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 مقدمه

ترین موضوعات در ادیان الهی است. هرچند این پدییده در مییان وحی از جمله مهم ۀپدید

هیای دلیل ماهییت رازگونیه و فراطبیعیی وحیی، تبیینره رسد،نظر میرهادیان الهی مشترک 

ی سیلامدر نگاه رایج میان اندیشمندان ا گوناگونی از ماهیت و چیستی آن مطرح شده است.

عانی گوناگونی ررخوردار است که در تمامی این معانی نوعی تفهیم و القیای از م وحی ۀواژ

. رر اساو آییات (99 :1 ؛ مصطفوی، ج292 :29 منظور، جارن) منطوی استسریع و نهانی 

ظرفییت قرآنی نیز وحی از مراتب و مصادیق گوناگونی ررخیوردار اسیت کیه متناسیب ریا 

 ترین مصادیق وحیییکی از مهم .(22: فصلت ؛81: نحل ؛22: )مریم یاردحقق میمخاطب ت

 تقال ررخیی از حقیایق و معیارف اسیت کیهانمنظور سخن گفتن خدا را انسان رهعبارت از 

 .(1: شوری ؛7: )قصص دشوالهی محقق می یترین نوع آن در وجود انبیاعالی

ه سیایر اند که شناخت خداوند از طریق وحی نسبت ریپیروان ادیان ارراهیمی رر این عقیده

ونید خدا ،های دینیی یهودییت، مسییحیت و اسیلامتر اسیت. در سینتمراتب شناخت کامیل

خیدا  ۀکس مقدور نیست که دررارین دلیل ررای هیچهمنهایت و مطلق است و رهموجودی ری

در الهییات مسییحی  .(Evans, 2005: 313)دست آورد هراو  ۀکاملی جز ره اذن و ارادآگاهی 

مل عقلانی در نظام طبیعت أکه حاصل ت)در ررارر شناخت طبیعی وحی  اهخداوند از رشناخت 

 ،در میان متکلمان مسیحی این اتفاق نظر وجود دارد که طبیعیت ییا آفیرینش .قرار دارد (است

ملات عقلانی رشیر در نظیام أمبتنی رر ت ،یعیو الهیات طب شاهد و گواه خداوند آفرینشگر است

ره تنهایی کامل نیست و لازم است که خت طبیعی از خدا . چنین شناشودمحسوب میطبیعت 

راه را ریرای اطلاعیاتی  ،شود. ره تعبیر دیگر شناخت وحییانیتکمیل و مکاشفه  از طریق وحی

   .هستندنایافتنی ملات عقلانی دستأد که از طریق تکنهموار می

صوص ایین در خ ،وجود دارداخیر در میان متکلمان مسیحی توافق  ۀنکتدررارۀ هرچند 

اختلیاف نظیر  ،دشوانسان آشکار میهایی ررای چه نوع از آگاهیله که در جریان وحی ئمس
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نخسیت وحی وجود دارد.  ۀلئمسدو رویکرد کلی نسبت ره مسیحی  ۀدر اندیشوجود دارد. 

شیده از سیوی هیای نیازلآگاهی ۀمجموع عبارت ازوحی در آن که است ای رویکرد گزاره

قیرار ای در مقارل این رویکرد، رویکرد غیرگیزارهست. هاات و گزارهخداوند در قالب عبار

مفید معنایی ریش  ،تر شناخت از راه مکاشفهشناخت وحیانی و ره تعبیر دقیقدارد که در آن 

و متضیمن معنیای  هیات و گزارهااز طرییق عبیارخداونید  ۀدرریاررخش از شناخت آگاهی

 . انکشاف خداوند است

دو مرتبه از شناخت است که از منظر پیروان آن راید میان  دی تمایزیرنی این تقسیممبنا

 (McGrath, 2011: 153) قائیل شید «شناخت یک فرد» یا «یک فرد ۀشناخت دررار»یعنی 

قید، وزن و  های ریرونیی ماننیدشیناختای از مجموعهعبارت از  «یک فرد ۀشناخت دررار»

نوعی رر ارتباط شخصی ره« شناخت فرد»نی دوم شناخت یع ۀمرتب ،امثال آن است. در مقارل

، رر مبنیای چنیین تمیایزی در مراتیب شیناختاز منظر اندیشمندان مسیحی کند. دلالت می

هیا ای از آگاهیمعنای انتقیال مجموعیهره خود صرفاً ۀیافتمعنای گسترده و تعمیممکاشفه ره

یند انکشاف خود که ارا فر وند. خداخواهد روددر تاریخ  وندرلکه انکشاف ذاتی خدا ،نیست

 و خود را دست گرفتهاوج و کمال آن در تاریخ عیسی ناصری است، ارتکار عمل را ره ۀنقط

 . است کردههای مختلفی آشکار ره گونه

جریان تحول معنایی وحی از  الهیات مسیحی، معلول ۀرندی از وحی در حوزاین تقسیم

مطالعات انتقیادی نسیبت ریه کتیاب  ۀنتیج دراست که ای ای ره وحی غیرگزارهگزاره وحی

ره وقوع پیوسیت و سیبب ظهیور دو رویکیرد وحیی  ریستمو  نوزدهم هایسدهمقدو در 

وحی ره  ،در الهیات سنتی مسیحی ای در میان اندیشمندان مسیحی شد.ای و غیرگزارهگزاره

حی عبیارت در این دیدگاه و (Evans, 2005: 324). است پذیرفته شدهای آن مفهوم گزاره

هیا ریر انسیان که از سوی خداوند در قالب عبیارات و گزاره رودههایی از حقایق و واقعیت

منان ریر ایین ریاور ؤم ،از آنجایی که این وحی از سوی خدای متعال استشود و آشکار می

  .ندفراتر از هرگونه شک و تردیدها صادق و هستند که این گزاره
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کسانی  ز سوی رسیاری از الهیدانان قرن ریستم خصوصاًای ادیدگاه سنتی از وحی گزاره

جیدی  هیایو انتقادال ؤمورد س ،که را الهیات نئوارتدکس و الهیات دیالکتیکی مرتبط رودند

ظهیور رویکیرد  ۀتیدریج زمینیمطالعیات انتقیادی نسیبت ریه کتیاب مقیدو، ریهواقع شد. 

دیدگاه  د. پیروانکرحی فراهم وحی را در میان اندیشمندان مسی ۀلئای نسبت ره مسغیرگزاره

رلکیه انکشیاف خیود  ،ها نیستای از گزارهکید داشتند که وحی مجموعهأرر این امر تاخیر 

ریه تعبییر  .(224: 2181، هیوردن) کنیدشخصی را را رشر آغیاز  ۀخداوند است تا یک رارط

 ۀپدیید رلکه خیود خداسیت. در ،ها یا اطلاعات نیستگزاره ،کنددیگر آنچه خدا آشکار می

 ۀسیوی ییک رارطیرلکه ریه ،آوریمدست نمیهای از اطلاعات رمزگونه را روحی ما مجموعه

 شویم. زنده و پویا را شخص خدا هدایت می

 هیایدلایلی ره نفیع دییدگاه خیود، انتقاد ۀپیروان هر یک از این دو دیدگاه علاوه رر ارائ

ای که این دو رویکرد را در مقارل ونهگره ،انددهکرجدی را نیز در ررارر دیدگاه رقیب مطرح 

عنوان دو دیدگاه رقیب در تبیین وحی قرار داده اسیت. البتیه در کنیار ایین دو یکدیگر و ره

 د که ره جمع میان دو رویکرد معتقید اسیت.کرتوان ره رویکرد سومی نیز اشاره رویکرد می

تیرین رزرگکه است  معتقد شود،محسوب میگراث که از جمله مدافعان رویکرد اخیر مک

 پیذیرضعف الهیات مسیحی در این است که این دو رویکرد را در تبییین وحیی جمع ۀنقط

و پذیرش یکی مستلزم نفی دیگیری  ندکه این دو رویکرد مکمل یکدیگردر حالی ،داندنمی

  (McGrath, 2011: 154). نیست

مسییحی در تبییین  ای رایج در الهیاتمحور اصلی این پژوهش، رررسی و نقد رویکرده

در این پژوهش علاوه رر توصیف و تحلیل هر یک از رویکردهای راییج وحی است.  ۀلئمس

و رررسی نقدهایی که از منظر منتقدان در خصوص هر رویکرد ریان شیده اسیت، ررخیی از 

در هر رویکرد را نگاهی ره دیدگاه اندیشمندان اسیلامی رررسیی  هاو ایراد هاصترین نقمهم

