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التجربة الدينية إرث تتشاركه اإلنسانية
أم كلثوم الفارسية
لطاملا �شكل الدين ،وي�شكل� ،أحد �أهم املكونات التي تتحكم يف الإن�سان ،وت�ؤثر يف جوانب عديدة ومهمة من �شخ�صيته وحياته ككل .وتختلف �أبعاد الظاهرة الدينية
باختالف الثقافات واملجتمعات ،بل باختالف الأفراد �أنف�سهم ،فالدين كتجربة تظل عبارة عن كل �أو جمموع معقد ومت�شابك من العواطف وامل�شاعر التي ي�صعب
�إخ�ضاعها لقانون عام.

و مما جتدر الإ�شارة �إليه �أن للدين القدرة على �أن يجعل
الإن �� �س��ان ي��رت�ف��ع وي���س�م��و ع�م��ا ق��د ي�صيبه م��ن ن��واق����ص
و�أمرا�ض نابعة من عامل احل�س والتجربة ،لذلك جنده
قد بات يعي�ش على وعي بوجود عالقات تربطه بعامل �آخر
فوق ب�شري ،و�أ�صبح واثقا يدرك �أنه م��ادام قد َخرب هذا
ال�شعور الديني ،ف� ّإن حياته قد تغريت وات�سعت ومتجدت.
� ّإن هذا ال�شعور املت�صاعد نحو الروح �أُطلق عليه (التجربة
الدينية) وهذا املو�ضوع تناوله الدكتور -حممد ال�شيخ-
بالدقة والتف�صيل يف مقاله  :م�س�ألة التجربة الدينية
عند الفال�سفة املحدثني» حيث تتطرق �إىل حماور عدة
تدور حول ما الذي يق�صد عادة باحلديث عن «التجربة
الدينية»؟ �أهو نف�سه ما نق�صده باحلديث عن «التجربة
الروحية» �أو «التجربة الباطنية» �أو «التجربة اجلوانية»
�أو حتى «التجربة ال�صوفية»؟ ما الفرق بني هكذا جتربة
وما نعتربه «التجربة العادية»؟ ومن ذا الذي ال حت�صل
له هذه التجربة؟ ومن ذا الذي حت�صل له؟ وقبل هذا وذا
ه��ل ه��ي جتربة تعم �أم ه��ي جتربة تخ�ص؟ وكيف ن�سمع
عنها حني حت��دث؟ وم��ا ال��ذي ميكن �أن تفيده مثل هذه
التجربة؟ بل كيف ميكن ت�أويلها؟
ث�م��ة م���ض��ام�ين ع ��دة م��ن حل �ظ��ات ح �ي��اة الإن �� �س��ان تدخل
حت��ت م�سمى «التجربة الدينية»� :شعور امل��رء باحلاجة
�إىل امل�غ�ف��رة ،وح�يرت��ه يف لغز امل ��وت ،وا�ستفهامه ع��ن �سر
الأمل ،وت�أديته ل�شعرية ال�صالة .واحلال �أن م�ضامني هذه
التجربة حتى و�إن هي كانت منغر�سة ب�أ�شد انغرا�س يكون
يف «ذاتية الفرد» �إال �أنها ال تبقى مركونة يف جمال الذاتية
منزوية فيه� ،إمنا هي جتارب تتم داخل تقليد وتراث ،وما
ع��ادت كما ُظنت لزمن طويل يف الفل�سفة جت��ارب دينية
خا�صة و غ�ير عقالنية؛ �أي خ�برات مت�أبية ع��ن التعقل
الذي هو �شغل الفل�سفة الأ�سا�سي.
فالتجربة الدينية جتربة ذاتيةُ ،يقرر الفرد فيها التوا�صل
م��ع واق ��ع م�ت���س��ا ٍم (م �ت �ع��ايل)  ،ل �ق��ا ًء �أو احت� ��ادًا م��ع ع��امل
الالهوت .وغال ًبا ما ت�ضمن مثل هذه التجربة الو�صول
�إىل بع�ض املعرفة �أو الب�صرية التي مل تكن �ساب ًقا متاح ًة

