُعااىلُ
ّلُُ.
يسارُالصدرُداخ ًُ

ا ا ُ ا ْ ُ ا اا
اا اْ ا اا ُُ
ونسريُذلإُقولهُتعال ُ:؟<ّلَك بل اران لَع ق وب ِ ِإ ْم ما َكنوا يك ِسَبون * ّلَك
ا ُ ا ِّ ا
ا ْ ُ ا
يُدلُ
نييُا يتااانُُ ُ14وُُ ّ )ُ 15
إِنإ ْم ع ْن ارب ِإ ْم ي ْو امئِ ٍذ ل امح ُجوبون ؟>ُ(سورهُاملط ُ

عىلُأنُالذ ُجيبهمُعنهُتعالُرينُاملعايصُوالذنو ُالتيُاكتساابوهاُفحااالُ
ُّ
بنيُقلوهب ُم ُيُأ ُأن سهمُوبنيُ ُر ّ ُهبمُفحجبهمُعاانُترشاايفُاملشاااهدهيُولااوُ
رأوهُلرأوهُبقلوهبمُأ ُأن سهمُالُبأبصارهمُوأحداقه ُمُُ.

وقدُأثباُاهللُسبحانهُيفُمواردُمنُكّلمهُقسا ًُامُآخاارُماانُالرؤيااةُوراءُ

اا ا ُ ا ْا ا ُ
اا اْ ا ْ ا ُ ا ْ ا ْا
حِيم * ثَ ام
ِِ * لر ن اج
رؤيةُاجلارحةُكقولهُتعال ُ:؟<ّلَك لو تَ مون ِع م اَلق ِ
ا ا ا ُ
ااا ُ ا ا ا ْ ا ْا
ِِ ؟>ُ(سورهُالتكاث ُريُا ياتُُ5اُ)ُ 7يُوُقوله ُ:؟< ا كذل ِك نَ ِري
لر نإا عِ اَلق ِ
ْا ا ا ا ُ ا ا ا ا ا ْاْ ا ا ُ ا
ون م اِن الْ ُمَوقِن ا
ِ ؟>ُ(سااور ُهُالنعااا ُميُ
إِبراهِيم م كو السما ا ِ اَر ِ َِلك
ِ

سُُ.
ا ي ُةُ)ُ 75يُ ُوُ.ُ ..امللكوتُهوُباطنُالشياءُالُظاهرهاُاحلسو ُ

فبهذهُالو؛وهُُيسهرُأنهُتعالُيثباُيفُكّلمهُقسامُمنُالرؤيةُوُاملشاااهدهُ

وراءُالرؤيةُالبرصيةُاحلسيةيُوهيُنوعُشااعورُيفُاإلنسااانُيشااعرُبال ُا ُايشءُ
املُآلةُحسيةُأوُفكريةيُوأنُلإلنسانُشعورًُاُبرُّبهُغريُماااُ
ُّ
بن سهُمنُغريُاست ُع
ل ُيُبلُجيدهُو؛دانًُاُمنُغااريُ
يعتقدُبو؛ودهُمنُطريقُال كرُواستخدامُالدلي ُ
أنُحيجبهُعنهُحا؛بُوالُجيرهُالُالغ لةُعنهُاالُاشتغالهُبن سااهُوبمعاصاايهُ
التيُاكتسبهايُوهيُمعُذلإُغ لةُعنُأماارُمو؛ااودُمشااهودُالُزوالُعلاامُ
باُلكليةُومنُأصل ُه ُيُفليسُيفُكّلمهُتعالُماُيشعرُبذلإُالبت ُة ُيُبلُعااربُعاانُ
هذاُاجلهلُبالغ لةُوهيُزوالُالعلمُُبالعلمُالُزوالُأصلُالعل ُمُُ.

«جتربةُاهلل»ُدراسةُمقارنةُبنيُنسريةُ ُوليامُألستونُوالرؤيةُاإلسّلمي ُةُُ❖ُُ333

فهذاُماُبينهُكّلمهُسبحانهُويؤيدهُالعقلُبساااطعُبراهينااهيُوكااذاُماااُ
مهع؟ُُ...
ا ؟
وردُمنُالخبارُعنُأئمةُأهلُالبي ُ
أنُهذاُالعلمُاملسمىُبالرؤيااةُواللقااا ُء ُيُ
والذ ُينجّلُمنُكّلمهُتعالُ ُّ
كامُيدلُعليااهُظاااهرُق ُولااهُتعااالُ:
ُّ
يتمُللصاحلنيُمنُعبادُاهللُيومُالقيام ُة ُيُ
ُّ
ا ِّ ا ا
؟< ُ ُ وه يا ْو امئِ ٍذ نا ِ ا
اٌة * إَِل اربإا ناظ اِرة ؟>ُ(سور ُهُالقيام ُةيُا يتااانُُ ُ22وُ)ُ 23يُ

إلنسانُمشتغلُ
فهناكُموطنُالترشفُهبذاُالترشيفيُوأماُيفُهذهُالدنياُوا ُ
ُّ
ببدنهُومنغمرُيفُغمراتُحوائجهُالطبيعيااةُوهااوُسااالإُلطريااقُاللقاااءُ
والعلمُالرضور ُبآياتُرُّبهيُ ُكادحُالُرُّبهُكاادح ًُاُليّلقيا ُه ُيُفهااوُبعاادُُّيفُ

ا ا ا ْ ْا ُ
اإْسَان
ُّ
طريقُهذاُالعلمُلنُيتمُ
ُّ
لهُحقُيّلقيُرُّبهيُقالُتعااال ُ:؟<يَا أيإَا ِ
ا ا ِّ ا ا ْ ً ا ُ ا
ا ا
ايُا ي ُةُ)ُ 6يُويفُمعناهُ
النشقا ُ
إِن اك َكدِح إَِل ربك تيحا ممًلقِي ِه ؟>ُ(سور ُهُا ُ

آياتُكثريهُأخرتُتدلُعىلُأُّنهُتعالُاليهُاملر؛عُواملصريُواملنتهااىيُواليااهُ
ُّ
ير؛عونُواليهُيقلبو ُنُ.

فهذاُهوُالعلمُالرضور ُاخلاوُالذ ُأثبتهُاهللُتعالُلن سااهُوُسااامهُ

حلقيقااةُأوُاملجااا ُز ُيُفااإنُُّ
والُهيمناُالبحثُعنُأّناُعىلُنحااوُا ُ
ُّ
رؤي ُةُوُلقا ُءيُ
إ ُيُفإنُكاناُحقيقةُكاناُقاارائنُمعينااةيُوانُ
القرائنُقائمةُعىلُارادهُذل ُ
كاناُصارفةيُوالقرآنُالكريمُأولُكاشفُعنُهااذهُاحلقيقااةُ
ُّ
كاناُجمازًُاُ
عىلُهذاُالو؛هُالبديعيُفالكتبُالسامويةُالسابقةُعىلُماُبأيديناُساكتةُعنُ
اثباتُهذاُالنوعُمنُالعلمُباهللُوخت ُلوُعنهُالبحاثُاملأثورهُعنُال ّلسا ةُ
حرصاًُاُ
فإنُالعلمُاحلضااور ُعناادهمُكااانُمن ُ
ل ُيُ ُّ
الباحثنيُعنُهذهُاملسائ ُ
فللقرآنُاملن ُاةُيفُتنقاايحُ
يفُعلمُاليشءُبن سهُح ُّتىُكشفُعنهُيفُاإلسّل ُم ُُ
ُ
ّ
املعارفُاإلهلي ُة ُُُ1.
( )1املصدر السابق ،ج  ،8ص .240
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ع؟ُوا؛ابةُاهللُتعالُُ
ى ؟
طلبُالنبيُموس ُ

ع؟ من اهلل عز وجّل أن
؟
استناد ًا إىل ما ركر نستنتج ما ييل :حينام طلا النبي موس
اا

ا

ا ا اا ُ

ُ ا ا

ِّ ا

اْ ُ

ا

يراه ؟< ا لما ا ااء ُموَس ل ِ ِميقا ِنا ا ل امه اربه قال ارب أ ِر ِ أنر ْر إِ َْلَ اك ؟> 1،قصد من رلك

ً
معرفّة بّه تبّار شّعنه عّن
العلم الشهودي واملعرفة احلضورية ،فبعد أن امتلك

طريق النظر يف آياته وبعد أن اصطفاه للنبوة ّ وه ا الصطفاء يف الواقع نّوع مّن
العلم به تعاىل عن طريق الستامع ّ رغا يف أن يمتلك عل ًام به عن طريّق الرؤيّة
القلبية ،وه ا األمر هو رروة الكامل يف العلم الووري باهلل تبار شعنه.
البارئ الكريم أخربه بعدم إمكانية حتقق ه ه الرؤية يف احليّاة الّدنيا 2التّي
فيها قيود كثرية حتول دون حتقق ه ه الرؤية ،فهي رؤيّة مرشّوطة بّرت الّدنيا
وكل ما فيها ،ألن النقطاع التام والكامل إىل اهلل عّز وجّل ل حيصّل إل عّ
ضوء التحرر من كل أمر مادي وبام يف رلك البدن وما فيه مّن جّوارح ،وهّ ا
األمر ل حيدث إل بعد املوت؛ وع ه ا األساس يثب أن املقصّود مّن قولّه

ا ا
تعاىل :؟<ل ْن ار ِان ؟> 3هو :يا موس  ،ما دم يف ه ه احلياة الّدنيا فعنّ ل تطيّق

رؤيتي؛ واجلزء ا خر من ا ية يدل ع ه ا املعن .

حر؟ ال ي ركرناه كام ييل:
وقد وضح العالمة حممد حسني الطباطبائي ؟
ن يُمؤبدُللرؤيةيُوا ُذُأثباُاهللُسبحانهُالرؤيةُبمعنىُالعلمُالرضور ُيفُ
ّ
الُحتق ُاقُذلااإُيفُالاادنياُماااُدامُلإلنسااانُ
ا خرهُكانُتأبيدُالن يُرا؛ع ًُاُ
( )1سورة األعراف ،ا ية .143
( )2العبارة امل كورة يف ا

ا ا
ية هي ؟<ل ْن ار ِان ؟> والشواهد املوجودة يف ا

يات األخرى تّّدل عّ

كون رؤية اهلل سبحانه وتعاىل تتحقق يف عام ا خرة حسا املعن ال ي ركرنّّاه يف الّّنه،
ل ا نستدل منها ع عدم إمكانية حتقق ه ه الرؤية يف احلياة الدنيا.
( )3سورة األعراف ،ا ية .143
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اشتغالُبتدبريُبدنهُوعّلجُماااُناازلُبااهُماانُأنااواعُاحلااوائجُالرضااوريةيُ
الُ
واالنقطاعُاليهُتعالُبتاممُمعنىُالكلمةُالُيتمُاالُبقطعُالرابطااةُعاانُكا ّ ُ
ُّ
تيُف ُي ُؤ ُّولُاملعنىُالُأُّنإُلنُتقدرُعىلُ
ىُالبدنُوتوابع ُه ُُوهوُاملو ُ
يشءُح ُت ُ
ادنياُحت ُاىُتّلقيناايُفااتعلمُيبُعل ا ًُامُ
رؤيتاايُوالعلاامُالرضااور ُيبُيفُالا
ّ
ن ُ»ُالساااهرُيفُتأبياادُ
ن ؟>ُ ُب ُاُ ُ«لا ُ
نَ َترا َ
اضطراري ًُاُتريدهيُوالتعبريُيفُقوله ُ:؟< َل َ
ي ُيُالُينايفُثبوتُهذاُالعلمُالرضور ُيفُا خر ُه ُيُفاالنت ا ُا ُءُيفُالاادنياُ
الن ُ
يقبلُالتأبيدُأيض ًُا ُُُ1.

( )1حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،8ص .242
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نتيجةُالبحثُُ
احلصيلة النهائية التي نستنتجها من موضوع البح يمكن تل يصها كام ييل:
 .1رؤية اهلل عز وجل يف الفكر اإلسالمي يمكن أن تتحقق ع نحوين كالتايل:
أ) رؤية عينية
ب) رؤية قلبية
رؤية العني كام هو معلوم تتحقّق عّن طريّق املشّاهدة احلسّية وشّبه
احلسية ّ التمثل ّ وه ا األمر فنده القّرآن الكّريم برصّيح العبّارة،
لكنه أثب إمكانية الرؤية القلبية.
 .2رؤية اهلل عز وجل الشهودية ّ القلبية ّ رات عدة مراتا يبلغ اإلنسّان
بعضها بفضل العلم احلضوري ّ البدهيي ّ بحي يراه دون توسط أيّة
صورة رهنية ،بل ع ضوء ارتباط واحتاد وجّودي مّع واقّع يقينّي،
وع ه ا األساس تكون الرؤية صادقة ل يمكن أن يكتنفهّا أي وهّم
أو بطالن.
 .3أولياء اهلل املقربون فقط هلم القدرة عّ بلّو املراتّا التامّة والكاملّة
لرؤيته تبار شعنه بعد املوت حسا املعن ال ي أثبتناه.
« .4جتربة اهلل» الشهودية ّ الباطنية ّ حسا املعن الّ ي ركّره الفيلسّوف
الغريب وليام ألستون تعد رضب ًا من العلم احلصّويل ّ الكتسّايب ّ لّ ا ل
يمكن اعتبارها ً
رؤية بالعني البارصة التي تتجسم أمامها األشّياء املاديّة،
فهي حصولية برأيه لكونّه اعبرتهّا عّ غّرار اإلدرا احلسّ؛ لكنهّا
حسا مبادئ الفكر اإلسالمي عبّارة عّن معرفّة حضّورية ّ بدهييّة ّ
ومبارشة يف بع

احلالت إن م نقل يف مجيعها.
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 .5األمثلة التي ركرها ه ا املفكر الغريب ب صوص إدرا اهلل تعّاىل والتّي
أطلق عليها عنوان «جتربة اهلل» حتّ إرا اعتربناهّا سّن ًا مّن رؤيّة اهلل
بعني القلا ،لكنها ليس من املراتا الشهودية العليّا ،بّل رات مرتبّة
متدنية شهودي ًا بحي تتحقق لدى غري أولياء اهلل املقربني يف احلياة الدنيا،
ع؟ حيّنام
؟
ل ا فهي ليس ع غرار تلك املرتبة التي بلغها النبّي موسّ
ص؟ حيّنام
سعل اهلل تعاىل بعن يراه ،واملرتبة التي بلغها خاتم األنبيّاء حممّد ؟
عرج إىل السامء ،وه ه املرتبة السّامية حتصّل بنحّو تّام وكامّل وتبلّغ
ررو ا بعد املوت.
 .6معرفة اإلنسان باهلل سبحانه وتعاىل ل يمكن تفنيدها بالكامّل وادعّاء
عدم قدرته ع امتالكها بعي نحو كان بحي ل يمكنّه أن يّراه ولّن
يراه ّ حسا املعن الّ ي ركرنّاه للرؤيّة ّ ويف احلّني راتّه ل يمكّن
وصفها بكوهنا معرف ًة تام ًة وكامل ًة بحي يمكن أن يراه بعينه البّارصة؛
بل ل بد من اجلميع بني التنزيّه والتشّبيه فنقّول :يمكّن لهلنسّان أن
يعرف ربه ،لكنّه ل يسّتطيع إدرا ُكنّه حقيقّة راتّه املقدسّة بّالتامم
والكامل ويمكن أن يراه لكن ليس بعينه البارصة ،بل بعني قلبه ،وعّ
ه ا األساس توص

ه ه املعرفة بعهنا علم بعسامئه وصّفاته املباركّة ّ

جتلياته ّ وليس بعني راته.
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مصادرُالبحثُُ
 .1القرآن الكريم
 .2جواد ملكي التربيزي ،رسالة لقاء اهلل ،ب رشاف املريزا خليل جمتهد كمره اي.
 .3حسني فقيه ،نقش جتربّّه دينّّي در توجيّّه باورهّّاي دينّّي از نگّّاه آلسّّتون (باللغّّة
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«بسط التجربة النبوية» نظرية من نسج اخليال 1

دُ.عّلُرضاُقائميُنياُُ

مقدّ مةُالبحثُُ
قال تعاىل يف كتابه الكريم:

ا ا ا ا ُ ا ا ُ ا ا ا ْ ُ ِّ ا ا ا ُ ا ُ ا ْ ُ ً
ْ ا ُْ
يي نََه مكتوبََا عِنََيهم ِ
؟<اَّلِيََن يتبَََِون الرسََول اَلََ ِِّم اَي اَّلِي ِ
ا ْا ا ْ ْ
ْ
ا
ا
ُ
ْ
ْا ْ
ُ
ا
اْا ُ
ا ُْ ُ
ُ
َل ي َأم ُره ْم ب َِالمَ ُر ِف ا نإ َاه ْم ع َ ِن المنك َ ِر ا ِ َل لإ َ ُم
اإ ِ
اتل َوراةِ ِ
ْنيَ ِ
ا ِّ ا ا ُ ا ِّ ُ ا ا ْ ُ ْ ا ا ا ا ا ا ُ ا ْ ُ ْ ْ ا ُ ْ ا ْ ا ْ ا ا ا
ا ا ْ
الطيبا ِ رم ع ي ِإم اْلبائ ِث ضع عنإم إِْصهم اَغًَلل الَ ِ َكنََ
ااُ
ا ا ُْ ا ا ا ُ ُ ا ا
ا اْ ْ ا ا ا ا
آم ُنوا ب ِه ا اع از ُر ُه ا نا ا ُ
َلَك
َص ُه ااتبَوا اَلور اَّلِي أن ِزل مَه أ ِ
ع ي ِإم فاَّلِين
ِ
ُ ْ ْ
ا
ه ُم ال ُمَ ُِحون ؟> ُُ2.