ه وحی راید ری ۀترین نکاتی که در تبیین پدیدمهمدر پایان پژوهش علاوه رر این  است. شده

 های هر رویکرد مطرح شده است.ها و کاستیرا توجه ره نقص ،دکرن توجه آ



  111 الهیات مسیحیای در ای و غیرگزارهگزاره وحی هوممفبررسی و نقد  

  1ایوحی گزاره .1

فعل خدا و هیدف نهیایی او در جهیان  ۀهایی دررارآموزه ۀمثارای، وحی رهدر رویکرد گزاره

شود و از طریق وسائطی فراتر از طبیعت ریه ها آشکار میعبارات و گزارهاست که در قالب 

ها حقایقی ازلی و فراتر از زمان هستند این گزاره .(218 :2112 د )هیک،شوانسان منتقل می

 . (Facker, 1997: 16)شوندهای رسمی کلیسا یافت میکه در کتاب مقدو و آموزه

کنید کیه کیید میأرر ایین نکتیه ت ،ای استزارهدیدگاه سنتی مسیحی که قائل ره وحی گ

وحیی  ،نها ایمان رییاورده آهایی که رشر راید رها را در قالب گزارهخداوند حقایق و واقعیت

ین معنا اشاره دارد که خداوند حقایقی را ه اای روحی گزاره (Evans, 2005: 324).کند می

تیر ریر انسیان منکشیف و آشیکار ماهیت خویش ره انسان وحی و ره تعبیر صیحین ۀدررار

بیارات و شیوند کیه در قالیب کلمیات، عای نامییده مید. این حقایق از آن رو گیزارهکنمی

هیا صیادق و فراتیر از هرگونیه شیک و منان این گزارهؤد. از منظر مشونها آشکار میگزاره

تعیال خیدای م ۀحقایقی درریار ۀزیرا این وحی از سوی خداست و دررردارند ،تردید هستند

از سوی خیدای متعیال در « ده فرمان»عنوان نمونه یهودیان و مسیحیان معتقدند که است. ره

ده »نازل شده است. ره اعتقاد اکثریت یهودیان و مسییحیان  کوه سینا رر حضرت موسی

چنانکیه ، نیدخدای متعال است که غیرقارل تردیید و نقدناپذیر ۀشامل حقایقی دررار« فرمان

این مطلب در قیرآن (Taylor, 2007: 301). قرآن نیز چنین اعتقادی دارند  ۀرارمسلمانان در

 .(229: ، اسیراء1: ، زمر2-2 :، کهف12: ، نساء92: )فصلت صراحت ذکر شده استکریم ره

ای این است که در آن حقیایقی از سیوی خیدای متعیال واقع ویژگی اصلی وحی گزاره در

نیدارد. در ایین رویکیرد ایمیان نییاز ه تفسییر مجیدد شود که خطاناپذیر است و روحی می

 .  اندعبارت از راور و پذیرش قلبی حقایقی است که در قالب وحی الهی نازل شده

کار و نومدرسی کاتولیک های انجیلی محافظهه مورد پذیرش مکتباین تبیین از وحی ک

های ز پروتسیتان. ره نظر ررخی امگیری در سنت مسیحی ررخوردار استاز نفوذ چش ،روده
                                                           

1. propositional revelation 
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ای از خداوند را راید از کتاب مقدو ره دست آورد که مجموعیه ۀکار، حقایق دررارمحافظه

توان ره کیارل هنیری و هیرمن تقادی هستند. از نمایندگان فکری این گروه میهای اعگزاره

خیدا، مکاشیفه و »هنیری در کتیاب ره نظر کارل  . (Fackre, 1997: 16)دکردیکمان اشاره 

کیه کتیاب  شیودمحسیوب میماهییت خداونید  ۀهای اشاری دررارمکاشفه آگاهی« تحجی

  .(McGrath, 2011: 154) مقدو آن را در اختیار ما گذاشته است

 ایبر وحی گزاره هاانتقاد .1 .1

نفوذی که در مسیحیان سنتی داشت،  را وجودای چنانکه پیش از این گذشت، رویکرد گزاره

 در ادامه ره ررخی از آنها اشاره خواهد شد. شد که رورهروفراوانی  هایانتقاد را

وحیی منفعیل اسیت و فقیط  ۀکه گیرنید دارداز این  تیاای حکرویکرد گزاره .2. 2. 2

که رسیاری از فلاسفه رر این نظرند که از منظر روانشناسی در حالی ؛کندوحی را دریافت می

رلکیه در دریافیت حقیایق  ،دریافیت کنید صورت منفعلانه حقیایق راتواند رهذهن رشر نمی

 .(Taylor, 2007: 301) کندصورت فعال عمل میره

دچیار  شاید ایراد دیگر این است که ذهن انسان در یادگیری و یادآوری حقایق .2. 2. 2

درستی فرانگیرد خطا یا فراموشی شود. انسان ممکن است در زمان یادگیری حقایق آن را ره

ای وحیی گیزاره یعنی شیایدد. این کنن اضافه ه آرخشی را کم یا ر ،ی آنیا اینکه در یادآور

 د.شودریافت و ثبت ن درستی و عیناًره

ای اتفاق افتاده و محقیق د وحی گزارهکرهیچ راهی وجود ندارد که رتوان ثارت  .1. 2. 2

ریا  ای صادق است؟د که وحی گزارهکرتوان اثبات شده است. علاوه رر این از چه راهی می

 هیچ تضمینی وجود ندارد که وحی ناب و صادق راشد؟ ،منانؤراور م وجود

که حقیایق وحییانی در حالی ،ای هستندادیان مختلف مدعی دریافت وحی گزاره .9 .2. 2

تیوان توان ایین تعیارر را حیل کیرد و چگونیه می. چگونه میندادیان را یکدیگر در تعارض

 .(Taylor, 2007: 302)؟متنوع و متعارر صادق است فهمید که کدام حقیقت از میان حقایق
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های است که حقایق وحیانی در قالبمبتنی فرر ای رر این پیشرویکرد گزاره .9. 2. 2

رک فرضی محل تردید است. جورج لینیدکه چنین پیشحالی در شدنی هستند،ای ریانگزاره

شیدت ریه نبیهکیرد را از همیین جاین روی« ماهیت آموزه»تاب لیبرال در کاز الهیدانان پست

ای و شیناختاری مورد انتقاد قرار داده است. ره نظر لیندرک این رویکرد، رویکیردی گیزاره

هیای اخبیاری و میدعیات صیدق و گزاره ۀمثارینسبت ره ماهیت مکاشفه دارد و مکاشفه ره

که رر ایین چرا  ،نیست فتنیشود. این رویکرد پذیرواقعیات عینی تلقی می ۀپذیر دررارکذب

طور قطعی، جامع خدا را ره ۀتوان حقایق عینی دررارفرر نادرست استوار است که میپیش

 گونه ریان کرد.و همیشگی و ره شکل گزاره

ای نسیبت ریه مکاشیفه اسیت. از نظیر ررونیر در رر همین مبنا ررونر نیز منتقد رویکرد گزاره

خیدا  یعنیشود و این خدا تلقی می ۀهایی دررارهکلمات یا گزار ۀمثارای، مکاشفه رهرویکرد گزاره

یارد. هییچ سیخن و کلیامی یک شخص رلکه تا حد یک شیء تنزل می ۀمثاردر این رویکرد نه ره

 ،معنای ارلاغ و انتقال معرفیت نیسیت. مکاشفه هرگز رهنیست یک شخص ۀمثارریانگر راز خدا ره

 (McGrath, 2011: 156).  رخش و احیاگر زندگی استرلکه نوعی دوستی حیات

 قدی بر نقدن .2 .1

ای در تبییین وحیی، در سیه محیور یادشده نسبت ره رویکیرد گیزاره هایطور کلی ایرادره

وحی، امکیان وقیوع وحیی و امکیان ظهیور و انکشیاف حقیایق وحییانی در  ۀکننددریافت

 ای است.های گزارهقالب

ای ریود کیه ه رویکیرد گیزارهآنچه گذشت نقدهایی از منظر منتقدان مسیحی نسیبت ری

ای صیرف حت گیزارههرچند فروکاهش وحیی ریه سیاای وحی است. مخالف تبیین گزاره

اما راید توجه داشیت  ؛که ررخی از آنها در نقدهای پیشین مطرح شد دارد اساسی هاییایراد

