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:المداخلةملخص
ن رديئها. أّما نقد الكالم متييز األمور والنظر إليها ملعرفة جّيدها ميف اللغة بأنهالنقديعرف

النظر فيه إلظهار ما فيه من احملاسن والعيوب. فالنقد هو حكم وفصل يف كتاب من نعامفهو إ
ألدبية الكتب. والنقد الكتايب هو جمموعة أحكام وآراء نبديها يف نص الكتاب املقّدس، يف الفنون ا

تذّكر أّن وص. ويف عملية النقد هذه جيب اليت استعملها الكاتب امللهم، يف القيمة التارخيية هلذه النص
الكتاب املقدس هو عمل إهلي وعمل إنساين مًعا: اهللا يوحي ويلهم، واإلنسان يتكّلم ويكتب.
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يف الفنون األدبية اخلاصة األديب الذي يبحث اليت تعرض هلا الكتاب املقدس، النقد النقد ومن أنواع
.بكل كتاب، فييّسر لنا أن نفهم كل نص ونشرحه ونصل إىل معناه العميق متجّنبني الوقوع يف اخلطأ
ومن بني النقاد البارعني يف هذا الفن رودلف بولتمان الذي يعد من أكرب مؤسسي النقد الشكلي 

للعهد اجلديد.
.بولتمانقد األديب،لننقد، العهد اجلديد، االكلمات المفتاحية: 

Abstract :
Criticism  is linguistically defined by distinguishing things and looking at

them to see how good they are. The criticism of speech is a careful consideration
to show the pros and cons. Criticism is judgment and chapter in a book. Biblical
criticism is a collection of judgments and opinions expressed in the text of the
Bible, in the literary arts used by the inspiring writer, in the historical value of
these texts. In this process of criticism, it must be remembered that the Bible is a
divine work and a human act together: God inspires and inspires, and man
speaks and writes.
One of the Bible’s criticisms, the literary criticism that examines the literary arts
of each book, makes it easier for us to understand and explain every text and
reach the deep meaning avoiding mistakes.
One of the most prominent critics of this art is Rudolf Bultman, who is one of
the formal criticism founders of the New Testament.
Keywords : Criticism, New Testament, Literary Criticism, Bultman.

المقدمة
ا وفروعها تطور أيضا استخدام منهج  منذ عصر النهضة األوروبية وتطور العلوم بشىت جماال

النقد من طرف الباحثني والعلماء للوصول إىل املعرفة الصحيحة، فاستخدم منهج النقد يف مجيع 
ا اإلجتماعية العلوم اإلنسانية مثل الشعر والرواية والقصص يف جمال األدب،  أو الفلسفة وجماال

والنفسية والدينية، فحيثما وجد النص وجد النقد.

وكانت النصوص اإلغريقية الالتينية أو ما يعرف باألدب القروسطي أوىل النصوص اليت خضعت للنقد 
غرب أوروبا، والتمحيص، فقد أدى سقوط القسطنطينية بكثري من العلماء البيزنطيني إىل اللجوء إىل 

قراءة النصوص القدمية، ما دفع كثريا من الباحثني إىل دراسة هذا األدب فأدخلوا معهم طرقهم يف
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على حنو كبري، عاملني على تكسري قيود التقليد اليت جعلت سابقيهم يسلمون بكل ما خلفه اآلباء 
ما يشهدان عل. من دون فحص أو حتر ى ماضي منذ ذلك الوقت بدأ اإلعتناء بالوثيقة وبالنص، أل

األمم السابقة، فأصبح البد من التأكد أوال من صحة املعلومات الواردة فيها والتأكد من صحة 
نسبتها إىل صاحبها.

همته أكثر صعوبة؛ ففهم النصوص الدينية وعدم اإلقتصار مف،الالهويتومن بني هؤالء الباحثني: 
تسلم وال ختضع لكل خرب أو خلف روحا نقدية مل تعداحلديث، على ما خلفه اآلباء يف العصر 

شهادة على املاضي ما مل ختضع للنقد والتمحيص جعله يف أمس احلاجة إىل هذه العلوم، فهو حيتاج 
ىل حاجته إىل النص املكتوب "الوثيقة"، إضافة إإىل كل ما حيتاجه املؤرخ الشرتاكه معه يف العمل على
آن واحد وثيقة تارخيية ونص موضوع درسه يفدراسة املنهج النقدي التارخيي، ألن الكتاب املقدس 

أديب، لذلك سندرس يف هذا البحث نوعا من أنواع النقد األديب للنص الديين عند األملاين رودلف 
بولتمان.

برودلف بولتمانتعريف موجز المحور األول: 
ووفاتهمولده-1

يدجر، مؤرخ Rudolf Karl Bultmanرودلف كارل بولتمان  : الهويت بروتستانيت متأثر 
مبقاطعة Wiefelstedeللمسيحية يف بدايتها، وصاحب منهج يف التأويل، ولد يف ويفلشتيدي 

جوان 7م، كان أبوه قسا لوثريا، وتويف يف 1884أغسطس سنة 20أولد نبورج يف مشايل أملانيا يف 
م. 1976

دراسته-2
م يف جامعة 1912وتوبنجن، وبرلني، قام بالتدريس أوال يف سنة تلقى العلم يف جامعات ماربورج، 

م صار أستاذا لدراسات 1921، ويف سنة 1920م، وجيسن 1916ماربورج، مث يف جامعة برسالو 
م حني أحيل على التقاعد.1951العهد اجلديد يف ماربورج، وظل يف هذا املنصب حىت سنة 

ولكنه استمر يف تأثريه العاملي تبعا إلسهاماته البارزة يف جمال الدراسات النقدية املعاصرة للعهد 
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اجلديد.
لإلعجاب،ومثريةللجدلمثريةالعشرين،القرنيفالدينعلماءأعظممنواحدااليومبولتمانيعترب

1نفسها".الربوتستانتيةداخلالتناقضوعالمةفضيحة"

من W.Hermannوهرمن H.JunkelويونكلJ.Weissكان بولتمان تلميذا لفايس 
رجال ما يسمى باملدرسة الربوتستانتية احلرة اليت سعت إىل التوفيق بني نتائج البحوث التأويلية وبني 

حتديد املواقف الالهوتية على أسس تنظيمية ونظرية.
ا وجهة نظره اخلاصة بنقد الشكل منها: "تاريخ قام بولتمان بتأليف العديد من املؤلفات يشرح فيه

التقليد املتوافق "يسوع والكلمة"، "الهوت العهد اجلديد"، "يسوع املسيح وعلم امليثولوجيا (علم 
2األساطري)".

