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السياقي وأصوله
الالهوت
ّ
في الكتاب املقدّ س
نقوال أبو مراد

ـاري ،باعتبــارِه مجموعـ ًة مــن
غــر أ ّن مثـ َـل هــذا الالهــوت املعيـ ّ
املقــوالت الالهوت ّيــة الجامــدة التــي ت ّدعــي اختــزان الرســالة
املســيح ّية بتام ِمهــا ،صافيـ ًة ومجـ ّردةً ،ال وجــو َد لــه ،يف األصلّ ،إل
ـكل الهــوت،
يف فكــر الذيــن ينظــرون إليــه عــى هــذا النحــو .فـ ّ
ســواء أكان كتاب ًّيــا تفســريًّا أم عقائديًّــا أم ليتورج ًّيــا ،إنّ ــا هــو
ولي ـ ُد الزمــنِ الــذي ُو ِضــع فيــه ورضي ـ ُع املســاقات االجتامع ّيــة
والسياسـ ّية واالقتصاديّــة والثقاف ّيــة واللغويّــة والفلســف ّية التــي
كل
رشبهــا صائغــوه أو تفاعلــوا معهــا .وبهــذا املعنــى ،فــإ ّن ّ
ت ّ
وكل صياغــة الهوت ّيــة ال تســتقيم مــا مل تكــن،
ـياقيَّ ،
الهــوت سـ ٌّ
يف أساســها ،كال ًمــا إميان ًّيــا ب ًّنــا ًء ِ
ـب الكنيســة «هنــا واآلن»،
يخاطـ ُ
الزمنــي واملــكا ّين اللذيــن تحيــا
أي يف خصوص ّيــة الســياقَني
ّ
فيهــا .وأقصــد بالكنيســة هنــا ،ال املفهــو َم املجـ ّرد ،بل الكنيســة
املحلّ ّيــة يف زمــان ومــكان مح ّدديــن بأضيــقِ ســياقاتهام.
ـي عــى
والحقيق ـ ُة أ ّن طا ِبــع الجمــود والصنم ّيــة ،إذا مــا أُض ِفـ َ
الخطــاب الالهــويتّ للكنائــس ،فأقفلــت ،كــا تقــول الوثيقــة،
«بــاب التفســر واالجتهــاد» (فقــرة  ،)74لتضحي كلمـ ُة اإلنجيل،
يف جانــب مــن جوانــب تناقلهــا ،مح ّنط ـ ًة ،وال تالمــس الواقــع،
إنّ ــا هــو عالمــ ٌة ليــس فقــط عــى فشــل املعن ّيــن بالتعليــم
ـي والقامئــن عليــه ،بــل عــى «خطيئــة» كــرى مــن قبيــل
الكنـ ّ
«إطفــاء الــروح» واإلخــال باالجتهــاد يف واجــب تعلّــم الكلمــة
اإلله ّيــة وتعليمهــا ،وإهــال هــذا الواجــب.

يف فقرتهــا الثالثــة ،تقــول وثيقــة «نختــار الحيــاة» إ ّن مقاربتهــا
ألوضــاع املســيح ّيني يف الــرق األوســط تعتمــد «عــى منهج ّيــة
الســياقي ،الــذي ينطلــق مــن الواقــع .»...وقــد أىت
الالهــوت
ّ
تفصيــل هــذه املقاربــة يف الفقــرات  76-74التــي تدعــو إىل
تأويــن «معطيــات الكتــاب املقــ ّدس» عــر مراعــاة الالهــوت
الســياقي الــذي يأخــذ يف االعتبــار األبعــا َد «االجتامع ّيــة
ّ
واالقتصاديّــة والسياســ ّية» كمنطلــق «للتفكــر يف مــا يريــده
هللا م ّنــا ،هنــا واآلن» .وت َُت َجــم هــذه املقاربــة ،يف الوثيقــة ،عــر
الليتورجــي
الدعــوة إىل إطــاق ورشــة للتجديــد واالصــاح
ّ
والطقــويس ،والتشــديد عــى االنفتــاح عــى اآلخــر يف ثقافــ ٍة
ّ
لتحــض عــى إيــاء
للحــوار والتقــارب .ثــ ّم تتابــع الوثيقــة
ّ
املؤسســات
الشــباب االهتــام الــذي يســتحقّونه ،وإصــاح ّ
الخاصــة بالرتبيــة والتعليــم.
الرتبويّــة الكنســ ّية واملقاربــات
ّ
الســياقي» بــد ًءا مــن
شــاع اســتعامل مصطلــح «الالهــوت
ّ
ـيوي واألمرييكّ
أواســط القــرن العرشيــن ،ال سـ ّيام يف امل َديَــن اآلسـ ّ
الجنــو ّيب ،وذلــك لتوصيــف املقاربــات الالهوت ّيــة أو التفاســر
الكتاب ّيــة التــي متثّــل منظــو ًرا ثقاف ًّيــا محـ ّد ًدا أو تنطلــق منــه ،أو
تلــك التــي تعالــج قضايــا اجتامع ّي ـ ًة سياس ـ ّي ًة يف بيئــة مع ّينــة.
ومـ ّـا بــرز مــن هــذه املقاربــات الســياق ّية ،عــى ســبيل املثــال
ال الحــر ،الهــوت التحريــر يف أمــركا الالتين ّيــة ،والالهــوت
األفريقــي ،وكذلــك الهــوت األرض املنطلــق مــن املعانــاة
ّ
ـري والسياســات الجائــرة
ـ
العن
ـل
ـ
الفص
اء
ر
ـ
ج
ـن
ـ
م
ة
ي
ـطين
ّ
ّ
الفلسـ ّ
التــي متارســها دولــة إرسائيــل بحـ ّـق الفلســطين ّيني.