ظهور و انکشاف چرا که  ؛ای وحی از اهمیت خاصی ررخوردار استکه توجه ره رعد گزاره

محتیوای متعیالی آن ریه سیطن درک  کردنره قصد نزدیک  ،هادر قالب الفاظ و گزارهوحی 

ای وحیی طور کلی اهمیت ساحت گزارهکه ره هاییرو پاسخ ره انتقادمخاطب است و از این
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انید دهکرین نکته اشیاره ه اررخی از اندیشمندان اسلامی ر گیرد، ضروری است.را نادیده می

است که ارزار انتقال معانی و مفاهیم در  نبهفاظ و عبارات از آن جکه ظهور وحی در قالب ال

ها نبیود رسالت پیامبران ررای نجات و هدایت انسانسطن ادراکات رشری زران است و اگر 

ق یگونیه کیه پییامبر حقیاتوانسیتند همانحدی رودنید کیه میمخاطبان پیامبران در یا اینکه 

 نبیودنییازی ریه ظهیور لفظیی ایین حقیایق  ؛کننیدکنید، از او اخیذ وحیانی را دریافت می

ها و نییز عیدم اما را توجه ریه ضیرورت هیدایت انسیان .(99 :7 ، ج2412لهین، أ)صدرالمت

ها در دریافت حقایق وحیانی از راه ادراکات فراطبیعی، این ظهیور امیر توانایی عموم انسان

 .  رسدنظر میره یگریزناپذیر

دریافیت وحیی  یکسان انگاشتنتوان گفت که میول و دوم انتقاد اپاسخ ره در  .2. 2. 2

از ناصیواری شیده اسیت.  ۀچنین مقایسعلوم حصولی سبب  ۀهای رشری در حوزرا دریافت

قارییل و دینییی، معرفییت وحیییانی هییم از نظییر محتییوا و هییم از نظییر  شناسیییمنظییر معرفت

وحی  ۀکنندری دریافتهای رشری است و خطاناپذیمتمایز از معرفت آن کاملاً ۀکننددریافت

   د.کنطرح چنین ایرادی را مرتفع می ۀزمینظ و انتقال یافت، حفاز سه رعد در

 ۀحیوز انسیان درحصیولی ادراکیات ریا  وحیی کاملیاً ادراک و انتقیالنوع  ،این نگاهدر 

ریر آن وارد شیده اسیت.  هاییهای رشری یکسان تصور شده و رر همین اساو انتقادآگاهی

ظهور و نیزول حقیایق  در الهیات مسیحی ای وحیطرفداران رویکرد گزارهدر واقع چنانکه 

اند، منتقدان نیز ریر همیان اسیاو دچیار ای صرف فروکاهش دادهگزاره ۀوحیانی را ره مرتب

را وحیی  ۀرشری شده و امکان خطا در گیرند هایخطای فروکاهش وحی ره ساحت ادراک

که از منظیر در حالی ؛اندرشری جایز شمرده هایدریافت ۀنای خطاپذیری رشر در حوزرر مب

های وحیانی از سنخ علوم حضوری اسیت کیه خطیا در آن راه آگاهی دینی، شناسیمعرفت

 .(284 :2111)جوادی آملی،  ندارد

ای و نییز نیاب اشکال دیگر منتقدان مبنی رر تردید در اصل وقوع وحی گیزاره .2. 2. 2

نظر پذیرفتنی ریهواهی شاهدان معتبر از منظر تاریخی رودن و عدم تحریف آن، را توجه ره گ
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مطالعات تاریخی، اعتماد ره روایت راویان موثیق و ثبیت دقییق  ۀ. چنانکه در حوزرسدنمی

اصیل وقیوع وحیی  زمینیۀهای تاریخی است در وقایع توسط شاهدان، مبنای پذیرش گزاره

 د.کرین شیوه عمل ه اتوان رهای دینی میناپذیری آن در ررخی از سنتای و تحریفگزاره

 ،عدم امکیان تشیخیص حقیقیت صیادقپاسخ ره تعارر حقایق وحیانی و در  .1. 2. 2

 ایاین انتقاد ره وحی غیرگیزاره نظر از درستی نقد واردشده،صرف اولاً راید توجه داشت که

ارد تری وتر و اساسییطیور جیدیریه (ره مخاطب رستگی دارد که تعبیر و تفسیر آن کاملاً)

 منیان هسیتند کیه رایید از رهگیذرؤایین منسبت ریه وحیی ای در رویکرد غیرگزارهاست. 

ریا توجیه ریه و ردیهی است کیه  کنندپیام الهی را دریافت  ،قایع تاریخیتجرریات دینی و و

امکان ظهور تعارر در تعبیرها و تفسییرهای رشیری ریشیتر  ،طبانمخافهم سطوح مختلف 

و نییز فطیرت  واحد وحی أرا توجه ره مبد ندیشمندان مسلمانااز ررخی از منظر  ثانیاً ؛است

وجود تعارر حقیقیی مییان حقیایق وحییانی از نظیر عقلیی  ،اعصار ۀها در همثارت انسان

گاه اختلیاف هیچنیز در تاریخ رشری  .(214 :2117 )جوادی آملی، رسدنظر میناپذیرفتنی ره

 ۀییدکننیدأهای دینیی پییامبران تاز سینتمیان دو پیامبر گزارش نشده و ریر اسیاو ررخیی 

کیه نچنیا انید.دهنده ره وجیود پییامبران پیس از خیود رودهپیامبران پیش از خود و رشارت

 ید دیگری رر این عدم تعارر حقیقیی راشید.ؤمشاید مشترکات فراوان میان ادیان وحیانی 

اسیت کیه در  ای یا مرروط ره تحریفییوحی گزاره ۀرر این اساو تعارر ظاهری در حوز

ط ریه مررو شایدحفظ ررخی از متون مقدو مانند تورات و انجیل واقع شده است یا  ۀناحی

های متنوع زرانی راشد که حقایق وحیانی را توجه ره سطوح مختلف مخاطبان دینیی در گونه

یید ایین ؤخیوری ممطالعات تطبیقی میان قرآن و کتاب مقدو ریهقالب آنها ریان شده است. 

توان در ترسیم زندگی پس از مرگ و طی میواقفی ای از این مورد را میمونهت. ندیدگاه اس

کیه  دیددر ادیان مختلف  کند،که نفس انسان در مسیر تکامل پس از مرگ راید از آن عبور 

  .(171 :2 ، ج2119)ماسون،  ریان شده استرا تعاریر متفاوت 
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مطرح شده، امکان ظهیور حقیایق  ایوحی گزاره نقدهایی که نسبت ره از میان .9. 2. 2

محدودیت زریان رشیری در رییان  ئلۀمل است. مسأهای زرانی قارل تگزاره وحیانی در قالب

میورد توجیه واقیع مطالعاتی زران دیین  ۀزیکی از موضوعاتی است که در حوزحقایق متافی

دودیت قائلان ره الهیات سلبی در توصیف خدای متعیال، محی مبانی نظری. از جمله اندشده

کاکیایی و رحرانیی، )وصیف واقعییت مطلیق و نامتنیاهی اسیت الفاظ و مفاهیم رشری در ت

امیا  روده،سایر مراتب هستی نیز هرچند نسبت ره وجود خدای متعال محدود  .(212: 2117

و کیه الفیاظ  ریودهخود و نسبت ره مراتب فروتر نامتناهی اسیت. ایین در حیالی  ۀدر مرتب

زران  واقعیات محسوو در عالم رشری وضع شده است و طبیعتاً یزااهمفاهیم زران رشری ر

   .داردمراتب محدودیت  در توصیف این

 دهید کیه رایید مییان ایین دییدگاه کیه تبییین گونه پاسخ میین انتقاد اینه اگراث رمک

دست آمده و دیدگاهی که معتقید هها رگزاره ۀوسیلهارهام خدا از طریق مکاشفه رجامع و ری

 های معرفتی اصییلی نییز وجیود دارد، تمیایز قائیل شیدهای اعتقادی گزارهدر گزارهاست 

(McGrath, 2011: 155) .ها در ریان حقیقت مطلق محدودیت عبارت دیگر هرچند گزارهره

 . هستندتا حدی ریانگر توصیفاتی از واقعیت متعالی  دارند،

یر اسیت. پذامکاننیز دلالی الفاظ را توجه ره قارلیت گسترش  از وجه دیگر ایراد یادشده