وتكلم ضد سوء معاملة اليهود والتطرفات الوطنية وطرد رجال الدين غري شرتاكية الوطنيةاالانتقد
3.اآلريني من الكنيسة

أثناء السيطرة النازية، كان من املعارضني الشديدين للكنيسة، وبعد احلرب أمضى وقتا كبريا يف إلقاء 
4احملاضرات يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية.

باكورة إنتاجه كتاب بعنوان:"تاريخ املنقول املتعلق باألناجيل الثالثة األوىل.كانت 
دراسته واهتمامه بالعهد الجديد-3

كانت اهتماماته الالهوتية والفلسفية والتارخيية الدينية شاملة وواسعة تتناول امليادين الرئيسية يف علم 
العهد اجلديد.

1 Marlé René , sj, Bultmann et l'interprétation du Nouveau Testament,1ère édit, Aubier
Montaigne, Paris, 1956, P : 186.

ماكدويل جوش، برهان جديد يتطلب قرارا: إجابات ألسئلة  تتحدى املسيحيني يف القرن احلادي والعشرين، ترمجة: منيس عبد2
.428، ص: ، دار الثقافة، األردن1النور، ط

3 Kelley Shawn, Racializing Jesus: Race, Ideology and the Formation of Modern Biblical
Scholarship, 1st Ed, Routledge Cross, New York, 2002, PP: 155-156.
F. L., ed. The Oxford dictionary of the Christian church, Oxford University Press, New York,
2005, article Bultmann, Rudolf.
4 Bultmann Rudolf, Jesus and the word, 1st Ed, Charles Scriber’s Son, New York, 1934, P:02.
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يدعى باسم "املنهج التارخيي املورفولوجي أو الشكلي" وجعل منهجه يف البحث هو املنهج الذي
الذي يعين بدراسة األشكال املختلفة الواردة يف حترير األناجيل الثالثة األوىل، إذ من املالحظ أن سرد 
الرواية فيها يتدرج بني الروايات الشفوية الشعبية وبني القطع املؤلفة، ومن هنا كانت الفروج بني القطع 

م) 1932-م1862تفكك السرد. وكان أول من سلك سبيل هذا املنهج هو ه.يونكل (املختلفة و 
بالنسبة إىل "العهد القدمي" إذ قسم أساليب العرض يف أسفاره إىل أنواع: قصص، شعر، أناشيد، 

مزامري ملكية، مراث وشكاوى،...إخل.
م) وبني أن 1919يف كتاب:"إطار تاريخ املسيح" (برلني K.L.Schmidtفجاء يف أثره مشدت 

املادة التارخيية اليت استخدمها كتاب األناجيل التالثة األوىل كانت قد تشكلت من قبل شفويا، فجاء 
اإلجنيليون الثالث (مىت، لوقا، مرقص) فاستعملوها يف حترير أناجيلهم الثالث، ويف نفس السنة نشر 

ا بعنوان: "الشكل التارخيي لألناجيل، وطبق هذا املنهج.حبثM.Dibeliusديبليوس
م يف كتابه األول:"تاريخ املنقول املتعلق باألناجيل 1921ويف أثر هؤالء جاء بولتمان أوال يف سنة 

الثالث األوىل". فدرس كل األشكال األدبية املوجودة يف النقول املسيحية اخلاصة باألناجيل الثالث 
1تائج بالغة األثر يف تعديل النظرة إىل األصول املكتوبة للمسيحية يف بدايتها.األوىل وانتهى إىل ن

واقتطف هذا كله يف كتابه عن "املسيح" مث أقبل على رسائل القديس بولس (يف العهد اجلديد) فقام 
حوهلا بدراسات صغرية مهمة، خصوصا حول اإلصحاح السابع من الرسالة إىل أهل "روما" وحول 

لثانية إىل أهل كورنثوس"، كذلك شرح أجنيل يوحنا من حيث األصول املأخوذ منها، واملكان "الرسالة ا
الذي كتبت فيه، واستخرج األفكار الالهوتية الرئيسية فيه.

ويف كتابه "الهوت العهد اجلديد" خلص آراءه يف العهد اجلديد، ومن أجل إيضاح اجلو الفكري الذي 
موجزا لألفكار والتيارات الدينية يف العامل اليوناين السابق على ظهور نشأ منه العهد اجلديد قدم عرضا 

املسيحية وعند اليهود يف الغنوصية.
وتعاون معهما يف F.Gogartenوازداد بولتمان شيئا فشيئا اقرتابا من كارل بارت ون جوجارتن 

.378، ص: 1، جم.1984، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 1، طةبدوي عبد الرمحن، موسوعة الفلسف1
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ياليكتيكي" حىت عد حترير جملة "بني األزمنة" اليت كانت على لسان حال ما يعرف "بالالهوت الد
لفرتة من الزمن من رجال هذه احلركة. لكنه من ناحية أخرى تعرف إىل مارتن هايدجر، وتأثر به يف 

. فاستعار بولتمان من Hermeneutikفلسفته يف الزمان ويف التارخيية ويف "التفسري" اهلريمونيتيقا 
نسان الطبيعي املبعد عن اهللا، هيدجر حتليالته لوجود اإلنسان يف العامل، وطبقها على وجود اإل

فوصف وجوده بأنه وجود قلق وجزع وخطيئة وسقوط، وهي التعبريات الكثرية الرتدد يف وصف حال 
"اإلنسان يف العامل" عند هيدجر، وزعم بولتمن أن هذه املعاين اهليدجرية هي اليت جندها يف وصف 

الوجودية هليدجر، مع ما يف هذا من حال اإلنسان يف "أسفار العهد اجلديد" على ضوء التحليالت
تعسف شديد أحيانا وإساءة فهم ملذهب هيدجر يف معظم األحيان. وعلى كل فقد قام من يسمي 

1حماوالت بولتمن هذه باسم "الالهوت الوجودي".