يتمحور البحّ يف هّ ه املقالّة حّول النظريّة التّي طرحهّا الفيلسّوف
اإليّراين عبّّد الكّريم رسوش والتّّي أكّد فيهّا عّ إمكانيّة بسّّط التجربّّة
( )1ه ه املقالة هي الفصل اخلامس من كتاب «وحي و افعال گفتاري :نظريه وحي گفتاري»
(الوحي واألفعال الكالمية :نظرية الّّوحي الكالمّّي) ،اإلصّّدار الثّّاين ،الطبعّّة األوىل،
تعلي الباح عيل رضا قائمي نيا ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيّّة ،مؤسسّّة طّّه الثقافيّّة
للنرش2018 ،م.
ترمجة :د.أسعد مندي الكعبي.
( )2سورة األعراف ،ا ية .157
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النبوية 1،إر سنثب استحالة ه ا املدع يف رحاب دراسة حتليلية شاملة ودقيقّة
حول خمتل

جوانا املوضوع.

ه ه النظرية ركرها ضمن إحدى حمارضاته التي طبع ع هيئّة مقالّة يف
بادئ األمر نرشت يف جملة «كيان» ثم طبع ع هيئة كتاب هب ا العنوان ،وقّد
بادرنّا إىل تّدوين بحثنّّا هبّ ا اخلصّوص مّّن منطلّق رضورة إعّادة قراء ّّا
وتقييمها بعسلوب حتلييل علمي دقيق ،فاإلسّالم ديّن قوامّه الّوحي املقّدس
ومجيع تعاليمه تؤكد ع أنه يسمو ع سائر األديان الساموية من حي مراتّا
الوحي ،والقرآن الكريم حصيلة هل ا الوحي املقدس باعتبّاره كّالم اهلل املنّزل
ص؟؛ ل ا كّل دراسّة تتطّرق إىل حتليّل
ع قلا خاتم األنبياء واملرسلني حممد ؟
واقع الوحي هي يف احلقيقة تتضمن حتلي ً
ال للبنية األساسية لهلسالم.
بنا ًء ع ما ركر فكل خطع مفرتض يف تفسري الّوحي ل بّد وأن يسّفر عّن
حتري واقع اإلسالم وطرح فهم خاط ،لتعاليمه وأسسّه الرتكازيّة ،وحتّ
لو حاول البع

الدفاع عنه وبيان أمهية وحي السامء يف رحاب تفسّري خّاط،

للوحي ،فهو ل يفلح بكل تعكيد ألن النتيجة التّي يتوصّل إليهّا متقومّة عّ
أساس خاط ،بحي تسفر عن حدوث نتائج خمالفة للمقصود متام ًا؛ وع هّ ا
األساس ينبغي لنا إمعان النظر والتدقيق بكل تفسري يّ كر ب صّوص الّوحي
وتقييم حمتواه بشكل صائا.
( )1الدكتور عبد الكريم رسوش طرح نظري ًة أطلق عليها «بسط التجربة النبوية» ويقصد مّّن
ص؟
رلك إمكانية توسّّيع نطّّاق التجربّّة النبويّّة باعتبارهّّا أمّّر ًا ل خيّّته بّّالنبي حممّّد ؟

فحسا ،بل يمكن أن يرسي إىل غريه ،وقد اعتمدنا هنا مصطلح «بسط» لكون آثاره التّّي
مت ترمجتها إىل العربية ركرته حرفي ًا( .املرتجم)
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الدكتور عبد الكريم رسوش برر سبا تطرقه إىل ه ا املوضوع قائالً:
ّ
اذلإُقلاامُنسااألُ
نحاانُاملساالمونُمغمااورونُيفُبحاارُاهلدايااةُالنبويااةيُلا
نُحقيقةُالنبااوهيُيفُحاانيُأنّ ُالرضااورهُت ُا ُاقتيضُقباالُكا ّ
الُيشءُالتاازامُ
عُ
بُاحليادُوالتحا ّاررُماانُهااذ ُهُالعقياادهُوحتليلهاااُوفااقُرؤيااةُواقعيااةيُ
؛ان ُ
ّ
ابةُالُاملقلادينُعقائاادي ًاُأوُ
وهذُاُالمرُيعدّ ُشط ًاُأساسااي ًاُلإليااامنُبالنسا
ّ
قيصُحقيقااةُاملوضااوعُ
للباحثنيُاملد ّق
قنيُعىلُأقلُتقديريُاذُينبغيُهلمُت ُا ُا ّ
ّ
ُوالُشإُيفُأنّ ُرغدُعياُاملؤمنُيكمنُيفُ
والبحثُعنُت اصيلهُوأسسه
جتديدُايامنهُُ.
ا ُذنيُليسُمنُاحلر ُبناُاالقتن ُاعُبتلإُالشياءُالقديمةُوأنُالُناار

ُ

باإليامنُالقديمُواإللهُالقديميُبلُالُبدّ ُأنُنح ّللُمعتقااداتناُونعياادُالنساارُ
فيهاُلنمتلإُحوهلاُفه ًامُ؛ديد ًا ُُُ1.

ويف ه ا السياق برر رضورة رشح وحتليل الوحي بدقة ووضوح كام ييل:
« .1كّّل حمء بحاجّّة إىل جتديّّد ولّّيس مّّن احلّّري مطلقّ ًا الكتفّّاء بّّام
هو قديم».
ه ه مقدمة وأما النتيجة التي ترتتا عليها باعتبارها أصّ ً
ال كليّ ًا بشّكل
ضمني واملكنونة يف طيا ا بشكل غّام

والتّي تعّد البنيّة األساسّية

للمقالة املشار إليها ّ نظرية بسط التجربة النبوية ّ فهي ما ييل:
« .2التجديد ّ إعادة النظر ّ دائ ًام ما يتم

عن إجياد فهم جديد».

إرن ،لو طبقنا هاتني املقدمة والنتيجة ع الوحي سيتحصل لدينا التّايل:
الوحي حاله حال كل حمء آخر باعتبّار أنّه بحاجّة إىل جتديّد وإعّادة
( )1عبد الكريم رسوش ،بسط جتربه نبوي (باللغة الفارسية) ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،
طهران ،منشورات مؤسسة رصاط الثقافية ،ص .102
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نظر ،وثمرة رلك هي امتال فهم جديد من نوعه حسّا رأي الّدكتور
عبد الكريم رسوش.
ويف ه ا السياق قال:
ّ
اةُونحلالُموضااوعهاُالسااا ُ
قبلُأنُنخوضُيفُت اصاايلُهااذهُاملقالا
نحاولُبيانُاملقصودُمنُاملقدّ مةُوالنتيجةُاملشارُاليهامُأعّلهُُ.

األصل الكّيل املّ كور ّ املقدمّة ّ يسّتبطن يف طياتّه وجهّ ًا مّن النزعّة إىل
التجديد ،والناس يف عرص اجلاهلية كام هو ثابّ تعرخييّ ًا كّانوا يقدسّون أشّياء
قديمّّة إل أن أعقّّاهبم يف العرصّ احلّّدي أصّّبحوا يقدسّّون أشّّياء جديّّدة،
وامللف للنظر يف ه ا املضامر أن تقديس القّديم خّالل رلّك العرصّ وتقّديس
اجلديد خالل ه ا العرص يشرتكان يف نقطة أساسية فحواهّا أن املعيّار األسّايس
حلقانية كل حمء عند القدماء واملعارصين هو عّدم الكّرتاث باألسّس املنطقيّة
السديدة وتبني أفكار قديمة أو جديدة ،ففي عرص ما قبل احلداثة أكد النّاس عّ
وجوب التمسك بالسنن املوروثة وعدم جواز اإليامن بكل ما هو جديد ،يف حّني
أبناء عرص احلداثة أكدوا ع العكّس مّن رلّك بحيّ نبّ وا السّنن املوروثّة
وطالبوا بالتمسك بكل ما هو جديد وع ه ا األساس حاولوا جتديد كل حمء.
دعاة السنن القديمة عاد ًة ما يقعون يف مغالطة أرجحية السّتدلل بّام هّو
قديم 1يف حني أن دعاة احلداثة كثري ًا ما يقعون يف مغالطة أرجحية الستدلل بام
هو متجدد 2فعولئك يعتربون القدم معيار ًا ملصداقية األشياء وهّؤلء يعتقّدون
بعن التجدد هو املعيار األسايس يف ه ا املضامر 3،وإىل عرصنا الراهن مّا زالّ
(1) Argumentum ad antiquitam
(2) Argumentum ad novitam
(3) Pire Madsen, The book of the fallacy, Routledge, 1985, pp. 122 _ 124.
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النزعتان التقليدية واحلداثية متواكبتني مع هاتني املغّالطتني الفكّريتني؛ وجتّدر
اإلشارة هنا إىل أن جتديد اإليامن ل يتطلا جتديد املفاهيم املتعلقة به عّ ضّوء
فهم جديد له لكون الفهم اجلديد عبارة عن مقولة أخّرى صتلّ

عّن مقولّة

اإليامن ،وع ه ا األساس أكّد علّامء اإلبسّتيمولوجيا عّ أن املعرفّة 1غّري
اإليامن 2ك لك غري العقيدة 3باعتبار أن كل واحد من املعرفة واإليامن له أسسّه
ومتعلقاته اخلاصة به ،ل ا عندما يتم جتديد املفاهيم املعرفيّة يبقّ اإليّامن عّ
حاله أو ربّام يّؤول إىل الضّع  ،فاحلقيقّة الثابتّة هّي أن جتديّد اإليّامن لّه
مرتكزاته وأسسه اخلاصة به.
ً
صّائبة بشّكل عّام لكّون
النتيجة التّي ركرهّا الّدكتور رسوش ليسّ
التجديد ل يسفر دائ ًام عن إجياد فهم جديد ،إر ليس هنا قاعدة كلية تدل ع
ه ا األمر ،بل قد يسفر عن إجياد نظرية جديدة قوامها فهم جديد أو قّد يقّوي
النظريات السابقة ع ضوء فهم جديد؛ وبام أنه م يطرح آراءه يف رحاب بحّ
علمي منتظم ومتقوم ع أسس منطقية فقد أطال يف الكالم والتوضيح ضّمن
مقالته امل كورة التي يمكن تل يه أبرز مضامينها يف النقاط التالية:
 .1الوحي عبارة عن جتربة دينية.
 .2جتربة الوحي هلا القابلية ع أن تتطور ،أي ب مكاهنا أن ُتبسّط حسّا
تعبريه.
 .3اإلسالم ليس جمرد كتاب أو جمموعّة أحاديّ  ،بّل عبّارة عّن بسّط
تعرخيي ،أي جتربة نبوية حتصل بشكل تدرجيي.
(1) Knowledge
(2) Faith
(3) Belief
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 .4النبوة ُختم لكن من شعهنا أن تتطور يف كل حني.
يف بادئ البح سوف نسلط ع املوضوع حسا الرتتيا املوجود يف مقالّة
ً
الصة لنقدنا ب صوص ما ركر فيها.
الدكتور رسوش ويف اخلتام سن كر خ

ّأوالًُ:مغزتُالنبوهُُ
حينام نمعن النظر يف مقالة الدكتور عبد الكريم رسوش «بسط التجربة النبويّة»
يتبادر إىل رهننا السؤال التايل قبل أي حمء آخر :ما هو مغزى النبوة؟
ل شك يف أن األنبياء كان هلم تعثري كبري عّ جمتمعّا م والثقافّة الّّبرشية
بعرسها ،كام أن بع

املفكرين متكنوا من تغيري وجهات نظر جمتمعا م والتّعثري

ع توجها م الفكرية ،ل ا حيق لنا أن نتسائل عن معن نبّوة النبّي واألركّان
التي تتقوم عليها.
الدكتور رسوش طرح ه ا التساؤل وأجاب عنه قائالً:
ُ...هلذاُالسببُاستندُعلامؤناااُالُالتجرب ُاةُالدينيااةُوجتربااةُالااوحيُالتاايُ
ااتُخاصاةُعاانُطريااقُ
خاضهاُالنبيُفاعتربوهُقادر ًاُعىلُحتصيلُمعلوما
ّ
غريُمتاحةُلسائرُالناسُباعتبارُأّنمُعا؛زونُعنُذلإُُ.
مصادرُخاص ُةُ
ّ
ّ
ّ
ُلشخصيةُكلُنبيُونبوتهيُوهااوُثااروهُ
اذنيُالوحيُهوُالقوامُالسا
رضُعنوانُجتربةُدينية ُُُ1.
النبياءُالوحيدهُويصطلحُعليهُيفُعرصناُاحلا ُ

ه ا الكالم فيه خلط ملحوظ بّني عّدة مفّاهيم ،ومّن ثّم فالنتّائج التّي
طرحها كاتا املقالة هي األخرى متقومة ع عدم دقة وإخفاق يف التمييّز بّني
ه ه املفاهيم ،وفيام ييل ن كر نقاط ضعفه واملؤاخ ات التي ترد عليه ضمن أربع
مباح أساسية ترد عليه:
( )1عبد الكريم رسوش ،بسط جتربه نبوي (باللغة الفارسية) ،ص .3
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املؤاخذهُالولُُ
من املؤكد أن وحي السامء هو أساس نبوة النبي ،ألنه يّرتبط مّع اهلل عّز وجّل
ارتباط ًا خاص ًا ينال بواسطته حقائق يعجز الناس عن حتصيلها ومن ثم يطرحهّا
عليهم ،فالثاب أن نزول الوحي دائ ًام حيّدث بطّرق خاصّة ،وهّو مّا وصّفه
حر؟ بالشعور الغام
العالمة حممد حسني الطباطبائي ؟

1.

يا ترى من هم العلامء ال ين قصدهم الّدكتور عبّد الكّريم رسوش حيّنام
ص؟ قد خاض جتربة دينية وجتربة الوحي؟
قال إهنم اعتربوا النبي حممد ؟
التجربة الدينية وجتربة الوحي مصطلحان لكل واحد منهام مدلول معّني
ومها من مجلة املصطلحات املعارصة التي شاع يف األوساط الفكرية خّالل
العرص احلدي وأول من ركرمها علامء الالهوت املسّيحيون ،ومهّا خمتلفّان
عن مصطلح «شهود» املتداول بني املسّلمني مّن أتبّاع املسّلك العرفّاين أو
الصويف وال ي يعني الكش

الروحاين ،ول نجّد يف تّراث علّامء املسّلمني

عبارة التجربة الدينية سوى يف تراث املرحّوم حممّد إقبّال الالهّوري ،فقّد
ركرها تناسب ًا مع سياق الكالم ضمن مباح كتابّه املعّروف «إحيّاء الفكّر
الديني يف اإلسالم» ،حي أشّار إىل جتربّة النبّي حممّدص؟ حيّنام تطّرق إىل
احلدي عن مسعلة الختالف بني النبي وأصحاب السري والسلو الروحّاين
(العرفاء واملتصوفة).
اجلدير بال كر هنا أن إقبال الالهوري ركر عبارة جتربة النبي حينام تطرق إىل
املقارنة بني خمتل

التجارب ،لكنه يف واقّع احلّال م يكّن يتحّدث عّن بيّان

( )1حممد حسني الطباطبّّائي ،شّّيعه در اسّّالم (باللغّّة الفارسّّية) ،اجلمهوريّّة اإلسّّالمية
اإليرانية ،قم ،منشورات مكتا النرش اإلسالمي ،ص .66
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ص؟ وم يعتّرب الّوحي مّن سّنخ
مغزى النبوة أو التجربّة الدينيّة للنبّي حممّد ؟
التجارب الدينية كام ادع غريه ،بل غايّة مّا يف األمّر هّو أننّا نستشّ

مّن

فحوى كالمه مفهوم التجربة الدينية بشكل ضمن ،ناهيك عن تعكيده الرصّيح
ع إدرا النبي وعلمه حينام كان يتلق الوحي؛ لكنه مّع رلّك م يؤكّد عّ
رات جتربة الوحي ،بل غاية ما فعل يف ه ا السياق هّو أنّه سّلط الضّوء عّ
املصادر املعرفية املرتبطة بموضوع بحثه1.

