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    العوينخليد   – والانفصال االتصال بني وادلين لفلسفةا                     

 

شاكيل تقدمي :ا   

 ،مسلماتجملة ٌستند على  دٌنً أن األمر ٌتعلق بنمطٌن من التفكٌر: نمط لفلسفة والدٌنل الفاحص ٌبدو للمتأمل

، المحكوم ، وفً هذا النمطالمفترض تؤسس لتصور تالزمه القداسة نظرا لمصدره اإللهً ،معتقدات مترابطة ومطلقةو

فالدٌن مثال اعتقاد  ؛هناك ثنائٌات متالزمة ال ٌمكن أن ٌكتسب إٌمان المرء كماله المفترض بدونها بالجواب الواحد،

تجاوز قائما بمعزل عن ٌمكن أن نتصور وجوده أي فلسفً، ال  ،من التفكٌر وسلوك، عقٌدة وشرٌعة... وهناك نمط ثان

من خالل تارٌخ الفلسفة، وفً هذا النمط، المحكوم بتعدد األجوبة، تطفو على سطح الخطاب  إن نحن نظرنا إلٌه ،للٌقٌنٌات

ن ال تملٌه فقط والواقع أن الحدٌث عن الفلسفة والدٌالفلسفً كل من الدهشة، والشك، والسؤال، والنقد، والتفكٌك.. 

وذلك من حٌث كون حركة تطور  ،بل ارتباط كل منهما باإلنسان الفاعل والمنفعل/ المفكر والمتدٌن ،المفارقات النظرٌة

ستوى الثقافً واالقتصادي وتطور أشكال ممارسته التارٌخٌة وإفرازاتها على الم ،عبر التارٌخ –أي اإلنسان  –تفكٌره 

  وأحٌانا أخرى بكوابح وعوائق أخرت وكبحت تقدمه. ،اصطدم حٌنا ببواعث للفعل والسٌاسً

لفلسفة ٌبدأ تراجع لس ،دلسفً إلى حدود القرن الخامس بعد المٌالوانتعاش التفكٌر الف ،فبعد ظهور الفلسفة اإلغرٌقٌة

 ذلك بتأثٌرمدفوعة فً  ،فاختلفت الرؤى بٌن أغلبٌة متدٌنة تنبذ الفلسفة بالمطلق .لصالح الدٌن الذي عرف مدا متزاٌدا

وبٌن أقلٌة متنورة حاولت، خالل هذه الفترة، أن تبرر  انسجاما وطبٌعة المعتقدات الرائجة،و ،رجال الدٌن لطبٌعة غاٌات

اهتموا وهناك فالسفة  .ه وال تتعارض معهأحقٌة الفلسفة فً الوجود داخلٌا، أي من داخل الدٌن، من حٌث كونها خادمة ل

: ابن مٌمون فً الدٌانة الٌهودٌة، توما األكوٌنً فً بعض منهمالٌمكن ذكر بمقاربة إشكالٌة العالقة بٌن الفلسفة والدٌن 

 .وهو الذي سنشتغل على موقفه التوفٌقً ،الدٌانة المسٌحٌة وابن رشد فً الدٌانة اإلسالمٌة

نتٌجة للتحوالت  ،لكنٌسةلالتامة سلطة الانهٌار لحظات  حدود وإلى ،بداٌة تراجع العصور الوسطى ومنذبالمقابل 

من حٌث  والدٌن، ، أي الفلسفةتتحدث عن انفصال النشاطٌن ،تماما ،ستطرح إجابة مغاٌرة العلمٌة والفكرٌة والسٌاسٌة

 هل فلنطرح إشكالٌة هذه المقالة: ،لكن قبل ذلك .إسبٌنوزاوهو ما سنعرض له من خالل موقف  .منطلقاتهما وغاٌاتهما

 مصلحة تملٌها ضرورة بٌنهما االنفصال أن أم ،االختالف ٌحكمهما نشاطٌن إنسانٌٌن بٌن اتصال ثمة ٌكون أن ٌمكن

وما الذي ؟ ذاك الذي ٌتحدث عن التوفٌق بٌن الحكمة والشرٌعة لفلسفة والدٌنذاته؟ أي تصور ل الدٌن ومصلحة الفلسفة

الل ا النقاش قد طرح فً حقبتٌن زمنٌتٌن مختلفتٌن؛ أي خٌبرر انفصال الفلسفة والدٌن نظرٌا وفلسفٌا؟ وإذا كان هذ