ایین الفیاظ و  اند،ای محسوو طبیعی وضع شیدهههرچند الفاظ و عبارات در ررارر واقعیت

 در واقیع ریه میوازات. ندررخوردارنیز  و مفاهیم جدید دلالت رر مصادیققارلیت از عبارات 

های مختلف، هدر حوزاطلاعات او  تکامل مراتب فهم و ادراک انسان و گسترش تجرریات و

 رری ،اصیل مشیارهت ۀرر پایشده یارد و الفاظ و عبارات وضعتدریج گسترش میزران نیز ره

امکیان توصییف  ،گسیترش دلیالی الفیاظ ینیدافرکند. نیز دلالت میمعانی و مصادیق جدید 

)حسینی شاهرودی، فخار نوغیانی،  دکنم میجدید را ررای رشر فراه ۀشدهای کشفساحت

خیدا  ۀحقایق عینی دررارمبنی رر اینکه این امر ایراد جرج لیندرک  را توجه ره .(218 :2141

 ،گسیترش دلیالی ۀنظرییریر مبنیای است.  شدنینقد ؛دکرها ریان در قالب گزارهتوان را نمی
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یافته و رر مصادیقی جدید متناسب را معیانی که تعمیم ندالفاظ زران از این قارلیت ررخوردار

کار گرفته شود. در نتیجه محدودیت زریان در رییان حقیقیت مطلیق دلییل هو مفاهیم اولیه ر

 .نیستای محکمی رر نفی رویکرد گزاره

از قارلییت تجریید الفیاظ  ؛دکرن اشاره ه آردر پاسخ ره ایراد ررونر دیگری که راید  ۀنکت

ره نظر ررونر صحبت کیردن از خیدا در  .(217)همان: عوارر جسمانی و محسوو است 

رسید نظر میشود. رهمتعالی خدا تا حد یک شیء می ای سبب تنزل واقعیتای گزارههقالب

تنهیا مخصیوص توصییف  شیریر فرر مطرح شده که زریانایراد ررونر رر مبنای این پیش

معنای تنیزل از واقعیتی رهمراتب محسوو و طبیعی است و رنارراین هرگونه توصیف زرانی 

جریید الفیاظ از عیوارر کیه امکیان تریود. در حالی محسوسات خواهد ۀآن پدیده ره مرتب

  ای است.جسمانی و محسوو پاسخی ره این انتقاد از وحی گزاره

 ایرویكرد غیرگزاره .2

ای رویکرد دیگری که در الهیات مسیحی نسبت ره وحیی وجیود دارد، رویکیرد غیرگیزاره

از دییدگاه پییروان  پدیید آمید.مطالعات انتقادی نسبت ره کتاب مقیدو  ۀاست که در نتیج

 های مسیتقیماًنوشیته ونشیده عنوان وحی الهی تحریفرهنباید کتاب مقدو  ،الهیات لیبرال

هیای عنوان شاهدی رر آگاهیرهتر است رهرلکه  ،شده از سوی خدا در نظر گرفته شودوحی

ایین  رر(Evans, 2005: 325).  منان مد نظر قرار گیردؤهای عمیق دینی مررگرفته از تجرره

های معاصیر رایید آن را از خلیال اساو حقایق کتاب مقدو، حقیایقی هسیتند کیه انسیان

   هایش آن را رررسی کنند.تجرریات دینی و رازتاب

کار وحی ررای دریافت و رینش دینی ره ۀای، واژدر تعریف دیگری از رویکرد غیرگزاره

را درک و آن را ریا هیای جدیید رود. حاملان وحی کسیانی هسیتند کیه ررخیی موقعیتمی

وحییی  ۀمعتقییدان رییه نظرییی (Farmer, 1942: 82).کننیید انداز دینییی توصیییف میمشییچ

ای رر این عقیده هستند که خداوند حقایق و واقعیات را ریر انسیان وحیی نکیرده غیرگزاره
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عنیوان فاعیل و خلیاق در تیاریخ رشیر و ها هسیتند کیه خیدا را ریهرلکه این انسیان ،است

ییک  ۀتوانید از طرییق مشیاهدمن میؤعنوان نمونه ییک میشناسند. رهمی های رشریتجرره

زیبای طبیعت است که خدا را در نگاه و چشیم  ۀطبیعی زیبا خدا را ربیند و این منظر ۀصحن

 د. کنریننده آشکار و منکشف می

شود که وحیی ییک نیوع ای نامیده میغیرگزاره نبهاین رویکرد نسبت ره وحی از آن ج

ای ست و نیه مجموعیهاز سوی فاعل شناساناخت از فعل خدا در جهان طبیعت آگاهی و ش

. رر طبق ایین دییدگاه متیون انداز حقایق و واقعیاتی که در قالب الفاظ و عبارات نازل شده

منان فهمییده ؤم ۀوسیلهمقدو شاهدی است رر اینکه چگونه انکشاف خدا در طول تاریخ ر

های غیرمستقیم از خیدا هسیتند کیه رگذشت تجررههای کتاب مقدو سشده است. داستان

 کند. خدا هدایت می ۀهایی دررارسوی آگاهیشخص را ره

خیدا از خلیال اتفاقیاتی اسیت کیه در  ۀدر این رویکرد ایمان عبارت از چگونگی تجرر

چگیونگی نگیرش ریه  ،عبیارت دیگیر ایمیانافتد و رهزندگی روزمره یک شخص اتفاق می

زیبیا رنگیرد و چیزهیایی را  ۀره ییک منظیر شایدان یا یک مسیحی زندگی است. یک مسلم

هیچ فهم  ،که یک ملحد را نگاه ره همان منظرهدر حالی ؛عنوان خالق درک کندخدا ره ۀدررار

 آورد.دست نمیهو درکی را از خدا ر

 ،دشیوای محسیوب مییرا توجه ره اینکه در این رویکرد کتاب مقدو وحی غیرگیزاره

 قش خوانندگان کتاب مقدو و چگونگی تفسیر آن رسیار مهیم و حسیاو اسیترنارراین ن

.(Taylor, 2007: 302)  در حقیقت هر شخص جهان هستی را رر اسیاو دییدگاه خیویش

ن ه آای پاسخ مثبت دهد و رانسان مختار است که ره وحی گزاره و کندمشاهده و تفسیر می

  .یا اینکه آن را نپذیرد ایمان آورد

کیه همیان ظهیور و )پذیرش چنین دیدگاهی حجییت و وثاقیت وحیی خیاص  رر مبنای

. متکلمان نئوارتیدکس رو شدرهرو تردید را (های وحیانی استانکشاف حقایق در قالب گزاره

نظرانی همچون کارل رارت و امیل ررونر تلاش کردنید تیا اهمییت صاحب ۀثیر اندیشأتحت ت
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یع تاریخی وحیانی و خیود کتیاب مقیدو قائیل تمایزی که میان وقا ۀوسیلهوحی خاص را ر

عنوان شاهدی رشیری ریر آن وقیایع شدند، تا حدودی رازگردانند. از نگاه آنان کتاب مقدو ره

رخشیی از تجررییات دینیی میردم عمیومی  شود. آن وقایع خاص صیرفاًخی محسوب مییتار

 ه است. نحوی رر رشر آشکار کردرلکه در آن وقایع خداوند خودش را ره ،نیستند

همیان خیدایی اسیت کیه  ،ین شیوه در تاریخ کتاب مقیدو عمیل کیردهه اخدایی که ر

منانی که کتیاب مقیدو را ؤپیوسته فعال و خلاق است و همواره خود را ررای معتقدان و م

دهنید، گیوش فرامی ،کنیدخوانند و ره کلمات الهی که آنان را ره سوی خیدا دعیوت میمی

 د. کنآشکار و منکشف می

ر این اساو کتاب مقدو هم شاهدی عینی ریر ثبیت وقیایع وحییانی و هیم شییوه و ر

چیرا کیه خیدا  ،یاریدروشی است که از طریق آن وحی در جریان تاریخ پیوسته تیداوم می

 .(Evans, 2005 :325)کندطور پیوسته عمل میهمواره در زندگی و تاریخ رشر ره

شیود تیا جایگیاه و اعتبیار کتیاب ش میای تلاشود که در رویکرد غیرگزارهملاحظه می

هیای رشیری قیرار گرفتیه ریود، مطالعات انتقادی در ردیف سایر کتاب ۀمقدو که در نتیج

ای ریه رویکیرد تیرین دلاییل تحیول رویکیرد وحیی گیزارهحفظ شود و این یکیی از مهم

ای هگیزارغیر های متفیاوتی از رویکیردخوانش بته راید توجه داشت کهال ای است.غیرگزاره