وجانب آخر يف تطور أفكار بولتمان هو ما يسمى ب: "ختليص العهد اجلديد من األساطري" وقد 
م) مث أوغل يف هذا 1941ه ألول مرة يف حبث له بعنوان "العهد اجلديد واألساطري" (ظهر هذا االجتا

االجتاه يف السنوات التالية، وأودع أفكاره يف الكتاب الذي يعد أهم كتبه وعنوانه:"الهوت العهد 
م) وكان قد نشره تباعا على هيئة كراسات.1953-م1948اجلديد" (

اجيل هي حماولة قدمية، وأدت إىل موقفني متقابلني: استبعاد العقائد وحماولة استبعاد األساطري من األن
باستبعاد هذه األساطري، أو استبعاد األساطري مع اإلبقاء على الرسالة املبلغة بلغة األساطري. وهذا 

املوقف الثاين الذي دعا إليه بولتمان؛ فقد رأى أن استبعاد األساطري أمر المفر منه اآلن بعد كل هذا 
ا األناجيل. فهل الت قدم العلمي الذي ال تتفق نتائجه أبدا مع "املعجزات" و "اخلوارق" اليت حتفل 

الرسالة اليت بلغها اإلجنيل جمرد أساطري؟ جييب بولتمان: إن املسيح بوصفه حامل إرادة اهللا، أراد 
"اآلن" يف العامل بأقواله األسطورية عن جميئ ملكوت اهللا وعن ابن االنسان أن يشري إىل فعل اهللا 

وهاهو ذا املسيح يف الساعات األخرية أمام الفصل بني اهللا والعامل الفاين. وقد انتهى املسيح على 
الصليب دون أن يصنع معجزة أو يعانيها دون أن يعترب نفسه حمققا للنجاة وابن االنسان املهدي 

1 Macquarrie John, An existentialist theology, 1st Ed, New York & London, 1955, p :67.
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لكي يعوضوا عن هذا النيب املنتظر. وإمنا صار كذلك فيما بعد وفاته على يد  تالميذه وذلك 
املصلوب (يسوع)، فلكي يتغلبوا على فاجعة الصليب قالوا أنه كلمة اهللا، وأسطورة يسوع ابن االنسان 

هذه قد تالها أسطورة أخرى نشأت يف الرتبية اهللنستية املتأثرة بالغنوصية؛ هي أسطورة اخلالص 
ملبدأ أن تصور العامل على أنه "إمكان الغنوصي الذي محلوه على يسوع التارخيي، وتفرع عن نفس ا

وهنا تدخلت التحليالت الوجودية عند هيدجر لتحدد أحوال هذا Sein-Konnenوجود" 
الوجود املمكن.

وواضح ما يف هذا املنهج من خطورة بالغة على "الصحة التارخيية" للمسيحية، ومن هنا كانت 
التقليديني، والكاثوليك منهم خباصة. بقد اهلجمات املتوالية ضد بولتمان من جانب الالهوتيني 

انتفت على يد بولتمان ومنهجه الصحة التارخيية ألسفار "العهد اجلديد" وخصوصا لألناجيل األربعة، 
1ومل يبق إال املعاين الدينية يف العقيدة جمردة عن صحة مصادرها التارخيية.

أعماله-4
أهم ما ألف بولتمان من الكتب مايلي:

 1931-1921التقليد اإلزائي، تاريخ.
 ،م.1926يسوع
 ،م.1965-م1933اإلميان والفهم
 ،1934يسوع والكلمة.
 ،م.1941إجنيل يوحنا
م.1941العهد اجلديد واألساطري
 م.1953- م1948الهوت العهد اجلديد
 ،م.1949املسيحية األوىل يف إطار األديان القدمية
 ،1953الكرازة واألسطورة.

.379، ص: 1موسوعة الفلسفة، جبدوي عبد الرمحن،1
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نقد بولتمان لعيسى التاريخي من خالل نصوص العهد الجديدني:المحور الثا
:منهجه في البحث عن عيسى التاريخي-1

حييل بولتمان العقائد الدينية إىل جتارب حية، وجيعل من النص الديين حتليال للوجود اإلنساين 
1بوصفه احلل األول واألخري حلقائق الوحي.

التارخيية املتصلة بعيسى من خالل أقوال آباء الكنيسة يف فرتة املسيحية حاول النظر يف األحداث -
األوىل. وحاول اإلستفادة من األناجيل املعتربة وغريها مستعينني يف ذلك بعلماء البحث والتنقيب.
لذلك فقد قام بدرسة القصص اليت حتكي شيئا من مواعظ املسيح وتنقالته داخل وخارج منطقة 

فيق بني خمتلف األساطري فيما خيتص بقصة احملاكاة واملوت والقيام وغريها.اجلليل، مث التو 
وحاول أيضا التمييز بني أقوال عيسى التارخيي واقوال حوارييه وأتباعه من بعده، لكنه مل يوفق يف -

ذلك.
بادرو إىل القول بأنه يشك يف صحة نسبة كل ما ورد يف هذه األناجيل لعيسى الناصري،-

تانا منها األقوال الدالة على بنوته و توصل  إىل أن هناك الكثري من األقوال اليت نسبت لعيسى زورا و
2لإلله، وكثري من الطقوس الدينية وغري ذلك.

ا  وأعلن بأن األناجيل ال ختص عيسى وحده، بل هي ملك للمجتمع الذي كان سائدا حوله، وأ
صحف تعكس احلياة اإلجتماعية يف ذلك العصر.

تمع عن - م مؤلفون شعبيون وجامعون للحكايات اليت شاعت يف ا صور كتاب األناجيل على أ
3عيسى التارخيي.

