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مقتطف من رسالته: 

يبــدي  حيــن  تقًيــا  نفســه  المــرء  يظــن  وهكــذا 

أن  ويــرى  الســليم،  والحكــم  العقــل  فــي  ارتيابــه 

مــن  قــدر  أقــل  إبــداء  فــي  يكمــن  إنمــا  الفســوق 

الشــك فيمــن نقلــوا لنــا الكتــب المقدســة. ولكــن 

مــا أبعــد ذلــك عــن التقــوى! إنــه الَخَبــل المحــض! 

اســتولى  الــذي  القلــق  هــذا  مــا  ألتســاءل:  وإنــي 

عــن  للدفــاع  يلــزم  هــل  يخافــون؟  مــاذا  عليهــم؟ 

الديــن ولإليمــان أن يبــذل النــاس جهدهــم مــن أجــل 

الجهــل بــكل شــيء، وأن يلغــوا عقولهــم نهائيــا؟ 

الحــق أن مــن يعتقــد هــذا الــرأي يخــاف مــن الكتــاب 

الصفحــات   ،2005 )ســبينوزا،  فيــه.  يثــق  ممــا  أكثــر 
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ملخص البحث: 

التــي  السُّــبل  بيــان  الورقــات  هــذه  تــروم 

لتحريــر  ســعيه  فــي  ســبينوزا  ســلكها 

اإليمــان مــن العقــل وبيــان تهافــت التفســير 

الالهوتــي، وهــو بذلــك ال يســعى إلــى العــودة 

ــل المجاليــن عــن 
ِ

يّة جديــدة، تْفص
ِ
إلــى ُرْشــد

بعضهمــا وتقــول بحقيقــة مزدوجــة، وإنمــا 

لــه  دخــل  ال  اإليمــان  أن  بيــان  إلــى  يســعى 

بتلــك الحقيقــة، بــل إن اإليمــان ال يعــدو أن 

يكــون الطاعــة والخضــوع للكتــاب المقدس، 

مؤسَّــس  إيمــان  كل  ذلــك  فــي  ويْدحــض 

تكــون  أن  تعــدو  ال  مزعومــة  عقالنيــة  علــى 

مجــرد تأمــالت للفالســفة الســابقين، فهــل 

مــن  اإليمــان  تخليــص  ســبينوزا  اســتطاع 

ليــس  أّن مــا َفعلــه  العقــل الفلســفي؟ أم 

 
ٍ
إال إطــالُق العنــان للعقــل؛ مــع فــرض قيــود

اإليمــان؟ علــى 

العقــل-  ســبينوزا-  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الفلســفة. الاهــوت-  اإليمــان- 

Abstract:
The objective of this paper is to show 

the Spinoza’s methods to liberate faith from 

reason, and the incoherence of theological 

interpretation. In doing so he is not seeking 

to return to a new Averroism, that separates 

the two spheres, and end up with a double 

truth. Rather he looks for demonstrating that 

faith has nothing to do with that fact. But 

faith is merely obedience and submission 

to the Holy Bible. He is refuting every faith 

founded on purported rationality, which 

are just reflections of former philosophers. 

So, has Spinoza been able to rid faith of 

philosophical reason? Or did he just unleash 

the mind; with restrictions on faith?

Keywords: Spinoza, reason, faith, 

theology, philosophy.

بين القدس وأثينا:

القــرن  فــي  الرومانيــة  الواليــات  عرفــت 

حكامهــا  بيــن  صراًعــا  الميــادي  الثانــي 

تعــرض  المســيحيين،  مــن  ومحكوميهــم 

إثرهــا المســيحيون إلــى التمييــز واالضطهــاد، 

وكانــت الصراعــات تــدور علــى جبهتيــن؛ جبهــة 

الواقــع السياســي وجبهــة التنظيــر الفكــري، 

نقاشــات  شــكل  األخيــرة  هــذه  واتخــذت 

حــادة بيــن المفكريــن الوثنييــن والمفكريــن 

هــؤالء  وبيــن  جهــة،  مــن  المســيحيين 

والمقصــود  ثانيــة،  جهــة  مــن  والمبتدعــة 

مــن  اليونانيــة  الفلســفة  أتبــاع  بالوثنييــن؛ 

فهــم  المبتدعــة  أمــا  المســيحيين،  غيــر 

ــوا العقــل الفلســفي  المســيحيون الذيــن تبنَّ

يزعــم  كمــا  الوثنيــة  أو  األثينيــة  األصــول  ذا 

.)( ( خصومهــم

أثينــا  بيــن  توجــد  عاقــة  »أي   :)((0-16(( ترتوليــان  يقــول   )((
الخــوارج  بيــن  والكنيســة؟  األكاديميــة  بيــن  وأورشــليم؟ 
والمؤمنيــن؟! إننــا بريئــون مــن الذيــن ابتدعــوا مســيحية رواقيــة 
أو أفاطونيــة أو جدليــة، بعــد المســيح واإلنجيــل لســنا بحاجــة 