فً أمره أم أنه الزالت هناك  ٌمكن أن نعتبر أن هذا اإلشكال حسمالحدٌثة، فهل  العصور الوسطى، وخالل اللحظة

 لطرحه؟  ت نظرٌة وعملٌةمبررا

 ،هادفا ونقدٌا تأملٌا نشاطا باعتباره التفلسف بٌنهما جمع نموذجٌن اختٌار تم ؛اشتغالنا موضوع اإلشكالٌة فً للبحث

 صاحب رشد ابن هو ،األول الفٌلسوفف. حدة على فٌلسوف كل إلٌها توصل التً واالستنتاجات الخالصات وفرقتهما

 خالل من األولى، الوهلة منذ للقارئ، ٌبدو وكما ."االتصال من والحكمة الشرٌعةبٌن  ما تقرٌر فً المقال فصل" كتاب

 .نقدي تأملً مجال مع تعبدي إٌمانً لمجال مفترض التصال ٌؤسس قول أمام سنكون فإننا ،العنوان
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 الكتاب به إلٌنا ٌوحً ماو". والسٌاسة الالهوت فً رسالة" كتاب مؤلف ،إسبٌنوزا باروخ فهو ،الثانً الفٌلسوف وأما

 على وال التقوى على خطرا تمثل ال التفلسف حرٌة" أن على البرهنة فً ٌتمثل الموضوع أن الفرعً عنوانه خالل من

 مجال/ اإلٌمان مجال بٌن االنفصال إلبراز فٌه والتفصٌل ،المرجح بالقول النطق أخرى مرة ٌتوجب لذلك ".الدولة سالمة

 النبوة، وتشمل القداسة فً منتهى  موضوعات تناول عبر الحقٌقة البحث عن مجال/ الفلسفة مجال وبٌن ،والطاعة التقوى

 إلخ.. المقدس الكتاب تفسٌر ،المعجزات األنبٌاء،

 التقاطعات عن  بحثال مع  ،وإسبٌنوزا رشد ابن بعض مواقفبشكل مركب ومكثف ل  نعرض أن ارتأٌنا وقد

 فً للبحث هاته األولى محاولتنا ذلك، بعد لنختم، .ذكره السالف اإلشكال عن اإلجابة فً بٌنهما الممكنة واالختالفات

ارتباطا باألسئلة المفتوحة وفق  مستقبال فٌها والتوسع تطوٌرها أفق فً واالنفصال االتصال بٌن والدٌن الفلسفة إشكالٌة

 .خصوصٌة هذا الموضوع

 ابن رشد واس بينوزا يف التارخي:

 خادمة الفلسفة أن مفاده تصور خاللها وساد ،الحٌاة مظاهر كل على مهٌمن شبه الوسطى القرون خالل الدٌن ظل

. الفلسفة لمؤرخً بالنسبة الحدٌثة أو اإلغرٌقٌة الفلسفة بها تحظى التً األهمٌة بنفس تحظى ال الحقبة هذه أن لدرجة للدٌن

 استثماره ٌمكن أولٌا معطى" المستنٌر واإلٌمان العقالنً الفكر رائد رشد ابن" بـ معنونة مقالة فً أركون محمد لنا وٌقدم

 الضغط" لـ نتٌجةف .للفقهاء واالجتماعً السٌاسً الموقع تعاظم مثل فًتٌ عمومٌتها فً رشد ابن فلسفة تأطٌر أجل من

 تجٌٌش أجل من( الجهاد) كفاحٌة إٌدٌولوجٌا تغذٌة فً الشروع تم المسٌحٌٌن قبل من إسبانٌا استرجاع لعملٌة المتزاٌد

. األندلس داخل أو ،اإلسالمً الغرب داخل سواء ،1"الشعبٌٌن والوعاظ والدعاة الفقهاء أهمٌة ازدٌاد على شجع ما. الناس

 للبٌئة العامة المالمح رشد ابن وفاة على سنة ثمانمائة مرور بمناسبة نظمت دولٌة ندوة فً 2فوركادا مٌكال ٌوجز كما

 :عوارض شكل على نوردها أثمرته التً العلمٌة

 الفلك، وعلم والطب بالفلسفة ٌتعلق فٌما األندلسٌة العلوم تارٌخ من مهمة فترة فً رشد ابن عاش -

 الطوائف، ملوك عصر فً برزت التً العلمٌة العواصم إحدى إشبٌلٌة فً العلمً تأهٌله رشد ابن أكمل -