   شود.وجود دارد که در ادامه ره ررخی از آنها اشاره می

 و رویارویی حضور ۀمثابمكاشفه به .1 .2

گرایی مارتین ریورر ریه ثیر شخصأپیروان و نویسندگان مکتب دیالکتیکی در الهیات تحت ت

ارتبیاط  ۀمثاریمکاشیفه را ریه ۀای پرداختند. امیل ررونیر اندیشیانتقاد جدی از رویکرد گزاره

من ؤعبارت دیگر ارتباط یا انتقال حضور شخصیی خداونید در فیرد میشخصی را خدا و ره

کنید. رلکیه تنها اطلاعاتی را منتقل نمی ،کند. از نظر ررونر خداوند در روند مکاشفهتبیین می

 ,Bertram).خدا  ۀنه اطلاعاتی دررار مکاشفه ره انتقال حضور شخصی خداوند توجه دارد و

1951: 2) 
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و تفیاوتی کیه  «آن –مین »و  «تیو –من » ثیر مارتین رورر از تحلیل ارتباطأررونر تحت ت

ییک  ۀمثاریخیدا ریه ،جریان مکاشفهمیان این دو نوع ارتباط وجود دارد، معتقد است که در 

ینیدی انگر اسیت و فرغاییت همکاشفشود. تجرره می «ءشی»یا  «آن»و نه یک  (Thou)«تو»

مییان خیدای  ۀارتباط دوسوی ،و آن هدف رودهسوی هدفی معطوف که ره شودمحسوب می

 گر است. گر و رشر واکنشمکاشفه

امیری تیاریخی و  ۀمثاریاز نظر ررونر فهم صحین انکشاف مبتنی رر درک از مکاشیفه ریه

در جهیان  یکه حقیقت امر ثاریت و مانیدگار رودهشخصی است. منظور از امر تاریخی این 

رلکیه  ،که ررای رشر در قالب مکاشفه روشن شده و انتقال یافته راشید ها نیستاردی اندیشه

حقیقیت  (Bertram, 1951: 6). دهیدمیحقیقت چیزی اسیت کیه در زمیان و مکیان ر  

گیذارد. منظیور از امیر هسیتی می ۀعمل و فعل خدا در زمان و مکیان پیا ریه عرصی ۀمثارره

ها یا عقاید و ای از اندیشهمجموعه کید رر این نکته است که محتوای مکاشفهأشخصی نیز ت

رلکه مکاشفه انکشاف ذاتی خدا ررای رشیر اسیت و ایین محتیوا  ،خدا نیست ۀراورها دررار

 چیزی جز خود خدا نیست.

 تجربه ۀمثابمكاشفه به .2 .2

تیوان شیود. در ایین الگیو خیدا را میرشری تبیین می ۀه رر محور تجررفمکاشدیگر الگوی 

ایین تجرریه در قالیب دانسیت. و شخصیی فیردی  ۀتجرری ۀواسطهه رمکشوف یا آشکارشد

ق و دلبسیتگی حیس وارسیتگی مطلی ی از امر اسرارآمیز، موجود مقدو و متعالی،یاهتجرره

ادیان اسیت و  ۀمشترک در میان هم ۀدینی در حقیقت گوهر اولی ۀتجرریارد. نهایی نمود می

ایین  (W. Hardy, 2005: 30).شوند دینی محسوب می ۀهای تاریخی انواع یک تجررایمان

رویکرد ره آیین پروتستان لیبرال منسوب است و نمایندگان آن شلایر ماخر و ای ری ریشیل 

 ۀدر راب دین، گفتارهایی خطاب ریه تحقیرکننیدگان فرهیختی»هستند. شلایر ماخر در کتاب 

است. متکی رر آن  اًتر و تمامکند که دین معرفتی از یک کل عظیمین نکته اشاره میه ار« آن

گوهر دین نوعی احساو وارستگی تمام عیار و کلی نسبت ره امری نامتناهی اسیت کیه در 
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 شیودعین حال این امر نامتناهی در امور متنیاهی و از خلیال تجررییات رشیری شیناخته می

.(Schleiermacher, 2003: 18) رهیایی  ۀاز نظر شلایر ماخر حقیقیت اصییل دینیی تجرری

. گیوهر دیین اصیلی منطقیی ییا هستنددومی از این تجرره  ۀها تعبیرات درجهاست و آموز

 (Schleiermacher, 2005:131).  واسطه استاخلاقی نیست رلکه احساو خودآگاهی ری

 یک تاریخ ۀمثابمكاشفه به .3 .2

اول در  ۀدر وقایع و اتفاقات تاریخ دینیی ر  داده کیه در مرتبی اساساً در این رویکرد مکاشفه

. مسین تحقیق یافتیه اسیتعیسی اسرائیل و پس از آن در زندگی، مرگ و رستاخیز تاریخ رنی

ایین رویکیرد ریه ولفهیارت پننبیرگ عل خداست و نه گفتار و سیخنان او. وحی در حقیقت ف

که تاریخ خود مکاشفه اسیت. مکاشیفه  اعتقاد دارد. پننبرگ شودمیالهیدان آلمانی نسبت داده 

عمیل خیدا شیناخته و تفسییر  ۀمثاریهم، جهانی و تاریخی اسیت کیه ریهای مدر اساو حادثه

 ۀدهد کیه مکاشیفتوضین می «مکاشفه ۀهایی اعتقادی در راب آموزرساله»در کتاب  اوشود. می

رلکیه  ،ره شکل نیوعی تجلیی خیدا صیورت نگرفیت شخصی خدا در کتاب مقدو مستقیماً

. تجلی عبارت از ظهور خیدا در شیکلی صورت غیرمستقیم در اعمال خدا در تاریخ ر  دادره

دهد و را تجسد که خدا در شکلی پایدار و همیشیگی در ر  می ،پایدار نیست موقت که لزوماً

مکاشفه در  .(Schwöbell, 2005: 129) در تعارر نیست ،شخص مسین انکشاف یافته است

ود. ایین مکاشیفه در شرلکه در پایان تاریخ مکاشفه درک می ،شودطور کامل درک نمیآغاز ره

دسیترو اسیت و هیر کیه  درطیور عیام و همگیانی تاریخ رر خلاف تجلیات خاص الوهی ره

در تیاریخ اسیرائیل تحقیق  تنهیاعیام خیدا  ۀچشمانی رینا دارد آن را درخواهد یافت. مکاشیف

تیا آنجیا کیه پاییان  و تحقق یافتنیز رلکه این مکاشفه در سرنوشت عیسی ناصری  ،یاردنمی

 ۀتیوان مکاشیفمسین را نمی ۀحادث شود، ادامه خواهد یافت.رینی میر آن تقدیر و پیشتاریخ د

 اسیرائیل قیرار داردخدا ریا رنی رلکه این مکاشفه در متن تاریخ تعاملات ،خدا در انزوا دانست

.(McGrath, 2011: 157) 
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 ظهور عشق الهی  ۀمثابوحی به .4 .2

 ۀای در وحی است. رنا ره تعریف رینر آموزیرگزارهمعتقدان ره رویکرد غ ۀکارل رینر از جمل

ها در معیرر تجررییاتی قیرار شود. انسیانموجودات رشری آغاز می ۀوحی الهی را مشاهد

شیود تنهیا ین طریق آشکار میه اد و خدایی که رکنگیرند که خدا را ررای آنها آشکار میمی

ای اسیت چنیین تجرریه از امکیان تحقیقسیرلکیه خیود زمینه ،متعلق ییک تجرریه نیسیت

وحی الهی پیش از آنکه مرروط ره چیستی خدای مکشوف  ۀآموز .(224 :2174)رارنینگتون، 

 شود. وحیانی مرروط می ۀقوع واقعره چگونگی امکان و ،شده راشد

از نظر رینر وحی یعنی خودآشکارسازی خداوند نه ره شکل ظاهری و ریرونی و نیه ریه 

ها در قالب عشقی که ره شیکل اسیرارآمیز در وجیود انسیان رلکه ،های وحیانیشکل گزاره

د. از نظیر کنیورزیدن نسبت ره تعالی نفس مینهاده شده است که آنها را قادر ره حس عشق

یعنی او کسی است که مطییع خداونید  ،تاریخی وحی در وجود عیسی ناصری متمرکز شده

ه در نهاییت از ذات خیدا روده و شخصی که وحی را دریافت کرده است و عشق خدا را ک

گر ترین شکل در مقاطع تاریخی جلوهدر خود تحقق رخشیده و ره کامل ،ناپذیر استجدایی

ای از وحی حقیقتی رسیار فراتر از ارتباط ریانی یا اطلاعات گیزاره .(222: )هماناست  کرده

 سوی آسمان ره زمین است. 