حيث يقول بولتمان وأصحاب مدرسة النقد الشكلي:( أن الباحث التارخيي يالحظ مالحظة ال 

، صريةم-، مكتبة األجنلو2ا اإلكويين، طتوم-أنسلم-حنفي حسن، مناذج من الفلسفة املسيحية يف العصر الوسيط: أوغسطني1
.30، ص: 1978القاهرة، 

، م1987اإلسالمية، الكويت، ، دار البحوث 1عزية علي طه، منهجية مجع السنة النبوية ومجع األناجيل (دراسة مقارنة)، ط2
.279ص: 

.279طه عزية علي، منهجية مجع السنة ومجع األناجيل (دراسة مقارنة)، ص: 3
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ختفى على أحد وهي أن الناس يف ذلك الزمان ما كانوا يتورعون عن الكذب، وما كانوا يرون أن 
الكذب رذيلة، وأن اخليانة شيء جيب جتنبه. ويدعي أصحاب تلك املدرسة ظهور هذا جليا يف قصة 

ا ليستدلوا على صحة آرائهم يف كذب الناس 1منسوبة لعيسى يف إجنيل لوقا ، حيث استشهدوا 
ذين كانوا حييطون بعيسى.ال

واملالحظ أن السيد الغين صاحب املستخدم لن يعيب عليه هذا السلوك الشائن املتمثل يف الكذب 
والنفاق واملراوغة.

يرى أصحاب هذه املدرسة أن هذه القصة تدل على أحد احتمالني؛ إما أن عيسى قد روى تلك -
ذلك العصر، وإما ان كاتب اإلجنيل قد اخرتعها القصة، وأنه كان ميجد الكذب كغريه من الناس يف 

تانا. وما دامت القصة متجد اخلداع والكذب فال غرابة أن يكون مؤلفها كذابا  ونسبها لعيسى زورا و
2وخمادعا كجملة الناس الذين عاشوا يف عصره.

ا كثريا ويرى أيضا بولتمان وغريه من أصحاب مدرسة النقد الشكلي أن كتاب األناجيل قد أدخلو -
من آرائهم وأهوائهم الشخصية يف األناجيل، وأن آباء الكنائس األولني حاولوا اإلستفادة من األقوال 

اليت شاعت وجتمعت لديهم عن السيد املسيح، فأوردوا ما راق هلم، وأضافوا ما يرونه صوابا وزكوا 
3غريه.

عن املسيح برأيه الشخصي أيضا ولقد أدىل كل واحد من املشرتكني يف كتابة الروايات اليت شاعت 
ووجهة نظره اخلاصة يف هذا املوضوع، وضمنها إجنيله دون أن يشري إىل ذلك، فجاءت األناجيل معربة 

ا أكثر من تعبريها عن حقيقة عيسى نفسه. تمع وآراء كتا عن ثقافة ا
من أقوال عيسى وبني بولتمان وغريه أن قصة بعث عيسى بعد موته إهلا، قد أدت إىل فقدان كثري-

ا، بل شجعت الناس على حتريف أقوال عيسى التارخيي وإعادة  التارخيي، وعدم إكرتاث الناس 

7-1/ 1لوقا: 1
2 Rohde.J, Rediscovering the Teaching of the Evangelists, 1st Ed, Westminister Press,
Philadelphia, USA, 1968, P: 114.

.812، ص: مرجع سابقطه عزية علي، 3



10

1تفسريها وإضافة كل ما من شأنه أن يدعم تلك األسطورة.

ويرون أيضا أن أقوال عيسى التارخيي احلقيقية رمبا تكون قد فقدت متاما واختفت إىل األبد يف هذا -
األساطري والقصص خاصة بعد انتشار املسيحية، وأن خري مثال على ذلك يوحنا الذي الزحام من 

ة وهي مرقص ، مىت، لوقا) يف كثري من  خالف األناجيل السينوبتيكية (األناجيل اإلزائية أو املتشا
األحيان، والذي أدخل كثريا من آراء فالسفة اليونان أو ما يعرف بالفلسفة اهلللينية يف الديانة 

املسيحية، وقد كان هدفه من ذلك أن جيعل املسيحية مفهومة ومقبولة لدى اليونانيني الذين كانوا 
2ميثلون الطبقة املتعلمة يف تلك العصور.

:نقده للباحثين عن عيسى التاريخي-2
يرى بولتمان أن رجال البحث التارخيي مل يأتوا للمسيحية بشيء جديد بكشفهم النقاب عن 

تارخيي وإمنا توصلوا إىل شخص ذو أصل يهودي موال لبين إسرائيل.عيسى ال
قام رجال البحث التارخيي (يف نظر بولتمان) بالرتكيز على بشرية عيسى اليت ال تتفق أبدا مع -

العقيدة املسيحية وال دستور نيقية الذي أقر بأن عيسى إله حقيقي من نسل إله حقيقي.
النقدية من عيسى خاصية مهمة جدا يف نظر بولتمان وهي: أنه كما سلبت البحوث التارخيية -

املنقذ الوحيد والفريد من نوعه جاء إلنقاذ العامل من الشر، لذك وجه بولتمان نداءا للباحثني عن 
دي والذي ليس له فائدة على الديانة  حقيقة عيسى بنصحهم بالتوقف عن هذا الرأي غري ا

لعقيدة املسيحية يف شيء.املسيحية، وال خيدم اإلميان وا
يقول بولتمان بأن العقيدة املسيحية مل تقم على مواعظ وحكم عيسى التارخيي وإمنا تركزت حول -

املسيح الرب الذي بعث من املوت إهلا، وأن آباء الكنيسة هم الذين وضعوا دستور اإلميان يف القرون
3األوىل للمسيحية وليس عيسى.

.282-281طه عزية علي، منهجية مجع السنة ومجع األناجيل (دراسة مقارنة)، ص: 1
2 Boff Leonardo,Jesus Christ Leberator (A Critical Christology For Our Time), 1st Ed, Orbis
Books Mary Knall, New York, USA, 1978, P: 36-37.