ومــع وضــو ِح الكتــاب املقــ ّدس ،يف مواضــع كثــرة ،بشــأن
مخاطبــة النــاس بالكلمــة مــن منطلــق الســياق الــذي هــم
فيــه ،فقــد طغــى يف الكنيســة عا ّمــ ًة ،وعــى مــدى العصــور،
تجميــ ٌد لالهــوت ،ســوا ٌء يف صياغــات املجامــع املســكون ّية،
باعتبارهــا مقـ ٍ
ـوالت من ّزل ـ ًة ال يجــوز املســاس بهــا أو بحرف ّيتهــا،
أو يف املص ّنفــات العقائديّــة التــي ُو ِض َعــت هنــا ومث ّــة ،بــد ًءا
األرســطي التو ّجــه،
الدمشــقي ،يف «ينبــوع املعرفــة»
بيوح ّنــا
ّ
ّ
ـي يف «املجموعــة الالهوت ّيــة» األرســط ّية
ومــرو ًرا بتومــا األكوينـ ّ
هــي األخــرى ،وصــولً إىل هانــس كونــغ ،وغريهــا مــن املص ّنفــات
املامثلــة يف منظورهــا .إذا مــا قرأنــا الكتــاب املقــ ّدس ،نُــدرِك

وقــد أتــت املقاربــة املســتندة إىل األبعــاد الســياق ّية يف صــوغ
الهـ ٍ
ـوت مــا ،أكا َن عقائديًّــا أم كتاب ًّيــا أم ليتورج ًّيــا ،كنــو ٍع مــن
ر ّد فعــل عــى القيمــة املعياريّــة التــي أُ ِ
عط َيــت ّللهــوت الــذي
نفســه ،ألســباب
تــ ّم صوغــه يف أوروبّــا باعتبــاره قــد فــرض َ
عديــدة ليــس أقلّهــا بــروزًا االســتعامر األورو ّيب ومــا رافقــه مــن
تبشــر للشــعوب املســتع َمرة ،وتزويدهــا بالهـ ٍ
ـوت معلّــب نُـ ِّزل
ـب أخــرى مــن حضــار ِة «الرجــل
عليهــا تنزيـ ًـا كــا نُ ِّزلَــت جوانـ ُ
األبيــض» وثقافتــه ومبادئــه وقيمــه باعتبارهــا معياريّـ ًة وعامل ّيـ ًة
كل زمــانٍ ومــكان.
وصحيح ـ ًة يف ّ
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نقوال أبو مراد

السياقي وأصوله في الكتاب المقدّ س
الالهوت
ّ

ـرب يســوع
نبويّ ـ ٌة ،مبعنــى أ ّن إميانَهــا قائــم عــى مــا علّمــه الـ ّ
لجامعــة االثنــي عــر ،تنقلــه بق ـ ّوة األنبيــاء الذيــن خاطبــوا
النــاس ،أ ّو ًل ،يف ســياقاتهم التــي َع َرفَــت الظلــم واالضطهــاد
َ
والقمــع وإقصــاء الفقــر واملع ـ َوز.

