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بررسی و نقد مفهوم وحی گزارهای و غیرگزارهای در الهیات مسیحی
*

وحیده فخّار نوغانی
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استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

(تاریخ دریافت49/22/2 :؛ تاریخ پذیرش)49/2/22 :

چكیده

پدیدۀ وحی و تبیین آن یکی از مهمترین موضوعات در حوزۀ ادیان الهی محسوب میشود .ماهیت رازگونه و فراطبیعیی
این پدیده سبب شده است تا رویکردهای گوناگونی در این خصوص از سوی اندیشمندان دینی مطرح شود .در الهییات

of

مسیحی دو رویکرد کلی گزارهای و غیرگزارهای در تبیین وحی وجیود دارد .ریر اسیاو رویکیرد اول وحیی عبیارت از
مجموعه آگاهیهایی است که در قالب عبارات و گزارهها آشکار میشود ،در حالیکه رر اساو رویکرد دوم پدیدۀ وحی
نه از سنخ گزاره رلکه رهمعنای مکاشفه است .در این مقاله ضمن رررسی ،تحلیل و نقد هر یک از دو رویکرد ،تلاش شده

ve

است تا مهمترین نقصها و کاستیهای موجود در هر یک از دیدگاهها مطرح شود .فروکاهش وحی ره ساحت گیزارهای
صرف در رویکرد گزارهای ،عدم توجه ره مبانی انسانشناسی و هستیشناسیی و فروکیاهش وحیی ریه سیطن نیازلی از
تجرریات رشری در رویکرد غیرگزارهای و نیز غفلیت از مبیانی زرانشناسیی در حیوزۀ زریان دیین ،ررخیی از مهمتیرین

الگوهای مکاشفه ،انکشاف ،وحی غیرگزارهای ،وحی گزارهای.

* نویسنده مسئول
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واژگان كلیدی

hi

نقصهای الهیات مسیحی در تبیین پدیدۀ وحی هستند.

Email: fakhar@um.ac.ir
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مقدمه
پدیدۀ وحی از جمله مهمترین موضوعات در ادیان الهی است .هرچند این پدییده در مییان
ادیان الهی مشترک رهنظر میرسد ،رهدلیل ماهییت رازگونیه و فراطبیعیی وحیی ،تبیینهیای
گوناگونی از ماهیت و چیستی آن مطرح شده است .در نگاه رایج میان اندیشمندان اسیلامی
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واژۀ وحی از معانی گوناگونی ررخوردار است که در تمامی این معانی نوعی تفهیم و القیای
سریع و نهانی منطوی است (ارنمنظور ،ج 292 :29؛ مصطفوی ،ج  .)99 :1رر اساو آییات
قرآنی نیز وحی از مراتب و مصادیق گوناگونی ررخیوردار اسیت کیه متناسیب ریا ظرفییت
مخاطب تحقق مییارد (مریم22 :؛ نحل81 :؛ فصلت .)22 :یکی از مهمترین مصادیق وحیی
عبارت از سخن گفتن خدا را انسان رهمنظور انتقال ررخیی از حقیایق و معیارف اسیت کیه

of

عالیترین نوع آن در وجود انبیای الهی محقق میشود (قصص7 :؛ شوری.)1 :
پیروان ادیان ارراهیمی رر این عقیدهاند که شناخت خداوند از طریق وحی نسبت ریه سیایر

ve

مراتب شناخت کامیلتر اسیت .در سینتهای دینیی یهودییت ،مسییحیت و اسیلام ،خداونید
موجودی رینهایت و مطلق است و رههمین دلیل ررای هیچکس مقدور نیست که دررارۀ خیدا

hi

آگاهی کاملی جز ره اذن و ارادۀ او رهدست آورد ) .(Evans, 2005: 313در الهییات مسییحی
شناخت خداوند از راه وحی در ررارر شناخت طبیعی (که حاصل تأمل عقلانی در نظام طبیعت
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است) قرار دارد .در میان متکلمان مسیحی این اتفاق نظر وجود دارد که طبیعیت ییا آفیرینش،

شاهد و گواه خداوند آفرینشگر است و الهیات طبیعی ،مبتنی رر تأملات عقلانی رشیر در نظیام
طبیعت محسوب میشود .چنین شناخت طبیعی از خدا ره تنهایی کامل نیست و لازم است که
از طریق وحی و مکاشفه تکمیل شود .ره تعبیر دیگر شناخت وحییانی ،راه را ریرای اطلاعیاتی
هموار میکند که از طریق تأملات عقلانی دستنایافتنی هستند.
هرچند دررارۀ نکتۀ اخیر در میان متکلمان مسیحی توافق وجود دارد ،در خصوص ایین
مسئله که در جریان وحی چه نوع از آگاهیهایی ررای انسان آشکار میشود ،اختلیاف نظیر
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وجود دارد .در اندیشۀ مسیحی دو رویکرد کلی نسبت ره مسئلۀ وحی وجود دارد .نخسیت
رویکرد گزارهای است که در آن وحی عبارت از مجموعۀ آگاهیهیای نیازلشیده از سیوی
خداوند در قالب عبارات و گزارههاست .در مقارل این رویکرد ،رویکرد غیرگیزارهای قیرار
دارد که در آن شناخت وحیانی و ره تعبیر دقیقتر شناخت از راه مکاشفه ،مفید معنایی ریش
از شناخت آگاهیرخش درریارۀ خداونید از طرییق عبیارات و گزارههیا و متضیمن معنیای
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انکشاف خداوند است.

مبنای این تقسیمرندی تمایزی است که از منظر پیروان آن راید میان دو مرتبه از شناخت
یعنی «شناخت دررارۀ یک فرد» یا «شناخت یک فرد» قائیل شید )(McGrath, 2011: 153

«شناخت دررارۀ یک فرد» عبارت از مجموعهای از شیناختهای ریرونیی ماننید قید ،وزن و
امثال آن است .در مقارل ،مرتبۀ دوم شناخت یعنی «شناخت فرد» رهنوعی رر ارتباط شخصی

of

دلالت میکند .از منظر اندیشمندان مسیحی رر مبنیای چنیین تمیایزی در مراتیب شیناخت،
مکاشفه رهمعنای گسترده و تعمیمیافتۀ خود صرفاً رهمعنای انتقیال مجموعیهای از آگاهیهیا

ve

نیست ،رلکه انکشاف ذاتی خداوند در تاریخ خواهد رود .خداوند را فرایند انکشاف خود که
نقطۀ اوج و کمال آن در تاریخ عیسی ناصری است ،ارتکار عمل را رهدست گرفته و خود را

hi

ره گونههای مختلفی آشکار کرده است.

این تقسیمرندی از وحی در حوزۀ الهیات مسیحی ،معلول جریان تحول معنایی وحی از
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وحی گزارهای ره وحی غیرگزارهای است که در نتیجۀ مطالعات انتقیادی نسیبت ریه کتیاب
مقدو در سدههای نوزدهم و ریستم ره وقوع پیوسیت و سیبب ظهیور دو رویکیرد وحیی
گزارهای و غیرگزارهای در میان اندیشمندان مسیحی شد .در الهیات سنتی مسیحی ،وحی ره
مفهوم گزارهای آن پذیرفته شده است ) .(Evans, 2005: 324در این دیدگاه وحی عبیارت
از حقایق و واقعیتهایی روده که از سوی خداوند در قالب عبیارات و گزارههیا ریر انسیان
آشکار میشود و از آنجایی که این وحی از سوی خدای متعال است ،مؤمنان ریر ایین ریاور
هستند که این گزارهها صادق و فراتر از هرگونه شک و تردیدند.
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دیدگاه سنتی از وحی گزارهای از سوی رسیاری از الهیدانان قرن ریستم خصوصاً کسانی
که را الهیات نئوارتدکس و الهیات دیالکتیکی مرتبط رودند ،مورد سؤال و انتقادهیای جیدی
واقع شد .مطالعیات انتقیادی نسیبت ریه کتیاب مقیدو ،ریهتیدریج زمینیۀ ظهیور رویکیرد
غیرگزارهای نسبت ره مسئلۀ وحی را در میان اندیشمندان مسیحی فراهم کرد .پیروان دیدگاه
اخیر رر این امر تأکید داشتند که وحی مجموعهای از گزارهها نیست ،رلکیه انکشیاف خیود
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خداوند است تا یک رارطۀ شخصی را را رشر آغیاز کنید (هیوردن .)224 :2181 ،ریه تعبییر
دیگر آنچه خدا آشکار میکند ،گزارهها یا اطلاعات نیست ،رلکه خیود خداسیت .در پدییدۀ
وحی ما مجموعهای از اطلاعات رمزگونه را رهدست نمیآوریم ،رلکه ریهسیوی ییک رارطیۀ
زنده و پویا را شخص خدا هدایت میشویم.
پیروان هر یک از این دو دیدگاه علاوه رر ارائۀ دلایلی ره نفیع دییدگاه خیود ،انتقادهیای