النبي له القدرة ع حتصيل معلومات خاصة اعتامد ًا ع طرق معينة ،وهّ ا
األمر يعجز عنه سائر الناس ،واملعارف التي يكتسبها يف ه ا املضامر صتل عّام
يصطلح عليه جتارب دينية وجتارب وحّي ،ألن كافّة األنبيّاء لّدهيم معّارف
اكتسبوها إىل جانا جتارهبم الدينية ،ناهيك عن أن املعارف التي حصلوا عليهّا
بفضّّل هّ ه التجّّارب صتلّ عّّن التجربّّة بّ ا ا ،ومثّّال رلّّك أن النبّّي
ً
ً
دينيّة عنّدما سّمع صّوت اهلل
جتربّة
ع؟ اكتنفته حالة باطنية وخّاض
؟
موس
سبحانه وتعاىل ،لكن عنّدما أصّغ إليّه حتصّل لديّه معرفّة جديّدة رات
مضمون خاص؛ وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هّ ه املعرفّة اجلديّدة تواكبّ مّع
انفعالت وجتارب باطنية فريدة من نوعها.
رغم أن جتربة الوحي تتالزم مع املعرفة التي تّتم

عنهّا ،لكّنهام ليسّا

شيئ ًا واحد ًا لكون املعرفة ترتبط باجلانا اإلدراكّي يف حّني أن التجربّة عبّارة
عن انفعال باطني ،ومن ه ا املنطلّق فالتجربّة حسّا املصّطلح املطّروح يف
فلسفة الدين صتل

عن املعرفة ،وقّد ركرنّا أوجّه الخّتالف بّني األمّرين

(1) Muhammad Iqbal. The reconstruction of religious thought in Islam, India,
New Delhi, pp. 124 _ 143.
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ضمن املباح التي دوناها ب صوص بالتجربة الدينية.
ما ركره العلامء حول خصائه النبّي وأوجّه اختالفّه مّع سّائر النّاس،
يتمحور حول اجلوانا املعرفية ع أساس أنه يتلق الوحي من مصدر خّاص
غري متاح لكافّة النّاس ،ويف هّ ا السّياق أكّدوا عّ وجّود اخّتالف بّني
التجّّارب الدينيّّة وجتربّّة الّّوحي؛ وكّّام ركرنّّا آنفّ ًا فّّاملرحوم حممّّد إقبّّال
الالهوري هو العام املسلم الوحيد ال ي طّرح مسّعلة جتربّة األنبيّاء الدينيّة،
وقلنا إنه م يكن يف مقام بيان مغزى النبوة ،بّل أشّار إىل هّ ا املوضّوع ضّمن
حديثه عن أوجه اختالف التجارب الشهودية ّ الروحانية ّ مع جتربة الوحي.

املؤاخذهُالثانيةُُ
الركيزة األساسية التي استند إليها من ادع أن الوحي جمرد جتربة دينيّة والبنيّة
الرتكازية ملضمون مقالة «بسط التجربة النبوية» بعكملها ،هي ثّالث نظريّات
طرح يف العام الغريب ب صوص حقيقة الوحي ،وخالصتها ما ييل:
 .1نظرية املفاهيم
ه ه النظرية طرح مّن قبّل علّامء الالهّوت املسّيحيني إبّان القّرون
الوسط  ،حي ادعوا ع أساسها أن الوحي عبارة عن جمموعّة مّن املفّاهيم
التي يتلقاها النبي من اهلل عز وجل.
 .2نظرية التجربة الدينية
تؤكد ه ه النظرية ع كون الّوحي عبّارة عّن جتربّة دينيّة ،ممّا يعنّي
أن وحي اهلل للنبي بمعن جتربة خيوضها األخري ب صّوص اهلل «جتربّة اهلل»،
وقّّد طرح ّ يف عهّّد الفيلسّّوف فردريّّك شّّاليرمارش مّّن قبّّل علّّامء
الالهوت الربوتستانتيني.
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 .3نظرية األفعال الكالمية
ه ه النظرية طرحّ يف القّرن العشّّرين مّن قبّل الفيلسّوف اللغّوي
الربيطاين جون أوستني ثم تم تطويرها وتنقيحها مّن قبّل الفالسّفة املتّدينني
وعلامء الالهوت املتّعثرين برتاثّه الفكّري ،وعّ أساسّها بّادروا إىل تفسّري
الوحي املنزل من اهلل ع أنبيائه كام ييل:
أ) ي كر اهلل للنبي مج ً
ال دالة ع معاين خاصة بلغة خاصة.
ب) ه ه اجلمل تتضمن معاين حمددة ،أي أن اهلل يلق ع نبيه هّ ه اجلمّل
للدللة ع مضامني معينة.
ج) اهلل يرغم نبيه ع بع

األفعال بنا ًء ع ما ركر له يف ه ه اجلمل.

اجلدير بال كر هنا أن نظرية األفعال الكالمية مطروحّة يف عرصّنا الّراهن
بني الباحثني واملفكرين ع نطاق أوسع من نطاق نظرية التجربة الدينية.
ا راء التي طرح يف العام اإلسالمي ب صوص الوحي كلها حتكّي عّن
جتربة ً
حمء آخر غري ما يدع بكونه ً
دينية باستثناء رأي واحد خطؤه واضح ول
يقنع كل مسلم يتبن عقيدة صحيحة ،لكن يف ه ه ا ونة طرح رأي آخّر عّ
ه ا الصعيد وهو ما يسم بّ «األفعال الكالمية»؛ ل ا من البدهيي أن كل بح
يدور حول مسعلة الوحي ل بد وأن يتطرق إىل ه ا الرأي ّ نظرية جون أوسّتني ّ
وي كر كاتبه وجهة نظره بالنسبة إليه ،ألن كل نظرية عاد ًة ما ترتتا عليها نتّائج
خاصة هبا.
احلقيقة أن املواضيع التي طرح يف مقالة الدكتور رسوش «بسط التجربّة
النبوية» متقومة ع معلومات واستنتاجات ل تتسّم برصّانة علميّة ويمكّن
وصفها بعهنا تتقوم ع إيضاحات واستدللت سّارجة لكوهنّا تطّرح قّراءة
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ص؟ ،كّام أن تسّّرع مؤلفهّا يف
خاطئة للتجربة الدينية التي خاضها النبي حممّد ؟
تدوين آرائه أسفر عن وقوعه يف أخطاء ملحوظة ،حي جتاهل النظريات التّي
أكد أصحاهبا ع فطرية الوحي ،ومن ناحية أخّرى م يلتفّ إىل مسّعلة هامّة
تتمثل يف عدم تناغم أطروحة التجربة الدينية مع حقيقة الوحي يف اإلسالم.

املؤاخذهُالثالثةُُ
مغزى النبوة حسا نظرية املفاهيم هو تلقي النبي جمموعة مفّاهيم مّن جانّا
اهلل تبار شعنه ،وه ا يعني أن النبي هو من استطاع أن يرتبط به تعّاىل وحيصّل
ع مفاهيم منه ،وأما حسا نظرية التجربة الدينية فالنبوة بطبيعة احلّال تّتج
يف رحاب جتربة الوحي باعتبارها القوام األسايس للنبوة ،مما يعني أن النبّي هّو
من خاض جتربة اهلل ،وه ه التجربة حسا رأي من طرحها مصدر معريف.
بنا ًء ع رلك فاحلقائق التي تعيت عن طريق الوحي هي يف الواقع عبارة عّن
تفاسري للتجربة النبوية ،وحسا مضمون نظرية األفعّال الكالميّة فالرتبّاط
اللساين باهلل سبحانه وتعاىل هو القوام األسايس للنبوة ،ويف ه ا السّياق تّتج
أفعال اهلل ع هيئة كالم.

املؤاخذهُالرابعةُُ
إرا أرعنا بنظرية املفاهيم أو نظرية األفعّال الكالميّة املطّروحتني عّ صّعيد
الوحي ،فالعالقة بني الوحي وجتربة الوحي هي من باب الّالزم وامللّزوم ،أي
أن ه ه التجربة تتواكا مّع تلقّي مفّاهيم وحيانيّة ّ وفّق نظريّة املفّاهيم ّ
وتتواكا مع ارتباط لساين وأفعال كالمية يف رحّاب جتربّة اهلل التّي خيوضّها
النبي ّ وفق نظرية األفعال الكالمية ّ وهي يف الواقع جتربة الوحي.
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ل شك يف أن اخللط بني الوحي وجتربة الوحي يسفر عّن حّدوث أخطّاء
كثرية ،وه ا ما حدث للدكتور رسوش يف مقالته امل كورة ،وما يّدعو لنسّ
أن النتائج التي توصل إليها ليس سوى ثمرة هل ا اخللط الباطل.

ثاني ًاُ:سذا؛ةُفكريةُيفُتصويرُالتجربةُالدينيةُُ
ربام ل ندر الفرق بوضوح بني نظرية التجربة الدينية والنظريتني األخّريني يف
أول نظرة رغم وجود اختالف ج ري فيام بينها ،فنظرية التجربة الدينية تعّرف
الوحي بعنه لقاء بني اهلل والنبي ،أي أن النبي يواجّه اهلل خّالل جتربتّه الدينيّة،
ومن ثم فاألخبار التي يتلقاها من جتربته هّ ه بّ كرها إىل النّاس ،وإخبّاره يف
الواقع عبارة عن تفسري من قبله هل ه التجربّة ولّيس الّوحي ب اتّه ،فّالوحي
حسا ه ه الرؤية ليس من سنخ املفاهيم.
نظرية املفاهيم تؤكّد عّ أن األخبّار التّي يّعيت هبّا النبّي تسّتبطن رات
مضمون الوحي باعتباره من سنخ املفاهيم ،وأما نظرية األفعال الكالميّة فهّي
تدعي أن مضمون الوحي يتمثل يف الفعل الكالمي ّ الفعل الكامن يف الكالم ّ
ورلك أن اهلل عز وجل خيرب نبيه بجمل دالة ع معاين معينّة ،أي أهنّا تسّتبطن
مضامني خاصة.
التجربة الدينية فض ً
ال عام ركر تؤكد ع عدم حدوث ارتباط كالمي بني اهلل
والنبي ،وع ه ا األساس ل يمكن للنبي مطلق ًا ادعاء أن اجلمل التي يّ كرها
للناس هي رات اجلمل التي تلقاها من ربه عن طريّق الّوحي ،ممّا يعنّي أهنّا
ليس تلك اجلمل بح افريها ،بل م حيدث ارتباط كالمّي مّن األسّاس كّي
يقال إن النبي سمع كالم ًا من اهلل ونقله ب اته إىل قومه.
حينام نحلل مضمون نظرية املفاهيم نتوصل إىل نتيجة فحواها وجود تبّادل
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يف املعلومات بني اهلل عز وجل والنبي ،لكّن ل يمكننّا ادعّاء أن اجلمّل التّي
ركرها النبي هي رات اجلمل التي قاهلا اهلل.
من البدهيي أن اهلل أخرب النبي بمعلومات معينة وهو بدوره وضحها لقومه،
لكن من املحتمل أن كالم الوحي خيتل عّن الكّالم الّ ي اعتمّده النبّي يف
إخباره ع افّرتاض أن املعلومّات الغيبيّة تلقاهّا كالميّ ًا ،وهّ ا يعنّي بقّاء
مضمون الوحي ع حاله وعدم طروء تغيري عليه حينام نقل إىل الناس من قبّل
النبي ،لكن غاية ما يف األمر أن البنية الكالميّة ّ اللغويّة ّ خمتلفّة؛ يف حّني أن
نظرية األفعال الكالمية تؤكد ع ثبوت مضمون الوحي وهيئته وعّدم طّروء
أي تغيري عليهام باعتبار أن النبي ل يتدخل يف رلك.
ركرنا آنف ًا أن مقالة «بسط التجربة النبوية» تم تدوينها ع أساس معلومات
واسّّتنتاجات ل تتصّ

برصّّانة علميّّة ويمكّّن وصّّفها بعهنّا تتقّّوم عّ

إيضاحات واستدللت سارجة لكوهنا تطرح قراءة خاطئة ب صوص التجربة
ص؟ ،والسّبا يف رلّّك واضّّح فكاتبهّّا م يّ كر
الدينيّّة للنبّّي األكّّرم حممّّد ؟
معلومات صائبة ودقيقة إلثبات مقصّوده الّ ي أراد مّن ورائّه إثبّات كّون
الوحي املنزل ع النبي عبارة عن جتربة روحية ،بل اكتف بزعم كونه ً
جتربة كّام
هو الشائع بني بع

املفكرين والباحثني املعارصين.

ال ين يطرحون نظرية التجربة الدينية لّو أهنّم ل يسّارعون يف السّتنتاج
قبل البحّ العلمّي الّدقيق واملسّها ،مّن املؤكّد سّوف يسّهل للمتتبّع
تش يه نقاط الضع

والقوة فيها بسهولة كام يتسن له معرفّة مّا إن كانّ

تتناغم مع واقع التعاليم اإلسالمية أو تتعارض معها ،لكن األمّر لّيس كّ لك
ً
ضّافة إىل
ول سيام يف املقالة امل كورة التي فيها نقاط ضع أكثّر مّن رلّك ،ف
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عدم اعتامد كاتبها عّ األسّلوب الصّحيح يف البحّ العلمّي والسّتنتاج
والربهنة ،وعدم متييزه بّني واقّع اإلسّالم ومّا يوصّ

بالتجربّة الدينيّة ،م

يوضح املقصود احلقيقي من التجربة الدينية بدقة كافية كام م يّّرش إىل األسّس
التي تتقوم عليها وكل ما يرتبط هبا من تفاصيل أخرى ،ناهيك عّن أنّه حتّدث
عن الوحي يف اإلسالم متجاه ً
ال مغزى التعّاليم اإلسّالمية واحلقّائق الدينيّة
الثابتة؛ ومن عباراته التي تدل ع ه ا الضع

امل ل بام ركر:

النبيُخّللُهذهُالتجربةُيرتُكأنّ ُشخص ًاُقدُأتىُبقربهُليقرأُعىلُأسامعهُ
ويلقيُيفُقلبهُمعلوماتُوأحكامُكيُيبلغهاُللناسيُوهوُبدورهُيتي ّقنُمم ّاُ
رأتُوتنشأُلديهُطمأنينةُكبريهُثمُينرصفُالُقومهُبشجاعةُوهوُمسااتعدّ ُ
ّ
ٍ
ّ
ملوا؛هةُمعارضيهُبكلُماُأوبُمنُقوهُوغريُآبهُبكا ّفةُاملصاعبُواملشا ّ
اااُ
ل ُُُ1.
التيُسيوا؛ههاُلكيُيؤ ّد ُمهمتهُبأفضلُشك ُ

نستش

من قوله «كعن ش صّ ًا قّد أتّ بقربّه» أن التجربّة الدينيّة هّي

أساس ما حدث للنبي عند نزول الوحي عليه ،ل ا فاملؤاخ ة التي تطرح عليّه:
ما هو دور كالم الوحي يف ه ه احلالة؟
ل خيتل

اثنان يف أن كالم الوحي يف اإلسالم رو أمهية بالغّة ،إر جتّ عّ

ص؟ قّد
هيئة كتاب ساموي مقدس هو القرآن الكريم ،ولو ادعي أن النبي حممّد ؟
خاض جتربة وحي ،فه ه التجربة بطبيعة احلّال ل تعّد وحيّ ًا حقيقيّ ًا حسّا
املفهوم اإلسالمي لكون الوحي هو رات الكتاب (القرآن) ،حي قال تعّاىل يف
سورة يوس

ا اْ ْ

ُ ً

ا

ا

ااا ُ

اْ ُ

ا

؟<إِنَا أن از اَلَ ُاه ق ْرآنَا ع اربِيَا لَ كَ ْم تَ ِق َون ؟> 2،وقّال يف سّورة

( )1عبد الكريم رسوش ،بسط جتربه نبوي (باللغة الفارسية) ،ص .3
( )2سورة يوس  ،ا ية .2
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ا ا ا ا اْا ا ا ُ ً ا ا ْ ُا ُْ
ا ْ ا اا ُْ
الشورى :؟< ا كذل ِك أ ْحينا إ ِ َْلك ق ْرآنا ع اربِيا ِتلُنذ اِر أم الق ارى ا من ح ْولإَا ا تنَذ اِر
ا ْ ا ْا ْ ا ْ
اجمعِ َل ار اِ مِيه ؟> 1.الوحي القرآين برصيح يف هاتني ا يتّني كّان كالميّ ًا
يوم

بلسان عريب ،والقرآن الكريم ع ه ا األساس كتاب سّاموي نّزل عّ قلّا

ص؟ عن طريقه ،ومن ه ا املنطلق ل يمكن عّ اإلطّالق زعّم أنّه
النبي حممد ؟
جمرد جتربة خاضها النبي ،بل احلقيقة هي أنه تلق يف رحابه حقائق من عنّد اهلل
سبحانه وتعاىل ،بل األمر أسام وأعّال مّن رلّك ألنّه اهلل صّدرت منّه أفعّال
كالمية حينام أخرب نبيه بجمّل رات مغّزى خّاص بلغّة عربيّة مبينّة ،إر مّن
خالهلا أخربه بمضامني معينة وأمره بععامل خاصة.
الوحي يف اإلسالم ليس جمرد إخبار كالمي ،بل ع أساسه نّزل الكتّاب
تدرجيي ًا تار ًة ودفع ًة واحد ًة تار ًة أخرى ،يف حني أن أصّحاب نظريّة التجربّة
الدينية يعتربونه جمرد لقاء بني النبي والرب ومن ثم زعمّوا أن كّالم الّوحي
منبثق من ه ا اللقاء ال ي وصفوه بالتجربة ،وعّ هّ ا األسّاس ادعّوا أن
ال ي حدث بني اهلل والنبي ليس سوى جتربّة وحّي ،أي أن النبّي رأى كّعن
ش ص ًا أت بقربه وأخربه بمعلومات يف رحّاب كّالم جتّ عّ هيئّة مجّل
بحي م حيدث أي فعل كالمي؛ ونتيجة هّ ا األمّر أن النبّي خّاض جتربّ ًة
فحسا ،ثم بادر إىل بيان تفاصيلها وما تعلمها منها إىل قومه بلغّتهم العربيّة
ع الرغم من أن اهلل م خيربه هبا بلغة عربية ،فه ه اللغّة التّي أصّبح لغّة
الوحي منبثقة من ه ا الوحي ومتعخرة عنه من حي الرتتيا مما يعني كوهنّا
ترمج ًة وتفسري ًا له فقط.
الرؤية اإلسالمية صتل
( )1سورة الشورى ،ا ية .7