 ،(والفلك الطب فً رشد ابن أستاذ طفٌل ابن كان) رشد ابن فً زهر وابن طفٌل ابن من كل أثر -

 باجة، ابن بدأها التً للتفاسٌر استمرار رشد ابن تفاسٌرما و ،رشد وابن طفٌل البن نموذجا باجة ابن كان -

 امهتمو التالمٌذ، من كبٌر عدد حوله التف السلطة، من امقرب طبٌبا، رشد ابن كان طفٌل وابن باجة ابن جانب إلى -

 ...الفلك بعلم
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 99ص  ،9111 ٌونٌو/ أبرٌل – الرابع العدد الفكر، عالم صالح، هشام: ترجمة المستنٌر؛ واإلٌمان العقالنً الفكر رائد رشد ابن: أركون محمد  
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 029 -022: ص المرجعنفس مٌكال فوركادا: ابن رشد فً السٌاق العلمً األندلسً؛ ترجمة ناصر ونوس،   
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 السائدة التوفٌق وروح انسجاما ، وذلكوالشرٌعة الحكمة بٌن التوفٌقً تصوره رشد ابن فٌه طرح الذي الوقت وفً

 السابع القرن حدود إلى الوسطى العصور تراجع بداٌة منذ امتدت انتقال فترة بأوروبا، بدأت، الوسطى العصور خالل

 3:هً كبرى حركات أربع فً هاته االنتقال لفترة المحدد الحركات هذه راسل أوجز ولقد عشر،

 اإلٌطالٌة، النهضة -

 اإلنسٌة، الحركة -

 الدٌنً، اإلصالح -

 .التجرٌبٌة الدراسات إحٌاء -

 أٌضا وتم للجاذبٌة العام القانون نٌوتن طرح ثم الشمس، مركزٌة بنظرٌة جالٌلٌو أخذ عشر السادس القرن من وابتداء

 االهتمام بٌن دٌكارت جمع وقد. االستقراءٌتمثل فً  جدٌد لمنهج بٌكون فرانسٌس تطوٌر عشر السابع القرن فً

 وبذلك". دٌكارت فلسفة مبادئ" عنوانه إسبٌنوزا باروخ ألفه كتاب موضوع فلسفته وكانت بالمنهج واالهتمام بالرٌاضٌات

 أو هوغنز، دٌكارت، مثل مكتشفا ٌكن لم فإن. والفٌزٌاء الرٌاضٌات فً( الفعلٌة) إسبٌنوزا معارف على اإلصرار تم"

 4 ."ونتائجها مسٌرتها ٌتأمل وهو عصره علوم ٌعرف فهو الٌبنتز،

 فً -المهمة التطورات بٌن من ٌعد الذي- المطبعة اختراع إلى إضافة مجتمعة والعوامل الحركات هذه وساهمت

 الفلسفة إشكالٌة فً النظر إلى أدى ما وهو للجمٌع، متوفرا المقدس الكتاب أصبح إذ واسع؛ نطاق على األفكار انتشار

 الوصاٌة تمارس كانت ألنها واالعتبارٌة الرمزٌة مكانتها من الكنٌسة تجرٌد بعد خصوصا، جدٌد، منظور من والدٌن

 ،العلمٌة إسبٌنوزا معرفة لقد انعكست .الكتاب تفسٌر فً فرد كل حق عن إسبٌنوزا دفاع ٌفسر ما وهذا. العقٌدة أمور على

 لها أفرد التً والدولة الدٌن ورجال والدٌن، وللفلسفة ،المقدس للكتاب نظرته على والثقافٌة والسٌاسٌة العلمٌة والتحوالت

 الكتب تفسٌر منهج أسس ٌضع خالله، ومن وفٌه، دراستنا موضوع هو الذي" والسٌاسة الالهوت فً رسالة" كتاب

 النزعة التوفٌقٌة التً ظلت مهٌمنة وسائدة طٌلة قرون. ،باعتباره أحد أبرز فالسفة الفلسفة الحدٌثة ،وٌتجاوز المقدسة

 ابن رشد واس بينوزا: 

 الفلسفة وادلين بني االتصال والانفصال يف فلسفتهيام

مسألة  لدى كل من ابن رشد واسبٌنوزا الحكمة والشرٌعة، العقل والنقل، الفلسفة والدٌن، لم ٌكن البحث فً مشكلة

