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فهم نواة الرسالة بنزع األسطرة عند
رودولف بولتمان
قيس الجهضمي
يتناول الكاتب فوزي البدوي يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم بعنوان «الإ�صالح الديني يف بع�ض �أعمال املفكرين والفال�سفة املعا�صرين :جتربة رودولف بولتمان وم�شروع نزع
الأ�سطرة« جتربة بولتمان الإ�صالحية التي كانت يف م�شروعه «ت�أويل الأ�سطورة» عن طريق نزعها ،وقد انخرط بولتمان يف هذه التجربة الت�أويلية حيث حتمت عليه االعرتاف
ب�أهمية املناهج النقدية التاريخية يف فهم الن�صو�ص الدينية ،ويذكر الكاتب �أنَّ نقطة بداية بولتمان كانت من فل�سفة �شيلنغ التي تقول «�إذا اهتممنا بالأ�سطورة اليوم فلأننا
تركنا الوعي امليثي وراءنا ،و�إذا فهم نزع الأ�سطورة على �أنه خروج من الوعي امليثي فذلك �أمر واقع ال رجعة فيه بالن�سبة �إىل الثقافة املُعا�صرة».

يذكر الكاتب �أنَّ امل�سيحية احتوت على م�شكلٍ ت�أويلي
وهو نواة الب�شارة ،وهي التي تذهب �إىل معنى التب�شري
بي�سوع ال�شخ�ص ولي�ست ت�أويال للن�ص الإجنيلي ،فهي
ع �ه��دٌ ب �ه��ذا امل�ع�ن��ى م��ن الأج �ي ��ال الأوىل ،ل�ك��ن الن�ص
الإجنيلي �أ�صبح يظهر م�سافة تف�صل بينه وبني احلدث
املُرتبط بنواة الب�شارة ،ويف هذه امل�سافة �صار التعبري
عن نواة الب�شارة ب�شكل ميثي �أ�سطوريا ،فالأ�سطوري
عند بولتمان هو«كل منط متثيل ،يبدو فيه ما لي�س
من هذا العامل جز ٌء منه ،وذلك وفق �صياغة �إن�سانية،
بل �إن�سانية جدا» ،كما �أنَّ الأ�سطورة لديه هي تتحدث
عن واقع ،و�أما امليثي فريى بولتمان �أنَّه هو كل ق�صة
عن الآل�ه��ة ويجب التمييز بني الأ��س�ط��ورة واخلرافة
ال�ت��ي ال �صلة لها ب��الآل�ه��ة ،وتكمن �صعوبة النظر يف
الأ� �س �ط��ورة �إىل �أن �ه��ا غام�ضة حت�ت��اج مل��ن ُي�ب�ح��ر فيها
ليك�شف عن مق�صدها.
�إنَّ الفكر الأ�سطوري بر�أي بولتمان هو نقي�ض للفكر
ال �� �س �ح��ري ،لأنَّ الأ� �س �ط ��وري ي���س�ع��ى �إىل االن�ف���ص��ال
ع��ن ال�ع��امل بينما ال�سحري ي�سعى �إىل االحت ��اد معه،
وق��د و��ض��ع بولتمان ه��دف�اً م��ن خ�لال م�شروعه وهو
«ت�ق�ب��ل الأ� �س��ا� �س��ي يف ه ��ذا ال�ف�ك��ر امل���س�ي�ح��ي وحتيينه،
وال�ق���ض��اء ع�ل��ى ه ��ذه امل���س��اف��ة وامل�ك��ان�ي��ة ال �ت��ي تع�ش�ش
فيها الأ�سطورة» ،فيذكر الكاتب �أن بولتمان �أراد من
م���ش��روع��ه �أن حت��رك��ه �إرادة ف�ه��م ال�ن����ص و�أن يتحقق
مق�صد الن�ص يف ال�ت�ح��دث ع��ن احل��دث نف�سه ولي�س
االبتعاد عنه ،و�أنّ على الدائرة الت�أويلية التي طرفاها
الفهم والإمي ��ان �أن تخ�ضعنا ملا يريد املو�ضوع قوله،
و«لكي نفهم الن�ص يجب �أن نعتقد ون�ؤمن مبا يقوله
الن�ص لنا ،غ�ير �أنَّ م��ا يقوله الن�ص لنا ال يوجد �إال
بالن�ص ،ولذا وجب فهم الن�ص لكي ن�ؤمن».