عن ه ا الدعاء ،ألن لغة الّوحي التّي جتلّ يف
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ً
ترمجة أو تفسري ًا له.
الكتاب املجيد ّ القرآن ّ مكنونة يف باطن الوحي وليس
اجلدير بالّ كر هنّا أن نظريّة جتربّة الّوحي تتناسّا مّع تعّاليم الديانّة
املسيحية املعارصة ول تناسا هلا مع التعّاليم اإلسّالمية عّ اإلطّالق ،ألن
كالم الوحي والكتاب عبارة عن حمورين أساسّيني يف اإلسّالم خالفّ ًا ملّا هّو
معهود يف املسيحية ،فعصحاب ه ه النظرية ّ نظرية التجربة الدينية ّ يّدعون أن
ع؟ وجت للمسّلمني بّالقرآن،
؟
اهلل عز وجل جت للمسيحيني هبيئة نبيهم عيس
ثم استنتجوا من ه ا الدعاء أن الكتاب هو املحور يف اإلسالم بيّنام الشّ ه
هو املحور يف املسيحية.
ادع هؤلء أن الوحي يف اإلسالم جتسد يف رحاب إلقاء حقّائق مّن قبّل
ص؟ تزامن مّع أفعّال كالميّة ،بيّنام يف املسّيحية جتسّد يف
اهلل ع النبي حممد ؟
ع؟.
؟
رحاب جتربة اهلل من قبل النبي عيس
ثمرة ه ا الرأي هي ما ييل :حت حينام يقّال يف التعّاليم املسّيحية إن اهلل
حتدث مع برش ،فه ا األمّر حسّا معتقّدات املسّيحيني لّيس مكّرر ًا ول
مشهود ًا ع نطاق واسع بحي يمكن اعتبار الّوحي سّن ًا مّن التجّارب
الدينية ،ك لك حت حينام ت كر حّالت الّوحي يف اإلسّالم وجتاربّه فهّي
ليس ب لك املستوى من التعكيد بحي يمكن عّ أساسّها اعتبّار الّوحي
حمّّور ًا ارتكازي ّ ًا يف اإلسّّالم؛ ل ّ ا إن اعتربنّّا جتربّّة الّّوحي هّّي املحّّور
الرتكازي يف اإلسالم فنحن يف واقع احلال كعنام نتحدث عن املسيحية وليس
اإلسالم احلقيقي.
اجلدير بال كر هنا أن الوحي حسا تعاليمنّا اإلسّالمية بمعنّ كّالم اهلل
سبحانه وتعاىل املوجه إىل أنبيائه ،والعبارة القرآنية التاليّة تؤكّد هّ ه احلقيقّة:
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اااا ُ ُ ا ا ْ
الل موَس ك
؟< لم

ً
ِيما ؟>1.

الوحي بمعن التكليم واخلطاب وأداء أفعال كالميّة ،يف حّني أن التجربّة

التي خيوضها النبي يف رحاب ه ا النوع من التكليم تسّم «جتربّة وحّي» ول
حتكي عن الوحي ب اته ،فهي حسا ه ا املفهوم عبارة عن أمر هامّيش مّالزم
له ،ل ا فهي بطبيعة احلال صتل عن راته و ُكنهه.
ه ا هو تفسريهم ملعنّ الّوحي يف اإلسّالم ،حيّ صّوروه تنّاغ ًام مّع
التعاليم املسيحية ،وع ه ا األساس فهم بدل أن يؤكدوا ع حقيقتّه كّوحي
مقدس سلطوا الضوء ع قضايا هامشية رات ارتباط بّه عّن قريّا أو بعيّد،
ص؟ واسطة الوحي يف اإلسّالم بحيّ يتلقّاه مّن اهلل
فقد ادعوا أن النبي حممد ؟
سبحانه وتعاىل ثم يبلغه للناس ويف ه ا السياق أكدوا ع أنه خاض ما أطلقّوا
عليه «جتربة الّوحي» ،وهّ ا األمّر يمكّن تشّبيهه بّاحلوار الّ ي يّدور بّني
ً
إضافة إىل تبادل الكالم حتدث جتربّة برصّية
ش صني يرى أحدمها ا خر ،أي
بينهام ،وبطبيعة احلّال ل يمكّن اعتبّار هّ ه التجربّة ّ الرؤيّة ّ بكوهنّا رات
الكالم ال ي دار بينهام .ه ا هو تفسريهم للوحي.
بنا ًء ع رلّك فالّدكتور عبّد الكّريم رسوش ادعّ أن التجّارب التّي
حدث يف اإلسالم قد آل إىل الزوال ،ل ا ل بد من إحيائها جمدد ًا ،وه ا األمّر
يقتيض عودة النبي إىل الساحة من جديد والنتهال من جتاربه اجلديدة.
الواقع أن ه ا املفكر ضمن أطروحته ه

ص؟
ه غفل عن أن عودة النبي حممد ؟

إىل الساحة اإلسالمية من جديد ّ وفق املعن ال ي قصده ّ تعني عودة واسّطة
الوحي فقط وعدم عّودة الّوحي ب اتّه ،أي أن جتّارب النبّي سّتتكرر لكّن
( )1سورة النساء ،ا ية .14
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مضمون الوحي يصبح أمر ًا هامشي ًا.
قال تعاىل يف كتابه الكريم هب ا اخلصوص:

ا ُاا ا ُ اْ ا ا ْ ْ اْ
ُ ُ اا ْ ا ا ا ُ ا ْا اْ ُ
؟< ا ما ُممي إَِل ارسول قي ه َ مِن قب ِ ِه الرسل أفَإِن مَا أ ْ ق ِتَل انق بَت ْم
اا ا ْ ا
ا ا ًْ ا ا ْ
ُ ا ْ اْا ْ اا ا اْ اا ْ ا ُ
الل شََئا اسَيج ِزي
لَع أعقَابِك ْم ا مَن ينق َِِ لَع عقِبيَ ِه ف َن ي ا َ
ُ ا
الل الشات ِِر ان ؟> ُُُ1.

ص؟ جمرد رسول مبعوث مّن قبّل اهلل تبّار
معن ه ه ا ية أن النبي حممد ؟

وتعاىل كام بع رسل وأنبياء من قبله ،حي خاطا قومه قائالً :لو أنه مّات أو
قتل أل تنقلبون ع أعقابكم وترتدون عن اإلسالم؟! أل تعرضون عن ديّنكم
وتعودون إىل سريتكم اجلاهلية السابقة فيكون الكفر مصريكم؟! ل شّك يف أن
ارتدادكم عن دينكم ل يلحق باهلل أدن رضر ،وهو تبار وتعاىل سوف جيّازي
الشاكرين منكم خري اجلزاء.
ص؟ وجتاربه ال اتية ليس هي املحور األسايس يف
إرن ،ش صية النبي حممد ؟
دين اهلل لكونه مثل سائر األنبياء والرسل ،حيّ منحنّا جمموعّة مّن األفعّال
الكالمية التي تلقاها من عند اهلل سبحانه وتعاىل ،وه ه األفعال ل بّد أن تبقّ
حي ًة إىل األبد.

ُ:تطورُالتجربةُالنبويةُُ
ثالث ًا ّ
بعد أن تبن الدكتور عبد الكريم رسوش نظرية التجربة الدينيّة ضّمن مقالتّه
«بسط التجربة النبوية» دون دقة وإمعان نظر وبح علمي قّويم ،ادعّ شّيئ ًا
آخر حينام قال:
( )1سورة آل عمران ،ا ية .144
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اذاُكاناُالنبوهُبمعنىُالتقر ُالُالعواملُالروحانيااةُواسااتامعُالخبااارُ
ّ
الغيبيةيُفهيُعبارهُعاانُجتربااةُفحساابيُويفُهااذهُاحلالااةُماانُاملمكاانُ
تطويرهاُواثرائهاُبمضامنيُاضافيةُوتقويتهاُأكثرُمم ّاُم ُااىضيُأ ُبااامُأ ّنُ
كل ٍ
ُجمر ٍ
ّ
ُيمكنُأنُجير ُمرار ًاُوتكرار ًاُكذلإُالنباايُبإمكانااهُأنُ
ّ
ُأمر ّ
يتطورُيفُعاملُالنبوهُأكثرُمنُالسابقُعااىلُضااوءُتكاارارُجت ُاار ُالنبااوهُ
ّ
اورُن سااهُ
وتطورهاُتدرجيياً ُفالشاعرُعىلُسبيلُاملثالُماانُشااأنهُأنُيطا ّ
ّ
ويرتقيُيفُعاملُالشعريُوال نانُكذلإُلهُالقابليااةُعااىلُتطااويرُقابلياتااهُ
ُيفُختصصهيُوالسالإُالروحانُلهُالقدرهُعااىلُ
ال نيةُليصبحُأكثرُبراع ًة
ّ
أنُيتعالُأكثرُيفُعاملُالسريُوالسلوكيُواملديرُبإمكانهُأنُيمتلإُبراعا ًةُ
أكثرُيفُمهمتهُاإلداريةُُ1.ُ...

السؤال ال ي يطرح ع ه ا الدعاء هو :بعي شكل يمكن للنبي أن يرتقّي
يف عام النبوة إىل مراتا أعال؟ اإلجابة عن ه ا السّؤال تقتّّيض دقّة وإمعّان
نظر ،وسوف نتطرق إىل رلك يف املباح الالحقة.
الدكتور رسوش وضح ادعاءه ه ا اسّتناد ًا إىل آيتّني مّن القّرآن الكّريم،
لكنه يف واقع احلال خلّط بّني املفّاهيم مّن جديّد وم يّدر حقيقّة األمّر،
وخالصة كالمه ما ييل:
ص؟ بعن يزيد من علمّه ،ورلّك حّني
 .1اهلل سبحانه وتعاىل أمر النبي حممد ًا ؟
ُْ

ْ

ْ

خاطبه :؟< ا قل ار ِّب ِزد ِن ِع ًما ؟> 2،وه ا العلم عبارة كش
الوحي والنبوة3.

( )1عبد الكريم رسوش ،بسط جتربه نبوي (باللغة الفارسية) ،ص .10
( )2سورة طه ،ا ية .114
( )3عبد الكريم رسوش ،بسط جتربه نبوي (باللغة الفارسية) ،ص .10

ينّدرج ضّمن
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 .2القرآن الكريم ركر السبا يف النزول التدرجيي للوحي يف ا يّة التاليّة:
اْا ا ً
ا ا
ا ِّ
ُا ا
؟<تذل اِك َِلُثب اَ ب ِ ِه فؤاد اك ا ار ن ُاه ْرتِيل ؟> 1،أي أن النزول التدرجيي للقرآن

هدفه تقوية قلا النبي وترسي ه ع دينه كّي ل تكتنفّه حّرية وترديّد
بشعن ما يتلقاه عن طريق الوحي.

إرن ،ا ية األوىل تدل ع أن اهلل أمر النبي بعن يزيد من علمه ،وهّ ا العلّم
رو ارتباط بمسعلة كش

طبيعة الوحي والنبوة ،وع ه ا األساس فّ ن زيّادة

علمه تعني زيادة الوحي والنبوة وتطورمهّا؛ ومّن املؤكّد أن الّوحي لّو كّان
ً
جتربة يواجه النبي يف رحاهبا ربه ،ففّي هّ ه احلالّة ل ينبغّي أن يكّون للعلّم
الكشفي أي دخل يف طبيعته.
ه ه التجربة برأيه عبارة عن انفعال روحي ل ارتباط له بّالقوى اإلدراكيّة
للنبي ،لكن ل شك يف أن ه ا النفعال بطبيعته يستتبع تفعيّل قّواه اإلدراكيّة
واملعرفية ومن ثم ينال معارف أكثر من جتربته النبوية ،وأمّا العلّم الكشّفي يف
ه ه احلالة فهو عبارة عن أمر يستتبع الوحي ّ جتربة الوحي ّ ونتيجة ه ا العلّم
املتعخر عن التجربة هي عّدم اشّتامله راتيّ ًا عّ الّوحي ،ولّو أرص الّدكتور
رسوش ع رأيه ال ي ادع فيه أن الوحي عبارة عن جتربة نبوية ،فهو يف واقّع
احلال يرص ع اخللط بني أمرين ،مها املعرفة الناشّئة مّن الّوحي ورات جتربّة
الوحي حسا تعبريه.
مسعلة تزايد العلم تتنّاغم أكثّر مّع نظريتّي املفّاهيم واألفعّال الكالميّة
ول تنسجم مع نظرية جتربة النبوة ،لكوهنا تدل ع أن العلم الكشفي هو الّ ي
حيكي عن طبيعة الوحي وليس جتربته من قبل النبّي والتّي هّي حالّة روحيّة
( )1سورة الفرقان ،ا ية .32
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يقصد منها إلقاء حقائق ّ علوم ومعارف ّ ع قلبه من جانّا اهلل عّز وجّل؛
وع ه ا األساس يثب لنا أن كاتا املقالة أخفق يف التمييز بدقة بني النظريتني
امل كورتني ّ املفاهيم واألفعال الكالمية ّ ونتيجّة رلّك أنّه خّرج عّن أصّل
أطروحته وم يلتزم بآرائه ،حي اعترب الّوحي رضبّ ًا مّن التجربّة النبويّة ثّم
أقحم العلم الكشفي يف باطنه.
فض ً
ال عام ركر لو ادعي أن العلم الكشفي هّو الّ ي حيكّي عّن حقيقّة
الوحي فقط باعتبار أن الوحي عبارة عن حقائق يتلقاها النبي حممّدص؟ ففّي

ه ه احلالة ل يمكن أن يكون جترب ًة ،بل التجربة جمرد أمر لزم له؛ ولو ادعّي
أن حقيقته عبارة عن جتربة فحسا ،فال بد عندئ ٍ من اإلرعان بعّدم انّدراج
العلم الكشفي فيه ،بل هو جمرد أمر لزم له؛ ول يمكن افرتاض صّورة ثالثّة
وزعم أن الوحي عبارة عن حقيقّة مركبّة مّن جتربّة وعلّم كشّفي ورلّك
لنسباب التالية:
 .1ه ا الرأي خيتل

عن فحّوى نظريّة التجربّة الدينيّة املطروحّة عّ

صعيد الوحي.
 .2الرتكيا ل يمكن تصوره إل إرا وجد عنّّرصان يف مّوازاة بعضّهام،
فعندما يوجد هّ ان الشّيئان ينشّع حمء جديّد مّن خّالل تّركيبهام
مّع بعضّّهام ،بيّنام جتّّارب الّوحي التّّي خاضّها النبّّي عبّارة عّّن
مصادر معرفية تتم

عنها علوم ومعارف ،وع ه ا األسّاس لّو

اعتربت التجربة بعهنا كامنة يف باطن الوحي فال بّد أن تّتم
علوم ومعارف.

عنهّا

ُ ا ا ا اْا
ا ا ا ا ِّ ا
وأما بالنسبة إىل مضمون ا يّة الثانيّة ؟<تَذل ِك َِلُثبََ ب َِ ِه فَؤادك ا ار نَ ُاه
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ا

ً

ْرتِيل ؟> 1،فالنق

ً
سهولة ووضوح ًا مما عليه احلال بالنسبة إىل ا يّة األوىل،
أكثر

فهي ل يمكن أن تثب ادعاء الّدكتور رسوش عّ اإلطّالق ،بّل تّدل عّ
عكسه متام ًا ورلك لكون النزول التدرجيي للقّرآن الكّريم تّزامن مّع ترتيلّه،
ص؟ بشّكل تّدرجيي يف
وه ا يعني أن اهلل سبحانه وتعاىل حتدث مع النبي حممّد ؟
رحاب أفعال كالمية تدرجيية ل أن النبي جرب اهلل بالتدريج.
اجلدير بال كر هنا أن الرتتيل ل معن له يف رحّاب التجربّة لكونّه يّتج
ضمن الكالم فقط.
ومما قاله أيض ًا يف مقالته:
أو ّدُالتنويهُهناُعىلُأنّ ُاعتبارُكّلمُالنبيُبكونهُذاتُكااّلمُاهللُهااوُأفضاالُ
ّ
سبيلُحللُاإلشكاالتُاللغويةُالتيُتطرحُعىلُكّلمهُتعال ُُُ2.