لهذا املو�ضوع بالرغم من عدم خ�ضوعها للم�ساءلة �أو عدم
توقعها وف ًقا للإطار املفاهيمي املُعتاد �أو النف�سي الذي
ُي�ستخدم من خالله املو�ضوع للت�شغيل .جتلب التجربة
الدينية عمو ًما فه ًما جزئ ًيا �أو كل ًيا للأمور ال�شخ�صية
الأ�سا�سية التي قد تكون �سب ًبا (�سواء �أكانت مُعرت ًفا بها
بوعي �أم ال) للكرب �أو االغ�تراب للمو�ضوع لفرتة زمنية
حم��ددة .وميكن جتربة هذا ك�شكل من �أ�شكال الإب��راء �أو
التنوير �أو التحول .وقد م َّكنت �أوجه الت�شابه واالختالف
بني التجارب الدينية عرب خمتلف احل�ضارات الباحثني
من ت�صنيفها للدرا�سة الأكادميية.
وميكن �أن نف�سر التجربة الدينية ب�أنها منهج ا�ستنباطي
لل�صلة بني النف�س والإله ،حيث �أن لكل جمرب طريقته
اخلا�صة يف ال�سري نحو الذات العلية (اهلل) ،لذلك تكمن
حقيقة التجربة الدينية يف جمموعة التجارب الذاتية
وب��ال��رغ��م م��ن اخ�ت�لاف م�ضامني وموا�ضيع ومنطلقات
التجارب الدينية ،ف�إن هذا ال يلغي وجود �صالت تقارب
وات���ص��ال وت�ف��اه��م بينهم يف خمتلف اجل��وان��ب ال��روح�ي��ة
وال �ف �ك��ري��ة وال���س�ل��وك�ي��ة ��ض�م��ن �إط� ��ار ال�ت�ج��رب��ة ال��دي�ن�ي��ة
ومنطقها.
يعد الفيل�سوف وليام جيم�س من الأوائل الذين حتدثوا
ع��ن �أه�م�ي��ة (م��ا حت��ت ال���ش�ع��ور) يف جعل الإن���س��ان يعي�ش
جتارب روحانية وعرفانية ودينية ،كالإخال�ص وال�صفح
واملحبة والتكفري عن الذنب وب��ذل النف�س ،فكانت هذه
�أب ��رز نقطة يلتقي عندها ال��دي��ن والعلم ب��أن��ه �صار على
ات�صال باهلل.
ف�ك��رة جيم�س ح ��ول «ال�ت�ج��رب��ة ال��دي�ن�ي��ة �أن �ه ��ا التجربة
احلا�سمة التي متثل والدة ج��دي��دة للمرء ال��ذي يعي�ش
ه ��ذه ال �ت �ج��رب��ة .ذل ��ك �أن ��ه �أم� ��ام ال�ت�ج��رب��ة ال��دي�ن�ي��ة ثمة
�أن ��واع م��ن الأن�ف����س :ثمة م��ا ي�سميه «الأن�ف����س ال�سليمة»
التي ولدت مرة واحدة وال حتتاج �إىل والدة ثانية .وثمة
«الأن�ف����س ال�سقيمة» ال�ت��ي ال ت��رى يف ه��ذا ال�ع��امل �سوى
الأمل وال�ضياع وال�شر واملعاناة .لكن جيم�س يتماهى مع
ال�ضرب الثاين من الأنف�س وك�أن حديثه عنها حديث عن

نف�سه وعن جتربته اخلا�صة� .إذ يجد � ّأن الأنف�س املعذبة
من �ش�أنها �أن تكون �أعمق و�أ�شرق �إذا ما خا�ضعت لتجربة
دينية وفتحت نوافذ روحها باجتاه الرب .
ويف نظر الغزايل ف� ّإن الأ�شخا�ص الذين ميتلكون التجربة
ال�ع��رف��ان�ي��ة ف� �� ّإن جتربتهم م��ن جن�س ال�ت�ج��ارب النبوية
ول��ذل��ك ي��درك��ون معنى النبوة وي�صدقون بذلك الكالم
النابع من هذه التجربة ويفهمون ويعلمون م�صدر هذا
ال�ك�لام وامل��رت�ب��ة ال�ت��ي نالها املتك ّلم .وع�ل��ى ه��ذا الأ�سا�س
ف �� ّإن الطريق ملعرفة ماهية النبوة والتعرف على النبي
مفتوح لك ّل �إن�سان .ومن العجيب � ّأن النبي نف�سه فتح هذا
الطريق للآخرين.
وخال�صة القولّ � ،أن التجربة الدينية تتجدد كف�ضاء ملا
هو روحاين يف عمق التاريخ .فهي مرتبطة ب�شكل خا�ص،
كظاهرة �أنرثوبولوجية ،بالوجود الإن�ساين .وكل حماولة
ت���س�ع��ى الن �ت ��زاع ت�ع��ري��ف دق �ي��ق وح �� �ص��ري ل �ه��ا ،ت�صطدم
مبعيقات حت ��ول ك��ل جم�ه��ود م �ب��ذول يف ه ��ذا االجت ��اه �أو
ذاك �إىل جمرد تبخي�س ملحتوى جتربة فريدة وحية ،لها
من الداللة ما ال ميكن احتوا�ؤه يف تعاريف يغلب عليها
طابع العمومية .فلم تكن التجربة الدينية يف �أي وقت
م��ن الأوق� ��ات ره�ي�ن� ًة بثقافة �أو ع�ق�ي��دة خ��ا��ص�ت�ين ،لأ ّن�ه��ا
وبكل ب�ساطة �إرث تت�شاركه الإن�سانية باختالف الأزمنة
والثقافات.
�إن ه� ��ذه ال �ت �ج ��رب ��ة ال ��دي �ن �ي ��ة ،م ��ن م �ن �ظ ��وره ��ا ال �ك ��وين
وال �ت��اري �خ��ي ،مل ت �ك � ّل م��ن ا� �س �ت �ف��زاز خم�ي�ل��ة ال�ك�ث�ير من
املفكرين وف�ضولهم� ،سواء كانوا من �أولئك الذين جعلوا
من جاذبيتها منطاً حلياتهم� ،أو من �أولئك الذين �ش ّككوا
يف حقيقتها التجريبية واملعي�شة .ه�ؤالء كما الآخرين مل
ي�ستطيعوا ،كل من موقعه� ،أن يتجاهلوا فر�صة خو�ض
مغامرة البحث عن املعنى وفهم طبيعة ومنط وجودها.
فمنذ �أن ا�ستطاعت التجربة الدينية �أن ت�غ��ادر قلعتها
احل�صينة املليئة باخل�صو�صية ،وتنفتح على جمال اللغة،
�أ��ص�ب�ح��ت ال �ت �� �س��ا�ؤالت امل �ط��روح��ة ح ��ول طبيعتها ومن��ط
وجودها �أكرث �إحلاحا وال ميكن جتاهلها.
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