 هابیان برخی از انتقاد .5 .2

 هیایانتقاد ریاعنوان رویکرد جایگزین در تبیین حقیقت وحیی مطیرح شیده، رویکرد اخیر که ره

   شود.ررخی از آنها اشاره میرهادامه شده است که در رورهرواز سوی اندیشمندان مسیحی جدی 

ای نخواهید ریود. اگیر گاه نافی رویکرد گزارهای هیچپذیرش رویکرد غیرگزاره .2. 9. 2

راز  ؛رپذیرد (ای استکه مبنای رویکرد غیرگزاره)یخ رشر را کسی مفهوم خدای فعال در تار

زیرا ررقراری ارتباط  ،ای تردیدی حاصل شودهم هیچ دلیلی وجود ندارد که در وحی گزاره

ای نیز مصداقی از فعل خیدا در تیاریخ زنیدگی رشیر اسیت کیه را انسان از راه وحی گزاره

 خداوند آن را اراده کرده است.
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رییان سرگذشیت وقیایع  توجه داشت که محتیوای کتیاب مقیدو صیرفاًراید  .2. 9. 2

ها، اشعار المثلتوجهی از آن شامل تعالیم اعتقادی، ضرب شایانرلکه رخش  ،تاریخی نیست

 ای ریان شده است.که در قالب گزاره رودههای گفتاری و دیگر قالب

ت ره وحی این اسیت ای نسبمشکل اصلی در رویکرد غیرگزارهاز نگاه منتقدان  1. 9. 2

 کنید و خیدایی کیه هیا را وحیی میکه ممکن نیست تمایز آشکاری میان خدایی کیه گزاره

شخصیی ریا  ۀصحین است که ییک رارطی قائل شد. این مطلب کاملاً ،کندخود را آشکار می

رسییار در ایمیان شیخص  ،ای صرف نسبت ره او داشیتنهای گزارهمراتب از آگاهیخدا ره

اسیت کیه شیناختن ییک  پیذیرفتنی چنین این امر نیز در جای خود کاملیاًثرتر است. همؤم

امیا در  ،او فروکیاهش یارید ۀهیایی درریارتواند ره شیناختن حقیایق و واقعیتشخص نمی

آگیاهی و  ۀای دررردارنیدسیت شیناخت غیرگیزارهممکین نیحال راید توجه داشت که عین

 ،ررای شناخت فرد دیگری اقدام کندتواند گاه نمیای نباشد. یک شخص هیچشناخت گزاره

ای ن شناخت غیرگزارهاره نظر منتقددر واقع آن شخص رداند.  ۀردون اینکه حقایقی را دررار

ها در عنیوان نمونیه انسیانریهرنیدی شیود. هیا طبقهدر قالب گزارهراز راید  ،اگر تحقق یارد

 ۀها دررییارناختای از شییرییه مجموعییه خییود رییا دیگییران ۀواسییطمسییتقیم و ریارتباطییات 

ای صورت غیرگیزارهها هرچند رهیارند. این آگاهیهای آنان آگاهی میخصوصیات و ویژگی

ها در ذهین تا زمانی که ایین شیناخت ،و از راه مشاهده و ارتباط مستقیم حاصل شده است

د. هیر کیرتوان ره آن شیناخت اطلیاق نمی ،دشورندی نها طبقهانسان در قالب الفاظ و گزاره

 ۀاوست و این نکتیه درریار ۀموجود دیگر مستلزم دانستن حقایقی دررار ۀوع شناختی دررارن

خداوند نیز صادق است. البته راید دانست که شیناخت خداونید تنهیا ریه دانسیتن حقیایقی 

حال رخشی از شیناخت مسیتلزم دانسیتن حقیایقی یارد اما در عیناو فروکاهش نمی ۀدررار

 اوست. ۀدررار

 ۀالوجود، خییر محیو و خیالق همیعنوان موجود ضرورین الهی خدا را رهپیروان ادیا

د کیرشناسند و این رسیار دشوار است که رتیوان تصیور موجودات، علم و قدرت مطلق می
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ردون اینکه حیداقل شیناخت  ،یک شخص در یک ارتباط شخصی و درونی خدا را رشناسد

 را نسبت ره او نداشته راشد؟ 

ریاز هیم  ،له وحی رپیذیریمئای را در تبیین مسرویکرد غیرگزارهرر این اساو حتی اگر 

زییرا  ،وحیی را ریاور داشیت ۀلئای نسبت ریه مسیراید در کنار این رویکرد، رویکرد گزاره

ای خداوند را فعل خود در تاریخ رشیری خیود را پذیرش این ادعا که در رویکرد غیرگزاره

عنوان حقیقت فعیال توان او را رهاست که می مستلزم اعتقاد ره وجود خدایی ،دکنآشکار می

هیا راورهیایی هسیتند کیه فحیوا و محتیوای د و اینکردر تاریخ رشری تصور  یو اثرگذار

 ای دارند.گزاره

ای ای را رقیبیی ریرای رویکیرد گیزارهتوان رویکرد غیرگیزارهراحتی نمینتیجه اینکه ره

یخ رشری آشیکار کیرده اسیت تیا امکیان زیرا اگر خداوند خود را صمیمانه در تار ،دانست

خیودش  ۀررخی از حقایق را نیز درریار پس راید ضرورتاً ،شناخت ررای رشر را فراهم آورد

در رویکیرد  .(Evans, 2005, P: 327) تر شیودد تا این شناخت کامیلکنر ررای آنان آشکا

ودی محیل گیرد که در رویکرد سینتی تیا حیدای موضوعاتی مورد توجه قرار میغیرگزاره

 ۀعنوان نمونه موضوع اولیه وحی خود خداونید اسیت و نیه حقیایقی درریارتردید است. ره

خداوند یا اینکه هدف وحی ررقراری یک ارتباط شخصی را خداسیت و شیناختن خداونید 

هیا حقیایقی هسیتند کیه در ایین یارد. ایناو فروکاهش نمی ۀتنها ره شناختن حقایقی دررار

 ار گرفته است. رویکرد کانون توجه قر

 ،فهیم رشیر و تفسییر او از اتفاقیات هسیتند ۀای نتیجیغیرگزاره جا که وحیناز آ .9. 9. 2

ند. شیوعنوان وحی خطاناپیذیر مطیرح آشکار کنند و رهرا واسطه از خدا توانند آگاهی رینمی

 های کلامی جدا از تجرریات شخصی دست یافت.ها و حل پرسشتوان ره رحثرنارراین نمی

ای این است که فرد ره حقایق وحیانی که از سیوی خیدا نیازل شیده مزیت وحی گزاره

ای که در رویکیرد غیرگیزارهدر حالی ،عنوان موضوع و مبنای الهیات دسترسی داردره ،است

 دسترو نیست. درمبنای الهیات فارغ از تجرریات شخصی فرد 
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ز تفسییر اسیت. رسییاری از ای محتوای وحی موضیوعی ادر رویکرد غیرگزاره .9. 9. 2

ممکن است که شیخص از  نویسند اما کاملاًهای طبیعت چیزی میزیبایی ۀنویسندگان دررار

ای دسیت ییک وحیی غیرگیزاره ۀکه هنوز ره تجرردر حالی ،های طبیعت حیرت کندزیبایی

نگییز رراحس شگفتی در انسان و اعجاب ۀهایی که ررانگیزانندری از آگاهییانیافته راشد. رس