سان فالمتتبع لتارٌخ تطور التفكٌر اإلنسانً وتطور المجتمعات سٌالحظ أن الدٌن، بما هو نظرة للحٌاة تمد اإلن .عارضة

كٌف الفنون والمعارف والعلوم لتتالءم فت   ذلكباسطا نفوذه ب ،على كل مظاهر الحٌاة ، حٌنا،بقاعدة للسلوك، ظل ٌهٌمن

ٌ تجاوز أحٌانا أخرى فتنهار سلطة الدٌن، أو بتعبٌر أصح سلطة الكهنة، ، وهو ما حدث خالل المرحلة القروسطٌةمعه ، و

                                                           
 

3
، المجلس الوطنً 0221راسل، حكمة الغرب، الفلسفة الحدٌثة والمعاصرة، ترجمة فؤاد زكرٌا، الجزء الثانً، طبعة ثانٌة، ٌولٌوز  برتراند  

 للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عالم المعرفة، الكوٌت
4
   F. Biasutli , La dottrina della scienza in Spinoza, Bologne,1979 :أورده  
 65، بٌروت، لبنان، ص 0222تحدة، دار الكتاب الجدٌدة الم كتوره،  جورج ترجمة فرانسوا مورو، إسبٌنوزا واإلسبٌنوزٌة، 
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لذلك عقدنا العزم على  .الفنون والمعارف والعلوم فً حركة معاكسة تعٌد للعقل فعالٌتهالفلسفة و مطرقةضربات أمام 

 .قفهماامو خلفٌتهما استكشاف هذا األمر انطالقا من كتابٌن مؤسسٌن للنظرة العقالنٌة مع التراث وإن اختلفت

 هذه. الوجود فً الفلسفة أحقٌة لتبرٌر اإلسالمً الكونً للتصور المؤسس النص باعتباره القرآن إلى رشد ابن ٌلجأ

 اعتمد سٌاق فً تتحقق لن لمنظورنا، وفقا لها، والتأصٌل عنها البحث الرشدي النص ٌحاول التً المفترضة الشرعٌة

تأملً؛ فبالنسبة البن رشد فإن / إٌمانً لهدف اعتبارا الشرعً النظر على ٌحث نهج خالل من إال النقل على أساسا

ب إلى اعتبار الموجودات، الموجودات "كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم، وكان الشرع قد ند

 لً أو ٌا فاعتبروا)) القرآنٌة اآلٌة رشد ابن ٌورد الفلسفة الشرع أوجب هل سؤال على جوابا. 5وحث على ذلك"

 هللا خلق وما واألرض السموات ملكوت فً ٌنظروا أولم)) وآٌة العقلً القٌاس استعمال وجوب على للبرهنة 6(( األبصار

 الدٌن من معلوم هو ما جملة من والنظر القٌاس ٌصبح المعنى بهذا. الموجودات فً النظر على للحث 7((شًء من

 . بالضرورة

 ،نظرٌا ،للكتاب المقدس تستوجب ودة إسبٌنوزافع .وعموما ٌكون إسبٌنوزا قد تقدم فً هذا النقاش بعد ذلك بقرون

 إلهً كعمل ٌصنف األسباب مجهول عمل كل نإبالنسبة إلسبٌنوزا ف. البحث عن أصل االعتقاد بقدسٌة/ إلهٌة الكتاب

 .إلغاء هلل تفسٌر العلمً بمثابة، لذلك ٌبدو الهللا وجود على دلٌل الطبٌعة نظام على الظاهر الخروج أن العتقاد العامة

اعتبار ، وهو ما ٌفسر الطبٌعٌة األشٌاء وقدرة هللا قدرة: متمٌزتٌن قدرتٌن ٌتخٌلون ،من منظور إسبٌنوزي ،فالعامة

بدافع الورع الدٌنً أهمل الٌهود العلل الجزئٌة ف .قاهرة لقدرات الطبٌعة ٌة الخارقة معجزات/ أعماال إلهٌةالحوادث الطبٌع

مال أعطاه هللا إٌاهم، وبنفس  ب المقدس... فمثال الربحوفوضوا كل شًء إلى هللا وهذا ما سٌنعكس على تصورهم للكتا

المعنى ٌكون هللا هو الذي هٌأ قلوبهم إن هم رغبوا فً أي شًء، وحتى  عندما ٌخطر ببالهم شًء ما ٌكون هللا هو الذي 