of

جدی را نیز در ررارر دیدگاه رقیب مطرح کردهاند ،رهگونهای که این دو رویکرد را در مقارل
یکدیگر و رهعنوان دو دیدگاه رقیب در تبیین وحی قرار داده اسیت .البتیه در کنیار ایین دو

ve

رویکرد میتوان ره رویکرد سومی نیز اشاره کرد که ره جمع میان دو رویکرد معتقید اسیت.
مکگراث که از جمله مدافعان رویکرد اخیر محسوب میشود ،معتقد است که رزرگتیرین

hi

نقطۀ ضعف الهیات مسیحی در این است که این دو رویکرد را در تبییین وحیی جمعپیذیر
نمیداند ،در حالیکه این دو رویکرد مکمل یکدیگرند و پذیرش یکی مستلزم نفی دیگیری
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نیست ).(McGrath, 2011: 154

محور اصلی این پژوهش ،رررسی و نقد رویکردهای رایج در الهیات مسییحی در تبییین
مسئلۀ وحی است .در این پژوهش علاوه رر توصیف و تحلیل هر یک از رویکردهای راییج
و رررسی نقدهایی که از منظر منتقدان در خصوص هر رویکرد ریان شیده اسیت ،ررخیی از
مهمترین نقصها و ایرادها در هر رویکرد را نگاهی ره دیدگاه اندیشمندان اسیلامی رررسیی
شده است .علاوه رر این در پایان پژوهش مهمترین نکاتی که در تبیین پدیدۀ وحی راید ریه
آن توجه کرد ،را توجه ره نقصها و کاستیهای هر رویکرد مطرح شده است.
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 .1وحی گزارهای

1

در رویکرد گزارهای ،وحی رهمثارۀ آموزههایی دررارۀ فعل خدا و هیدف نهیایی او در جهیان
است که در قالب عبارات و گزارهها آشکار میشود و از طریق وسائطی فراتر از طبیعت ریه
انسان منتقل میشود (هیک .)218 :2112 ،این گزارهها حقایقی ازلی و فراتر از زمان هستند
که در کتاب مقدو و آموزههای رسمی کلیسا یافت میشوند ).(Facker, 1997: 16
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دیدگاه سنتی مسیحی که قائل ره وحی گزارهای است ،رر ایین نکتیه تأکیید میکنید کیه
خداوند حقایق و واقعیتها را در قالب گزارههایی که رشر راید ره آنها ایمان رییاورد ،وحیی
میکند ) .(Evans, 2005: 324وحی گزارهای ره این معنا اشاره دارد که خداوند حقایقی را
دررارۀ ماهیت خویش ره انسان وحی و ره تعبیر صیحینتیر ریر انسیان منکشیف و آشیکار
میکند .این حقایق از آن رو گیزارهای نامییده میشیوند کیه در قالیب کلمیات ،عبیارات و

of

گزارهها آشکار میشوند .از منظر مؤمنان این گزارههیا صیادق و فراتیر از هرگونیه شیک و
تردید هستند ،زیرا این وحی از سوی خداست و دررردارندۀ حقایقی درریارۀ خیدای متعیال

ve

است .رهعنوان نمونه یهودیان و مسیحیان معتقدند که «ده فرمان» از سوی خیدای متعیال در
کوه سینا رر حضرت موسی نازل شده است .ره اعتقاد اکثریت یهودیان و مسییحیان «ده

hi

فرمان» شامل حقایقی دررارۀ خدای متعال است که غیرقارل تردیید و نقدناپذیرنید ،چنانکیه
مسلمانان دررارۀ قرآن نیز چنین اعتقادی دارند ) .(Taylor, 2007: 301این مطلب در قیرآن
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کریم رهصراحت ذکر شده است (فصلت ،92 :نساء ،12 :کهف ،2-2 :زمر ،1 :اسیراء.)229 :
در واقع ویژگی اصلی وحی گزارهای این است که در آن حقیایقی از سیوی خیدای متعیال
وحی میشود که خطاناپذیر است و ره تفسییر مجیدد نییاز نیدارد .در ایین رویکیرد ایمیان
عبارت از راور و پذیرش قلبی حقایقی است که در قالب وحی الهی نازل شدهاند.

این تبیین از وحی که مورد پذیرش مکتبهای انجیلی محافظهکار و نومدرسی کاتولیک
روده ،از نفوذ چشمگیری در سنت مسیحی ررخوردار است .ره نظر ررخی از پروتسیتانهای
1. propositional revelation
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محافظهکار ،حقایق دررارۀ خداوند را راید از کتاب مقدو ره دست آورد که مجموعیهای از
گزارههای اعتقادی هستند .از نمایندگان فکری این گروه میتوان ره کیارل هنیری و هیرمن
دیکمان اشاره کرد ) .(Fackre, 1997: 16ره نظر کارل هنیری در کتیاب «خیدا ،مکاشیفه و
حجیت» مکاشفه آگاهیهای اشاری دررارۀ ماهییت خداونید محسیوب میشیود کیه کتیاب
مقدو آن را در اختیار ما گذاشته است ).(McGrath, 2011: 154
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 .1.1انتقادها بر وحی گزارهای

چنانکه پیش از این گذشت ،رویکرد گزارهای را وجود نفوذی که در مسیحیان سنتی داشت،
را انتقادهای فراوانی رورهرو شد که در ادامه ره ررخی از آنها اشاره خواهد شد.
 .2 .2 .2رویکرد گزارهای حکایت از این دارد که گیرنیدۀ وحیی منفعیل اسیت و فقیط

of

وحی را دریافت میکند؛ در حالیکه رسیاری از فلاسفه رر این نظرند که از منظر روانشناسی
ذهن رشر نمیتواند رهصورت منفعلانه حقیایق را دریافیت کنید ،رلکیه در دریافیت حقیایق
رهصورت فعال عمل میکند ).(Taylor, 2007: 301

ve

 .2 .2 .2ایراد دیگر این است که ذهن انسان در یادگیری و یادآوری حقایق شاید دچیار
خطا یا فراموشی شود .انسان ممکن است در زمان یادگیری حقایق آن را رهدرستی فرانگیرد
رهدرستی و عیناً دریافت و ثبت نشود.
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hi

یا اینکه در یادآوری آن ،رخشی را کم یا ره آن اضافه کند .این یعنی شیاید وحیی گیزارهای
 .1 .2 .2هیچ راهی وجود ندارد که رتوان ثارت کرد وحی گزارهای اتفاق افتاده و محقیق
شده است .علاوه رر این از چه راهی میتوان اثبات کرد که وحی گزارهای صادق است؟ ریا
وجود راور مؤمنان ،هیچ تضمینی وجود ندارد که وحی ناب و صادق راشد؟

 .9 .2 .2ادیان مختلف مدعی دریافت وحی گزارهای هستند ،در حالیکه حقیایق وحییانی
ادیان را یکدیگر در تعارضند .چگونه میتوان ایین تعیارر را حیل کیرد و چگونیه میتیوان
فهمید که کدام حقیقت از میان حقایق متنوع و متعارر صادق است؟).(Taylor, 2007: 302
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 .9 .2 .2رویکرد گزارهای رر این پیشفرر مبتنی است که حقایق وحیانی در قالبهای
گزارهای ریانشدنی هستند ،در حالیکه چنین پیشفرضی محل تردید است .جورج لینیدرک
از الهیدانان پستلیبرال در کتاب «ماهیت آموزه» این رویکیرد را از همیین جنبیه ریهشیدت
مورد انتقاد قرار داده است .ره نظر لیندرک این رویکرد ،رویکیردی گیزارهای و شیناختاری
نسبت ره ماهیت مکاشفه دارد و مکاشفه رهمثاریۀ گزارههیای اخبیاری و میدعیات صیدق و
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کذبپذیر دررارۀ واقعیات عینی تلقی میشود .این رویکرد پذیرفتنی نیست ،چرا که رر ایین
پیشفرر نادرست استوار است که میتوان حقایق عینی دررارۀ خدا را رهطور قطعی ،جامع
و همیشگی و ره شکل گزارهگونه ریان کرد.
رر همین مبنا ررونر نیز منتقد رویکرد گزارهای نسیبت ریه مکاشیفه اسیت .از نظیر ررونیر در
رویکرد گزارهای ،مکاشفه رهمثارۀ کلمات یا گزارههایی دررارۀ خدا تلقی میشود و این یعنی خیدا

of

در این رویکرد نه رهمثارۀ یک شخص رلکه تا حد یک شیء تنزل مییارد .هییچ سیخن و کلیامی
ریانگر راز خدا رهمثارۀ یک شخص نیست .مکاشفه هرگز رهمعنای ارلاغ و انتقال معرفیت نیسیت،

 .2.1نقدی بر نقد

hi

ve

رلکه نوعی دوستی حیاترخش و احیاگر زندگی است ).(McGrath, 2011: 156

رهطور کلی ایرادهای یادشده نسبت ره رویکیرد گیزارهای در تبییین وحیی ،در سیه محیور
دریافتکنندۀ وحی ،امکیان وقیوع وحیی و امکیان ظهیور و انکشیاف حقیایق وحییانی در

Ar
c

قالبهای گزارهای است.