  .(Taylor, 2007, P:304)سوی اعتقاد ره خدا نرساند را ره انسان شاید ،است

ایراد اساسی دیگر این دیدگاه، فروکاهش وحی ره سطن رسیار نازل تجرریات و  .8. 9. 2

تری از ایین پدییده های نیازلتدریج تبییناحساسات رشری است که این امر سبب شد تا ره

دانید ه فوئررا  تجرره این وارستگی مطلق را همان تجرره خود میعنوان نمونمطرح شود. ره

ها از خودشیان اسیت و و معتقد است که این نوع از احساو در حقیقت، خودآگاهی انسان

خیدا را مخلیوق آدمییان و تجسیمی از  صیراحتاً« گیوهر مسییحیت»نه خدا. وی در کتاب 

کنید. و امییدهای آنیان تعرییف می گرایانیه آنیان از آرزوهیا، نیازهیا و رییمتصورات آرمان

رشری ررخوردار است. این تخییل  ای کاملاًندارد و از ریشهررطی احساسات رشری ره خدا 

کند و احساو وارستگی مطلق نییز از ایین هاست که از این احساسات رد تعبیر میرد انسان

ای اگر تنهیا هوحی غیرگزارره ریان دیگر  .(Fuerbach, 2012, P:116)نیست  اقاعده مستثن

که ره گرایانه خواهد داشت ناواقع ۀجنب ،مبتنی رر تصویر و نگاه انسان از وقایع طبیعت راشد

لیوقی ترین سطن آن، مبدء وحی تنها مخکه در نازل آنجااست تا وارسته نگاه و رینش انسان 

 د.شواز ذهن انسان تلقی می

 ایای و غیرگزارهجمع میان دو رویكرد گزاره .3

 ،وحیی وجیود دارد ئلۀهایی که در هر یک از رویکردهای مذکور نسبت ره تبیین مسینقص

سبب شد تا ررخی از اندیشمندان مسیحی را ره دیدگاه سوم جمع میان دو رویکیرد متماییل 

ای در مکاشفه نیاز ندارد که سیایر رویکردهیا گراث، پذیرش رویکرد گزارهره نظر مکد. کن

ترین ضعف الهیات مسییحی رزرگ .است پذیرد را یکدیگر جمعو این دو رویکر را نفی کند
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کنید مکمل تلقیی میعنوان الگوهای نافی یکدیگر و نه این است که الگوهای مکاشفه را ره

(McGrath, 2011, P: 154). ۀهیایی درریارپذیرش اینکه مکاشفه متضمن آگاهی از نظر او 

  رشری نیست. ۀا تحول در تجررانکار حضور خدا در زندگی رشر ی ۀمنزلره ،خداست

 نقد رویكرد سوم .1 .3

ای صیرف و عدم انحصار وحی ره ساحت گزاره دلیلدیدگاه اخیر رهکه  آیدنظر میدر ظاهر ره

نیز عدم فروکاهش وحی ره سطن احساسات و تجرریات دینی رشری نسیبت ریه دو رویکیرد 

درسیتی تبییین پیوند میان این الگوها ره مهم این است که ارتباط و ۀاما نکت ،پیشین ررتری دارد

 شیایدیکیدیگر در کنیار الگوهای مکاشیفه  ،در این دیدگاههرچند عبارت دیگر نشده است. ره

تیوان پرسش اساسی که در ررارر این دییدگاه می ،دنمراتبی از وحی در نظر گرفته شو عنوانره

 شیدنیی و سایر مراتب آن تصورای وحگزاره ۀای میان مرتبد این است که چه رارطهکرمطرح 

ای از وحی اسیت هر کدام ره تنهایی ریانگر مرتبهو  نداست؟ آیا این مراتب مستقل از یکدیگر

ره تعبیر دیگر آییا هیر خر ررقرار است؟ أیا اینکه میان مراتب یادشده از نظر وجودی تقدم و ت

رساند یا اینکه در هر کیدام کدام از این دو نوع وحی، رخشی از حقایق وحیانی را ره ظهور می

علاوه رر این ریا توجیه ریه اینکیه لحاظ شود؟  شایدای ای و هم وجه گزارههم وجه غیرگزاره

ای مطیرح ای در تلاش ررای رازگردانیدن حجییت و وثاقیت وحیی گیزارهالگوهای غیرگزاره

. در ددار ، پرسش از اعتبار هر کدام از این مراتیب در کشیف حقیقیت رسییار اهمییتاندشده

اسیت و ریا توجیه ریه امکیان وارسته ره تجرریات رشری  وحی کاملاً ،ایرویکردهای غیرگزاره

 .کندمیدانی ره حجیت و وثاقت وحی نخطاپذیری رشر، این رویکردها کمک چن

و جمع ای غیرگزاره ای،رویكردهای گزاره هایین ضعفترمهمو تحلیل بررسی  .4 

  میان دو رویكرد

دلییل ای ریهای و غیرگیزارهرویکیرد گیزاره دوکیدام از ایین گذشیت، هیچچنانکه پیش از 

 ۀجدی که رر هر کدام از این دو دیدگاه مطرح است، تبییین خردپیذیری از پدیید هایانتقاد
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رویکرد قائل است، ره دلیل کند. حتی رویکرد سوم که ره جمع میان دو نمیوحی را مطرح 

 هیاییمل در انتقادأت. رسدنظر نمیپذیرفتنی رهندان نقدهای وارد رر هر یک از دو رویکرد چ

دهید کیه در تبییین ایین نشیان می ،که در ررارر هر یک از این دو رویکرد مطرح شده است

ترین که در ادامه ره ررخی از مهم خواهد رودلازم و ضروری  نکاتررخی از  پدیده توجه ره

 د.شوآنها اشاره می

ای وحیی و ظهیور گزاره ۀراید جنب نی از وحی ضرورتاًنخست اینکه هر گونه تبیی .2. 9

چرا که مقصد نهیایی  ،پذیر رشری را مد نظر داشته راشدهای زرانی و لفظی فهمآن در قالب

وحی هدایت و سعادت رشر است و را توجه ره اینکه تجرره و درک حقیقت متعیالی وحیی 

ضیروری ست، رنارراین ریرون اادراکات طبیعی و حسی  ۀها در مرتباز دسترو عموم انسان

ی زرانی ظهور یارد. رر همین اسیاو نییز هرچنید در هابلاین حقیقت در قا که خواهد رود

تری ای تلاش شده است تا وحیی از منظیر عمییقرویکرد غیرگزارهاز های مختلف خوانش

ای وحیی، از ظهیور گیزاره ۀاخییر و نفیی مرتبی ۀعدم توجه ره نکت شود،رررسی و واکاوی 

ای های مختلف رویکیرد غیرگیزارهاین رویکرد است. رر اساو قرائت هایترین ضعفهمم

انکشاف خدا در تاریخ رشریت راشد یا اینکه رنا رر نظیر معتقیدان ظهیور و  اگر وحی صرفاً

های عمییق و انی که صاحب رصیرتتنها کس ،دشوت عیسی تلقی انکشاف در وجود حضر

توانند ظهور و انکشیاف خیدا را در هیر ییک از مراتیب می ،های عرفانی دقیق راشندرینش

یادشده درک کنند و ایین ریا رحمیت خیدای متعیال و غیرر نهیایی او ریرای هیدایت و 

ای در گونیهمنافات دارد. ره تعبیر دیگر ایین انکشیاف رایید ریهها رخشی عموم انساننجات

معرفتی و عقلی داشته مندی از آن را از وجه تاریخ رشریت ر  دهد که همگان فرصت رهره

هیا در ترین ارزار مشترک ررای انتقیال حقیایق و دریافتراشند و را توجه ره اینکه زران مهم

 .رسدنظر میرههاست، توجه ره این جنبه از وحی در تبیین آن ضروری میان عموم انسان

ود هیای موجیدهد که در هیر ییک از تبیینای نشان میمل در رویکرد غیرگزارهأت .2. 9

نیوع تبیادل  ریاسیوی انسیان متفیاوت تلاش شده است تا ارسال پیام الهی از سوی خدا ریه
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نشیان داده  (پذیردکه از طریق مفاهیم ذهنی و الفاظ و عبارات صورت می)اطلاعات رشری 

این نکته از منظر ررخی از اندیشمندان اسلامی نیز میورد چنانکه پیش از این گذشت، شود. 