بغ

النظر عن كون اقرتاح الدكتور رسوش هو األفضّل حلّل اإلشّكالت

اللغوية التي تطرح ع كالم البارئ تعاىل أو ل ،وبغ

النظر عن أن ه ا األمّر لّه

ارتباط باملوضوع أو ل ارتباط له ،فالسؤال التايل يطرح يف ه ا املضامر :الّ ي يعتّرب
الوحي جمرد جتربة دينية ،هل ب مكانه ادعاء أن كالم النبي هو رات كّالم اهلل تعّاىل؟
لو ادعي أن الوحي عبارة عن جتربة دينية وليس من سنخ الكالم ،فال صّواب عّ
اإلطالق للكالم عن انطباق كالم النبي مع كالم اهلل ،ألن فحّوى هّ ا الّرأي هّي
عدم وجود وحي كالمي ،ومن ثم ل جمال لطرح موضوع سن ية بينّه وبّني كّالم
النبي وادعاء أنه تكلم عن جتربته النبوية؛ إر خالصة هّ ا الّرأي هّي أن اهلل م ينّزل
وحي ًا كالمي ًا ،والنبي بدوره ركر كالم ًا حيكي عن جتربته النبوية.
( )1سورة الفرقان ،ا ية .32
( )2عبد الكريم رسوش ،بسط جتربه نبوي (باللغة الفارسية) ،ص .14
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معنىُتطورُالتجربةُالنبويةُُ
ّ
ركرت آراء وتفاسري متباينة يف بيان مغزى الرأي القائل بتطور التجربّة النبويّة،
ل ا ل بد من التدقيق فيها ومتحيصها ملعرفة املعن املقصود منها.
الدكتور عبد الكريم رسوش وضح ه ا الرأي يف رحاب تفسريين خمتلفّني
كام ييل:

ُ.1تكرارُالوحيُُ
جتربة النبوة تتكرر بشكل دائم لكون الوحي م ينزل ع النبي مرة واحدة فقّط،
بل تواىل عليه بشكل متواصل ،وإثر رلك زاد علمه بشّكل تّدرجيي واكتنفّ
نفسه طمعنينة أكثر وأصبح أشد رسوخ ًا ع دينه وازدادت جتاربه.
احلقيقة الثابتة تعرخيي ًا هي أن الوحي م حيدث مرة واحدة ول أحّد يشّكك
يف تواليّّه وتكّّراره ،وخّّالل خمتل ّ

مراحّّل نزولّّه ازدادت جتّّارب النبّّي

ص؟ ،لكن ه ا ل يعني أن جتاربه يف ه ا الصعيد أصبح أكثر تطّور ًا مّع
حممد ؟
تكرار نزول الوحي ،إر ليس هنا رضورة تقتيض كون تكّرار التجربّة جيّا
أن يتواكا مع تطورها ،بل اليشء الوحيد املتالزم للتجربة املكّررة هّو ازديّاد
براعة صاحبها ،وه ا التزايد بكل تعكيد خيتل عن التطور.
نوضح املوضوع بمثال كي يتبني للقارئ املقصود ممّا ركّر :سّائق السّيارة
يكتسا مهار ًة أكثر مع تكرار قيادته هلا ،أي أن مهارته تتطور مع كثّرة القيّادة،
إل أن ه ا بكل تعكيد ل يعني أن القيادة ب ا ا تتطور أيض ًا.
أض

إىل رلك ف ن تكرار الوحي عبارة عن تكرار للكّالم لكّون الّوحي

اإلسالمي من سنخ الكالم وليس التجربة التي هي يف الواقع ليس مالزمة له،
ومن البدهيي أن تكرار أحد األمرين املتالزمني ل يسفر بالوورة عن حّدوث
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تطور يف ا خر؛ ل ا حينام نقول إن الوحي يتكرر نقصد مّن رلّك تزايّد كميّة
األفعال الكالمية الصادرة من اهلل عز وجّل وتزامنّا مّع رلّك تتزايّد جتّارب
الوحي التي خيوضها النبي ،وه ا ل يعني أن جتربة الوحي تتطور مع تزايد هّ ه
األفعال الكالمية.
إرن ،ل يمكن الكّالم عّن التطّور يف هّ ا الصّعيد إل يف رحّاب تزايّد
كمية كالم الوحي وجتاربه ،إر م حيدث أي تطور ع صعيد إحّدى التجّارب
أو األقوال.

خصوصيةُاليشءُاملجر ُُ
ُ.2
ّ
من خصائه التجربة أهنا تصبح أكثر نضوج ًا وتكام ً
ال بشكل تّدرجيي ،لّ ا
أينام دار احلدي عن جتربة أمّر مّا فهّو يسّتبطن مسّعلة تطورهّا ،لّ ا مّن
خصائه اليشء املجرب أنه قابل ألن يصبح أكثّر جتريبّ ًا ،فالشّاعر يصّبح
بفضل جتاربه األدبية أكثر براع ًة ،واخلطيّا بفضّل جتاربّه اخلطابيّة يتطّور
خطابي ًا؛ وه ه قاعدة جارية يف كل أمر جتريبي بحي تبق التجربة جتربّ ًة ول
يتغري مغزاها ع

اإلطالق1.

ل شّّك يف أن جتربّّة الّّوحي صتل ّ عّّن سّّائر التجّّارب مثّّل الشّّعر
واخلطابة ،ل ا ل صواب ملا ركر الدكتور رسوش من تفسري لبيان املقصّود مّن
تطور الوحي ،بل كالمه ليس سوى قياس مع الفارق حسا القواعد املنطقيّة،
وبيان رلك كام ييل:
الشاعر واخلطيا
( )1املصدر السابق ،ص .13
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القدرة الشعرية وك لك اخلطابية لكل شاعر وخطيّا رات ارتبّاط وطيّد
بمدى إبداعه وقلبياته الش صية ،فالشاعر ب مكانّه أن يبلّور إبداعّه الشّعري
كلام أنشد شعر ًا ،أي أنه يس ر قابلياته األدبية كي ينشد شعر ًا بمضامني معّربة،
وقد وص

األديا العّريب الشّهري اجلّاحظ إنشّاد الشّعر بالرسّم ،فكّام أن

الرسام يس ر إبداعه الفني لرسم صورة جديدة من شعهنا أن حتكي عن الواقّع
إىل حد ما ،ك لك الشاعر له القدرة ع إبداع شعر جديد مّن شّعنه أن حيكّي
عن الواقع إىل حد ما .وك ا هو حال اخلطيا ،إر ب مكانه أن يبّدع يف خطاباتّه،
إل أن جتربة الوحي ليس كّ لك ،أي أهنّا ل تّرتبط بقابليّة النبّي اإلبداعيّة
ومدى براعته ،فتجاربه الش صية ل صلق شيئ ًا من الوحي .طبعّ ًا هنّا أعّامل
من شعهنا رفع قابلياته الش صية مثل كثرة العبادة يف حني أن غالبية جتاربّه عّ
صعيد الوحي عاد ًة ما تكون رات ارتباط بالعام العلوي وليس بش صيته وعام
الدنيا ال ي يعيش فيه.
 .3جتارب الوحي خارجة عن نطاق القوانني الطبيعية
جتارب الوحي صتل بالكامل عن التجارب الطبيعية التي خيوضّها البّّرش،
فالنبوة من أساسها متقومة ع ه ه امليّزة إر ل يتسّن لكّل إنسّان أن يتلقّ
وحي السامء ويرتبط باهلل تبار وتعاىل ،ل ا ل بد مّن وجّود أشّ اص أكفّاء
ولئقني يصطفيهم من بني سائر عباده بلطفّه وفضّله ،وهّؤلء نّدر نة بطبيعّة
احلال لكوهنم يمتلكون قابليات روحية تفوق مّا لّدى أقّراهنم الّّبرش ،ومّن
املؤكد لو أن مجيع الناس امتلكوا ه ه القابليات ملا بقيّ حاجّة لبعثّة األنبيّاء
ع اإلطالق.
كالم الدكتور عبد الكريم رسوش يصّدق عّ التجّارب الطبيعيّة التّي
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خيوضها البرش ول يمكن ترسيته مطلق ًا ع غريها مثل التجارب التي خيوضّها
األنبياء يف رحاب نبو م ،ل ا ليس من الصواب ادعّاء تشّابه مجيّع التجّارب
ٍ
ً
طبيعية ضمن قاعدة كليّة ،ول شّك
طبيعية كان أو غري
التي خيوضها بنو آدم
يف أن زعم تشاهبها واندراجها حت مقولة واحدة وأصول مشرتكة هو قول بّال
دليل ،إر ل بد من وجود دليل معترب يثب املدع ويف غري ه ه احلالة ل بد مّن
اإلرعان إىل أن جتارب األنبياء خارجة عن نطاق التجارب الطبيعية ول تنّدرج
حت مظلتها ع اإلطالق.
ل شك يف أن حمتوى الوحي وهدفه تغريا بشكل تدرجيي عّ مّر الزمّان،
حي تغري هدفه تناسب ًا مع قابليات النبي وزيادة حتمله ألعباء جتربة النبّوة ،ويف
ه ا السياق قال العام املسلم ابن خلّدون إن هّ ا األمّر هّو السّبا يف كّون
السور وا يات املكية قصرية والسور وا يات املدنية طويلة.
مضمون الوحي ّ حمتّواه ّ والسّور وا يّات القرآنيّة التّي تالهّا النبّي
ص؟ لقومه وبع
حممد ؟

األمور األخرى ّ حسا نظرية التجربة الدينية ّ ل تعّد

ب ا ا وحي ًا ،بل جمرد تفاسري وأخبار جاء هبا إلّيهم عّ ضّوء جتربتّه الدينيّة،

وع ه ا األساس ف ن تغيريها وتطورها وثراء مضموهنا هي أمور ل تدل عّ
تطور رات الوحي ،ألن النتيجة الوحيدة التي تتحصل من زيادة التجربة الدينية
هي قدرة النبي ع ركر تفاسري وأخبار أكثر غن من حي املحتوى ب صوص
جتربته الدينية.
نوضح ه ه احلقيقة بمثال :لنفرض أن أحد العلّامء حتّ يّوم أمّس كّان
يتحدث عن جتربته وي كر لنا تفسري ًا هلا ويطلعنا ع أخبار عنها ،لكنه اليوم بدأ
خيربنا عن ثراء مضمون جتربته ه ه.
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ه ا العام ركر لنا تفسريين ب صوص جتربة واحّدة ،األول تفسّري للنتّائج
التي حصل عليها والثاين تفسري لثراء النتائج التي حصل عليها ،لكن ل يمكّن
اعتبار ثراء النتائج التي حصل عليها ثرا ًء للتجربة ب ا ا ،إر ل توجد هنا سّوى
جتربة واحدة فحسا.
استناد ًا إىل ما ركر فعصحاب نظرية التجربة الدينية ل يمكنهم ادعّاء تطّور
جتربة الوحي ب ا ا عند ثراء مضموهنا.
ص؟ أوجّد لديّه براعّة
من املؤكد أن توايل نزول الّوحي عّ النبّي حممّد ؟

خاصة وجعله قادر ًا ع حتمل جتارب ومسؤوليات أكثر عبئ ًا ،إل أن ه ا األمّر
ل يعني تطور جتربته النبوية ،بل غاية ما يف األمر أنه يّدل عّ خوضّه جتّارب
متنوعة يف ه ا املضامر.

تبعيةُالوحيُللنبيُُ
إحدى النتائج العجيبة التي توصل إليها الّدكتور عبّد الكّريم رسوش ضّمن
مقالته «بسط التجربة النبوية» املسّتوحاة مّن املقابلّة التّي أجر ّا معّه جملّة
«كيان» هي أن الوحي تابع للنبّي ولّيس العكّس ،وقّد أرص عّ رأيّه هّ ا
وحاول تربيره جاهد ًا ،لكنه يف واقع احلّال أخفّق وم يّتمكن مّن طّرح رأي
معقول يف ه ا الصعيد ،حي قال:
ّ
هيُكلُثروتهيُحيثُكاناُمرتكزهُالسااا ُيفُ
ص؟ُ
د ؟
شخصيةُالنبيُحمم ُ
جتاربهُالدينيةُوجتار ُالوحييُفهيُالتيُأو؛دتُهذهُالتجار ُوكاناااُ
ّ
ُهلايُلذاُفكلُبسطُيطرأُعىلُشخصيتهُيس رُعنُحدوثُبسااطُيفُ
مضامر ًا
جتاربهُهذهُ...مم ّاُيعنيُأنّ ُالوحيُكانُتابع ًاُلهُوال ُعكسُليسُصحيح ًا ُُ1.
( )1املصدر السابق ،ص .14
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ثم وضح كالمه ه ا كام ييل:
حينامُنقولُانّ ُالوحيُتابعُللنبيُنقصدُمنُذلإُأنّ ُعمليةُالااوحيُبااذاهتاُ
تابعةُلشخصيتهيُمم ّاُيعناايُأنّ ُمجيااعُالوقااائعُالتاايُشااهدهاُونااالُكشا ًاُ
للحقائقُعىلُأساسهايُتابعةُلشخصاايتهُوتتناساابُمااعُقابلياتااهُالذاتيااةيُ
وكذاُهوُاحلالُبال ُنسبةُعمليةُالوحي ُوهااذاُالماارُعااىلُغاارارُقولناااُانّ ُ
ّ
ةُبرصهيُفكلُانسانُياارتُالشااياءُ
الشياءُالتيُيراهاُاإلنسانُتابعةُحلاس
ّ
ُقوهُأوُضعفُعينيهُوسّلمتهامُأوُمرضهامُ...وهااذاُهااوُحااالُ
يفُرحا ّ
النبيُلكونُآليةُانكشافُاحلقائقُلديهُوسعةُنطاقهاُيتناسبانُبالكاملُمااعُ
قابلياتهُا ُلشخصيةُومرهونتانُهباُُ.
انُ
املقصودُمنُذلإُأنّ ُالوحيُتابعُللنبييُوماانُهااذاُاملنطلااقُملُيتسا َ
للكثريُمنُالنبياءُسوتُنطااُحمدودُماانُعمليا ّ
اةُتلقايُالااوحييُوجتاادرُ
اإلشارهُهناُالُأنّ ُالذ ُيقصدهُأصحا ُالسريُوالسلوكُالروحااانُماانُ
كاُالقابليةُالتامةُعىلُ
مسألةُالكشفُاملحمد ُالتا ّمُهوُأنّ ُشخصيتهُامت ُل
ّ
ّ
ّ
كشفُكلُاحلق ُائقُُ1.ُ ُ...

ه ا الكالم متقوم يف احلقيقة ع األنمورج الكّانطي ،فالفيلسّوف الغّريب
إيامنوئيل كانط قال يف ه ا السياق إن ال هن ليس جمرد جانا منفعل ومتّعثر يف
عملية اإلدرا بحي يمكن ادعاء أنه متلقي بح للمعلومات ،بل هّو فاعّل
مؤثر أيض ًا لدرجة أنه يضي إىل إدراكاته صور ًا خاص ًة؛ والواقّع ليسّ لّدينا
أية جتربة بحتة ،إر يف مضمون كل جتربة هنا عوامل رهنية مّؤثرة ،وعّ هّ ا
األساس فالتجارب تابعة لل هن ومتناسبة معه.
الوحي طبق ًا هل ه الرؤية تابع للنبي ،مما يعني أن ش صّيته رات تّعثري عليّه
( )1جملة كيان ،العدد  ،47ص .10 ّ 9
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ومتناسبة مع مقامه ،ومن ثم فهّو فاعّل وقابّل ّ مّؤثر ومتّعثر ّ واحلقيقّة أن
األنمورج الكانطي يمكن أن يطبق ع جتارب الوحي التّي خاضّها النبّي يف
رحاب استدلل ضمني ،ورلك كام ييل:
 .1التجربة الطبيعية تابعة لش صية الفاعل.
 .2جتربة الوحي تشابه التجارب الطبيعية.
املقدمة األوىل حتكي عن األنمورج الكانطي ،ولو أرعنا بصّوابه وافرتضّنا
متامية املطلوب منها وادعينا أن جتارب النبي تابعة لش صيته ،ففي هّ ه احلالّة
ل بد لنا من اإلرعان إىل املقدمة الثانية واإلقّرار بكّون التجّارب النبويّة عّ
غرار التجارب الطبيعية؛ إل أن الواقع خالف ه ا الدعّاء ألن املقدمّة الثانيّة
غري تامة لكون العتقاد بصواب جتربة الوحي يقتيض العتقاد بكوهنّا خارجّة
عن نطاق الطبيعة ،أي أهنا صتل عن التجارب الطبيعيّة التّي خيوضّها سّائر
الناس؛ وع ه ا األساس ل صواب للمقدمة الثانية التي متسّك هبّا الّدكتور
رسوش لكوهنا غري تامة ول تثب املطلوب.
رأي الدكتور رسوش فيه تناق

رصيّح ،فيّا تّرى لّو أرعنّا بّاألنمورج

الكانطي وطبقناه ع صعيد جتربة الوحي وادعينّا أن الّوحي تّابع لش صّية
ص؟ ،فهل يسو لنا يف ه ه احلالة ادعّاء حتقّق كشّ
النبي حممد ؟

تّام لّه حّني

نزول الوحي عليه؟
املقصود من الكش

التام ال ي أرشنا إليّه هّو أن الواقّع انكشّ

ص؟ ع حقيقته بالتامم والكامل دون أدن نقه ،وهك ا كشّ
حممد ؟

للنبّي
ل يمكّن

أن حيدث له إل عند عدم تدخل ش صيته وقابلياتّه ال اتيّة يف جتاربّه الدينيّة،
ومن املؤكد أن تبني األنمّورج الكّانطي يف هّ ا الصّعيد نتيجتّه عّدم حتقّق
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كش

تام للنبي ورلك ألن إيامنوئيل كانط أكد يف آرائه ع تعثري ش صية النبي

وقابلياته ال اتية ع جتاربه الدينية ،وإثر رلك ل يمكن تصور وجود أيّة جتربّة
دينية حمضة لديه كي تدع قدرته ع امتال كش
أض

إىل رلك فه ا الكالم يتناق

تام.