)(( 014)، صفحــة  )كــرم،  إلــى شــيء«. 
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الالهوت الفلسفي:

القــرن  فــي  المســيحية  أن ســادت  بعــد 

االزدواجيــة  هــذه  معهــا  ســادت  الرابــع، 

اليونانــي  العقــل  فــي  متمثلــة  التفكيــر  فــي 

اإليمــان  وفــي  أثينــا،  مــن  المســَتمدِّ 

أن  إال  القــدس،  مــن  المنبِثــق  المســيحي 

هــذا األخيــر ظــل فــي مجملــه يرفــض العقــل 

األرســطي إلــى حــدود القــرن التاســع؛ أي إلــى 

المبّكــرة،  المدرســية)3(  الفلســفة  ظهــور 

عشــر،  الثالــث  القــرن  إلــى  اســتمرت  التــي 

محاولــة  هــو  الفكــري  همهــا  كان  والتــي 

التأســيس العقلــي لإليمــان أو التنظيــر لــه، 

واألســاس،  المحــور  هــو  اإليمــان  فاتخــذت 

أو  عليــه  للبرهنــة  الفلســفة  دور  ليأتــي 

إن  إجمــاًلا  القــول  ويمكــن  لــه،  لاســتدالل 

أخضعــت  المبكــرة  المدرســية  الفلســفة 

المســيحي،  لإليمــان  الفلســفي  العقــل 

جاعلــة بعــض الفلســفات اليونانيــة خادمــة 

األفاطونيــة  خاصــة  األورشــليمي،  لإليمــان 

ــرة نذكــر؛  ــدة، ومــن أهــم رواد هــذه الفت الجدي

)ت1109م(. وأنســلم  )ت430م(،  أوغســطين 

وقــد كان القرنــان الرابــع عشــر والخامــس 

للفلســفة  الكاســيكي  العصــر  عشــر 

المدرســية، حيــث عرفــت أْوَجَهــا مــع ألبــرت 

)3( االســم الــذي يطلــق علــى فلســفة المدرســة فــي العصــور 
أن  يحاولــون   – المدرســيون   – أتباعهــا  كان  التــي  الوســطى 
مــوا برهانــا نظريــا للنظــرة العامــة الدينيــة للعالــم. )روزنتــال  يقدِّ

و يوديــن، 011)، صفحــة 0)3(
»الفلســفة  مصطلــح  نســتعمل  ســوف  المقــال  هــذا  فــي 
المدرســية« بداللتــه االصطاحيــة المعاصــرة، عاريــا عــن كل 

تحقيريــة. أو  داللــة قدحيــة 

األكبــر )ت80)1م( وتومــا اإلكوينــي)4(، فشــهدت 

الفلســفة المدرســية الكاســيكية))( ســيادة 

األرســطية المســيحية، كمــا شــهدت تراجًعــا 

ْشــدية أمــام مــا ُعــرف بالمصالحــة التومويــة  للرُّ

ــي  ــن اإليمــان والعقــل، هــذه المصالحــة الت بي

اســتمرت حتــى بعــد نهايــة عصــر الفلســفة 

المدرســية، لــذا نجــد ســبينوزا يقــوم بزعزعتهــا 

عبــر نقــده لأرســطية المســيحية، التــي وإن 

كان ظاهرهــا التوفيــق بيــن اإليمــان والعقــل 

الفلســفي، فهــي فــي حقيقتهــا تنطلــق مــن 

العقــل الفلســفي، ثــم تقــوُم بتطويــع اإليمــان 

الرُّشــديون  كان  وإذا  العقــل،  هــذا  ليوافــق 

قــد ســَعوا مــن قبــل إلــى تخليــص الفلســفة 

مــن الديــن، أو العقــل الفلســفي مــن اإليمــان 

الدينــي، فــإن ســبينوزا حــاول تخليــص اإليمــان 

مــن العقــل الفلســفي.