رسي ًعــا ،ومنــذ بداءتــه ،أ ّن هللا فيــه ال يُشـبِه اإللــه الــذي تتح ّدث
عنــه هــذه املص ّنفــات بــيء البتّــة ،وأ ّن الــكال َم عليــه ال يــأيت يف
مقــوالت مــن قبيــل ُمثُــل أفالطــون العليــا ،بــل عــى العكــس؛
فــاهلل الخالـ ُـق املطلَــق والفاعـ ُـل األوحـ ُد يف الكــون أج َمــع ،كــا
ـاح األ ّول مــن ســفر التكويــن ،يتحـ ّول ،بــد ًءا
يصـ ّوره لنــا االصحـ ُ
رب يتفاعــل مــع شــخص ّيات محـ ّددة،
مــن االصحــا ِح الثــاين ،إىل ٍّ
ـب آد َم وامرأتــه ،ويعـ ُظ قايــن وينتقــم لهابيــل ،ويتعامل
فيخاطـ ُ
مــع نــو ٍح وابراهيــم وإســحق ويعقــوب ويوســف واألســباط،
قصتــه معهــم يف األماكــن التــي
ويســر إىل جانبهــم ،وت ُــروى ّ
أقامــوا فيهــا ،يف ضيقهــا ورحابتهــا ،ويف ســامها وعدائيّتهــا ،ويف
كل جانــب مــن
طاعتهــم ومت ّردهــم ،ويف عقرهــم وإمثارِهــم ،ويف ّ
جوانــب املســرة البرشيّــة عــى األرض.

ومــن هــذا املنطلــق ،مل يكــن يف الكنيســة ،يف األســاس ،الهــوت
جامــد ،ومقــوالت معلّبــة ،بــل كان هنــاك تعليــم ووعــظ يف
ـي .فمـ ّـا َو َصلَنــا مــن كتابــات
وســط الجامعــة يف بعدهــا املحـ ّ ّ
املفسيــن ،أ ّن العظـ َة كانت
القــرون األوىل ،ومــن كتابــات اآلبــاء ّ
َ
الــرب
حــول كلمــة
العبــادي للمؤمنــن
محــو ًرا يف االجتــاع
ّ
ّ
ـوذج هــذا االجتــاع كان ويبقــى
رس الشــكر .ومنـ ُ
ولالش ـراك يف ّ
ســف ُر أعــال الرســل ،حيــث االجتــاع لكــر الخبــز مل يكــن
ـرب ،ومحورهــا مــوت املســيح
منفصـ ًـا عــن الوعــظ بكلمــة الـ ّ
عــى الصليــب ومعنــاه يف حيــاة املؤمنــن ،وعــن عيــش هــذه
الكلمــة يف الرشكــة وااللتفــات إىل املســاكني .هــذا ،تحديـ ًدا ،هــو
ـري.
عمــق الالهــوت ،وعمــوده الفقـ ّ

وإ ّن هــذه الجدليّــة بــن الخصوصيّــة والشــموليّة يف الصــورة
اإلله ّيــة ،يف أســفار الكتــاب املقـ ّدس ،بعهديــه القديــم والجديــد،
أي العالقــة بــن اإللــه الخالــق للكــون مــن جهــة واإللــه يف
مســرته مــع فــر ٍد أو جامعــة ،هــي يف أســاس صوغــه ،وتشـكّل
ـي بخــاص
حجــر الزاويــة يف منظــور الكتّــاب .ففــي القصــد اإللهـ ّ
البــر جمي ًعــا ،وعــودة األرض بأممهــا وشــعوبها ومــا عليهــا
ـرب
إىل حالــة الحســن األوىل التــي خلقهــا هللا عليهــا ،ينــزل الـ ُّ
ٍ
ســياقات ويختــار مــن النــاس عائلــ ًة وعشــرةً ،تتخ ّبــط يف
إىل
تع ّرجــات تاريخهــا ووجودهــا ،ليجعــل مــن هــذه الســياق ّية
مثــال للنــاس جمي ًعــا عــى أ ّن الكلمــة اإللهيّــة
ً
املحــدودة
الداعيــة إىل املحبّــة ،إنّ ــا هــي نــور وحيــاة لــأرض كلّهــا .ومــا
النبــوءات الكتاب ّيــة إلّ تحقيــق لهــذه الجدل ّيــة بــن املكان ّيــة
والشــمول ّية ،وبــن املعهــود يف ســلوك النــاس واملرجــ ّو منــه.