آنچه گذشت نقدهایی از منظر منتقدان مسیحی نسیبت ریه رویکیرد گیزارهای ریود کیه
مخالف تبیین گزارهای وحی است .هرچند فروکاهش وحیی ریه سیاحت گیزارهای صیرف
ایرادهایی اساسی دارد که ررخی از آنها در نقدهای پیشین مطرح شد؛ اما راید توجه داشیت
که توجه ره رعد گزارهای وحی از اهمیت خاصی ررخوردار است؛ چرا که ظهور و انکشاف
وحی در قالب الفاظ و گزارهها ،ره قصد نزدیک کردن محتیوای متعیالی آن ریه سیطن درک
مخاطب است و از اینرو پاسخ ره انتقادهایی که رهطور کلی اهمیت ساحت گزارهای وحیی
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را نادیده میگیرد ،ضروری است .ررخی از اندیشمندان اسلامی ره این نکته اشیاره کردهانید
که ظهور وحی در قالب الفاظ و عبارات از آن جنبه است که ارزار انتقال معانی و مفاهیم در
سطن ادراکات رشری زران است و اگر رسالت پیامبران ررای نجات و هدایت انسانها نبیود
یا اینکه مخاطبان پیامبران در حدی رودنید کیه میتوانسیتند همانگونیه کیه پییامبر حقیایق
وحیانی را دریافت میکنید ،از او اخیذ کننید؛ ریه ظهیور لفظیی ایین حقیایق نییازی نبیود

SI
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(صدرالمتألهین ،2412 ،ج  .)99 :7اما را توجه ریه ضیرورت هیدایت انسیانها و نییز عیدم
توانایی عموم انسانها در دریافت حقایق وحیانی از راه ادراکات فراطبیعی ،این ظهیور امیر
گریزناپذیری رهنظر میرسد.

 .2 .2 .2در پاسخ ره انتقاد اول و دوم میتوان گفت که یکسان انگاشتن دریافیت وحیی
را دریافتهای رشری در حوزۀ علوم حصولی سبب چنین مقایسۀ ناصیواری شیده اسیت .از

of

منظییر معرفتشناسییی دینییی ،معرفییت وحیییانی هییم از نظییر محتییوا و هییم از نظییر قارییل و
دریافتکنندۀ آن کاملاً متمایز از معرفتهای رشری است و خطاناپذیری دریافتکنندۀ وحی

ve

از سه رعد دریافت ،حفظ و انتقال زمینۀ طرح چنین ایرادی را مرتفع میکند.
در این نگاه ،نوع ادراک و انتقیال وحیی کاملیاً ریا ادراکیات حصیولی انسیان در حیوزۀ

hi

آگاهیهای رشری یکسان تصور شده و رر همین اساو انتقادهایی ریر آن وارد شیده اسیت.
در واقع چنانکه طرفداران رویکرد گزارهای وحی در الهیات مسیحی ظهور و نیزول حقیایق

Ar
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وحیانی را ره مرتبۀ گزارهای صرف فروکاهش دادهاند ،منتقدان نیز ریر همیان اسیاو دچیار
خطای فروکاهش وحی ره ساحت ادراکهای رشری شده و امکان خطا در گیرندۀ وحیی را
رر مبنای خطاپذیری رشر در حوزۀ دریافتهای رشری جایز شمردهاند؛ در حالیکه از منظیر
معرفتشناسی دینی ،آگاهیهای وحیانی از سنخ علوم حضوری اسیت کیه خطیا در آن راه
ندارد (جوادی آملی.)284 :2111 ،
 .2 .2 .2اشکال دیگر منتقدان مبنی رر تردید در اصل وقوع وحی گیزارهای و نییز نیاب
رودن و عدم تحریف آن ،را توجه ره گواهی شاهدان معتبر از منظر تاریخی پذیرفتنی ریهنظر
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نمیرسد .چنانکه در حوزۀ مطالعات تاریخی ،اعتماد ره روایت راویان موثیق و ثبیت دقییق
وقایع توسط شاهدان ،مبنای پذیرش گزارههای تاریخی است در زمینیۀ اصیل وقیوع وحیی
گزارهای و تحریفناپذیری آن در ررخی از سنتهای دینی میتوان ره این شیوه عمل کرد.
 .1 .2 .2در پاسخ ره تعارر حقایق وحیانی و عدم امکیان تشیخیص حقیقیت صیادق،
راید توجه داشت که اولاً صرفنظر از درستی نقد واردشده ،این انتقاد ره وحی غیرگیزارهای
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(که تعبیر و تفسیر آن کاملاً ره مخاطب رستگی دارد) ریهطیور جیدیتر و اساسییتری وارد
است .در رویکرد غیرگزارهای نسبت ریه وحیی ایین مؤمنیان هسیتند کیه رایید از رهگیذر
تجرریات دینی و وقایع تاریخی ،پیام الهی را دریافت کنند و ردیهی است کیه ریا توجیه ریه
سطوح مختلف فهم مخاطبان ،امکان ظهور تعارر در تعبیرها و تفسییرهای رشیری ریشیتر
است؛ ثانیاً از منظر ررخی از اندیشمندان مسلمان را توجه ره مبدأ واحد وحی و نییز فطیرت

of

ثارت انسانها در همۀ اعصار ،وجود تعارر حقیقیی مییان حقیایق وحییانی از نظیر عقلیی
ناپذیرفتنی رهنظر میرسد (جوادی آملی .)214 :2117 ،در تاریخ رشری نیز هیچگاه اختلیاف

ve

میان دو پیامبر گزارش نشده و ریر اسیاو ررخیی از سینتهای دینیی پییامبران تأییدکننیدۀ
پیامبران پیش از خود و رشارتدهنده ره وجیود پییامبران پیس از خیود رودهانید .چنیانکیه

hi

مشترکات فراوان میان ادیان وحیانی شاید مؤید دیگری رر این عدم تعارر حقیقیی راشید.
رر این اساو تعارر ظاهری در حوزۀ وحی گزارهای یا مرروط ره تحریفیی اسیت کیه در

Ar
c

ناحیۀ حفظ ررخی از متون مقدو مانند تورات و انجیل واقع شده است یا شاید مرروط ریه
گونههای متنوع زرانی راشد که حقایق وحیانی را توجه ره سطوح مختلف مخاطبان دینیی در
قالب آنها ریان شده است .مطالعات تطبیقی میان قرآن و کتاب مقدو ریهخیوری مؤیید ایین
دیدگاه است .نمونهای از این مورد را میتوان در ترسیم زندگی پس از مرگ و طی میواقفی
که نفس انسان در مسیر تکامل پس از مرگ راید از آن عبور کند ،در ادیان مختلف دید کیه
را تعاریر متفاوت ریان شده است (ماسون ،2119 ،ج .)171 :2
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 .9 .2 .2از میان نقدهایی که نسبت ره وحی گزارهای مطرح شده ،امکان ظهیور حقیایق
وحیانی در قالب گزارههای زرانی قارل تأمل است .مسئلۀ محدودیت زریان رشیری در رییان
حقایق متافیزیکی از موضوعاتی است که در حوزۀ مطالعاتی زران دیین میورد توجیه واقیع
شدهاند .از جمله مبانی نظری قائلان ره الهیات سلبی در توصیف خدای متعیال ،محیدودیت
الفاظ و مفاهیم رشری در توصیف واقعییت مطلیق و نامتنیاهی اسیت (کاکیایی و رحرانیی،
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 .)212 :2117سایر مراتب هستی نیز هرچند نسبت ره وجود خدای متعال محدود روده ،امیا
در مرتبۀ خود و نسبت ره مراتب فروتر نامتناهی اسیت .ایین در حیالی ریوده کیه الفیاظ و
مفاهیم زران رشری رهازای واقعیات محسوو در عالم رشری وضع شده است و طبیعتاً زران
در توصیف این مراتب محدودیت دارد.
مکگراث ره این انتقاد اینگونه پاسخ میدهید کیه رایید مییان ایین دییدگاه کیه تبییین

of

جامع و ریارهام خدا از طریق مکاشفه رهوسیلۀ گزارهها رهدست آمده و دیدگاهی که معتقید
است در گزارههای اعتقادی گزارههای معرفتی اصییلی نییز وجیود دارد ،تمیایز قائیل شید

ve

( .)McGrath, 2011: 155رهعبارت دیگر هرچند گزارهها در ریان حقیقت مطلق محدودیت
دارند ،تا حدی ریانگر توصیفاتی از واقعیت متعالی هستند.