خاص آن را  ۀتر در مرتبتعبیر دقیقست که سخن گفتن خدا را انسان و رهتوجه قرار گرفته ا

مهم این اسیت  ۀ. اما نکتا یکدیگر استها رسخن گفتن انسان رامتفاوت  کاملاً ،پیامبران الهی

وحی سبب  ۀشناسی در پدیدسی و انسانشناعدم توجه ره مبانی هستیدر این رویکردها که 

 از موارد را سطن نازلی از تجرریات رشری یکسان لحاظ شود. در ررخی  شده تا این پدیده

را رویکردهیای اسلامی  وحی در تفکر ۀهای فلسفی و عرفانی از پدیدمیان تبیین ۀمقایس 

در رویکردهیای خوری ریانگر این ضعف در الهیات مسییحی اسیت. ای یادشده، رهغیرگزاره

ور وحی در مراتب نفیس انسیان کامیل ای، ظهکید رر وجه گزارهأضمن ت فلسفی و عرفانی،

سطن نازل تجرریات دینیی رشیری  رامتفاوت و متمایز  تصویر شده است که کاملاًای گونهره

شناسیی در شناسیی و انساناست. این تفاوت در حقیقت ریر مبنیای اصیول و مبیانی هستی

 ایانشیهیای راید توجه داشت که هرچنید تفاوت است. شدنیو عرفان اسلامی درک هفلسف

هیا نقیاط نظر از این تفاوتصرف ،های فلسفی و عرفانی نیز وجود داردای در تبیینملاحظه

 ۀواسیطمسیتقیم و ری ۀمشترکی مانند قارلیت خاص انسان کامل در دریافت وحیی، مواجهی

وحی نه تنها متمایز  ۀشود تا پدیدوحی و حضوری رودن وحی سبب میأ مبدانسان کامل را 

وحی سنجش و داوری را  ۀای در مقایسرلکه اعتبار هر تجرره ،رشری شود از تجرریات دینی

   .شود

در کنار عواملی مانند مطالعات انتقادی کتاب مقدو، تردیید در خطاناپیذیری آن،  .1. 9

میان علم و دین و نیز تلاش ررای رازگرداندن حجیت و اعتبار کتاب مقدو که  هایرتعار

مل دقیق در ررخیی از أ، تاست ای در الهیات مسیحی شدهغیرگزاره هایسبب ظهور رویکرد

و  ای شده استرویکردهای غیرگزاره ۀسبب ارائ دهد که عامل دیگری نیزها نشان میتبیین

حفظ پویایی وحی در جریان تاریخ زندگی رشری و عدم انحصیار نیزول آن تلاش ررای  آن

ز اندیشیمندان دینیی در الهییات توان از سخن ررخی ااین نکته را میاست.  یزمان خاص ره
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حقیقیت امیر ثاریت و  ،زعیم منتقیدانی ماننید ررونیررهعنوان نمونه د. رهکرمسیحی استنباط 

رلکه درک  ،ها آشکار شده راشدنیست که در قالب گزاره هادر جهان اردی اندیشه یماندگار

ر مفیاهیمی کیید ریأتمبتنی رر فهم تاریخی آن است. در الهییات مسییحی  ۀشفصحین از مکا

مانند خدای پیوسته فعال و خلاق، انکشاف خدا در تاریخ زندگی رشر یا انکشیاف خیدا در 

است که قائلان ره این رویکرد رر حفظ پوییایی وحیی در  آنحاکی از  ،تاریخ و وقایع دینی

ای دارند. ریه تعبییر کید ویژهأطور پیوسته تاو را امر متعالی ره ۀتمامی زندگی انسان و مواجه

شیود سیبب میهای زرانی ظهور حقایق وحیانی در قالب گزارهاز منظر منتقدان، دیگر گویا 

رو نییز در و از همیین شودای عصری مبدل کانی ره پدیدهتا وحی از حالت فرازمانی و فرام

 .ها مورد تردید واقع شده استها انکشاف و ظهور وحی در قالب الفاظ و گزارهاین تبیین

 ۀشیناختی در حیوزانه مبیانی زرکه چنین دیدگاهی ناشی از عدم توجه ررسد نظر میره

هیای در میان اندیشمندان اسلامی دیدگاه ذومراتب رودن زران دیین و گزارهزران دین است. 

خ دینی زندگی رشیر فیراهم مقاطع تاری ۀمناسبی را ررای پویایی وحی در هم ۀزمین ،وحیانی

شیناختی در انسان شیناختی وریر اسیاو مبیانی هستی .(14 :2181 لهین،أ)صدرالمت کندمی

مراتیب ادراکیی انسیان  ۀواسیطههای وحیانی راسلامی مراتب معنایی پنهان در گزاره ۀاندیش

وحیی در زنیدگی  ۀجریان پیوسیت ۀشود و این ظهور پیوسته زمینپیوسته کشف و آشکار می

ای وحیی، میانع از ظهور گزاره ۀجنبکید رر أد. رر این اساو تکنها را فراهم میایمانی انسان

 .نخواهد رودفرازمانی و فرامکانی وحی  ۀکید رر جنبأت

وحی تنها ریه سیخن گفیتن خداونید ریا انسیان محیدود  رر اساو آیات قرآن کریم اولاً

وحی و خطاب خدای متعال ره هر موجود متناسب ریا ظرفییت وجیودی آن رلکه  ،شودنمی

و  (22: )فصیلت ها، وحیی ریه آسیمان(81-84: )نحیل لیارد. وحی ره زنبور عستحقق می

علاوه ریر ایین  .هستندی از این نوع یهانمونه( 289: نساء) وحی ره مادر حضرت موسی

 یها نیز مراتیب گونیاگونی دارد و ریه وحیی مسیتقیم، وحیی از وراسخن خداوند را انسان

 .(92: ده است )شوریالهی تقسیم ش یحجاب و وحی از طریق ارسال رسولان و انبیا



111  1131 بهار، 1، شمارۀ 11ین، دورۀ فلسفه د 

   گیرینتیجه

رررسی و تحلیل هر یک از رویکردهای یادشده ریانگر ایین اسیت کیه در الهییات مسییحی 

انحصار وحی  ،ایترین ضعف رویکرد گزاره. مهمداردنقاط ضعف جدی  وحی ۀتبیین پدید

همییت و غفلت از سایر مراتب آن است. این مرتبیه هیر چنید از ا الفاظ و عبارات ۀمرتبره 

و در کنیار آن  شیودمحسیوب میتنها یکی از مراتب ظهور وحی  ،رسیاری ررخوردار است

ای توجه ره سایر مراتب از اهمیت زیادی ررخوردار است. در خصوص رویکیرد غیرگیزاره

هیای تبیین ۀترین هیدف پییروان ایین رویکیرد از ارائینیز راید توجه داشت که هرچند مهم

مطالعات انتقادی نسبت ره کتیاب  ۀوحی است که در نتیج ۀر پدیدرازگرداندن اعتبا ،یادشده

ۀ گونه نتیجیای وحی هیچظهور لفظی و گزاره ۀنفی مرتباست، شده  رورهروتردید  رامقدو 

های متعیددی دنبال ندارد. علاوه رر این خوانشتوجهی را در راستای هدف یادشده ره شایان

نوعی را هدف یادشیده کیه همیان ای وجود دارد، رهوحی در رویکرد غیرگزاره ۀکه از پدید

ن میل در نیوع تبیییأتدر تضیاد اسیت.  ریوده،ر الهییات مسییحی رازگرداندن اعتبار وحی د

. خواهد رودثر ؤوحی تا حد زیادی در رفع این نقاط ضعف م ئلۀاندیشمندان مسلمان از مس

 ب وحی را نیز در تبییین ایینسایر مرات ،ایکید رر وجه گزارهأی در عین تاندیشمندان اسلام

شناسیی شناسیی و انساناند. در این دیدگاه توجه ره مبانی هستیپدیده مورد توجه قرار داده

حید  شیود و نیه تیامنحصر الفاظ و عبارات  ره ظهور در هی نتا وح توحی سبب شده اس

ر کیه گذشیت اعتبیار تمیامی تجررییات دینیی دنرلکه چنا ،تجرریات دینی رشری تنزل یارد

کید رر مراتب معنایی وحی نقیش أعلاوه رر این ت .شودمیرا وحی سنجش و داوری  ۀمقایس

  تمامی مراحل زندگی رشری دارد.رسیار مهمی در حفظ پویایی وحی و جریان آن در 
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