  لٌس إال. . بهذا المعنى ٌكون الوحً، فً نظرنا، أفكارا ذاتٌة أرجعت إلى هللاتحدث إلٌهم

 مرة حقٌقٌة تكون التً صورال أو كلماتال خٌالهم؛ وٌتخذ تمظهرات  سوى لٌس األنبٌاء لدى هللا فكر أن القول ٌمكنو

 وصفها لغة تستعمل رواٌات ٌجد وهو المرء تعتري أن ٌمكن التً الدهشة ٌزٌل أن شأنه من ما وهذا. أخرى مرة وخٌالٌة

 حزقٌال ورآه بالبٌاض، متلفحا عجوزا دانٌال ورآه العرش، على مستوٌا هللا مٌخا رأي فلقد" والغامضة بالمعٌبة سبٌنوزاإ

. النٌران من ألسنة صورة فً الحوارٌون ورآها حمامة، صورة فً هابطة القدس الروح المسٌح تالمذة ورأى نارا،

 هلل العامة تصورات مع جمٌعا تتفق الرؤى هذه. العقٌدة إلى تحوله لحظة فً ساطعا نورا بولس رأى فقد وأخٌرا

 كانت بل باستمرار، تتكرر ولم األنبٌاء، أمام ماثلة دائما النبوة تبق لم ومتقلبا، مبهما الخٌال كان فلما وأخٌرا،. ولألرواح

النبوة ال تمنح  إن 8".نادرا إال القلٌل العدد هذا عند تحدث ال بل الناس، من قلٌل لعدد إال تعطى لم أنها أي للغاٌة، نادرة

 أننا هً اسبٌنوزا إلٌها ٌخلص التً والنتٌجة .السابقة باعتبارها نتاجات لعصرهالألنبٌاء علما بل إنها تتركهم على آرائهم 

 ٌشاء بما ٌؤمن أن فرد كل فٌستطٌع ذلك عدا فٌما أما. وجوهره الوحً بغاٌة ٌتعلق فٌما إال باألنبٌاء باإلٌمان ملزمٌن لسنا"

على النظر/ التفلسف من  بٌنما اقتصر ابن رشد ،طى حدود المسموح له بهٌكون إسبٌنوزا قد تخ هكذا 9".تامة بحرٌة

/ النبوة قٌام  شرط الخصب الخٌال أن إسبٌنوزا وٌذكر الداخل أي من داخل النص فً محاولة للتوفٌق بٌن الفلسفة والدٌن.

، مستثمرا التحوالت العلمٌة سبٌنوزاإ أن ٌبرز ما وهو .تفسٌرها محاولة دون النبوة ٌوظف الذي رشد البن خالفا الوحً
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رغم أنهما لم ٌسلما معا من توجٌه  ،الوحً تفسٌر فً هائلة خطوات دمتق قد ،والفكرٌة والسٌاسٌة بعد قرون من ابن رشد

 .سهام رجال الدٌن صوبهما

 فً بالعقل النظر وجوب على شرعٌا، البرهنة، بعدف .واآلن نتناول كٌفٌة تعامل كل من ابن رشد وإسبٌنوزا مع الكتاب

 الفقهً القٌاس أن مثلماف .القٌاس أنواع أتم هو بما العقلً القٌاس استخدام ضرورة إبراز إلى رشد ابن ٌنتقل الموجودات

 .10" العقلً القٌاس فً بالنظر نعتقد أن ٌجب" فكذلك بدعة ٌعتبر أن دون األول الصدر بعد استنبط شًء هو وأنواعه

 بالتأوٌل القٌام ذلك على بناء لٌتوجب ٌخالفه أن أو ،له موافقا فٌكون الشرع فً ورد ما ٌؤكد أن البرهانً للنظر وٌمكن

من أهل التأوٌل الٌقٌنً الذٌن ٌقول عنهم ان  علما أن التأوٌل حكر على الخاصة ،لٌتناسب النص مع نتائج البرهان العقلً

وال ٌجب أن ٌمتد إلى العامة فٌؤدي إلى إفساد  11رشد: "هؤالء هم البرهانٌون بالطبع والصناعة، أعنً صناعة الحكمة"

. وٌعود ابن 12إذ أن هذا الصنف "لٌس هو من أهل التأوٌل أصال، وهم الخطابٌون الذٌن هم الجمهور الغالب" عقٌدتهم