مع مبدأ عصمة األنبياء مّن أساسّها،

ألن العتقاد باألنمورج الكانطي يقتضّّي اإلرعّان إىل أهنّم م يتمكنّوا عّ
اإلطالق من تلقي الوحي ع حقيقته لكونه تابع ًا لش صيا م.

الدكتورُرسوشُوالنموذجُالكانطيُُ
جتارب الوحي ل موضوعية هلا يف رحاب فلسفة إيامنوئيل كّانط لكّون كالمّه
يتمحور حول مسعلة إضفاء ال هن صور ًا زمانيّة ومكانيّة إىل التجّارب التّي
خيوضها اإلنسان يف عام اخلارج ،وكام هو معلّوم فّال جمّال لطّرح آراء حّول
التجّّارب الشّّهودية وجتّّارب الّّوحي يف رحّّاب أطروحاتّّه الفلسّّفية ألن
اإلنسان ينال مجيع معارفه عن طريق جتاربه احلسية فقط.
ه ا الفيلسوف الغريب يعتقد بعن كل معرفة يناهلّا اإلنسّان جيّا وأن تبّدأ
بتجربة حسية ،ل ا ل توجد أية معرفة مقدمة ع

ما جيربه اإلنسان بحواسه1.

بنا ًء ع ه ا الرأي ل موضّوعية لتجربّة الّوحي يف إبسّتيمولوجيا كّانط
لكوهنا جتربة دينية بالكامّل ،أي أهنّا مرتبطّة بعّام آخّر غّري مّا قصّده هّ ا
الفيلسوف الغريب يف نظرياته ،إر ل تبّدأ مّن عّام احلّس كّام هّو حّال سّائر
التجارب ،ومن ثم ل يمكن أن تتج يف نطاق الزمان واملكان ع اإلطالق.
هنا سؤال أسايس يطرح نفسه يف ه ا الصعيد ،وهّو :ملّارا يصّّر بعّ
(1) Immanuel Kant, Critique of pure reason, translated by Norman Kemp Smith,
Mac Millan, 1993 , p. 41.

«بسطُالتجربةُالُنبوية»ُنسريةُمنُنسجُاخليا ُلُُ❖ُُ369

أصحاب الفكر التنّويري عّ تعصّيل األنمّورج الكّانطي يف األطروحّات
ً
قاطبة بحي يطبقونه ع جتربة الوحي التي خاضها النبي؟
الفكرية
ربام يعتقد هؤلء بعحد أركان إبستيمولوجيا كانط وع أساسّه يّدعون أن
ش صية اإلنسان ّ وبام فيها ش صية النبي ّ وخمتل

الصور القبلية املكنونّة يف

ال هن هلا تعثري ع جتاربه وبام فيهّا جتربّة الّوحي؛ لكننّا يف احلقيقّة حتّ إرا
اعتقدنا بعنمورج كانط اإلبستيمولوجي ،فهّو يف الواقّع ل يشّمل جتاربّه مّن
منطلق اعتقادنا بكوهنا ليس من سنخ التجارب الطبيعية ،ومن ناحيّة أخّرى
فالعتقاد ب وضه ه ه التجارب غري الطبيعية يّّقتيض تفنيّد الّركن األول يف
إبستيمولوجيا كانط والعتقاد بصور إبسّتيمولوجية ل ارتبّاط هلّا بالتجّارب
احلسية .ك لك تّقتيض الوورة تفنيد الركن الثاين لكّون جتّارب النبّي غّري
طبيعية وليس هنا أي دليل يثب سن ية التجارب الطبيعية وغري الطبيعية ،بل
األمر ع العكس من رلك متام ًا ألن ما يرتتّا عّ كّون جتّارب النبّي غّري
طبيعية هو أهنا صتل

عن التجارب الطبيعية وتابعة ألنمورج معريف آخر.

نقدُاالرتباطُاحلوار ُُ
اإلسالم فرض نفسه يف املجتمعات البرشية حاله حال سائر األديان ونبيه عاش
يف املجتمع مثل سائر الناس ،ل لك انتهج مسلك السّالم تّار ًة واحلّرب تّار ًة
أخرى تناغ ًام مع الظروف التي تستجد ع السّاحة الجتامعيّة ،فكّل جمتمّع
برشي طوال مسريته عاد ًة ما يواجّه ظروفّ ًا جديّد ًة تطّرأ يف رحاهبّا أحّداث
ص؟ مواق
جديدة ،ل ا اص لنبي حممد ؟

تتناسا مع كل ظرف مر به املسّلمون؛
الظّروف

بنا ًء ع رلك نتسائل قائلني :ما هي طبيعة ارتباط اإلسالم بم تلّ
ص؟ إزاء ظّرف اجتامعّي
الجتامعية؟ وما هي املواق التي اص ها النبي حممّد ؟
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مستجد؟ فيا ترى هل كّان ارتبّاط النبّي واإلسّالم بّالظروف الجتامعيّة يف
رحاب عالقة متبادلة أو أن العالقة بني الطرفني كان من نوع آخر؟
املقصود من العالقة املتبادلة أو التي توص باحلوارية هّو أن اإلسّالم أثّر
ع الظروف الجتامعية وأضاف هلا قضّايا إسّالمية ويف احلّني راتّه اكتسّا
منها بع

األسس الجتامعية ،وثمرة ه ا الرأي هّي رضورة العتقّاد بعّدم

ثبوت حمتوى الرشيعة اإلسالمية لكون شت الظروف الجتامعيّة أثّرت عليّه
وأضاف إليه أشياء أخرى.
الدكتور عبد الكريم رسوش ادع ه ه العالقة معتّرب ًا أن عالقّة اإلسّالم
ومواق

ن
حوارية ،وهّ ا يعنّي أن
ص؟ وجتاربه بالظروف الجتامعية
النبي حممد ؟

ولوج النبي يف املجتمع ع غرار ولّوج أسّتار يف الصّ

الّ ي يّدرس فيّه،

وحسا املتعارف فكل أستار لديه علم إمجايل باملواضيع التي ينبغي لّه طرحهّا
ع تالم ته ،وه ا املقدار من املسائل العلمية ثاب يف رهنّه ،لكّن املعلومّات
التفصيلية التي ترتتا ع ه ه املعلومات اإلمجالية غري راس ة يف رهنه ،لّ ا ل
يعلم بدقة ما ال ي سي كره هلم من جزئيات أخرى خالل تدريسّه ،إل أهنّا يف
واقع احلال رات تعثري بالغ ع عملية التدريس؛ وك

ص؟
ا هو حال النبّي حممّد ؟

يف أمته ،ل ا حينام نقول إن الدين عبارة عن أمر برشي ل نقصد مّن رلّك نفّي
قدسيته ،بل قصدنا هو أن النبي يبع من بني الناس وحيّ و حّ وهم ...ومّن
ه ا املنطلق ينتهج مسلك احلرب تار ًة ومسلك السالم تار ًة أخرى ...وخالصة
الكالم هي أن الدين عبارة عن سلسلة من املواق
وتعرخيي ًا وخمتل

التي اصّ ها النبّي تّدرجيي ًا

أشكال التعامل التي قام هبا يف جمتمعه1.

( )1عبد الكريم رسوش ،بسط جتربه نبوي (باللغة الفارسية) ،ص .19 ّ 17
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قبل أن نتطرق إىل نق

أو تعييد ه ا الّراي نّرى مّن األنسّا أولً بيّان

معن العالقة احلوارية بشكل دقيق ،ويف ه ا السياق ن كر نفّس املثّال السّابق
ّ األستار والتالم ة ّ كي يتضح املوضوع بنحو تام:
ً
مسّعلة رياضّية عّ تالم تّه الّ ين راحّوا
 .1لنفرض أن األستار طرح
يسعلونه حوهلا وهو بدوره جييا عن أسئلتهم ،وبعد أن حلها هلم سّعلوه
عن جمال تطبيقها العميل ف كر هلم بع

املوارد التي تطرق رهنه.

 .2لنفرض أن هّ ا األسّتار ركّر لتالم تّه نظريّة رياضّية جديّدة لكّن
بعضهم يفندها وهو بدوره يدافع عنها عرب إضافة قيود جديّدة إليهّا إىل
جانا بع

املّداليل املتغّرية؛ وهكّ ا يتواصّل النقّاش بيّنهم إىل أن

يصورها هلم بعسلوب منطقي متكامل.
إرن ،األستار هنا اعتمد يف آن واحد عّ ثوابّ ومتغّريات هبّدف طّرح
الصيغة النهائية للنظرية.
رغم دللة املثالني امل كورين يف ظاهر احلال ع وجود عالقة حواريّة بّني
األستار وتالم ته ،لكن حينام نمعن النظر فيهام ندر وجّود اخّتالف جّ ري
مسعلة ً
ً
ثابتة ّ رات مضّمون ثابّ ّ
بني الطرفني ،ففي املثال األول درس األستار
ل تغيري له ع اإلطالق بحي يبيق طوال درسه يوضح ثواب متفّق عليهّا
يف رحاب رشح وتفسري هلا وبيان ملجال تطبيقها؛ وهنا م حتدث حركّة تدرجييّة
ع صعيد تنامي مضموهنا لكون املضمون واحد ًا وثابت ًا .وأمّا يف املثّال الثّاين
ً
ً
ثابتّة ّ رات مضّمون ثابّ ّ لكّن
نظريّة
فع الرغم من أن األسّتار طّرح
تالم ته أشكلوا عليها وحاولوا تفنيدها ،ل لك اضطر ألن يضي

إليهّا قيّود ًا

ً
ثابتة ومتغري ًة كي يبلورها هلم بصّيغتها النهائيّة يف إطّار منطقّي تّام وكامّل؛
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وه ا يعني عدم وجود مضمون ثاب طوال الدرس ،بل حدث حركة تدرجيية
هبدف تثبيته.
نستش

من الختالف املوجود بني املثالني أن األول ل حيكّي عّن عالقّة

حوارية حقيقية ،يف حني أن املثال الثاين يدل ع رلّك ألن الرتبّاط احلّواري
احلقيقي ل وجود فيه ملضمون ثاب وكل ما حيدث يف رحابه عبّارة عّن تبّادل
بني الطرفني ّ أخ ورد ّ واجلدير بالّ كر هنّا أن الظّروف يف هّ ا النّوع مّن
احلوار متنح املضمون ً
جهة حمددةً ،لكن ل تعثري هلّا يف الرتبّاط احلّواري غّري
احلقيقي ،أي أهنا ل حتدد املضمون ول متنحه أية وجهة تّ كر ،بّل غايّة مّا يف
األمر أهنا تساعد ع تفسريه وبيان جمالت تطبيقه.
استناد ًا إىل مضّمون هّ ين املثّالني نطّرح السّؤال التّايل :هّل اإلسّالم
ص؟ كان بينهام ارتباط حواري حقيقي مع الظروف التعرخيية
وجتارب النبي حممد ؟
والجتامعية أو أن الرتباط احلواري بينهام م يكن حقيقي ًا؟

اإلسالم جاء برسالة واضحة املعام للبرشية ،وهّ ه الرسّالة التّي محلهّا
النبي حممدص؟ رات مضمون ثاب تم تعيينّه مسّبق ًا بحيّ م يتغّري مطلقّ ًا
يف شت الظروف الجتامعية والتعرخييّة التّي واجههّا املجتمّع اإلسّالمي،
لكن غاية ما يف األمر طرأت ظروف استغلها النبّي لبيّان مضّمون التعّاليم
اإلسالمية لقومه بشكل أفضل ،ل ا فاألحداث التي مر هبا املجتمع اإلسالمي
واملواق

التي اص ها النبي م تتم

عن حمء سّوى طّرح تفسّري ورشح

لرسالة السامء.
ص؟ م تكّن يف مّوازاة مّا يتلقّاه مّن
اجلدير بال كر هنا أن سرية النبي حممد ؟
وحي السامء ،بل بادر إىل توضيحها وتفسري مضامينها للناس وتطبيق تعاليمهّا
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بشكل عميل وركر ما جيدر هبم فعله إزاء كل أمر مستجد يطرأ ع السّاحة ،إل
أن بع

األحداث اهلامشية غري املؤثرة ع عملية تفسري الوحي كان تطرأ يف

رحاب املجتمع اإلسالمي بني الفينة واألخرى ،مثل مسعلة التهمة التي وجه
ص؟ وما شاكل رلك 1،فهي جمرد حادثة هامشية ل تعثري
إىل إحدى زوجات النبي ؟
هلا ع مضمون الرسالة اإلسالمية.
استناد ًا إىل ما ركر يبدو أن مضمون املثال األول أكثر شّبه ًا بطبيعّة ارتبّاط
ص؟ بالظروف التعرخيية والجتامعية ،لكن مع رلك
اإلسالم وجتارب النبي حممد ؟
هنا اختالف أسايس يف ه ا املضامر ،فش صّية النبّي صتلّ عّن ش صّية
األستار بكل تعكيد ألنه كان قادر ًا ع التمييز بني املؤمن احلقيقي واملنّافق بكّل
دقة من منطلق امتالكه عل ًام بالغيا ،إر كان ش صيته ملكوتية تتجاوز نطّاق
القوانني املادية ،ل ا رغم أنه عاش كسائر الناس إل أن باطنه كّان مرتبطّ ًا بعّام
آخر وبحقائق مطلقة.
ص؟ كان يترصف بشكل طبيعّي بحيّ
إرن ،ع الرغم من أن نبينا الكريم ؟
ل يوحي للناس دائ ًام أنه يمتلك يف باطنه قابليات غّري طبيعيّة وعلّ ًام بالغيّا،
لكن كلام اقتضّ الوّورة كّان يعتمّد عّ احلقّائق الغيبيّة ألجّل تغيّري
األوضاع لصالح رسالة السامء وتعاليم دينّه ،وهّ ا يعنّي أن جتاربّه م تّرتبط
بالظروف الجتامعية والتعرخيية ارتباط ًا حواري ًا حقيقي ًا.
( )1قال تعاىل :؟<إ ان ااَّل ا
ِين
ِ
ُْْ ا ْا ا ا ا ْ ْ
ِن
م
مِنإم ما اتتسِ
اإثمِ
ِ

ا ية تدل ع أن بع
إلحدى زوجاته.

ْ ْ ُ ْ ا ْ ُ ْ ا ا ْ ا ُ ُ ا ا ا ُ ْ ا ْ ُ ا ا ْ ا ُ ْ ُ ِّ ْ
ا
اإف ِ
اؤ ا ب ِ ِ
ك عفبة مِنكم َل َتسبوه َشا لكم بل هو هري لكَم ِلَِّ امَ ِر ٍ
ا ا ا
ا ا
ااَّلِي اوَّل ت ْ اِْب ُه م ِْن ُإ ْم َُل اعذاب اعرِ يم ؟> (سورة النّّور ،ا يّّة  .)11هّ ه

ص؟ فوجهوا م ًة مفّّرتا ًة
املنافقني حاولوا تشويه سمعة النبي حممد ؟
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اإلسّلمُحركةُتأرخييةُجمسمةُُ
ّ
الدكتور عبّد الكّريم رسوش أكّد عّ أن الرتبّاط احلّواري بّني اإلسّالم
والظروف التعرخيية والجتامعية عبارة عن معرب نمر من خالله لتحصيل نتيجّة
أخرى ،حي سع جاهد ًا إلثبات ه ا الرأي ال ي يرتتا عليّه ّ عنّد ثبّوت
حوارية ه ا الرتباط ّ أن اإلسالم ل يعترب جمرد كتاب أو جمموعة مّن األقّوال
فحسا ،ومما قاله يف ه ا املضامر:
اإلسّلمُليسُجمردُكتا ُأوُجمموعةُمنُالقوالُوانّامُعبااارهُعاانُحركااةُ
ّ
مُملهمةُك ّلفُ ُهباُالنبييُفهوُبسطُتأرخييُلتجربةُنبااوهُ
تأرخييةُوتأريخُجمس
ّ
ّ
امُ
تدرجييةُاحلدوثيُلذاُشخصيةُالنبيُهيُاملحورُاالرتكاز ُفيهُوماانُثا ّ
فهيُمت ّث ّ
ُيشءُمنحهُاهللُلألمةُاإلسّلميةُوالدينُبدورهُيرتكزُعليهايُ
لُكل
ّ
ي ُُُ1.
أ ُأنّ ُالدينُعبارهُعنُجتار ُباطنيةُوخار؛يةُخاضهاُالنب ُ

ركرنا آنف ًا أن نظرية ه ا املفكر تنطبق ع املسيحية أكثّر مّن انطباقهّا عّ
اإلسالم ،إر نستش

من كالمه أن التعاليم املسّيحية أكثّر جّال ًء يف منظومتّه

ع؟ هّي املحّور
؟
الفكرية من التعاليم اإلسّالمية ،ألن ش صّية النبّي عيسّ
الرتكازي يف الديانة املسّيحية وكّل حمء لّدى النصّارى يّدور حّول هّ ه
الش صية ،ل ا جتاربه هي األصل واألسّاس لّدهيم ولّيس كّالم اهلل ّ أفعالّه
الكالمية ّ كام هو ملحوظ يف معتقدا م؛ بيّنام اإلسّالم خيتلّ

بالكامّل مّن

منطلق أن كّالم اهلل املتمثّل بّالقرآن الكّريم هّو املحّور الرتكّازي والنبّي
ص؟ واسطة وحي بينه وبني عباده ،فهو البشري النّ ير الشّاهد كّام وصّفه
حممد ؟
القرآن هب ه األوصاف وغريهّا ،وجتّدر اإلشّارة هنّا إىل أن األوصّاف التّي
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وص هبا نبينا وسائر األنبياء يف القرآن كلها تدل ع أهنم وسطاء وحي.
ً
دينيّة،
الدكتور رسوش ادع أن مباحثه التي طرحها يف ه ا السياق ليس
لكن الواقع ع خالف ه ا الدعاء لكون مباحثه متعثرة باملسيحية غاية التعثري،
ل ا ليس من الصواب اعتبارها غري دينية بالكامل.
ل شك يف أن جتاهله حلقيقة أن اإلسالم يتمحور حول كّالم اهلل عّز وجّل
قد أثر ع آرائه غاية التعثري ،فقد رفّ

كونّه جمموعّة مّن األقّوال واعتّربه

ص؟.
حركة تعرخيية وتعرخي ًا جمس ًام ملهمة كل هبا النبي حممد ؟
اإلسالم نشع يف باطن الظروف الجتامعية ويف رحاب تبادل تعرخيي ،وهّ ه
الولدة كان تعرخيية وتدرجيية ،فهو عنّدما أعلّن عّن وجّوده م يطلّا مّن
الناس أن يعملوا بكتاب مؤل

مسبق ًا حسا فهمهم ملضّمونه ،وإنّام جّاءهم

برسالة رات مضمون ثاب وأما األحّداث والظّروف التعرخييّة فهّي م تكّن
سوى وسيلة مهدت األرضية املناسبة لتفسري تعاليمه وبيّان حقائقّه وتطبيقهّا
ع أرض الواقع؛ لّ ا فالّدكتور رسوش يف واقّع احلّال جتّاوز احلّدود عّ
صعيد بيّان تفاصّيل الرتبّاط احلّواري احلقيقّي وغّري احلقيقّي ،ويف هنايّة
املطاف م يفلح يف إثبات املطلوب.
أض
معام بع

إىل رلك فالرسالة التّي جّاء هبّا اإلسّالم للبشّّر قّد اتضّح
أجزائها بشكل تدرجيي وع مّر الزمّان مّع رسّوحي مضّموهنا

وثبوتّّه بحيّّ م تطّّرأ عليهّّا أيّّة تغيّّريات يف رحّّاب شّّت الظّّروف
الجتامعية والتعرخيية.