hi

از وجه دیگر ایراد یادشده را توجه ره قارلیت گسترش دلالی الفاظ نیز امکانپذیر اسیت.
هرچند الفاظ و عبارات در ررارر واقعیتهای محسوو طبیعی وضع شیدهاند ،ایین الفیاظ و
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عبارات از قارلیت دلالت رر مصادیق و مفاهیم جدید نیز ررخوردارند .در واقیع ریه میوازات
تکامل مراتب فهم و ادراک انسان و گسترش تجرریات و اطلاعات او در حوزههای مختلف،

زران نیز رهتدریج گسترش مییارد و الفاظ و عبارات وضعشده رر پایۀ اصیل مشیارهت ،ریر
معانی و مصادیق جدید نیز دلالت میکند .فراینید گسیترش دلیالی الفیاظ ،امکیان توصییف
ساحتهای کشفشدۀ جدید را ررای رشر فراهم میکند (حسینی شاهرودی ،فخار نوغیانی،
 .)218 :2141را توجه ره این امر ایراد جرج لیندرک مبنی رر اینکه حقایق عینی دررارۀ خیدا
را نمیتوان در قالب گزارهها ریان کرد؛ نقدشدنی است .ریر مبنیای نظرییۀ گسیترش دلیالی،
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الفاظ زران از این قارلیت ررخوردارند که تعمیمیافته و رر مصادیقی جدید متناسب را معیانی
و مفاهیم اولیه رهکار گرفته شود .در نتیجه محدودیت زریان در رییان حقیقیت مطلیق دلییل
محکمی رر نفی رویکرد گزارهای نیست.
نکتۀ دیگری که راید در پاسخ ره ایراد ررونر ره آن اشاره کرد؛ قارلییت تجریید الفیاظ از
عوارر جسمانی و محسوو است (همان .)217 :ره نظر ررونر صحبت کیردن از خیدا در
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قالبهای گزارهای سبب تنزل واقعیت متعالی خدا تا حد یک شیء میشود .رهنظر میرسید
ایراد ررونر رر مبنای این پیشفرر مطرح شده که زریان رشیری تنهیا مخصیوص توصییف
مراتب محسوو و طبیعی است و رنارراین هرگونه توصیف زرانی از واقعیتی رهمعنای تنیزل
آن پدیده ره مرتبۀ محسوسات خواهد ریود .در حالیکیه امکیان تجریید الفیاظ از عیوارر
جسمانی و محسوو پاسخی ره این انتقاد از وحی گزارهای است.

of

 .2رویكرد غیرگزارهای

ve

رویکرد دیگری که در الهیات مسیحی نسبت ره وحیی وجیود دارد ،رویکیرد غیرگیزارهای
است که در نتیجۀ مطالعات انتقادی نسبت ره کتاب مقیدو پدیید آمید .از دییدگاه پییروان

hi

الهیات لیبرال ،کتاب مقدو نباید رهعنوان وحی الهی تحریفنشیده و نوشیتههای مسیتقیماً
وحیشده از سوی خدا در نظر گرفته شود ،رلکه رهتر است رهعنوان شاهدی رر آگاهیهیای

Ar
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ررگرفته از تجررههای عمیق دینی مؤمنان مد نظر قرار گیرد ) .(Evans, 2005: 325رر ایین
اساو حقایق کتاب مقدو ،حقیایقی هسیتند کیه انسیانهای معاصیر رایید آن را از خلیال
تجرریات دینی و رازتابهایش آن را رررسی کنند.

در تعریف دیگری از رویکرد غیرگزارهای ،واژۀ وحی ررای دریافت و رینش دینی رهکار
میرود .حاملان وحی کسیانی هسیتند کیه ررخیی موقعیتهیای جدیید را درک و آن را ریا
چش یمانداز دینییی توصیییف میکننیید ) .(Farmer, 1942: 82معتقییدان رییه نظری یۀ وحییی
غیرگزاره ای رر این عقیده هستند که خداوند حقایق و واقعیات را ریر انسیان وحیی نکیرده

www.SID.ir

  121فلسفه دین ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،1بهار 1131

است ،رلکه این انسیانها هسیتند کیه خیدا را ریهعنیوان فاعیل و خلیاق در تیاریخ رشیر و
تجررههای رشری میشناسند .رهعنوان نمونه ییک میؤمن میتوانید از طرییق مشیاهدۀ ییک
صحنۀ طبیعی زیبا خدا را ربیند و این منظرۀ زیبای طبیعت است که خدا را در نگاه و چشیم
ریننده آشکار و منکشف میکند.
این رویکرد نسبت ره وحی از آن جنبه غیرگزارهای نامیده میشود که وحیی ییک نیوع

SI
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آگاهی و شناخت از فعل خدا در جهان طبیعت از سوی فاعل شناساست و نیه مجموعیهای
از حقایق و واقعیاتی که در قالب الفاظ و عبارات نازل شدهاند .رر طبق ایین دییدگاه متیون
مقدو شاهدی است رر اینکه چگونه انکشاف خدا در طول تاریخ رهوسیلۀ مؤمنان فهمییده
شده است .داستانهای کتاب مقدو سرگذشت تجررههای غیرمستقیم از خیدا هسیتند کیه
شخص را رهسوی آگاهیهایی دررارۀ خدا هدایت میکند.

of

در این رویکرد ایمان عبارت از چگونگی تجررۀ خیدا از خلیال اتفاقیاتی اسیت کیه در
زندگی روزمره یک شخص اتفاق میافتد و رهعبیارت دیگیر ایمیان ،چگیونگی نگیرش ریه

ve

زندگی است .یک مسلمان یا یک مسیحی شاید ره ییک منظیرۀ زیبیا رنگیرد و چیزهیایی را
دررارۀ خدا رهعنوان خالق درک کند؛ در حالیکه یک ملحد را نگاه ره همان منظره ،هیچ فهم

hi

و درکی را از خدا رهدست نمیآورد.

را توجه ره اینکه در این رویکرد کتاب مقدو وحی غیرگیزارهای محسیوب مییشیود،

Ar
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رنارراین نقش خوانندگان کتاب مقدو و چگونگی تفسیر آن رسیار مهیم و حسیاو اسیت

).(Taylor, 2007: 302در حقیقت هر شخص جهان هستی را رر اسیاو دییدگاه خیویش
مشاهده و تفسیر میکند و انسان مختار است که ره وحی گزارهای پاسخ مثبت دهد و ره آن
ایمان آورد یا اینکه آن را نپذیرد.

رر مبنای پذیرش چنین دیدگاهی حجییت و وثاقیت وحیی خیاص (کیه همیان ظهیور و
انکشاف حقایق در قالب گزارههای وحیانی است) را تردید رورهرو شد .متکلمان نئوارتیدکس
تحت تأثیر اندیشۀ صاحبنظرانی همچون کارل رارت و امیل ررونر تلاش کردنید تیا اهمییت
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وحی خاص را رهوسیلۀ تمایزی که میان وقایع تاریخی وحیانی و خیود کتیاب مقیدو قائیل
شدند ،تا حدودی رازگردانند .از نگاه آنان کتاب مقدو رهعنوان شاهدی رشیری ریر آن وقیایع
تاریخی محسوب میشود .آن وقایع خاص صیرفاً رخشیی از تجررییات دینیی میردم عمیومی
نیستند ،رلکه در آن وقایع خداوند خودش را رهنحوی رر رشر آشکار کرده است.
خدایی که ره این شیوه در تاریخ کتاب مقیدو عمیل کیرده ،همیان خیدایی اسیت کیه

SI
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پیوسته فعال و خلاق است و همواره خود را ررای معتقدان و مؤمنانی که کتیاب مقیدو را
میخوانند و ره کلمات الهی که آنان را ره سوی خیدا دعیوت میکنید ،گیوش فرامیدهنید،
آشکار و منکشف میکند.