كما يذهب بولتمان �إىل �أنَّ العلم التاريخي املمو�ضع
ي�سري يف اجتاه نازع للأ�سطورة ما دام امل�سار فيه تتابع
مغلق ل�ل�أح��داث ،مبعنى �أن امل��ؤل��ف ال ُيكن �أن يقبل

انقطاع الأحداث ب�سبب تدخل القوى الغيبية ،وكذلك
ال�ت��اري��خ العلمي ال ي�ت�ح��دث م�ث��ل ن�صو�ص الأن��اج�ي��ل
�أنَّ الإل ��ه يتدخل يف م�سار ال�ت��اري��خ ،ف��الأ��س�ط��ورة عند
بولتمان «تفرت�ض فهماً حم��ددا للواقع» ،ل��ذا يذهب
بولتمان �إىل �أن يوجه الباحثني لتوظيف كل ثقافاتهم
وطاقاتهم يف موا�ضيع درا�ساتهم ،فهو يرى �أن العلم
الأك�ثر ذاتية يكون هو الأك�ثر مو�ضوعية ،وقد �ص ّرح
ب��ول �ت �م��ان �أن ال �ت �ج��دي��د ال�لاه��وت��ي يف امل���س�ي�ح�ي��ة هو
بحاجة �إىل ا�ستخدام منهج النقد التاريخي ب�صرامته.
ويف احل��دي��ث ع��ن ك��ون ي�سوع ك�ت��اري��خ وي���س��وع ك��إمي��ان
يذكر بولتمان �أن امل�صادر مل تكن تهتم بحياة ي�سوع
احلقيقية وال ب�شخ�صيته �أو حياته النف�سية ،وذل��ك
من خالل اعتماده على منهج تاريخ الأ�شكال يف حتليل
ه��ذه امل���ص��ادر ،وه��و ي�ص ّرح يف كتابه ع��ن ي�سوع« :ب ��أن
امل�سيح من حيث هو ج�سد ال يهمني� ،إنني ال �أعرف وال
�أريد �أن �أعرف ما الذي دار بخلد ي�سوع» ،معتربا كل ما
كتب عنه من �صنف الرواية اخليالية.
و�أم � ��ا ع ��ن ق���ض�ي��ة ال ��وع ��ي امل �� �ش �ي �ح��اين ف �ك ��ان اع �ت �ق��اد
اجل �م��اع��ة امل���س�ي�ح�ي��ة الأوىل ق��ائ�م��ا ع�ل��ى وع ��ي ي�سوع
ب�ن�ف���س��ه �أن ��ه امل���س�ي��ح �أو اب ��ن الإن �� �س ��ان ،ويف الأن��اج �ي��ل
الإزائ �ي��ة ي��رى بولتمان �أنَّ ح�ي��اة ي�سوع ون�شاطاته ال
ي �ظ �ه��ران �أي م�ل�م��ح م ��ن م�لام��ح امل���ش�ي�ح��ان�ي��ة ب ��ل هو
يف كثري م��ن الن�صو�ص رج��ل ع��ادي� ،أم��ا كلمة امل�شيح
ه�ن��ا ف�ه��ي مبعنى املخل�ص يف الآخ� ��رة ،وق��د ك��ان ي��راه
ي���س��وع خمل�صا ��س�م��اوي��ا ،وي��ذك��ر ال�ك��ات��ب �أن بولتمان
يف ان�خ��راط��ه يف و�ضعيته الت�أويلية اجل��دي��دة والنقد
التاريخي احلديث ال ي�ستطيع �إال �أن يقر ب�أن الإميان
ال ميكن �أن يعتمد على �أمور مثل املعجزات ،فما فعله
امل���س�ي��ح م��ن م�ع�ج��زات وك ��رام ��ات �أي���ض��ا مثلها تن�سب
�إىل الكثري من الأحبار والربانيني اليهود ،ويرى �أن
بولتمان �أي�ضا يذهب �إىل �أن الأ�سطورة تتحدث عن
واق ��ع الإن���س��ان نف�سه وع��ن الطريقة ال�ت��ي يفهم بها

العامل وعن وجوده لذا ما يهمه هو ذلك التعبري عن
فهم حمدد للوجود الإن�ساين ،ويف نزع الأ�سطرة ي�سعى
لإظهار املق�صد احلقيقي للأ�سطورة.