.284طه عزية علي، منهجية مجع السنة ومجع األناجيل (دراسة مقارنة)، ص: 3
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لذي قام بعد الصلب هو مؤسس املسيحية احلقيقية، وإن كان عيسى لذلك يعترب عيسى اإلله ا
التارخيي له يد يف تأسيس املسيحية فهو بناها بناءا حقيقيا بعد أن حل فيه اإلله وعرف لذة النصر 

1على اإلمث واخلطيئة، ولذة البقاء األبدي بعد قيامه ثانية من األموات.

ا حقا ومؤمنا بتلك الديانة عليه أن يؤمن بكل ما نقله يرى أيضا أنه على الفرد لكي يكون مسيحي-
إليه آباء الكنيسة يف املاضي وبكل ما جاء به من أقوال عن حقيقة املسيحية واملسيح.

ويرى أنه بفضل آباء الكنيسة قامت املسيحية؛ حيث قامت بسبب وعظهم وشرحهم آلراء -
ا، ويصل إىل حقيقتها أن يتبع آراء الكنيسة املسيح. لذلك كل من اراد أن يفهم املسيحية ويستوعبه

خاصة يف القرون األوىل، ويقتدي بأفكارهم ومذاهبهم دون جدل.
حاول بولتمان كل جهده اإلبتعاد عن طريق الباحثني عن عيسى التارخيي، فركز جهده حول املنقذ -

2والفادي الذي روج له بعض أعضاء مؤمتر نيقية يف القرن الرابع ميالدي.

منهج بولتمان في نقد نصوص العهد الجديدالمحور الثالث: 
: نقد المواقف الحياتية الموجودة في األناجيل-أوال

استخدم رودلف بولتمان النقد الشكلي بشكل شامل وراديكايل، فلقد اهتم مبا أمساه "مواقف 
حياتية" واليت وجد فيها أصول عناصر تطور التقليد املختلفة، ومن هذه املواقف احلياتية حاول 

بولتمان التمييز بني األصول اليت ترجع إىل يسوع، واإلضافات اليت أضافتنها الكنيسة.
ا تشكيل التقليد يف عملية النقل، وللوصول  ومن هنا اهتم بولتمان اهتماما خاصا بالطريقة اليت مت 

إىل هذا التمييز، فصل بولتمان بني الكنيستني الفلسطينية واهللينية؛ فبالنسبة له فإن بعض عناصر 
باشرة، بل هي من اإلجنيل اليت حتمل مسات الطقوس السرية ال ميكن أن تعود إىل تعليم من يسوع م

3تنائج الكنيسة اهللينية (كنيسة األمم).

.285املرجع نفسه، ص: 1
2 Bultmann Rudolf, Faith and Undesrtanding, 1st Ed, Harper and Raw, New York, USA, 1969,
P: 260.

، دار الثقافة، القاهرة، 1استيفانوس أندريه زكي، املسيح والنقد التارخيي: فصة الصراع بني الكرازة والتغيري اإلجتماعي، ط3
.20، ص: 1996
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واهتم بولتمان إهتماما خاصا باملواقف احلياتية املوجودة يف اإلجنيل، ومن خالل دراسته هلذه 
املواقف، توصل إىل أن القصص اليهودية واهللينية عن األبطال وأصحاب معجزات الشفاء، كانت 

ا اإلجنيل...ومن هنا أصبح واضحا لدى تنتشر عن طريق الكالم ال شفهي بنفس الطريقة اليت انتقل 
بولتمان أن هذه مبادئ عامة حتكم انتقال التقاليد الشفهية، ومن خالل هذه املبادئ ميكن حتليل 

وتقسيم أحاديث يسوع، هلذا قسم بولتمان أحاديث يسوع إىل قصص وتعاليم، وصنف التعاليم إىل 
1ل ربانية.أقوال مأثورة وأقوا

عندما نصل إىل القصص، جند أن بولتمان قد صنفها إىل قسمني رئيسيني مها: : القصص/ 1
قصص املعجزات وقصص األساطري التارخيية.

فهو يرى أن قصص املعجزات، واليت تشمل معجزات الطبيعة، : قصص المعجزات-أ
تمع ومعجزات الشفاء ميكن أن ننظر إليها ببعض الشك؛ فهو يرى  أن هذه املعجزات تعود إىل ا

ا تعود إىل يسوع، هلذا كتب بولتمان قائال: "إن التشابه بني قصص  املسيحي األول، أكثر من كو
ا الراهنة قد مت التوسع فيها من  ا على صور هذه املعجزات ال تنتهي إىل طور التقليد القدمي، بل أ

2قبل الكنيسة اهللينية".

لقد كان موقف بولتمان من القصص التارخيية هو نفسه موقفه من : ريخيةالقصص التا-ب
قصص املعجزات؛ فقد نظر إليها أيضا ببعض الشك وهو يرى أن القصص واألساطري التارخيية جيب 

ألن القصص التارخيية تغلب عليها األساطري،تصنيفها، لذلك" علينا أن ال نفصل بني اإلثنني، وذلك
3ا معا كوحدة واحدة".لذلك جيب معاملته

ا "تلك األجزاء من التقليد، اليت ليست بقصص معجزات باملعىن  ويصنف بولتمان األساطري بأ
ا بدال من أن تكون تارخيية يف طابعها جندها دينية". ومثال هلذه األساطري هو: 1الصحيح، إال أ

.21، ص: استيفانوس أندريه زكي، املسيح والنقد التارخيي1
2 Bultmann Rudolf, Existence and Faith: Short Writing of Rudolf Bultmann, trans: Schubert
M. Ogden, 1st Ed, Meridian books, New York, USA, 1960, P: 44.
3 Anderson Charles, Critical Quest of Jesus, 1st Ed, Eerdmans Publishing co, Michigan, USA,
1969, P: 99.
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مقحمة يف السياق، وكأن املسيح كان اعرتاف بطرس باملسيح أنه هو املسيا، فيعتربه بولتمان أسطورة 
2معروفا يف عصره بأنه هو املسيا.