لقــد كان هــمُّ ســبينوزا هــو تحريــر اإليمــان 

التفســير  تهافــت  وبيــان  العقــل  هــذا  مــن 

ــى العــودة  الاهوتــي، وهــو بذلــك ال يســعى إل

دومينكانــي  راهــب  إيطالــي،  كاثوليكــي  ))))1-74)1( الهوتــي   )4(
ــم قديًســا فــي عــام 3)13.  وتلميــذ للقديــس ألبــرت األكبــر، ُرسِّ
لتعريــف  نتيجــة  الموضوعيــة  المثاليــة  فلســفته  نشــأت 
الفلســفة األرســطية وتكييفهــا مــع الديانــة المســيحية. كذلــك 
أثــرت مذاهــب األفاطونيــة الجديــدة تأثيــًرا كبيــًرا فــي الفلســفة 
التوماويــة. )...( والمبــدأ األساســي فــي الفلســفة التوماويــة 
هــو انســجام اإليمــان والعقــل. وكان تومــا اإلكوينــي يعتقــد أن 
العقــل قــادر علــى أن يثبــت –عقلًيــا– وجــود هللا، وعلــى أن يفنــد 
االعتراضــات علــى حقائــق الديــن. )...( وقــد ُأعلــن اعتبــار النظــام 
المدرســي لتومــا اإلكويني–رســمًيا– فــي عــام 1879 – »الفلســفة 
الحقيقيــة الوحيــدة للمذهــب الكاثوليكــي«. )روزنتــال و يوديــن، 

011)، الصفحــات )46-4(

الرابــع  )القرنــان  الكاســيكية  المدرســية  الفلســفة   )((
»األرســطية  تســودها  كانــت  التــي  عشــر(  والخامــس  عشــر 
مهْيمنــا  كان  الــذي  هــو  أرســطو  مذهــب  أنَّ  أي  المســيحية«، 
طومــاس  والقديــس   ،Albert le Grand األكبــر  )آلبــرت  آنــذاك 
اإلكوينــي St Thomas d’Aquin(. )ســعيد، معجــم المصطلحــات 

)374 صفحــة   ،(016 الفلســفية،  والشــواهد 
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عــن  المجاليــن  تفصــل  جديــدة،  رشــدية  إلــى 

وإنمــا  مزدوجــة،  بحقيقــة  وتقــول  بعضهمــا 

يســعى إلــى بيــان أن اإليمــان ال دخــل لــه بتلــك 

الحقيقــة، بــل إن اإليمــان ال يعــدو أن يكــون 

الطاعــة والخضــوع للكتــاب المقــدس، أي أّنــه 

يأخــذ بالجانــب العملــي والســلوكي لإليمــان، 

ــس  مؤسَّ إيمــان  كل  ذلــك  فــي  ويْدحــض 

تكــون  أن  تعــدو  ال  مزعومــة  عقانيــة  علــى 

مجــرد تأمــات للفاســفة الســابقين، فهــل 

مــن  اإليمــان  تخليــص  ســبينوزا  اســتطاع 

ــه ليــس إال  العقــل الفلســفي؟ أم أن مــا فعل

إطــاُق العنــان للعقــل؛ مــع فــرض قيــوٍد علــى 

اإليمــان؟

نظرة سبينوزا لالهوت 
الفلسفي:

ُيعتبــر الفيلســوف بــاروخ ســبينوزا)6( مــن 

أهــم الذيــن أثَّــروا فــي الفكــر الدينــي المتأخــر، 

»إذا  بقولــه:  ذلــك  عــن  حنفــي  حســن  ــر  وُيعبِّ

كانــت مهمــة ديــكارت والعصــر الحديــث معــه 

هــي تبريــر الديــن، فقــد كانــت مهمــة ســبينوزا 

المقــدس  الكتــاب  وإخضــاع  الديــن  تأصيــل 

للنقــد التاريخــي.« )ســبينوزا، )00)، صفحــة )1(.