تأرخييةُالنصُالقرآنُُ
ّ
عندما نتحدث عن الظهور التدرجيي لهلسالم فنحن يف الواقّع نتحّدث أيضّ ًا
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عن تكامل مضمون كتاب اهلل بشكل تدرجيي ،لكن ليس املقصود من رلك نفي
حقيقة نزوله الدفعي ،بل نقصد أن املسلمني األوائل اسّتمعوا إىل آياتّه بشّكل
تدرجيي لكون نزوهلّا كّان هبّ ا الشّكل وفقّ ًا لشّت الظّروف واملقتضّيات
ص؟ طّوال فّرتة بعثتّه املباركّة
الجتامعية والتعرخيية ،حي تالها عليهم النبّي ؟

رغم أن القرآن الكريم نزل عليه ً
دفعة واحدةً؛ ومن ه ا املنطلق تلق املسّلمون
نص ًا ديني ًا نشع بشكل تدرجيي.
إرن ،القرآن الكريم وفق ه ا املعن عبارة عن نه تعرخيي ،ومن املعلّوم
أن تعرخيية كل نه تعني نشعته وفق ًا للظروف واألوضاع التعرخيية ّ الزمانية ّ
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هّ ه امليّزة ل تنطبّق عّ مجيّع النصّوص ،إر ل
يمكن اعتبار كل نه بكونه تعرخيي ًا ،مث ً
ال لو دون أحد املّؤلفني كتابّ ًا طّوال
فرتة زمنية معينة دام عدة سنوات ،فه ا الكتاب يعتّرب تعرخييّ ًا مّن حيّ
تدوينه ع مر الزمان لكنه ليس ك لك حسا املعن ال ي حتدثنا عنه ،حيّ
م حيدث تداول أو تبادل بني نصه والظروف الجتامعية ،بيّنام الّنه القّرآين
ساق كالم ًا تناسب ًا مع كل حّدث شّهده املجتمّع يف عّّرص النّزول ،أي أن
كالمه مرتبط بتلك األحداث.

الّّدكتور عبّّد الكّّريم رسوش بسّّبا إخفاقّّه يف التمييّّز بّّني الرتبّّاط
احلواري احلقيقي وغري احلقيقّي بواقّع املجتمّع اإلسّالمي والظّروف التّي
اكتنفته ،وإثر خلطه بينهام كام ركرنا آنف ًا ،قال ما ييل:
ُالنبيُعمرُأكثرُووا؛هُحوادثُأكثاارُفااّلُشا ّ
اإُيفُأنّ ُجتاربااهُ
ُ...ولوُأنّ
ّ
لنبويةُتزايدتُواثرُذلإُلصبحُحجمُالنصُالقرآنُأكثرُبكثريُمم ّااُهااوُ
ُا
ّ
لديناُاليومُ.هذاُاملوضوعُذكرتهُسابق ًاُلكنُملُي همهُالبعظُوملُيطيقوهُُ.
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منُالد ّلةُعىلُماُذكرتُقصةُعائشةيُفياُترتُلااوُملُيتهمهاااُالاابعظُ
آنذاكُبعّلقةُغريُشعيةُمعُر؛لُآخاارُهاالُكااانُماانُاملمكاانُأنُتناازلُ
ا ياتُالولُمنُسورهُالنور؟!ُولوُأنّ ُحر ُالحاازا ُملُحتاادثيُهاالُ
كانُمنُاملمكنُأنُتنزلُسورهُالحزا ؟!ُُُ1.ُ ...

املقصود من كون القرآن نص ًا تعرخيي ًا هو أنه ظهر بشكل تدرجيي تناسب ًا مع
الظروف واألوضاع الجتامعية والتعرخيية ،لكن ه ا ل يعنّي وجّود ارتبّاط
حواري حقيقي لهلسالم مع ه ه الظروف واألوضاع ،وعّ هّ ا األسّاس
ليس من الصواب ادعاء أن رسول اهللص؟ لو عمر أكثر وواجه حّوادث أكثّر
ألصبح حجم القرآن الكريم أكرب مما هو عليّه اليّوم ،أي ربّام نزلّ آيّات
أخرى تناسب ًا مع األحداث اجلديدة املفرتضة .ه ا الكالم سّقيم ول أسّاس
له من الصحة ،ألن رسالة القرآن ثابتة ل يمكن أن يطرأ عليهّا تغيّري مطلقّ ًا
رغم طروء تغيريات ع قضايا هامشّية مرتبطّة هبّا ،فهّو نّه مقّدس ل
وجود لرتباط حواري حقيقّي لّه مّع الظّروف الجتامعيّة والتعرخييّة يف
عّرص نزوله ،ومن ثم م تؤثر أو تسفر عن تغيري مضمونه ،بل غاية ما يف األمر
أن الرتباط احلواري كان غّري حقيقّي ،لّ لك اقترصّ تعثريهّا عّ قضّايا
هامشية فيه بحي تطرق إىل احلدي عنها أو أنه أشار إىل أساليا جديّدة يف
كيفية بيان ه ه القضايا اهلامشية وتفسريها.

البنيةُالسياسيةُيفُاإلسّلمُُ
الختالف بني الرتبّاط احلّواري احلقيقّي وغّري احلقيقّي جّ ري يف واقّع
احلال ،وهل ا السبا أسفر اخللط بينهام يف مقالّة «بسّط التجربّة النبويّة» عّن
( )1عبد الكريم رسوش ،بسط جتربه نبوي (باللغة الفارسية) ،ص .20
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حدوث أخطاء فادحة فّيام ركّر الّدكتور رسوش ،أحّدها ادعاؤهّا أن البنيّة
السياسية لهلسالم م تنشّع مّن راتّه ومرتكزاتّه األساسّية ،بّل نشّعت جّراء
مواجهة املسلمني خمتل

الظروف واألوضاع الجتامعية والتعرخيية.

الرأي ال ي تبناه ه ا املفكر ّ كام ركرنا ّ فحواه أن الظروف التي طّرأت يف
املجتمع اإلسالمي هي التي بلورت واقعه السيايس ع ضوء ارتبّاط وتبّادل،
حي أضّف إىل اإلسّالم أسسّ ًا ومرتكّزات عّ شّت الصّعد السياسّية
والقتصادية وغريها ،ل ا كان معاملّه يف هّ ه املجّالت ول سّيام يف املجّال
السيايس تتبلور تدرجيي ًا تزامن ًا مع نشاطات النبي السياسية ،فكلّام واجّه النبّي
ظرف ًا سياسي ًا زادت معام اإلسالم السياسية وكلام واجّه ظرفّ ًا اقتصّادي ًا زادت
معام اإلسالم القتصادية ،وهك ا بالنسبة إىل سائر املجالت.
إرن ،كام أن الشهيد الشيخ مرت ،مطهري اعترب العبوديّة أمّر ًا قّد فّرض
ع اإلسالم ،ك لك الدكتور رسوش اعترب السياسة قّد فرضّ عليّه أيضّ ًا،
ً
سياسية ل لك نشّعت يف ديّنهم مبّادئ سياسّية،
ألن املسلمني واجهوا أحداث ًا
ولول رلك ألصبح دين ًا غري سيايس بالكامل حاله حال املسيحية 1.ه ا الدعّاء
باطل ً
مجلة وتفصي ً
ال ول حيكي مطلق ًا عن واقع البنيّة السياسّية لهلسّالم ،إر م
يكن هنا أي ارتباط حواري حقيقي لّه مّع الظّروف واألوضّاع السياسّية
والجتامعية ،ويف ه ا السياق نطرح ع صاحا ه ا الدعاء السؤال التايل :يّا
ع؟ ويغ
؟
ص؟ أن حي و ح و النبي عيس
ترى أم يتمكن النبي حممد ؟

النظر عّن

ع؟ م يكّرتث بالشّؤون
؟
تعسيس حكومة؟! طبع ًا ع افرتاض أن النبي عيسّ
السياسية وتغاىض عنها بالكامل.

( )1املصدر السابق ،ص .24 ّ 21

«بسطُالتجربةُالنبوية»ُنسريةُمنُنسجُاخليا ُلُُ❖ُُ379

الظاهر من األحداث التعرخيية يف عرصّ صّدر اإلسّالم هّو عّدم وجّود
رضورة ألن يلج اإلسالم يف عام السياسة ،لّ

ص؟
ا كّان بمقّدور النبّي حممّد ؟

جتنا احلروب التي اندلع ويعيش هو واملسّلمون بّعمن وسّالم إىل جانّا
سائر الناس ،فقد استطاع أن يدعوهم لنب القتال مع الكفار واملرشكني كام فعّل
ع؟.
؟
النبي عيس

إرن ،ما هي الوورة التي دع النبي ألن خيوض حروب ًا مع أعدائه؟
اجلدير بال كر هنا أن مسّعلة العبوديّة صتلّ عّن ارتبّاط اإلسّالم بعّام

السياسة لكون تعاليمه من بادئ األمر م حتفز ع استعباد الناس ،بّل فرضّ
عليه يف تلك ا ونة ،لكنه يف الواقع ولد سياسي ًا وبقي ك لك ع مّر العصّور،
ص؟ بقضايا سياسية هامشّية خّالل حياتّه
وه ا هو السبا يف عدم اكتفاء النبي ؟
املباركة ،بل بادر إىل تعسيس حكومة تدير شؤون دولة متكاملة املعّام بحيّ م
يغفل عن أي مبدأ سيايس وم يتجاهل أي أمر يف ه ا الصعيد.
هنا سؤال نطرحه ع دعاة العلمنة يف العرص احلدي  ،وهو :ملارا بّات
اإلسالم معضل ًة أساسي ًة أمام دعّاة العلمنّة وعرقّل مسّاعيهم؟ السّبا يف
رلك طبع ًا يعود إىل أن اإلسالم ولد سياسي ًا وبقّي كّ لك عّ مّر العصّور
بحي م يستسلم للنظرية العلامنية ع اإلطالق ،فهو دين خمتلّ

عّن تلّك

األديان التي انجرف يف تيار العلمنّة وبقّي حمافظّ ًا عّ مبادئّه األساسّية،
ل لك حتول إىل عقبة أساسية أمّام هّ ا التيّار اجلّارف الّ ي اجتّاح العّام
املعارص من أقصاه إىل أقصاه.

الدينُجتربةُباطنيةُوخار؛يةُللنبيُُ
ص؟ طوال سريته املباركة كان لديه جتّارب باطنيّة
نبي الرمحة حممد بن عبد اهلل ؟
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وخارجية ّ عملية ّ حي كان يتلق الوحي يف رحاب جتارب باطنية ،وخّالل
جتاربه اخلارجية واجه الكثري من األمور مثّل احلّرب والسّالم وإدارة شّؤون
املسلمني وما إىل رلك من أعامل أخرى.
ص؟ الباطنيّة
بنا ًء ع ما ركر هل يمكن اعتبار الدين صور ًة لتجّارب النبّي ؟
واخلارجيّة؟ أي هّل صّحيح مّا ادعّّاء الّدكتور عبّد الكّريم رسوش هبّ ا
اخلصوص ضمن مقالته «بسط التجربة النبوية»؟
ص؟ الباطنيّّة
املقصّّود مّّن كّّون الّّدين جمّّرد انعكّّاس لتجّّارب النبّّي ؟
واخلارجية ما ييل:
ص؟ وجتّارب
 .1الوحي ليس كالم ًا ،بل هو حّالت اكتنفّ النبّي حممّد ؟
باطنية راودته ،وه ا األمر يرسي ع الدين بعرسه.
ص؟ م تقترص ع «جتربة اهلل» ،أي أهنّا
 .2التجارب التي خاضها النبي حممد ؟
م تكن جمرد ارتباط به تعاىل ع ضوء حتصيل معلومات واسّتامع أوامّر
تلق إليه عن طريّق الّوحي ،بّل هّ ه التجّارب كانّ عّ ارتبّاط
حواري مع شت الظروف واألوضاع السياسية والجتامعية ،وإثر رلّك
فكل جتربة واجهها م تكن سوى انعكاس هل ه الظروف واألوضّاع ،ثّم
شيئ ًا فشيئ ًا ترس
ه ا الكالم خيتل

تداعيا ا لتصبح جزء ًا من الدين ّ اإلسالم ّ .
عن قول من قال إن الدين عبّارة عّن حقّائق اكتسّبها

ص؟ من عند اهلل عز وجل عّ ضّوء «جتربّة اهلل» ومّن ثّم فّ ن سّلوكه
النبي ؟
وكالمه عبارة عن تفسري هلا وبيان ملّوارد تطبيقهّا ،ممّا يعنّي أن الّدين يّرتبط
ارتباط ًا بنيوي ًا بتجاربه اخلارجية.
الختالف بني الرأين املشار إليهام حيكّي عّن أن كّل واحّد مّنهام يصّور
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ص؟ حسّا الّرأي األول هّي
الدين بشكل خمتل عن ا خر ،فتجارب النبّي ؟
املحّّور الرتكّّازي يف اإلسّّالم ،ول فّّرق يف رلّّك بّّني جتاربّّه الباطنيّّة
واخلارجية؛ يف حني أن أصحاب الرأي الثاين يؤكدون ع كون ه ه التجّارب
ل ارتباط هلا ب ات اإلسالم وحقيقته الثابتّة لكّون النبّي يتلقّ حقّائق عّن
طريق الكّالم أو عّرب وسّائط أخّرى ضّمن جتاربّه الباطنيّة ،إل أن جتاربّه
اخلارجية عبارة عن تفسري هلّ ه احلقّائق الكالميّة أو غّري الكالميّة ،وأحيانّ ًا
تتضمن بيان ًا لكيفية تطبيق كل حقيقة يتلقاها بشكل عميل.
ع ضوء ما ركر نتسائل قائلني :ما الّداعي ألن نعتّرب الّدين ّ اإلسّالم ّ
ص؟؟ فهّل هنّا مسّو لتفنيّد احلقّائق
عبارة عن جتارب خاضها النبي حممد ؟
الدينية الكالمية وغري الكالمية وزعم أنه جمرد جتارب خاضها النبّي وحّالت
اكتنف ش صيته؟
ما يدعو للعجا أن املفكرين والباحثني املسيحيني املدافعني عن الالهّوت
الليربايل خالل القرن السابع عرش ،اعتربوا الدين جمرد جتربة دينية ،وع الّرغم
من توايل النقد ع ه ا الرأي وكثرته من تلك ا ونة وحتّ عرصّنا احلّارض،
إل أن الدكتور عبد الكريم رسوش تبناه مؤخر ًا عّ ضّوء زعمّه أن اإلسّالم
ص؟؛ حيّ
ليس سوى التجارب الباطنية واخلارجية التي خاضّها النبّي حممّد ؟
طرح ه ا الرأي ضمن مقالته التي أرشنا إليها مؤكد ًا عليه كعقيدة تبناها ولّيس
جمرد رأي فحسا ،ويف ه ا السياق بالغ يف طرحه.
ل شك يف أن الرأي امل كور ل يتناسا مع واقع اإلسالم ع اإلطالق ول
يمكن زعمه يف أية من تعاليمه السمحاء ،فقد قال تعاىل يف سورة آل عمران:

اْ ا ا ْ ْ اْ
ُ ُ اا ْ ا ا ا ُ ا ْا اْ ُ
ا ُاا ا ُ
< ا ما ُممي إَِل ارسول قي ه َ مِن قب ِ ِه الرسل أفإِن ما أ ْ قتِل انق بَت ْم
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نستش

ا ا ًْ ا ا ْ
اا ا ْ ا ُ ْ ا ْ اْا ْ اا ا اْ اا ْ ا ُ
لَع أعقابِكم ا من ينق َِِ لَع عقِبيَ ِه ف َن ي ا َ الل شََئا اسَيج ِزي
ا ا ا ا ُ ُ ا ِّ ْ ا ُ ْ ا
ُ ا
الرسَول ب َم مَا أنَ ِزل
الل الشات ِِر ان>يُ1وقالُيفُسورهُاملائده<ُ:يا أيإَا
ا ْ ا ْ ا ِّ ا
ك>ُُ2.
إَِلك مِن رب

من هاتني ا

ص؟
يتني أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل نبيه الكريم حممّد ؟

ً
واسطة بينه وبني عباده ومبعوث ًا هلم ،حي كلفه بتبليغهم حقّائق ثابتّة أنزلّ

إليه عن طريق الوحي ،وه ا األمر يعني أن الدين ّ اإلسالم ّ ليس جمموعة من
التجارب الباطنية واخلارجية التي خاضها بشكل ش يص ،بل هو حامل رسالة
اإلسالم ومبلغها لبني آدم ،ومن ثم فجميع احلقّائق التّي جّاء هبّا منزلّة مّن
السامء وليس من عنده.
تفسري آية إكامل الدين هو من مجلة اهلفّوات التّي وقّع هبّا الّدكتور عبّد
الكريم رسوش ،فقد فرس مضموهنا وفق تفسري يتناق
ْ

ا ْ ْ

ا ُ

ا ُ

مع الواقع حينام قال:

ُ...وهذهُا يةُ ؟< ا
اَل ْو ام أك ام َُ لك ْم دِينك ْم ؟>ُ3حتكيُعنُاكاااملُُالاادينُيفُ

ُأناهُيتضاامنُاحلاادّ ُالقا ّ
أدنىُمستوتُفقطُوليسُيفُأعّلُمسااتوتيُأ ّ
الُ
اورُتاادرجييُ
هلدايةُالناسيُيفُحنيُأنّ ُاحلدّ
ُالكثرُرباامُحي ُادثُضاامنُتطا ّ
ّ

لإلسّلمُوبسطُتأرخييُالحقُلهُُ4.ُ ُ...