ويستخلص بولتمان من هذه النتائج أن األناجيل مل تقدم لنا البعد التارخيي حلياة يسوع، بقدر ما  
تمع املسيحي األول، فكتب يقول:" لقد صيغت القصة كلها من  كانت تتجاوب مع احتياجات ا

ذا مت تقدمي يسوع يف آالمه وموته وقيامته كإبن هللا، ومن الواضح أيضا وجهة نظر اإلميان وا لعبادة، و
تمع األول". 3أن قصة القيامة صيغت بنفس الطريقة للتجاوب مع احتياجات ا

:التعاليم/ 2
وتنقسم التعاليم يف فكر بولتمان إىل أقوال مأثورة وأقوال ربانية.

حيدده بولتمان بأنه قصة قصرية، تضع إطارا  لكالم هام قاله يسوع، مثل ما :القول المأثور-أوال
تالميذه يقطفون السنابل وهم أواجتاز يف السبت بني الزروع فابتد23جاء يف إجنيل مرقس [

«انظر. ملاذا يفعلون يف السبت ما ال حيل؟«فقال له الفريسيون: 24سائرون ما أ«فقال هلم: 25
بياثار أيام أكيف دخل بيت اهللا يف 26له داود حني احتاج وجاع هو والذين معهقط ما فعقرأمت

الذين كانوا معه وأعطىللكهنة إالكله أكل خبز التقدمة الذي ال حيل أرئيس الكهنة و 
«يضا؟أ .السبتألجلنسان نسان ال اإلاإلألجلمنا جعل إالسبت «مث قال هلم: 27 اذا ابن 28

وقد افرتض بولتمان أن هذه األقوال حتمل كلمات أصيلة قاهلا 4].يضاأاالنسان هو رب السبت 
يسوع، لكنها من نتاج عمل الكنيسة الفلسطينية.

حلل بولتمان أقوال يسوع وصنفها إىل عدة فئات هي كالتايل:األقوال الربانية:- ثانيا
ا موجودة يف األعمال كلمات الحكمة:-أ وهذه الكلمات موجودة يف أمثال العهد القدمي، كما أ

األدبية اخلاصة بالشعوب القدمية، حيث يقول بولتمان:" من الواضح متاما أنه علينا أن نأخذ بعني 
1 Bultmann Rudolf, History of the Synoptic Tradition, trans: John Marsh, 1st Ed, Harper, New
York, 1963, pp: 244-245.

.24-23، ص: استيفانوس أندريه زكي، املسيح والنقد التارخيي2
3 Bultmann Rudolf, The Study of The Synoptic Gospel from Criticism, trans: Frederick C.
Grant, 1st Ed, Harper, New York, 1934, P: 55.

.28-23: 2مرقس/ 4
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تمع البدائي قد وضع على لسان يسوع الكثري من األقوال اجلميلة، اليت  اإلعتبار إمكانية أن يكون ا
1مشتقة من جواهر األمثال اليهودية".–يف حقيقتها –ي ه

متيز هذه األقوال إرسالية يسوع األوىل، باعتبارها إعالنا للملكوت األقوال النبوية واألخروية:-ب
وطلب التوبة، ويرى بولتمان أن هذه األقوال مأخوذة من نبوءات مسيحية قد حيمل البعض منها 

تمع املسيحي األول، أو أن بعض هذه األقوال قد نقلت من األقوال احلقيقية ليسوع، وقد أضافها ا
تمع املسيحي األول قد لعب دوا كبريا يف نسبة هذه  مصادر غري مسيحية ويهودية، وهذا فإن ا

2األقوال ليسوع.

تمع ومبوضوعات خمتلفة مثل الطالقاألقوال المتعلقة بالناموس:-جـ ، هذه األقوال متعلقة بنظم ا
الصيام وغريها من املوضوعات التنظيمية، ويرى بولتمان أن معظم هذه األقوال غري مقيدة باحلرف، 

تمع  االت قد ترجع الصياغة فيها إىل ا وترجع يف أصلها إىل يسوع نفسه، إال أن بعض هذه ا
تمع األول، فإن كلمات يس وع موجودة املسيحي األول. إال أنه حىت وإن كانت الصياغة من صنع ا

خلف هذه الصياغات، ويؤكد بولتمان أن هناك (بعض هذه األقوال) جيب أن تنسب إىل الكنيسة 
3األوىل، وليس إىل يسوع، وخباصة تلك األقوال اليت تتعلق بإرسالية الكنيسة ونظامها.

هذه األقوال يتحدث فيها يسوع بصيغة املتكلم، وهي تتعلقأقوال يسوع التي تتضمن (أنا):-د
بأمهية شخصه وعمله. ويشعر بولتمان أن الكنيسة األوىل قد أعادت صياغة هذه األقوال، ويرى أن 
ا قيلت أوال بواسطة معلمني يهود آخرين. وينتهي بولتمان  هذه األقوال قد نسبت إىل يسوع رغم أ

4إىل أن هذه األقوال هي من نتاج الكنيسة اهللينية.

تتميز هذه األقوال بالكثري من احليل األخرى المتصلة بها (األمثال):أقوال المجاز واألنواع -ه
األدبية املعروفة، وأمهها املبالغة والتناقض الومهي واإلستعارة. ويرى بولتمان أن هذه األنواع من األقوال 

1 Bultmann Rudolf, The Study of The Synoptic Gospel from Criticism, P: 55.
.22أندريه زكي، املسيح والنقد التارخيي، ص: 2
22املرجع نفسه، ص: 3
22، ص: املرجع نفسه4
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تمع املسيحي بتحويلها إىل قصص رمزية. ازية قد قام ا ا
إىل نتائج عملية، فهو يرى أن حياة يسوع احلقيقية من الصعب وقد انتهى بولتمان من هذه التحاليل

ا، وهي أن شخصية  اكتشافها، هلذا كتب يقول:" هناك نقطة واحدة جيب أن نقتنع 
ا احلقيقية ال ميكن اكتشافها اليوم بوضوح، لكن املهم هو أن حمتوى رسالته ميكن  يسوع وصور

1ما".إدراكه بوضوح أكثر، وسيظل األمر كذلك دائ

نزع األسطرة المتعلقة بالمعتقدات الدينية- ثانيا
، مث 1941وقد ظهر هذا اإلجتاه ألول مرة يف حبث له بعنوان "العهد اجلديد واألساطري" سنة 

أوغل يف هذا اإلجتاه يف السنوات التالية. وأودع أفكاره يف هذا اإلجتاه يف الكتاب الذي يعد أهم  
كتبه، وهو (الهوت العهد اجلديد).