أن  َتْعــدو  ال  العقائــد  أن  ســبينوزا  يــرى 

وأن  العقــل،  إلــى  تســتند  وال  ظنيــة  تكــون 

العقائــد  مختلــف  عــن  يدافعــون  الذيــن  كل 

نصــوص  إلــى  مســتندون  فقــط  هــم  إنمــا 

 Spinoza, Baruch or Benedict .6( سبينوزا، باروخ أْو بنديكت(
))163 – 1677(. )روزنتال ويودين، 011)، الصفحات )4)-43)(

لــم  أنهــم  أرى  »ولكنـــي  يقــول:  حيــث  دينيــة، 

يْعرضــوا أي نظريــة ســوى تأمــات أفاطــون 

الكتــاب  وبيــن  بينهــا  ووفقــوا  وأرســطو، 

المقــدس كــي ال يبــدوا منحازيــن إلــى الوثنيــة، 

ــوا مــع اليونــان بــل أرادوا  فلــم يكفهــم أن َيِضلُّ

 ،(00( )ســبينوزا،  معهــم«  األنبيــاء  َيِضــلَّ  أن 

الذيــن  أن  هنــا  ســبينوزا  ــن  ُيبيِّ  ،)114 صفحــة 

لإليمــان  العقلــي  التأســيس  إلــى  يســَعْون 

إنمــا هــم فــي الحقيقــة ينطلقــون مــن تأمــات 

أفاطــون وأرســطو ويّتخذونهــا قاعــدة َيْبنــون 

ثــم  للديــن،  العقلــي  التأســيس  ذلــك  عليهــا 

المقــدس،  الكتــاب  بنصــوص  دونهــا  يعضِّ

نصــوص  طوعــوا  قــد  الحقيقــة  فــي  فهــم 

ــاب لخدمــة تلــك التأمــات، ويســتمر فــي  الكت

نقــده لهــذه الطريقــة بتشــكيكه فــي إيمــان 

هــؤالء الاهوتييــن فيقــول: »وهــذا يــدل داللــة 

بالمصــدر  يؤمنــوا  لــم  أنهــم  علــى  واضحــة 

المنــام«  فــي  حتــى  وال  للكتــاب  اإللهــي 

)ســبينوزا، )00)، صفحــة 114(، ثــم يبيــن أنــه مــع 

عائهــم المنهــج العقلــي إال أنهــم فــي آخــر  ادِّ

االســتمرار  عــن  عاجزيــن  يقفــون  المطــاف 

فــي هــذه العقانيــة المزعومــة أمــام األســرار 

المقدســة، فــا يبقــى لديهــم مــن اإليمــان إال 

للكتــاب. األعمــى  والخضــوع  التســليم 

ينتقــد ســبينوزا هــذه العقانيــة المزعومــة 

عــي  التــي تتخلــى فــي مرحلــة مــا عــن العقــل وتدَّ

طريقــه  غيــر  مــن  الحقيقــة  إلــى  الوصــول 

ودون حاجــة إليــه، فالعقــل حســب ســبينوزا 

هــو صاحــب الســلطة فــي مملكــة الحقيقــة، 
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وَيعتِبــر أن مــا يصــل إليــه هــؤالء الاهوتيــون 

أحــكاٍم  مجــرد  يكــون  أن  يعــدو  ال  يقيــن  مــن 

قــوى  هنــاك  أن  عــوا  ادَّ مــا  إذا  حتــى  ســابقة، 

أخــرى تمنحهــم الحقيقــة، ويعبــر ســبينوزا عــن 

ذلــك بقولــه: »فإنهــم يتباهــون كِذبــا، وتكشــف 

أقوالهــم عــن حكمهــم المســبق الباطــل الذي 

ــه أهواؤهــم، أو هــم يخشــون أن  تدفعهــم إلي

ــد الفاســفة أقوالهــم وأن يســخر النــاس  يفنِّ

منهــم، فيحتمــون بالعالــم المقــدس ولكــن 

دون جــدوى: فــأي معبــد يمكــن أن يكــون ملجــًأ 

لمــن يطعــن فــي جالــة العقــل؟« )ســبينوزا، 

)00)، صفحــة 364(.

الدينيــة  المســلمات  إلــى  فاللجــوء 

طريــق  عــن  الغيــب  عالــم  مــن  المســتمدة 

المتوارثــة  التفاســير  أو  الســابقين  تأمــات 

إنمــا هــو فــي حقيقتــه هــروب مــن كل مواجهــة 

تلــك األحــكام  قــد تكشــف تهافــت  عقانيــة 

الباطلــة.