لٌستخرج منها تعدد  13(أحسن هً بالتً وجادلهم الحسنة والموعظة بالحكمة ربك سبٌل إلى ادع)رشد إلى اآلٌة القرآنٌة 

 تصدٌق الجدلٌة باألقاوٌل ٌصدق من ومنهم بالبرهان، ٌصدق من منهم" وتفاضلهم فً التصدٌق فـ ،مستوٌات الناس

 البرهان صاحب كتصدٌق الخطابٌة باألقاوٌل ٌصدق ومنهم ذلك، من أكثر طباعه فً لٌس إذ بالبرهان، البرهان صاحب

 لدعم اإلٌمان والتصدٌق لدى الناس. ةوذلك إلبراز ضرورة اعتماد سبل مختلف .14"البرهانٌة باألقاوٌل

المطابق للمنهج المتبع فً تفسٌر  قواعد المنهجالتأسٌس النظري ل ي كان منصبا حول نوزٌسبالرهان اإل أنونجد 

وصٌاغة تعرٌفات  ،على المالحظة وجمع المعطٌات الٌقٌنٌة هذا المنهج المعتمد فً تفسٌر الكتب المقدسة ستندٌ. الطبٌعة

 على أي علٌها الحصول وبعد مضبوطة، تارٌخٌة معرفة على نحصل أن الكتاب رتفسٌ فً علٌنا ٌتحتم فكذلك" الظواهر

 لم إذا أعنً) النحو هذا وعلى. الكتاب مؤلفً لفكر مشروع استنساخ إلى ذلك من ننتهً أن ٌمكننا ٌقٌنٌة، ومبادئ معطٌات

 –( النقدي تارٌخه ومن نفسه الكتاب من استخالصه ٌمكن ما إال محتواه ولتوضٌح الكتاب لتفسٌر وبمعطٌات بمبادئ نسلم

 فهمنا، حدود ٌتجاوز عما فكرة ٌكون أن ٌستطٌع كما الخطأ فً للوقوع التعرض دون( بحثه) فً ٌتقدم أن فرد كل ٌستطٌع

 : ًللكتب المقدسة فونوجز مرتكزات الفحص التارٌخً   15".الطبٌعً بالنور نعرفه عما لدٌنا الذي الٌقٌن نفس لها ٌكون

 ،الكتاب المقدس تحدث بها مؤلفو أسفار التً اللغة وخصائص طبٌعة همف -

 اعتمادا حقٌقتها ال النصوص معانً والتركٌز على .محدودة أساسٌة موضوعات فً وتصنٌفها ،سفر كل آٌات تجمٌع -

)عندما قال موسى سٌاق ال بالعقل أي فهم المعنى من ال وحده، الكتاب على مبنٌة استدالالت على أو ،اللغة استعمال على

ن هللا نار فإن هذا القول ٌجب أن نفهمه فهما مجازٌا ألن موسى قد ذكر فً نصوص أخرى أن هللا ال ٌشابه األشٌاء إ

 ،المرئٌة(

 التً والغاٌة ،وأخالقه كتاب كل مؤلف سٌرة الذاكرة، لنا حفظتها التً الخاصة المالبسات بجمٌع األنبٌاء كتب ربط -

 ...لغة وبأٌة ،ولمن ،وقت أي وفً كتابه، كتب مناسبة أي وفً ،هو ومن ،إلٌها ٌرمً كان
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 وٌحب الجمٌع ٌرى وحده، عبادته وتجب ،مطلقة قدرة قادر واحد هللا أن كوجوب: شموال األشٌاء أكثر عن البحث -

 . 16"الحقٌقً معناه لمعرفة ٌقٌنً طرٌق" فمنهج تفسٌر الكتاب المقدس ...أنفسهم ٌحبون كما جارهم وٌحبون ٌعبدونه من

فإن منهج إسبنوزا أرٌد له أن  ،وإذا كان كل من ابن رشد وإسبٌنوزا  قد حددا مناهج عقلٌة للتعاطً مع النص الدٌنً

 إلى ترجع الكتاب تفسٌر فً ٌقول كما العلٌا، السلطة ألن ،الفالسفة على حكرا ال ٌكون أكثر عمومٌة وشٌوعا لدى الناس

 حكرا على الخاصة من أهل البرهان. ٌجب أن ٌظل التأوٌل رشد فإن بالنسبة البن أما .فرد كل

 على داللتها جهة من واعتبارها الموجودات، فً ما ٌرٌده ابن رشد من فعل الفلسفة هو أن ٌكون نوعا من "النظر