ر ر این اساو کتاب مقدو هم شاهدی عینی ریر ثبیت وقیایع وحییانی و هیم شییوه و
روشی است که از طریق آن وحی در جریان تاریخ پیوسته تیداوم مییارید ،چیرا کیه خیدا

of

همواره در زندگی و تاریخ رشر رهطور پیوسته عمل میکند(Evans, 2005 :325).

ملاحظه میشود که در رویکرد غیرگزارهای تلاش میشیود تیا جایگیاه و اعتبیار کتیاب

ve

مقدو که در نتیجۀ مطالعات انتقادی در ردیف سایر کتابهیای رشیری قیرار گرفتیه ریود،
حفظ شود و این یکیی از مهمتیرین دلاییل تحیول رویکیرد وحیی گیزارهای ریه رویکیرد

hi

غیرگزارهای است .البته راید توجه داشت که خوانشهای متفیاوتی از رویکیرد غیرگیزارهای
وجود دارد که در ادامه ره ررخی از آنها اشاره میشود.

Ar
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 .1.2مكاشفه بهمثابۀ حضور و رویارویی

پیروان و نویسندگان مکتب دیالکتیکی در الهیات تحت تأثیر شخصگرایی مارتین ریورر ریه
انتقاد جدی از رویکرد گزارهای پرداختند .امیل ررونیر اندیشیۀ مکاشیفه را ریهمثاریۀ ارتبیاط
شخصی را خدا و رهعبارت دیگر ارتباط یا انتقال حضور شخصیی خداونید در فیرد میؤمن
تبیین میکند .از نظر ررونر خداوند در روند مکاشفه ،تنها اطلاعاتی را منتقل نمیکنید .رلکیه

مکاشفه ره انتقال حضور شخصی خداوند توجه دارد و نه اطلاعاتی دررارۀ خدا .(Bertram,
)1951: 2
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ررونر تحت تأثیر مارتین رورر از تحلیل ارتباط «من – تیو» و «مین – آن» و تفیاوتی کیه
میان این دو نوع ارتباط وجود دارد ،معتقد است که در جریان مکاشفه ،خیدا ریهمثاریۀ ییک
«تو») (Thouو نه یک «آن» یا «شیء» تجرره میشود .مکاشفه غاییتنگر اسیت و فراینیدی
محسوب میشود که رهسوی هدفی معطوف روده و آن هدف ،ارتباط دوسویۀ مییان خیدای
مکاشفهگر و رشر واکنشگر است.
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از نظر ررونر فهم صحین انکشاف مبتنی رر درک از مکاشیفه ریهمثاریۀ امیری تیاریخی و
شخصی است .منظور از امر تاریخی این روده که حقیقت امر ثاریت و مانیدگاری در جهیان
اردی اندیشهها نیست که ررای رشر در قالب مکاشفه روشن شده و انتقال یافته راشید ،رلکیه
حقیقت چیزی اسیت کیه در زمیان و مکیان ر میدهید ) .(Bertram, 1951: 6حقیقیت
رهمثارۀ عمل و فعل خدا در زمان و مکیان پیا ریه عرصیۀ هسیتی میگیذارد .منظیور از امیر

of

شخصی نیز تأکید رر این نکته است که محتوای مکاشفه مجموعهای از اندیشهها یا عقاید و
راورها دررارۀ خدا نیست ،رلکه مکاشفه انکشاف ذاتی خدا ررای رشیر اسیت و ایین محتیوا

 .2.2مكاشفه بهمثابۀ تجربه

hi

ve

چیزی جز خود خدا نیست.

الگوی دیگر مکاشفه رر محور تجررۀ رشری تبیین میشیود .در ایین الگیو خیدا را میتیوان
مکشوف یا آشکارشده رهواسطۀ تجرریۀ فیردی و شخصیی دانسیت .ایین تجرریه در قالیب
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تجررههایی از امر اسرارآمیز ،موجود مقدو و متعالی ،حیس وارسیتگی مطلیق و دلبسیتگی
نهایی نمود مییارد .تجررۀ دینی در حقیقت گوهر اولیۀ مشترک در میان همۀ ادیان اسیت و
ایمانهای تاریخی انواع یک تجررۀ دینی محسوب میشوند ) .(W. Hardy, 2005: 30ایین
رویکرد ره آیین پروتستان لیبرال منسوب است و نمایندگان آن شلایر ماخر و ای ری ریشیل

هستند .شلایر ماخر در کتاب «در راب دین ،گفتارهایی خطاب ریه تحقیرکننیدگان فرهیختیۀ
آن» ره این نکته اشاره میکند که دین معرفتی از یک کل عظیمتر و تماماً رر آن متکی است.
گوهر دین نوعی احساو وارستگی تمام عیار و کلی نسبت ره امری نامتناهی اسیت کیه در
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عین حال این امر نامتناهی در امور متنیاهی و از خلیال تجررییات رشیری شیناخته میشیود
) .(Schleiermacher, 2003: 18از نظر شلایر ماخر حقیقیت اصییل دینیی تجرریۀ رهیایی
است و آموزهها تعبیرات درجۀ دومی از این تجرره هستند .گیوهر دیین اصیلی منطقیی ییا
اخلاقی نیست رلکه احساو خودآگاهی ریواسطه است ).(Schleiermacher, 2005:131

 .3.2مكاشفه بهمثابۀ یک تاریخ
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در این رویکرد مکاشفه اساساً در وقایع و اتفاقات تاریخ دینیی ر داده کیه در مرتبیۀ اول در
تاریخ رنیاسرائیل و پس از آن در زندگی ،مرگ و رستاخیز عیسی مسین تحقیق یافتیه اسیت.
وحی در حقیقت فعل خداست و نه گفتار و سیخنان او .ایین رویکیرد ریه ولفهیارت پننبیرگ
الهیدان آلمانی نسبت داده میشود .پننبرگ اعتقاد دارد که تاریخ خود مکاشفه اسیت .مکاشیفه

of

در اساو حادثهای مهم ،جهانی و تاریخی اسیت کیه ریهمثاریۀ عمیل خیدا شیناخته و تفسییر
میشود .او در کتاب «رسالههایی اعتقادی در راب آموزۀ مکاشفه» توضین میدهد کیه مکاشیفۀ
شخصی خدا در کتاب مقدو مستقیماً ره شکل نیوعی تجلیی خیدا صیورت نگرفیت ،رلکیه

ve

رهصورت غیرمستقیم در اعمال خدا در تاریخ ر داد .تجلی عبارت از ظهور خیدا در شیکلی
موقت که لزوماً پایدار نیست ،ر میدهد و را تجسد که خدا در شکلی پایدار و همیشیگی در

hi

شخص مسین انکشاف یافته است ،در تعارر نیست ) .(Schwöbell, 2005: 129مکاشفه در
آغاز رهطور کامل درک نمیشود ،رلکه در پایان تاریخ مکاشفه درک میشود .ایین مکاشیفه در
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تاریخ رر خلاف تجلیات خاص الوهی رهطیور عیام و همگیانی در دسیترو اسیت و هیر کیه
چشمانی رینا دارد آن را درخواهد یافت .مکاشیفۀ عیام خیدا تنهیا در تیاریخ اسیرائیل تحقیق
نمییارد ،رلکه این مکاشفه در سرنوشت عیسی ناصری نیز تحقق یافت و تیا آنجیا کیه پاییان
تاریخ در آن تقدیر و پیشرینی میشود ،ادامه خواهد یافت .حادثۀ مسین را نمیتیوان مکاشیفۀ
خدا در انزوا دانست ،رلکه این مکاشفه در متن تاریخ تعاملات خدا ریا رنیاسیرائیل قیرار دارد
).(McGrath, 2011: 157
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 .4.2وحی بهمثابۀ ظهور عشق الهی