ّ
كل عمل ّيــة تأوين ّيــة للخطــاب
الشــك فيــه عنــدي أ ّن ّ
ومــا
ّ
الالهــو ّيت ومعطيــات الكتــاب املق ـ ّدس ،ال ب ـ ّد مــن أن تســتند
إىل قــراءة للكتــاب مــن منطلــق أنّــه ،يف جوهــره وبطبيعتــه،
ٍ
معــن .وعندمــا أقــول هــذا ،ال
كلمــ ٌة إىل
«أنــاس» يف ســياق ّ
أقصــد بالــرورة أ ّن الكتــاب املقــ ّدس هــو «املحــدود» يف
الزمــان واملــكان ،بــل املحــدود فيهــا ،باألحــرى ،هــو االنســانُ،
ـح التعبــر،
وأ ّن الكلمـ َة اإلله ّيــة «تخــرج» مــن إطالق ّيتهــا ،إذا صـ ّ
ومــن تعاليهــا ،لتــأيت إىل النــاس ،و«تنصــب خيمتهــا يف مــا
ي يوح ّنــا (يــو  ،)14/1وتصــر منهــم
بينهــم» ،كــا يقــول اإلنجيـ ّ
وإليهــم ،يف آنٍ  ،حتّــى إذا مــا خرجــوا هــم ،بدورهــم ،مــن
ســياقات العنــف والظلــم والقمــع واحتقــار املحتــاج وإقصــاء
امله ّمشــن ،يتح ّولــون إىل مقيمــن عــى هــذه األرض حقيق ّيــن،
ينــرون فيهــا الســام والحـ ّـق والعــدل وقيــم الح ّريّــة واملســاواة
والعيــش الكريــم واح ـرام كرامــة النــاس وعــدم التمييــز عــى
أســاس الديــن واللــون واملكانــة االجتامعيّــة .أليســت هــذه هــي
التــي تجعــل مــن املؤمنــن الحقيق ّيــن مل ًحــا ميلّــح األرض كلّهــا،
وخمــر ًة تخ ّمــر العجــن كلّــه؟

ويف العهــد الجديــد اســتكامل للخـ ّط ذاتــه ،حيــث يصري يســوع،
معلّــم االثنــي عــر ،بأســائهم ،وبضعفاتهــم ،وشــكوكهم،
وخيانتهــم ،وجهلهــم ،وســذاجتهم ،وكذلــك أيضً ــا بتبع ّيتهــم،
وأمانتهــم ،وإميانهــم ،وفهمهــم ،ومح ّبتهــم ،يصــر يســو ُع معلّـ َم
األمــم أجمــع ،لتغــد َو الســياقيّة يف قصــص يســوع هــي املوحيــة
بالشــمول ّية ،ال العكــس .ولذلــك ،كانــت الكنيســة ،عــى مــدى
العصــور ،رســول ّي ًة يف جوهرهــا ،كــا أنّهــا ،يف ُأس ِســها الكتاب ّيــة
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السياقي وأصوله في الكتاب المقدّ س
الالهوت
ّ

ـايس ،قــد كــرت الحواجــز وم ّزقــت
التــي هــي موضو ُعــه األسـ ّ
الحجــب وخرجــت إىل النــاس ،وحلّــت بينهــم يف أصــدق تعابــر
وجودهــم وحياتهــم.

هــذه الحرك ّيــة التــي تتم ّيــز بهــا «الكلمــة اإلله ّيــة» ،مــن جهــة
«خروجهــا» مــن عليائهــا آتيـ ًة إىل البــر ،نقــرأ عنهــا ،إىل جانــب
اإلصحــاح األ ّول مــن يوح ّنــا ،يف إشــعياء ويف ســفر األمثــال .يف
إشــعياء ( ،)11/55تشــبه كلمــة هللا املطــ َر الــذي ينــزل مــن
الســاء عــى األرض لريويهــا ويجعلهــا تنبــت وتثمــر ،فهــي
ي وتــأيت إىل النــاس يف يوم ّياتهــم ،وال
تخــرج مــن فــم هللا الع ـ ّ
تعــود إىل مصدرهــا قبــل أن تتــ ّم مــا أرســلها هللا ألجلــه ،أي
تحقيــق الســام عــى األرض.