 إلى الناس ٌنصرف وأن ،خرافة إلى الدٌن تحوٌل إلى التقدٌس فً التطرف ٌؤدي وما ٌخشاه إسبٌنوزا هو أن .الصانع"

 والفلسفة العقل ٌجعل من أما. وحدها التقوى إلى ٌدعو بل  الفلسفة ٌعلم ال المقدس فالكتاب. هللا كالم من بدال الورق عبادة

 ٌكون لذلك ووفقا.  إلهٌة أمور أنها على الماضٌة العصور فً المسبقة األحكام قبول إلى ٌضطر فإنه لالهوت خادمٌن

 هو بما والكتاب ،للتحرٌف عرضت وتفاسٌر وأوامر ووقائع وأحداث رواٌات جملة هو بما الكتاب بٌن مٌز قد اسبٌنوزا

 العدل ٌحب أسمى بموجود اإلقرار مبدأ من انطالقاو  .دٌن لكل الحقٌقٌة الغاٌة اتكون أن ٌجب وتقوى طاعة جوهره فً

بٌن الناس كافة بغض النظر  المشتركة المبادئ باقً ت حدد أن ٌمكن ، وهً غاٌات الدٌن الحقٌقٌة،الجار نحو واإلحسان

 :أن اإلقرار ٌتوجب إذعن دٌنهم 

 الحقة، الحٌاة ونموذج األسمى، الموجود هو هللا -1

 الموجودات، من غٌره على والسمو الرفعة له له، شرٌك ال وحده هللا -2

 شًء، كل وٌرى مكان كل فً حاضر هللا -3

  شًء، كل على المطلقة والقدرة الحق هلل -4

 واإلحسان، العدل فً تكون هللا عبادة -5

 اللذات، سٌطرة تحت ٌعٌشون من ٌهلك حٌن على ،القاعدة هذه ٌطبقون لمن إال الخالص ٌتم ال -6

 .خطاٌاهم للتائبٌن ٌغفر  هللا -7

ابن لحدٌث عن الفلسفة لدى االنتقال ل إلى ه أن ٌدفعنا هذا العرض للمبادئ المشتركة لإلٌمان لدى إسبٌنوزا من شأن 

المثلى بالصانع إن لم ٌكن "فعل الفلسفة  لى النظر الذي تتحقق عبره المعرفةٌمكن أن تعزز اإلٌمان المستند إ ، فهًرشد

نوعات، فإن على الصانع، أعنً من جهة ما هً مصشٌئا أكثر من النظر فً الموجودات، واعتبارها من جهة داللتها 

 بالرجوع عند ابن رشد والشرٌعة الحكمة بٌن التوفٌق كٌفٌة تتحدد .17صنعتها"الموجودات إنما تدل على الصانع لمعرفة 

 أهل به ٌقوم أن ٌجب التأوٌل أن غٌر بنفسه، ظاهرا التأوٌل كان إذا إال ،شٌئا ذلك من المرء ٌتأول أن غٌر من الكتاب إلى

للدٌن وإن كانت متقدمة فإنها لم تتجاوز . ومن خالل ذلك ٌتبٌن لنا أن نظرة ابن رشد الفلسفٌة حال أي على البرهان

 اإلطار المحدد لها فً القرون الوسطى لجعلها خادمة للدٌن.

 بٌن قرابة أو صلة أٌة توجد ال أنه اآلن نبٌن أن بقً وأخٌرا" قائال الدٌن عن الفلسفة انفصال إلى إسبٌنوزا ٌخلصو

 هذٌن من كل غاٌة ٌعلم من ٌجهله أن ٌمكن ال أمر وهذا. أخرى ناحٌة من الفلسفة وبٌن ناحٌة من والالهوت اإلٌمان

 هً قبل، من بٌنا كما اإلٌمان وغاٌة وحده، الحق هً الفلسفة فغاٌة. التعارض أشد متعارضان أنهما إذ. وأساسه المبحثٌن

 أن ٌجب وهذه المشتركة، األفكار هً الفلسفة علٌها تقوم التً األسس فإن أخرى ناحٌة ومن. وحدهما والتقوى الطاعة
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 والوحً الكتاب من تستمد أن ٌنبغً أسس وهً اللغة، وفقه التارٌخ هً فأسسه اإلٌمان أما. وحدها الطبٌعة من تستخلص