اولة قدمية، وأدت إىل موقفني متقابلني مها: وحماولة استبعاد األساطري من األناجيل، هي حم
استبعاد العقائد باستبعاد هذه األساطري-1
بلغة األساطري.Kerygmaاستبعاد األساطري مع اإلبقاء على الرسالة املبلغة -2

وهذا املوقف الثاين هو الذي دعا إليه بولتمان؛ فقد رأى أن استبعاد األساطري أمر ال مفر منه اآلن 
ا بعد ك ل هذا التقدم العلمي الذي ال تتفق نتائجه أبدا مع "املعجزات" و "اخلوارق" واليت حتفل 

األناجيل؛ فهل الرسالة اليت بلغها اإلجنيل هي جمرد أساطري؟ جييب بولتمان:" إن املسيح بوصفه حامل 
إىل فعل اهللا إرادة اهللا، أراد بأقواله األسطورية عن جميء ملكوت اهللا وعن إبن اإلنسان، أن يشري

(اآلن) يف العامل. وها هو ذا املسيح يف الساعات األخرية أمام الفصل بني اهللا والعامل الفاين. وقد 
انتهى املسيح على الصلب دون أن يصنع معجزة أو يعانيها، دون أن يعترب نفسه حمققا للنجاة أوأنه 

ذلك لكي يعوضوا عن هذا النيب إبن هللا. وإمنا صار كذلك فيما بعد وفاته، على يد تالميذه، و 
املصلوب (يسوع)؛ فلكي يتغلبوا على فاجعة الصلب، قالوا إنه كلمة اهللا. وأسطورة يسوع ابن 

اإلنسان هذه قد تالها أسطورة اخلالص الغنوصي، الذي محلوه على يسوع التارخيي، وتفرع عن نفس 

1 Bultmann Rudolf, The Study of The Synoptic Gospel from Criticism, P: 61.
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وهنا تتدخل التحليالت Sein-Konnenاملبدأ، أن تصور العامل على أنه "إمكان الوجود 
1الوجودية عند هيدجر لتحدد أحوال هذا الوجود املمكن.

واألسطورة عند بولتمان ال تكمن يف منح صورة موضوعية للعامل، بل على العكس من ذلك متاما، 
ا جتعل اإلنسان يعتقد أن حدود العامل مرهونة بالقوى اليت من خالهلا ينتظم هذا العامل، فهي  إ

ما ليس هو العامل، وبالطريقة اليت من خالهلا تتحدث عن العامل (بطريقة مقلوبة).تتحدث عن 
ونزع األسطرة يف كتابات رودلف بولتمان، تتعلق بثالث جهات موجودة يف العهد اجلديد هي:

.وقد تكلمنا فيها سابقا: نزع األسطرة عن اهللا/ 1
فاملعجزة ال ميكن أن تكون خرقا للطبيعة، وإمنا تعرب عن احلضور :/ نزع األسطرة عن المعجزة2

اجللي والظاهر يف العامل؛ ذلك أن مجيع األحداث الطبيعية ما هي إال كشف عن اهللا وقدرته، فبمجرد 
إميان اجلماعة باخللق، فهذا يدل على إعجاز اهللا.

ا متثل  ا، فالقصة إن اإلميان باملعجزة واخللق أمر سيان لبولتمان؛ أل حضور اهللا وجالءه يف املعجزة ذا
اإلعجازية متثل األسطورة؛ حيث من خالهلا يكون العامل مفتوحا أمام تدخل اآلهلة، أي أن القصة قد 

ا وقعت ليؤكدوا اإلعتقاد املراد تثبيته عند الناس. تكون مل حتصل واعتقد الناس أ

حينما نأيت إىل برنامج بولتمان، واخلاص :/ نزع األسطرة عن النبي (ميثولوجيا النبي)3
باألسطورة، والذي يرى فيه ضرورة الذهاب إىل ما بعد األسطورة، والتعرف على احلقائق اليت تكمن 

خلف هذه األسطورة، جند أن املعجزة ارتبطت بشخصية املسيح كثريا، وأن صورة يسوع يف هذا 
إىل درجة أننا مل نعد نستطيع التمييز، بني املسيح الربنامج تعود إىل العامل الذي ولد فيه عيسى، 

اإلنسان واملسيح املتعايل، ألنه كان عاملا أسطوريا اتسم باخلرافات، وأحاطت به األفكار اليهودية 
األخروية واألفكار الغنوصية، لقد سقطت شخصية املسيح يف نوع املفارق املتعايل؛ الذي مل حيضر 

ذه أي مقاربة إنسانية وجودية لشخ صني، ألن هذا املناخ الذي جاء إليه املسيح ساعد على تقدميه 

.279، ص: 1بدوي عبد الرمحن، موسوعة الفلسفة، ج1



17

الصورة األسطورية. أمام هذا الوضع امليثولوجي حاول بولتمان إعادة تفسري حياة اإلميان كوجود 
حيث يطرح بولتمان سؤاال 1حقيقي باملقارنة مع الوجود غري احلقيقي للحياة غري املرتبطة باإلميان.

شكالية الكينونة يف عالقتها بالدين املسيحي، خصوصا يف كتاب العهد اجلديد؛ حيث مركزيا يتعلق بإ
يعترب العهد اجلديد أن الكينونة ارتبطت باإلميان املسيحي (أي بكينونة الكائن) فاإلميان هو إميان 

ا حبدث املسيح بالدرجة األوىل. إنه يؤكد أن اإلميان مل يصبح ممكنا بارتباطه حبدث املسيح. هاهن
تتخذ شخصية املسيح لباسا ألبست به بعيدا عن الصريورة التارخيية، إن الذي صنعه اهللا يف املسيح 

ا، ألن حماولة إثبات البعد التارخيي حلياة يسوع  -بالنسبة لبولتمان–ليس حقيقة تارخيية ميكن إثبا
قدر ما كانوا كان أمرا مستحيال، ذلك ألن كتاب األناجيل مل يكونوا مهتمني ببحث تارخيي ب

تمع املسيحي األول، الذي مت نشكيله بواسطة فكر هليين ويهودي  مهتمني بتلبية احتياجات ا
كما أن العهد اجلديد إختذ من حدث املسيح بداية للزمان اإلنساين، ألنه بعبارة أخرى 2رؤوي.