کارل رینر از جملۀ معتقدان ره رویکرد غیرگزارهای در وحی است .رنا ره تعریف رینر آموزۀ
وحی الهی را مشاهدۀ موجودات رشری آغاز میشود .انسیانها در معیرر تجررییاتی قیرار
میگیرند که خدا را ررای آنها آشکار میکند و خدایی که ره این طریق آشکار میشیود تنهیا
متعلق ییک تجرریه نیسیت ،رلکیه خیود زمینهسیاز امکیان تحقیق چنیین تجرریهای اسیت
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(رارنینگتون .)224 :2174 ،آموزۀ وحی الهی پیش از آنکه مرروط ره چیستی خدای مکشوف
شده راشد ،ره چگونگی امکان وقوع واقعۀ وحیانی مرروط میشود.
از نظر رینر وحی یعنی خودآشکارسازی خداوند نه ره شکل ظاهری و ریرونی و نیه ریه
شکل گزارههای وحیانی ،رلکه در قالب عشقی که ره شیکل اسیرارآمیز در وجیود انسیانها
نهاده شده است که آنها را قادر ره حس عشقورزیدن نسبت ره تعالی نفس میکنید .از نظیر

of

تاریخی وحی در وجود عیسی ناصری متمرکز شده ،یعنی او کسی است که مطییع خداونید
روده و شخصی که وحی را دریافت کرده است و عشق خدا را که در نهاییت از ذات خیدا

ve

جداییناپذیر است ،در خود تحقق رخشیده و ره کاملترین شکل در مقاطع تاریخی جلوهگر
کرده است (همان .)222 :وحی حقیقتی رسیار فراتر از ارتباط ریانی یا اطلاعات گیزارهای از

 .5.2بیان برخی از انتقادها

Ar
c

hi

سوی آسمان ره زمین است.

رویکرد اخیر که رهعنوان رویکرد جایگزین در تبیین حقیقت وحیی مطیرح شیده ،ریا انتقادهیای
جدی از سوی اندیشمندان مسیحی رورهرو شده است که درادامه رهررخی از آنها اشاره میشود.

 .2 .9 .2پذیرش رویکرد غیرگزارهای هیچگاه نافی رویکرد گزارهای نخواهید ریود .اگیر
کسی مفهوم خدای فعال در تاریخ رشر را (که مبنای رویکرد غیرگزارهای است) رپذیرد؛ راز
هم هیچ دلیلی وجود ندارد که در وحی گزارهای تردیدی حاصل شود ،زیرا ررقراری ارتباط
را انسان از راه وحی گزارهای نیز مصداقی از فعل خیدا در تیاریخ زنیدگی رشیر اسیت کیه
خداوند آن را اراده کرده است.

www.SID.ir

بررسی و نقد مفهوم وحی گزارهای و غیرگزارهای در الهیات مسیحی 123 

 .2 .9 .2راید توجه داشت که محتیوای کتیاب مقیدو صیرفاً رییان سرگذشیت وقیایع
تاریخی نیست ،رلکه رخش شایان توجهی از آن شامل تعالیم اعتقادی ،ضربالمثلها ،اشعار
و دیگر قالبهای گفتاری روده که در قالب گزارهای ریان شده است.
 1 .9 .2از نگاه منتقدان مشکل اصلی در رویکرد غیرگزارهای نسبت ره وحی این اسیت
که ممکن نیست تمایز آشکاری میان خدایی کیه گزارههیا را وحیی میکنید و خیدایی کیه
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خود را آشکار میکند ،قائل شد .این مطلب کاملاً صحین است که ییک رارطیۀ شخصیی ریا
خدا رهمراتب از آگاهیهای گزارهای صرف نسبت ره او داشیتن ،رسییار در ایمیان شیخص
مؤثرتر است .همچنین این امر نیز در جای خود کاملیاً پیذیرفتنی اسیت کیه شیناختن ییک
شخص نمیتواند ره شیناختن حقیایق و واقعیتهیایی درریارۀ او فروکیاهش یارید ،امیا در
عینحال راید توجه داشت که ممکین نیسیت شیناخت غیرگیزارهای دررردارنیدۀ آگیاهی و

of

شناخت گزارهای نباشد .یک شخص هیچگاه نمیتواند ررای شناخت فرد دیگری اقدام کند،
ردون اینکه حقایقی را دررارۀ آن شخص رداند .در واقع ره نظر منتقدان شناخت غیرگزارهای

ve

اگر تحقق یارد ،راز راید در قالب گزارههیا طبقهرنیدی شیود .ریهعنیوان نمونیه انسیانها در
ارتباطییات مسییتقیم و ریواسییطۀ خییود رییا دیگییران رییه مجموعییهای از ش یناختها دررییارۀ

hi

خصوصیات و ویژگیهای آنان آگاهی مییارند .این آگاهیها هرچند رهصورت غیرگیزارهای
و از راه مشاهده و ارتباط مستقیم حاصل شده است ،تا زمانی که ایین شیناختها در ذهین
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انسان در قالب الفاظ و گزارهها طبقهرندی نشود ،نمیتوان ره آن شیناخت اطلیاق کیرد .هیر

نوع شناختی دررارۀ موجود دیگر مستلزم دانستن حقایقی دررارۀ اوست و این نکتیه درریارۀ
خداوند نیز صادق است .البته راید دانست که شیناخت خداونید تنهیا ریه دانسیتن حقیایقی
دررارۀ او فروکاهش نمییارد اما در عینحال رخشی از شیناخت مسیتلزم دانسیتن حقیایقی
دررارۀ اوست.
پیروان ادیان الهی خدا را رهعنوان موجود ضروریالوجود ،خییر محیو و خیالق همیۀ
موجودات ،علم و قدرت مطلق میشناسند و این رسیار دشوار است که رتیوان تصیور کیرد
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یک شخص در یک ارتباط شخصی و درونی خدا را رشناسد ،ردون اینکه حیداقل شیناخت
را نسبت ره او نداشته راشد؟
رر این اساو حتی اگر رویکرد غیرگزارهای را در تبیین مسئله وحی رپیذیریم ،ریاز هیم
راید در کنار این رویکرد ،رویکرد گزارهای نسبت ریه مسیئلۀ وحیی را ریاور داشیت ،زییرا
پذیرش این ادعا که در رویکرد غیرگزارهای خداوند را فعل خود در تاریخ رشیری خیود را
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آشکار میکند ،مستلزم اعتقاد ره وجود خدایی است که میتوان او را رهعنوان حقیقت فعیال
و اثرگذاری در تاریخ رشری تصور کرد و اینهیا راورهیایی هسیتند کیه فحیوا و محتیوای
گزارهای دارند.

نتیجه اینکه رهراحتی نمیتوان رویکرد غیرگیزارهای را رقیبیی ریرای رویکیرد گیزارهای
دانست ،زیرا اگر خداوند خود را صمیمانه در تاریخ رشری آشیکار کیرده اسیت تیا امکیان

of

شناخت ررای رشر را فراهم آورد ،پس راید ضرورتاً ررخی از حقایق را نیز درریارۀ خیودش
ررای آنان آشکار کند تا این شناخت کامیلتر شیود ) .(Evans, 2005, P: 327در رویکیرد

ve

غیرگزارهای موضوعاتی مورد توجه قرار میگیرد که در رویکرد سینتی تیا حیدودی محیل
تردید است .رهعنوان نمونه موضوع اولیه وحی خود خداونید اسیت و نیه حقیایقی درریارۀ

hi

خداوند یا اینکه هدف وحی ررقراری یک ارتباط شخصی را خداسیت و شیناختن خداونید
تنها ره شناختن حقایقی دررارۀ او فروکاهش نمییارد .اینهیا حقیایقی هسیتند کیه در ایین
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رویکرد کانون توجه قرار گرفته است.

 .9 .9 .2از آنجا که وحی غیرگزارهای نتیجیۀ فهیم رشیر و تفسییر او از اتفاقیات هسیتند،

نمیتوانند آگاهی ریواسطه از خدا را آشکار کنند و رهعنوان وحی خطاناپیذیر مطیرح شیوند.
رنارراین نمیتوان ره رحثها و حل پرسشهای کلامی جدا از تجرریات شخصی دست یافت.