 من الوحً بالالهوت سبٌنوزاإ وٌقصد.  والخضوع التقوى مملكة وللالهوت ،والحكمة الحقٌقة مملكة فللعقل 18. "وحدهما

وهو مبدأ لٌس بمستطاع المرء البرهنة على   – والتقوى الطاعة أي – الكتاب إلٌها ٌرمً التً الغاٌة إلى ٌشٌر أنه حٌث

 األنبٌاء سعى التً الدعائم وتتمثل. أخالقٌا بها الموحى العقٌدة قبول تبرٌر الممكن من لكن صحته أو بطالنه عقال،

 الخلقٌة األنبٌاء تعالٌم وتتفق. والخٌر العدل إلى المٌالة والنفس واآلٌة الخصب، الخٌال فً سلطتهم على للبرهنة بموجبها

 ٌمكن ال أنه حٌن وعلى. أعماقنا فً الموجود هللا وكالم األنبٌاء عبر إلٌنا المنقول هللا كالم بٌن حاصل فاالتفاق ،العقل مع

وأخٌرا  .حد أبعد إلى مشروع أمر قبولها فإن ،رٌاضً ببرهان الالهوت علٌها ٌقوم التً األساسٌة العقٌدة على البرهنة

 السلطة ولضعف والنفاق، التهاون النتشار تفادٌا اإلنسانٌة الطبٌعة مع اتفاقا وأكثرها الحكم طرق أفضل اسبٌنوزا ٌعٌن

فً الرأي، داخل  لحرٌته فرد بكل االعتراف على أساسا تقوم إنما الطرٌقة هذه إن. الفتن لدعاة خضوعها ولعدم السٌاسٌة،

 .وتعارضها اآلراء اختالف رغم الناس بٌن التعاٌش وتشجٌع الدولة الحرة،

 :عىل سبيل اخلمت

بإشكال مركزي  لنا أن األمر ٌتعلقوتبٌن  حاولنا قدر اإلمكان، تناول إشكالٌة الفلسفة والدٌن بٌن االتصال واالنفصال،

البٌئات العلمٌة والشروط الفكرٌة واالجتماعٌة والحقب الزمنٌة.  رٌخ الفلسفة اختلفت المواقف المتخذة إزاءه باختالففً تا

 نذكر بما ٌلً: ،ونحن نصل إلى نهاٌة هذه المقالة ،لذلك

 للتراث اإلنسانً وإن كانت تمثل قٌمة مضافة ،لم تخرج مواقف ابن رشد فً عمومٌتها عن اإلطار القروسطً -

 فً انتصارها للعقل والبرهان،

وأن ٌجسد بذلك روح الفلسفة الحدٌثة الموغلة فً النقد  ،تقدم فً البحث فً المسألةاستطاع إسبٌنوزا أن ٌ -

 والمساءلة،

 لكنه ظل محكوما بطابع نخبوي/ خاص، ،أسس ابن رشد للتأوٌل -

فً  المقدس من خالل كتابه "رسالة بكتاالوطبقه على  ،أسس إسبٌنوزا لمنهج متقدم فً تفسٌر الكتب المقدسة -

 أن ٌعمم حق الجمٌع فً التفسٌر كً ال تظل سلطة رجال الدٌن قائمة، ،لهخالمن  ،وأراد ،"الالهوت والسٌاسة

 نوزا رؤى منفتحة تعتبر بحق إسهامات جبارة فً تارٌخ تطور الفكر الفلسفً..ٌكان لدى كل من ابن رشد وإسب -

 ظل ابن رشد محكوما بمرجعٌة توفٌقٌة، -

النفصال الختالفهما كلٌا من حٌث غاٌتهما؛ أي غاٌة الدٌن المتمثلة اعتبر إسبٌنوزا أن الفلسفة والدٌن محكومان با -

 فً التقوى وغاٌة الفلسفة المتمثلة فً الحق وحده.. إلخ

ها على المستوٌٌن تحتفظ  براهنٌتإن اإلشكالٌة موضوع العرض، الزالت، فً واقعنا، عالقة. كما أنها  ،فً واقع األمر

لٌتبٌن لنا بالملموس أن اإلشكالٌة ال  ،وحقٌقة الوضع الراهن ،اط التفكٌر السائدةالنظري والعملً. وٌكفً أن نتأمل أنم

 تزال بحاجة إلى المزٌد من البحث والتأمل الفلسفٌٌن.

 

 

                                                           
 

18
 050باروخ إسبنوزا، مرجع سابق   