يؤسطر الوجود اإلنساين برمته، عندما يربطه حبدث اإلميان واملسيح.
ذلك، ما يؤكده العهد اجلديد على وضعية مزدوجة للمسيح، وذلك كاآليت:ومن أمثلة 
.أنه ولد من أم عذراء دون أب
.أنه إنسان يعيش ويتعايش مع الواقع الذي يعيش فيه، باعتباره شخصية إنسانية
.احلضور األسطوري لشخصيته من خالل املعجزات املذكورة يف األناجيل

بولتمان يتمثل يف استحالة الوصول إىل يسوع التارخيي، وذلك من هنا أصبح واضحا أن موقف 
ألسباب فنية عديدة. هلذا فإن املناخ لدينا هو مسيح اإلميان الذي قدمته الكنيسة األوىل، فهذا هو 

3املسيح الذي نستطيع دراسته والتعامل معه.

الالهوت الدياليكتيكي- ثالثا
ثر به يف فلسفته يف الزمان ويف التارخيية ويف التفسري تعرف بولتمان إىل هيدجر مارتن، وتأ

.42، ص: أندريه زكي، املسيح والنقد التارخيي1
.25املرجع نفسه، ص: 2
.25، ص: أندريه زكي، املسيح والنقد التارخيي3
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Herméneutique فاستعار بولتمان من هيدجر حتليالته لوجود اإلنسان يف العامل، وطبقها ،
على وجود اإلنسان الطبيعي املبعد من اهللا، فوصف وجوده بأنه وجود قلق وجزع وخطيئة وسقوط، 

العامل) عند هيدجر، وزعم بولتمان أن هذه - يف- (اإلنسانوهي التعبريات كثرية الرتدد يف وصف حال
املعاين اهليدجرية هي اليت جندها يف وصف حال اإلنسان يف. أسفار العهد القدمي. وباجلملة، فقد 
حاول بولتمان أن يؤول حال اإلنسان املوصوفة يف األسفار العهد اجلديد، على ضوء التحليالت 

من تعسف شديد أحيانان وإساءة فهم ملذهب هيدجر يف معظم الوجودية هليدجر، مع ما يف هذا 
األحيان.

1وعلى كل حال فقد قام من يسمي حماوالت بولتمان هذه باسم (الالهوت الوجودي).

الخاتمة 
حيث الهوت بولتمانعلىيف احلق التارخيي حلياة يسوع قد طغت نزعة الشك ختاما جند أن

إنين أعتقد بالفعل أننا اآلن ال نستطيع تقريباً أن نعرف أي شيء بشأن حياة وشخصية : «يقول
يسوع، طاملا أن املصادر املسيحية املبكرة مل تبد اهتماماً بكليهما، ولكنها عالوة على ذلك فهي 

مؤلفة من شظايا أو شذرات عديدة تتسم بالطابع األسطوري، وأي مصادر أخرى عن يسوع ليس هلا 
.2»وجود

شخصية يسوع وتلك الصورة الرباقة اليت عرفناها عن شخصه وحياته ال ميكن اآلن «وهو يؤكد أن: 
، من خالل هذه املقوالت لبولتمان يتضح لنا منهج بولتمان يف دراسة »3االستدالل من صحتها

ا تفسري أو مبعىن أصح (دحض)العهد اجلديد؛ حيث بني  أي حادث يف نظرته للكيفية اليت ينبغي 
:قائالالكتاب املقدس كاملعجزات مثالً 

إن املنهج التارخيي يتضمن االفرتاض املسبق أن التاريخ هو من ناحية كمية وحدة متصلة مغلقة من 
التأثريات اليت تتجمع فيها األحداث الفردية بتتابع السبب والنتيجة. وهذا ال يعين أن عملية التاريخ 

.279، ص: 1بدوي عبد الرمحن، موسوعة الفلسفة، ج1
2 Bultmann Rudolf, Jesus and the word, p: 08.
3 Bultmann Rudolf, Faith and Undesrtanding, p: 61.
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م وأفعاهلم يف تتحدد بواسطة القانون  العريف وأنه ال يوجد أي قرارات حرة للبشر الذين حتدد تصرفا
سياق األحداث التارخيية. ولكن حىت القرار احلر ال حيدث بدون سبب، أو بدون دافع. ومهمة 

ا  باحث التاريخ هي الوصول إىل معرفة الدوافع اليت وراء األفعال. كل القرارات وكل األفعال هلا أسبا
م وعواق بها، واملنهج التارخيي يفرتض أنه من املمكن مبدئياً أن نعرض هذه األسباب والنتائج وصال

ومن مث ميكن فهم العملية التارخيية بأكملها باعتبارها وحدة مغلقة.
هذا االنغالق يعين أن الكتلة املتصلة من األحداث التارخيية ال ميكن أن ميزقها تدخُّل قوى خارقة 

مبعىن الكلمة. مثل هذه املعجزة لن تكون » باملعجزة«قة، ومن مث فال يوجد ما يسمى ومتعالية وفائ
سوى حدث يذكر سببه يف التاريخ.. ومبوجب مثل هذا املنهج فإن علم التاريخ يفحص اآلن كل 
الوثائق التارخيية وال ميكن أن يكون هناك أي استثناءات يف حالة النصوص الكتابية، وبذلك ال 

1تاب املقدس من هذه النظرية.يستثىن الك

فحص مدى املوضوعية والصدق عند كتَّاب فمن خالل كتابات بولتمان جند أن هدفه األمسى هو
األناجيل،وإىل أي مدى حافظت هذه اجلماعة على صورة موضوعية حقيقية لعيسى ولرسالته.

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

1 Bultmann Rudolf, Existence and Faith: Short Writing of Rudolf Bultmann, p: 291-292.
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