مزیت وحی گزارهای این است که فرد ره حقایق وحیانی که از سیوی خیدا نیازل شیده
است ،رهعنوان موضوع و مبنای الهیات دسترسی دارد ،در حالیکه در رویکیرد غیرگیزارهای
مبنای الهیات فارغ از تجرریات شخصی فرد در دسترو نیست.

www.SID.ir

بررسی و نقد مفهوم وحی گزارهای و غیرگزارهای در الهیات مسیحی 111 

 .9 .9 .2در رویکرد غیرگزارهای محتوای وحی موضیوعی از تفسییر اسیت .رسییاری از
نویسندگان دررارۀ زیباییهای طبیعت چیزی مینویسند اما کاملاً ممکن است که شیخص از
زیباییهای طبیعت حیرت کند ،در حالیکه هنوز ره تجررۀ ییک وحیی غیرگیزارهای دسیت
نیافته راشد .رسیاری از آگاهیهایی که ررانگیزانندۀ حس شگفتی در انسان و اعجابررانگییز
است ،شاید انسان را رهسوی اعتقاد ره خدا نرساند ).(Taylor, 2007, P:304
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 .8 .9 .2ایراد اساسی دیگر این دیدگاه ،فروکاهش وحی ره سطن رسیار نازل تجرریات و
احساسات رشری است که این امر سبب شد تا رهتدریج تبیینهای نیازلتری از ایین پدییده
مطرح شود .رهعنوان نمونه فوئررا تجرره این وارستگی مطلق را همان تجرره خود میدانید
و معتقد است که این نوع از احساو در حقیقت ،خودآگاهی انسانها از خودشیان اسیت و
نه خدا .وی در کتاب «گیوهر مسییحیت» صیراحتاً خیدا را مخلیوق آدمییان و تجسیمی از

of

تصورات آرمانگرایانیه آنیان از آرزوهیا ،نیازهیا و رییم و امییدهای آنیان تعرییف میکنید.
احساسات رشری ره خدا ررطی ندارد و از ریشهای کاملاً رشری ررخوردار است .این تخییل

ve

رد انسانهاست که از این احساسات رد تعبیر میکند و احساو وارستگی مطلق نییز از ایین
قاعده مستثنا نیست ) .(Fuerbach, 2012, P:116ره ریان دیگر وحی غیرگزارهای اگر تنهیا

hi

مبتنی رر تصویر و نگاه انسان از وقایع طبیعت راشد ،جنبۀ ناواقعگرایانه خواهد داشت که ره
نگاه و رینش انسان وارسته است تا آنجا که در نازلترین سطن آن ،مبدء وحی تنها مخلیوقی

 .3جمع میان دو رویكرد گزارهای و غیرگزارهای

Ar
c

از ذهن انسان تلقی میشود.

نقصهایی که در هر یک از رویکردهای مذکور نسبت ره تبیین مسیئلۀ وحیی وجیود دارد،
سبب شد تا ررخی از اندیشمندان مسیحی را ره دیدگاه سوم جمع میان دو رویکیرد متماییل
کند .ره نظر مکگراث ،پذیرش رویکرد گزارهای در مکاشفه نیاز ندارد که سیایر رویکردهیا
را نفی کند و این دو رویکرد را یکدیگر جمعپذیر است .رزرگترین ضعف الهیات مسییحی
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این است که الگوهای مکاشفه را رهعنوان الگوهای نافی یکدیگر و نه مکمل تلقیی میکنید
) .(McGrath, 2011, P: 154از نظر او پذیرش اینکه مکاشفه متضمن آگاهیهیایی درریارۀ
خداست ،رهمنزلۀ انکار حضور خدا در زندگی رشر یا تحول در تجررۀ رشری نیست.
 .1.3نقد رویكرد سوم

در ظاهر رهنظر میآید که دیدگاه اخیر رهدلیل عدم انحصار وحی ره ساحت گزارهای صیرف و
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نیز عدم فروکاهش وحی ره سطن احساسات و تجرریات دینی رشری نسیبت ریه دو رویکیرد
پیشین ررتری دارد ،اما نکتۀ مهم این است که ارتباط و پیوند میان این الگوها رهدرسیتی تبییین
نشده است .رهعبارت دیگر هرچند در این دیدگاه ،الگوهای مکاشیفه در کنیار یکیدیگر شیاید
رهعنوان مراتبی از وحی در نظر گرفته شوند ،پرسش اساسی که در ررارر این دییدگاه میتیوان

of

مطرح کرد این است که چه رارطهای میان مرتبۀ گزارهای وحی و سایر مراتب آن تصورشیدنی
است؟ آیا این مراتب مستقل از یکدیگرند و هر کدام ره تنهایی ریانگر مرتبهای از وحی اسیت
یا اینکه میان مراتب یادشده از نظر وجودی تقدم و تأخر ررقرار است؟ ره تعبیر دیگر آییا هیر

ve

کدام از این دو نوع وحی ،رخشی از حقایق وحیانی را ره ظهور میرساند یا اینکه در هر کیدام
هم وجه غیرگزارهای و هم وجه گزارهای شاید لحاظ شود؟ علاوه رر این ریا توجیه ریه اینکیه

hi

الگوهای غیرگزارهای در تلاش ررای رازگردانیدن حجییت و وثاقیت وحیی گیزارهای مطیرح
شدهاند ،پرسش از اعتبار هر کدام از این مراتیب در کشیف حقیقیت رسییار اهمییت دارد .در
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رویکردهای غیرگزارهای ،وحی کاملاً ره تجرریات رشری وارسته اسیت و ریا توجیه ریه امکیان
خطاپذیری رشر ،این رویکردها کمک چندانی ره حجیت و وثاقت وحی نمیکند.

 .4بررسی و تحلیل مهمترین ضعفهای رویكردهای گزارهای ،غیرگزارهای و جمع
میان دو رویكرد
چنانکه پیش از ایین گذشیت ،هیچکیدام از دو رویکیرد گیزارهای و غیرگیزارهای ریهدلییل
انتقادهای جدی که رر هر کدام از این دو دیدگاه مطرح است ،تبییین خردپیذیری از پدییدۀ
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وحی را مطرح نمیکند .حتی رویکرد سوم که ره جمع میان دو رویکرد قائل است ،ره دلیل
نقدهای وارد رر هر یک از دو رویکرد چندان پذیرفتنی رهنظر نمیرسد .تأمل در انتقادهیایی
که در ررارر هر یک از این دو رویکرد مطرح شده است ،نشیان میدهید کیه در تبییین ایین
پدیده توجه ره ررخی از نکات لازم و ضروری خواهد رود که در ادامه ره ررخی از مهمترین
آنها اشاره میشود.
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 .2 .9نخست اینکه هر گونه تبیینی از وحی ضرورتاً راید جنبۀ گزارهای وحیی و ظهیور
آن در قالبهای زرانی و لفظی فهمپذیر رشری را مد نظر داشته راشد ،چرا که مقصد نهیایی
وحی هدایت و سعادت رشر است و را توجه ره اینکه تجرره و درک حقیقت متعیالی وحیی
از دسترو عموم انسانها در مرتبۀ ادراکات طبیعی و حسی ریرون است ،رنارراین ضیروری
خواهد رود که این حقیقت در قالبهای زرانی ظهور یارد .رر همین اسیاو نییز هرچنید در

of

خوانشهای مختلف از رویکرد غیرگزارهای تلاش شده است تا وحیی از منظیر عمییقتری
رررسی و واکاوی شود ،عدم توجه ره نکتۀ اخییر و نفیی مرتبیۀ ظهیور گیزارهای وحیی ،از

ve

مهمترین ضعفهای این رویکرد است .رر اساو قرائتهای مختلف رویکیرد غیرگیزارهای
اگر وحی صرفاً انکشاف خدا در تاریخ رشریت راشد یا اینکه رنا رر نظیر معتقیدان ظهیور و