صحيح أن التفكيك بني احلدين األدن واألعال وبيّان املقّدار الّالزم مّن
احلد األدن يعد أمر ًا صائب ًا ول ضري فيه ،إر من املمكّن أن اهلل سّبحانه وتعّاىل
أتاح لبني آدم املستوى األدن ال ي يفّي بّالغرض أو األعّال كّي هيّدهيم إىل
( )1سورة آل عمران ،ا ية .144
( )2سورة املائدة ،ا ية .67
( )3سورة املائدة ،ا ية .3
( )4عبد الكريم رسوش ،بسط جتربه نبوي (باللغة الفارسية) ،ص .24
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سواء السبيل ،لكن مصطلح «إكامل» يدل ع املستوى األعال فحسا ول يراد
منه األدن واألقل بكل تعكيد.
إرن ،اإلكامل حيكي عن مفهوم دال ع احلد األعال وع هّ ا األسّاس ل
يسّتعمل إل لوصّ

تلّك احلّالت التّّي تبلّغ ررو ّا وتصّل إىل الدرجّّة

القصوى من التكامل ،وه ا هو السبا يف عّدم اسّتعامهلا للدللّة عّ احلّد
األدن ع اإلطالق ،فع سبيل املثال لو سعلنا شّ ه عّن خصّائه أحّد
الناس ونحن ل نمتلك سوى معلومات قليلة عنه ،ل يمكننا حينئ ٍ ادعّاء أننّا
ركرنا له أشياء تلبّي رغبتّه وتشّبع تطلعّه ممّا كّان يرتقّا يف سّؤاله ،أي أن
إخبارنا له ليس كام ً
ال بحي ل يكتمل إل إرا منحناه أكرب قدر من املعلومّات.
ه ا الكالم يعني عدم تناسق اإلكامل مع احلد األقل ،ومن ثم كّل مّن يفّّرسه
بكونه دا ً
ل ع رلك فهّ ا التفسّري يف احلقيقّة فيّه تنّاق
ٍ
بوجه.
التغايض عنه

رصيّح ل يمكّن

الدعاء ا خر ال ي طرحه ه ا املفكّر يف مقالّة «بسّط التجربّة النبويّة»
وأكد عليه بشكل مبالغ فيه ،هو أن املهمة التّي كلّ

ص؟ قّد
هبّا النبّي حممّد ؟

انته لكن مع رلك ما زال املجال متاح ًا خلوض جتربة نبوية.

طرح ه ا الدعّاء يف مقالتّه املّ كورة ضّمن مباحّ زاخّرة بالتالعّا
باحلقائق ع ضوء ما ييل:
ص؟ ضمن جتاربه الدينيّة الباطنيّة
 .1الوحي جمرد جتربة خاضها النبي حممد ؟
واخلارجية.
 .2التجارب النبوية من شعهنا أن تبسط بحي من املمكن أن يتسّع نطاقهّا
وتتطور.
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 .3إكامل الدين بمعن اكتامل التجارب النبوية.
ه ه املزاعم كام هو واضح منها قد طرحّ عّ أسّاس فكّرة أن جتّارب
النبي هي رات الدين اإلسالمي وتتص

ب مكانيّة البسّط وتّرتبط بّالظروف

األجتامعية والتعرخيية ارتباط ًا حواري ًا؛ ل ا يرتتا ع كّل رلّك رضورة القّول
بعن ه ه التجارب هلا القابلية ع أن جتاوز ش صية النبي بحيّ تتبلّور لّدى
الشعراء والفنانني وغريهم.
أول حمء يتبادر إىل الّ هن مّن الدعّاء املّ كور هّو أن كّل مّن سّوى
ص؟ كالشعراء والفنانني ،ب مكاهنم أن يقوموا بام قاموا به ع صعيد النبّوة،
النبي ؟
أي هلم القدرة ع خوض جتارب نبوية ،لكن مارا يقصد الّدكتور رسوش مّن
ه ا الكالم؟ أي كي

يمكن وص

جتربتهم النبوية املزعومة؟ فام هّي معاملهّا

األساسية ومارا سيقدمون للبرشية؟
ص؟ كام هو معلوم ليس من سنخ واحد ،بل متنوعة وحّدث
جتارب النبي ؟
يف شت املجالت ،إر منها ما هو مرتبط بالوحي ومنها مّا هّو مّرتبط بقضّايا
أخرى ل عالقة هلا بالوحي؛ كام أن انتهاء مهمته النبوية تعني عّدم قّدرة غّريه
ع خوض جتربة الوحي بحي ل يمكن ألي إنسان زعم أنه مّرتبط بّاهلل عّز
وجل عن طريق الوحي؛ ل ا من املستحيل أن خيوض غريه ه ه التجربة الدينيّة
ومن ثم ليس باستطاعة أحد خوض جتربة نبوية ع اإلطالق؛ ناهيّك عّن أن
جتارب كل إنسان متتاز بطابع خاص وفق ًا خلصائه ش صيته وبالتايل ل يمكن
أن تتبلور ب ا ا لدى ش ه آخر.
من مجلة نقاط الضع

األخرى يف املقالّة املّ كورة أهنّا زاخّرة بّاألقوال

املتعارضة مع بعضها ،ف را تبن املفكر األنمورج اإلبسّتيمولوجي الكّانطي ل
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بد له حينئ ٍ من اإلرعان بعدم إمكانية بسط التجربة النبوية ّ سوا ًء جتربة الوحي
وغريها ّ وترسيتها إىل سائر النّاس ،ألن فحّوى نظريّة إيامنوئيّل كّانط هّي
التعكيد عّ كّون التجّارب النبويّة ليسّ جمّرد جتّارب بحتّه ،بّل متّعثرة
ب صائه ش صية النبي ومسائل أخرى ،ورلك لكوهنّا رات مّادة وصّورة،
وصورها منبثقة من ش صيته أو الظروف الجتامعية والتعرخيية يف عهد البعثّة؛
بينام كل واحد من الشّعراء والفنّانني وغّريهم يمتّاز ب صائصّه الش صّية
ومتعثر بالظروف الجتامعية والتعرخيية اخلاص بعّرصه ،ومن ثم صتل جتاربّه
ص؟ ومّن املسّتحيل هلّم أن
بكل تعكيد عن التجارب التي خاضها النبّي حممّد ؟
خيوضوا أية جتربة نبوية.
إرن ،من املستحيل بسط التجربة النبوية وفّق األنمّورج اإلبسّتيمولوجي
الكّّانطي نظّّر ًا لسّّتحالة التفكيّّك بّّني صّّورة التجربّّة وماد ّّا ،ألن هّ ا
التفكيك يعني انتفاء التجربة من أساسها؛ ك لك ل يمكن عّ أساسّه ادعّاء
ص؟ واحتادهّا يف
تشابه جتارب الشعراء والفنانني وغريهم مع جتارب النبي حممد ؟

مادة واحدة 1لكون إيامنوئيل كانط أكد يف أنمورجه امل كر ع أن الصورة متّنح
املادة شك ً
ال خاص ًا وحمتوى فريد ًا من نوعه.
من املؤكد أن القول ب مكانية بسط التجربة النبوية وتسّريتها إىل غّري النبّي
ص؟ يتعارض بالكامل مع الرتباط احلواري لكون التجارب التي خاضّها
حممد ؟
تبلورت يف عرصه ضمن بّاطن احلّوار مّع الظّروف واألوضّاع الجتامعيّة
( )1اإلرعان بالشرتا بني الناس يف املّّادة عّ صّّعيد مّّا ركّّر يف الّّنه يقتّّيض رضورة
العتقاد بم ها املاهوية ّ ال اتية ّ إل أن وجهة نظر إيامنوئيل كّّانط تتقّّوم عّ مّ ها
البنيوية ،وقد وضحنا ه ا املوضوع بتفصيل ضمن املبح الّ ي خصصّّناه لبيّّان أوجّّه
الختالف بني جتارب الوحي والتجارب الشهودية.
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والتعرخيية ،يف حني أن جتارب ا خرين بطبيعة احلال تنشّع يف عّّرصهم وهّي
رات ارتبّّاط بظّّروفهم وأوضّّاعهم الجتامعيّّة والتعرخييّّة؛ فتجّّارب النبّّي
وك لك مهمته النبوية انته إىل األبد وختم به.
صحيح أن الشعراء والفنانني وأصحاب السري والسلو الروحّاين وسّائر
الش صيات الفاعلة واملؤثرة يف املجتمع يرتكون بصام م يف تعريخ جمتمعّا م،
لكن جتارهبم صتل

بالكامل عن التجارب النبويّة وليسّ مّن سّن ها عّ

اإلطالق ،فال شك يف أن كل ش صية عظيمة عاد ًة ما تثري ثقافّة جمتمعهّا إل
أن ه ا ل يعني بسط التجربة النبوية وتوسيع نطاق احلقائق الدينية ،بل غاية مّا
يمكن أن تقوم به هي كش

حقائق الدين للناس ورشحها وتوسيع نطاق بياهنا

باعتبارها ثواب ل تغيري هلا.
كل ش صية مؤثرة يف املجتمع تنظر إىل الدين مّن زاويّة معينّة ،فالسّالك
الروحاين عاد ًة ما يس ر جهّوده لستكشّاف املنظومّة الشّهودية الكامنّة يف
باطن التعاليم الدينية ،وأصّحاب السّري والسّلو يصّفون هّ ا األمّر بعنّه
استكشاف للا الّدين ونبّ قشّوره ،والفقيّه يسّع يف جهّوده الفقهيّة إىل
استكشاف النظام الفقهي مما لديه من أحكام رشعيّة وأسّس دينيّة ،والشّاعر
بدوره جيول يف ٍ
واد آخر؛ ل ا فالسالك والفقيه والشاعر وغريهم يّؤدون أعّاملً
متباينة وكل واحد منهم يدور يف فلك خيتل

عّام يقّوم بّه قرينّه ،ومّن هّ ا

املنطلق ل أحد يدعي أن أعامهلم تندرج حت مظلة واحدة أو أهنا مّن مضّمون
واحد؛ ناهيك عن عجزهم مجيع ًا عن «إكامل الدين» وإيصاله إىل أعّال مسّتوى
ص؟ هو ال ي أدى ه ه املهمة وأنجزها بالتامم والكامل بحيّ
لكون النبي حممد ؟
م يبق أي نقه يف الدين بعد أن وضح مجيع حقائقه للناس ،بينام كل مّن سّواه
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إما أن يبادر إىل بيان التعاليم التي جاء هبا ورشحها للناس أو أنه يتمسك هبا كي
يرتقي بنفسه إىل أعال مراتا الكامل ،أي أنه يتبع ما جاء به النبي اخلاتم فحسا
ول يعيت بعي حمء من عنده.

خامتةُال ُبحثُُ
يف اخلتام نشري إىل أربع مؤاخ ات ترد ع مقالة الّدكتور عبّد الكّريم رسوش
«بسط التجربة النبوية» ،وقد ركرناها بشكل مفصل بع

اليشء ضمن طيّات

البح  ،وهي كالتايل:
 .1ه ه املقالة تتقوم ع إيضاحات واسّتدللت سّارجة لكوهنّا تطّرح
قراءة خاطئة للتجربة الدينية بشكل عام والنبوية بشّكل خّاص ،حيّ
تتضمن مزاعم بال أدلة.
 .2نه املقالة فيه تعارض ملحوظ.
 .3النقاشات التي طرحها املؤل تدل بوضوح ع تعثره بالديانة املسيحية.
 .4املقالة بعرسها عبارة عن جهد فاشل لبيان حقيقة الوحي يف اإلسالم ع
ضوء مبادئ مسيحية ،ول خيتل

اثنان يف عدم تناغم مّا ادعّاه املؤلّ

مع مفهوم الّوحي اإلسّالمي ،ونقّد ادعاءاتّه يثبّ أرجحيّة نظريّة
األفعال الكالمية ع نظريته.
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خّلصةُنقدُاملقالةُُ
فيام ييل نل ه النقد ال ي ركرناه ب صّوص مقالّة «بسّط التجربّة النبويّة»
ضمن النقاط التالية:
 .1املقالة تتقوم ع إيضاحات واستدللت سارجة لكوهنّا تطّرح قّراءة
ص؟.
خاطئة للتجربة الدينية التي خاضها النبي حممد ؟
التجربة الدينية هلا معن حمّدد وترتتّا عليهّا نتّائج خاصّة ،وهّي هبّ ه
األوصاف صتل عام ادعاة الدكتور عبد الكريم رسوش.
ص؟،
 .2الوحي يف اإلسّالم يعنّي كّالم اهلل تعّاىل املوجّه إىل النبّي حممّد ؟
وجتربة الوحي يف احلقيقة عبارة عن أمر حيدث ع هامشه.
نظرية جتربة الوحي يف اإلسالم يّتم

عنهّا مّيش الّوحي مّن أساسّه،

وحسا نظرية التجربة الدينية فالعلم الكشفي ليس كامن ًا يف باطن الوحي.
 .3الوحي ليس شيئ ًا مركب ًا من جتربة وحّي وعلّم كشّفي ،واعتبّاره مّن
ص؟
سنخ التجارب يقتيض رضورة العتقاد بعدم كون كالم النبّي حممّد ؟

رات كالم اهلل عز وجل.
 .4تكرار الوحي ل يتم

عن تكامل جتربّة الّوحي ،كّام أن التجّارب

الشهودية صل عن التجارب الشعرية من ناحيتني كام ييل:
أ) جتربة الوحي ل ارتباط هلا بمسعلة اإلبداع الش يص للنبّي وقابلياتّه
ال اتية خالف ًا للتجربة الشعرية.
ب) جتربة الوحي ليس من سنخ التجارب الطبيعية املتعارفة بني البرش
خالف ًا للتجربة الشعرية.
ص؟ يتنّاغم مّع األنمّورج
 .5ادعاء أن الوحي يف اإلسالم تابع للنبي حممد ؟
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الكانطي ،ل ا ل صواب له وفق تعاليمنا اإلسالمية ورلك ملا ييل:
أ) جتارب النبي ليس من سنخ التجارب الطبيعة املتعارفة بني الناس.
ب) وفق األنمورج الكانطي لّيس مّن املمكّن حتقّق أي كشّ

تّام

وكامل للنبي.
فض ً
ال عن رلّك فّاألنمورج الكّانطي يتعّارض مّع نظريّة بسّط
التجربة النبوية.
 .6كاتا املقالة خلط بني الرتباط احلواري احلقيقّي وغّري احلقيقّي ،ألن
ص؟ م تّّرتبط مّع الظّّروف التّي عاشّّها املجتمّّع
جتّارب النبّّي حممّد ؟
اإلسالمي آن ا ارتباط ًا حواريّ ًا حقيقيّ ًا ،فغايّة مّا مت ّ

الظروف أهنا سامه يف تيسري بيان تفاصيل الوحي وتفسريه.

عّن هّ ه
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