ويف نقد امل�شروع البولتماين كان من �أ�شهر من حتدث
عنه هو الفيل�سوف بول ريكور� ،إذ ُيوافق ريكور بولتمان
يف �أن امل ��ؤل ��ف مي�ل��ك حل�ظ�ت�ين �أ��س��ا��س�ي�ت�ين :اللحظة
الرتكيبية الن�صية املمو�ضعة ،واللحظة الوجودية،
لكن ري�ك��ور ي��ؤك��د �أنَّ بولتمان مل يكن دقيق الف�صل
ب�ين اللحظتني ف�ك��ان مييل ك�ث�يرا �إىل جهة اللحظة
املمو�ضعة ،كما عاب ريكور � ً
أي�ضا �أن ر�ؤية الن�ص لدى
بولتمان ه��ي امل�ج��ال الأ��س��ا��س��ي يف ال�ت��أوي��ل وال ُيكن
جت��اوزه بالنظر �إىل امل�ؤلف وقراءته ،فريكور يرى �أن
الت�أويلية الفل�سفية �أوىل من الت�أويلية الكتابية لأنَّ
الت�أويلية الكتابية مت�سرعة وغري راديكالية .ويذكر
الكاتب �أن بولتمان يرى �أن ن�أخذ من الأ�سطورة تلك
الر�سالة الوجودية التي ال ت�شوبها �شائبة ،وبالتايل
نقتطع لغة ميكن و�صفها �أن�ه��ا غ�ير ممو�ضعة ،كما
�أن بولتمان يذهب يف كتاباته �إىل �ضرورة البحث عن
طريقة لت�أ�سي�س الإمي ��ان على غ�ير �أح ��داث التاريخ
ووق ��ائ �ع ��ه ،وب �ه ��ذا ت�ك���ش��ف ل �ن��ا جت ��رب ��ة ب��ول �ت �م��ان عن
حيوية الفكر امل�سيحي الذي غامر منذ وقت مبكر يف
م�شروع الإ��ص�لاح الديني ،كما �أرى �أنَّ ه��ذه التجربة
يف م�س�ألة التعامل مع الن�ص املقد�س مبناهج جديدة
من مثل مناهج النقد التاريخي والو�ضعيات الت�أويلية
ب�أنواعها ،والتي حتاول البحث عن عمق املق�صد ونواة
ال�ف�ك��رة الدينية يف داخ ��ل الن�ص لهي ج��دي��رة مبحل
النظر والتدبر لدى امل�سلمني ،خا�صة بعد التداخالت
العميقة ب�ين الأدي ��ان واخ�ت�لاط الأع ��راق والثقافات
وما �أفرزته حركة العوملة واحلداثة داخل املجتمع من
ت�سا�ؤالت وجودية جديدة ت�ستثري يف الإن�سان العودة
والبحث يف منظومته الإميانية.
qabuazan@gmail.com