hi

انکشاف در وجود حضرت عیسی تلقی شود ،تنها کسانی که صاحب رصیرتهای عمییق و
رینشهای عرفانی دقیق راشند ،میتوانند ظهور و انکشیاف خیدا را در هیر ییک از مراتیب
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یادشده درک کنند و ایین ریا رحمیت خیدای متعیال و غیرر نهیایی او ریرای هیدایت و
نجاترخشی عموم انسانها منافات دارد .ره تعبیر دیگر ایین انکشیاف رایید ریهگونیهای در
تاریخ رشریت ر دهد که همگان فرصت رهرهمندی از آن را از وجه معرفتی و عقلی داشته
راشند و را توجه ره اینکه زران مهمترین ارزار مشترک ررای انتقیال حقیایق و دریافتهیا در
میان عموم انسانهاست ،توجه ره این جنبه از وحی در تبیین آن ضروری رهنظر میرسد.
 .2 .9تأمل در رویکرد غیرگزارهای نشان میدهد که در هیر ییک از تبیینهیای موجیود
تلاش شده است تا ارسال پیام الهی از سوی خدا ریهسیوی انسیان متفیاوت ریا نیوع تبیادل
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اطلاعات رشری (که از طریق مفاهیم ذهنی و الفاظ و عبارات صورت میپذیرد) نشیان داده
شود .چنانکه پیش از این گذشت ،این نکته از منظر ررخی از اندیشمندان اسلامی نیز میورد
توجه قرار گرفته است که سخن گفتن خدا را انسان و رهتعبیر دقیقتر در مرتبۀ خاص آن را
پیامبران الهی ،کاملاً متفاوت را سخن گفتن انسانها را یکدیگر است .اما نکتۀ مهم این اسیت
که در این رویکردها عدم توجه ره مبانی هستیشناسی و انسانشناسی در پدیدۀ وحی سبب
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شده تا این پدیده در ررخی از موارد را سطن نازلی از تجرریات رشری یکسان لحاظ شود.
مقایسۀ میان تبیینهای فلسفی و عرفانی از پدیدۀ وحی در تفکر اسلامی را رویکردهیای
غیرگزارهای یادشده ،رهخوری ریانگر این ضعف در الهیات مسییحی اسیت .در رویکردهیای
فلسفی و عرفانی ،ضمن تأکید رر وجه گزارهای ،ظهور وحی در مراتب نفیس انسیان کامیل
رهگونهای تصویر شده است که کاملاً متفاوت و متمایز را سطن نازل تجرریات دینیی رشیری

of

است .این تفاوت در حقیقت ریر مبنیای اصیول و مبیانی هستیشناسیی و انسانشناسیی در
فلسفه و عرفان اسلامی درکشدنی است .راید توجه داشت که هرچنید تفاوتهیای شیایان

ve

ملاحظهای در تبیینهای فلسفی و عرفانی نیز وجود دارد ،صرفنظر از این تفاوتهیا نقیاط
مشترکی مانند قارلیت خاص انسان کامل در دریافت وحیی ،مواجهیۀ مسیتقیم و ریواسیطۀ

hi

انسان کامل را مبدأ وحی و حضوری رودن وحی سبب میشود تا پدیدۀ وحی نه تنها متمایز
از تجرریات دینی رشری شود ،رلکه اعتبار هر تجررهای در مقایسۀ را وحی سنجش و داوری
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شود.

 .1 .9در کنار عواملی مانند مطالعات انتقادی کتاب مقدو ،تردیید در خطاناپیذیری آن،
تعاررهای میان علم و دین و نیز تلاش ررای رازگرداندن حجیت و اعتبار کتاب مقدو که
سبب ظهور رویکردهای غیرگزارهای در الهیات مسیحی شده است ،تأمل دقیق در ررخیی از
تبیینها نشان میدهد که عامل دیگری نیز سبب ارائۀ رویکردهای غیرگزارهای شده است و
آن تلاش ررای حفظ پویایی وحی در جریان تاریخ زندگی رشری و عدم انحصیار نیزول آن
ره زمان خاصی است .این نکته را میتوان از سخن ررخی از اندیشیمندان دینیی در الهییات
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مسیحی استنباط کرد .رهعنوان نمونه رهزعیم منتقیدانی ماننید ررونیر ،حقیقیت امیر ثاریت و
ماندگاری در جهان اردی اندیشهها نیست که در قالب گزارهها آشکار شده راشد ،رلکه درک
صحین از مکاشفۀ مبتنی رر فهم تاریخی آن است .در الهییات مسییحی تأکیید ریر مفیاهیمی
مانند خدای پیوسته فعال و خلاق ،انکشاف خدا در تاریخ زندگی رشر یا انکشیاف خیدا در
تاریخ و وقایع دینی ،حاکی از آن است که قائلان ره این رویکرد رر حفظ پوییایی وحیی در
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تمامی زندگی انسان و مواجهۀ او را امر متعالی رهطور پیوسته تأکید ویژهای دارند .ریه تعبییر
دیگر گویا از منظر منتقدان ،ظهور حقایق وحیانی در قالب گزارههای زرانی سیبب میشیود
تا وحی از حالت فرازمانی و فرامکانی ره پدیدهای عصری مبدل شود و از همیینرو نییز در
این تبیینها انکشاف و ظهور وحی در قالب الفاظ و گزارهها مورد تردید واقع شده است.
رهنظر میرسد که چنین دیدگاهی ناشی از عدم توجه ره مبیانی زرانشیناختی در حیوزۀ

of

زران دین است .در میان اندیشمندان اسلامی دیدگاه ذومراتب رودن زران دیین و گزارههیای
وحیانی ،زمینۀ مناسبی را ررای پویایی وحی در همۀ مقاطع تاریخ دینی زندگی رشیر فیراهم

ve

میکند (صدرالمتألهین .)14 :2181 ،ریر اسیاو مبیانی هستیشیناختی و انسانشیناختی در
اندیشۀ اسلامی مراتب معنایی پنهان در گزارههای وحیانی رهواسیطۀ مراتیب ادراکیی انسیان

hi

پیوسته کشف و آشکار میشود و این ظهور پیوسته زمینۀ جریان پیوسیتۀ وحیی در زنیدگی
ایمانی انسانها را فراهم میکند .رر این اساو تأکید رر جنبۀ ظهور گزارهای وحیی ،میانع از
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تأکید رر جنبۀ فرازمانی و فرامکانی وحی نخواهد رود.

رر اساو آیات قرآن کریم اولاً وحی تنها ریه سیخن گفیتن خداونید ریا انسیان محیدود
نمیشود ،رلکه وحی و خطاب خدای متعال ره هر موجود متناسب ریا ظرفییت وجیودی آن
تحقق مییارد .وحی ره زنبور عسل (نحیل ،)81-84 :وحیی ریه آسیمانها (فصیلت )22 :و
وحی ره مادر حضرت موسی( نساء )289 :نمونههایی از این نوع هستند .علاوه ریر ایین

سخن خداوند را انسانها نیز مراتیب گونیاگونی دارد و ریه وحیی مسیتقیم ،وحیی از ورای
حجاب و وحی از طریق ارسال رسولان و انبیای الهی تقسیم شده است (شوری.)92 :
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نتیجهگیری
رررسی و تحلیل هر یک از رویکردهای یادشده ریانگر ایین اسیت کیه در الهییات مسییحی
تبیین پدیدۀ وحی نقاط ضعف جدی دارد .مهمترین ضعف رویکرد گزارهای ،انحصار وحی
ره مرتبۀ الفاظ و عبارات و غفلت از سایر مراتب آن است .این مرتبیه هیر چنید از اهمییت
رسیاری ررخوردار است ،تنها یکی از مراتب ظهور وحی محسیوب میشیود و در کنیار آن
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توجه ره سایر مراتب از اهمیت زیادی ررخوردار است .در خصوص رویکیرد غیرگیزارهای
نیز راید توجه داشت که هرچند مهمترین هیدف پییروان ایین رویکیرد از ارائیۀ تبیینهیای
یادشده ،رازگرداندن اعتبار پدیدۀ وحی است که در نتیجۀ مطالعات انتقادی نسبت ره کتیاب
مقدو را تردید رورهرو شده است ،نفی مرتبۀ ظهور لفظی و گزارهای وحی هیچگونه نتیجیۀ
شایان توجهی را در راستای هدف یادشده رهدنبال ندارد .علاوه رر این خوانشهای متعیددی

of

که از پدیدۀ وحی در رویکرد غیرگزارهای وجود دارد ،رهنوعی را هدف یادشیده کیه همیان
رازگرداندن اعتبار وحی در الهییات مسییحی ریوده ،در تضیاد اسیت .تأمیل در نیوع تبییین

ve

اندیشمندان مسلمان از مسئلۀ وحی تا حد زیادی در رفع این نقاط ضعف مؤثر خواهد رود.
اندیشمندان اسلامی در عین تأکید رر وجه گزارهای ،سایر مراتب وحی را نیز در تبییین ایین

hi

پدیده مورد توجه قرار دادهاند .در این دیدگاه توجه ره مبانی هستیشناسیی و انسانشناسیی
وحی سبب شده است تا وحی نه ره ظهور در الفاظ و عبارات منحصر شیود و نیه تیا حید

Ar
c

تجرریات دینی رشری تنزل یارد ،رلکه چنانکیه گذشیت اعتبیار تمیامی تجررییات دینیی در
مقایسۀ را وحی سنجش و داوری میشود .علاوه رر این تأکید رر مراتب معنایی وحی نقیش
رسیار مهمی در حفظ پویایی وحی و جریان آن در تمامی مراحل زندگی رشری دارد.
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