مــن هنــا ،فــإ ّن دعــو َة الوثيقــة وأصحابهــا إىل مقاربــة تســتند
ـياقي لتأويــن املعطيــات الكتاب ّيــة
إىل مقتضيــات الالهــوت السـ ّ
والالهوت ّيــة والليتورج ّيــة ،إلنســان الــرق األوســط ،إنّ ــا هــي
دعــوة للقيــام مبــا يتو ّجــب عــى الكنيســة أن تقــوم بــه مــن
منطلــق دعوتهــا األصليّــة ،أي أن تنــر بــن النــاس ،يف تع ّرجــات
تاريخهــم ووجودهــم ،بــذور الكلمــة لعلّهــا تنبــت وتنمــو
وت ُثمــر .وإذا ك ّنــا نأخــذ عــى الــد َول املســتع ِم َرة ،يف خطاباتنــا،
أنّهــا ط ّوعــت الكتــاب املقــ ّدس ،لتــ ّرر لذاتهــا ،يف كثــر مــن
األحيــان ،قمــع املســتع َمرين ،فــا الــذي يختلــف فيــه هــذا عــن
فعــل الكنيســة إذا مــا ط ّوعــت الالهــوت ،فج ّمدتــه وح ّنطتــه
وص ّنمتــه ،لتق َمــع الفكــر والعقــل والح ّريّــة ،وتقــود النــاس قياد َة
الغنــم إىل مــا ال يدركونــه وال يفهمونــه وال ينتمــي إىل يوم ّياتهــم
وال يخاطبهــم يف حياتهــم ،يف فرحهــم وحزنهــم ،ومعاناتهــم
وضيقهــم ومشــكالتهم والتح ّديــات التــي يواجهونهــا؟

الحكمي،
ويف ســفر األمثــال ( ،)36-1/8نــرى كلمــة هللا ،يف ثوبهــا
ّ
تتمــى بــن النــاس ،تــأيت إليهــم مــن الشــواهق ،وتســر يف
ّ
طرقاتهــم ،وتجــوب ســاحاتهم ،وتدخــل أســواقهم ،وتقــرع
عــى أبــواب بيوتهــم ،داعيــ ًة إيّاهــم إىل الفهــم واالســتقامة
ر
والحـ ّـق العرفــة (واملعرفــة؟) ومخافــة الـ ّ
ـرب والحيــاد عــن الـ ّ
والكربيــاء والتعظّــم .ولئ ـاّ تبقــى كلمــة هللا وحكمتــه مج ـ ّردة،
ـول
تجســدت يف يســوع املســيح ،الــذي ترجــم هــذه الكلمــة قـ ً
ّ
ـب إظهــا ًرا ملح ّبــة هللا
وعمـ ًـا ،وكلّــل فعلَــه مبوتِــه عــى الصليـ ِ
للنــاس التــي مــا تــر ّددت يف أن يكــون بــذل الــذات حتّــى املــوت
ـح تجلّياتهــا.
أوضـ َ

يقــول قائـ ٌـل إ ّن الالهــوت ال يُكتَــب مــن عــى الشــبابيك ،بــل
ـي ،إذا شــاء أن يُرت ِجــم
يف الشــوارع واألزقّــة .والالهــوت الحقيقـ ّ
ذاتَــه تعليـ ًـا لكلمــة هللا ،يف هــذا الــرق ،ال بـ ّد لــه ولصانعيــه
وصائغيــه مــن أن يلتفتــوا إىل النــاس ،بــد ًءا مــن ذواتهــم ،عــى
الكلمــة اإلله ّيــة تــأيت ،بكلامتهــم ،كاملطــر عــى األرض ،فتنبــت
ـدل وســا ًما وح ّريّــة.
أرض الــرق عـ ً

كل الهـ ٍ
ـياقي .فــإذا
بهــذا املعنــى قلــت ،يف البــداءة ،إ ّن ّ
ـوت سـ ٌّ
كان الالهــوت ،يف أساســه ومــ ّرر وجــوده ،تــردا ًدا للكلمــة
وتعليــا لهــا ،ودعــو ًة للعيــش بهــا ،فــا ميكنــه أن
اإلله ّيــة،
ً
ـي ،مؤطّـ ٍر بصياغــات جامــدة ،ومحـ َّر ٍم فيــه
يقيــم يف بــرج عاجـ ّ
ي ،وذلــك إذا كانــت الكلم ـ ُة
االجتهــاد والنقــد والتأويــن الفع ـ ّ
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