اإليمان عند سبينوزا:

ســنرى فيمــا يلــي أن ســبينوزا ينطلــق مــن 

فكــرة مركزيــة وهــي أن اإليمــان يعنـــي الطاعــة 

والخضــوع، وتأسيًســا علــى هــذه الفكــرة يبنـــي 

ا أخــرى؛ فــا يعطــي أهميــة لمســألة  أفــكاًر

االختــالف العقــدي، كمــا ال يعطــي أهميــة 

ا  لمســألة الحقيقــة اإليمانيــة، ليصــل أخيــًر

ينبغــي  ال  أنــه  مفادهــا  مهمــة  نتيجــة  إلــى 

وال  للعقــل  المقــدس  الكتــاب  إخضــاع 

بهــذه  وهــو  المقــدس،  للكتــاب  العقــل 

الفلســفي  الاهــوت  صــرح  يهــدم  النتيجــة 

وهمــا:  المزعوميــن  أساســْيه  مــن  مبتدئــا 

»العقانيــة«، وحاجــة الكتــاب المقــدس إليهــا.

أهم قاعدة في اإليمان هي 
الخضوع: 

يــرى ســبينوزا أن الغــرض الوحيــد للكتاب 

هــو تعليــم الطاعــة، وأن حقيقــة العهديــن 

درس  إعطــاء  هــي  إنمــا  والجديــد  القديــم 

فــي الطاعــة، وأن الغايــة التــي يرميــان إليهــا 

ــاس يطيعــون عــن رضــا، وأن  هــي جعــل الن

اإلنجيــل ال يدعــو إال لإليمــان اليســير وهــو 

باللــه وتبجيلــه وطاعتــه، فالكتــاب  اإليمــان 

فــي  تتلخــص  كلهــا  الشــريعة  أن  يعلِّمنــا 

هــذه الوصيــة وحدهــا: أحــب جــارك، فالكتــاب 

لــه مــن أجــل  ج  يــروَّ ن أو  يــدوَّ لــم  يــرى  كمــا 

البشــر  أجــل  مــن  بــل  وحدهــم،  العلمــاء 

أو  الســن  فــي  بينهــم  تمييـــز  دون  جميعــا، 

فــي الجنــس. وتَبًعــا لهــذا التحليــل يســتمر 

»ويترتــب  قائــًلا:  اســتنتاجاته  فــي  ســبينوزا 

علــى ذلــك بوضــوح تــام أن الكتــاب ال ُيلزمنــا 

ــذ هــذه  باالعتقــاد إال بمــا هــو ضــروري لتنفي

الوصيــة. فهــذه الوصيــة إذن هــي القاعــدة 

وعــن  كلــه،  الكاثوليكــي  لإليمــان  الوحيــدة 

جميــع  ُتحــدد  أن  ينبغــي  وحدهــا  طريقهــا 

صفحــة   ،(00( )ســبينوزا،  اإليمــان«  عقائــد 

اإليمــان؛  بعقائــد  ســبينوزا  ويعنــي   ،)347

القواعــد التــي يجــب علــى كل فــرد االلتــزام 

بهــا. 

39نْقُد سبينوزا لالهوت الفلسفي



مسألة االختالف العقدي: 

تأسيًســا علــى مــا ســبق يخلــص ســبينوزا 

بنفســه  الخــاص  يجلــب  ال  اإليمــان  أن  إلــى 

وأن  الخضــوع،  لمعنـــى  ِنــه  لتضمُّ وإنمــا 

وصاحــب  الحــق،  اإليمــان  ثمــرة  الخــاص 

اإليمــان الحــق هــو اإلنســان المطيــع، فحيثمــا 

ُوِجــدت الطاعــة ُوجــد اإليمــان، وال يمكــن أن 

يســتنتج  ثــم  أعمــال،  بــدون  الطاعــة  تظهــر 

مــن هــذا الــكام أنــه ال يمكــن الحكــم علــى 

أحــد بأنــه مؤمــن أو غيـــر مؤمــن إال بأعمالــه، 

ويؤكــد علــى ذلــك بقولــه: »فــإذا كانــت أفعالــه 

حســنة، مــع اختافــه فــي عقيدتــه عــن باقــي 

المؤمنيــن، فهــو مؤمــن، وإذا كانــت أفعالــه 

ســيئة واتفقــت عقائــده لفظيــا مــع اآلخريــن، 

فهــو غيــر مؤمــن؛ ذلــك ألنــه إذا ُوجــدت الطاعة 

دون  واإليمــان  بالضــرورة.  اإليمــان  ُوجــد 

األعمــال مائــت« )ســبينوزا، )00)، صفحــة 348(، 

فســبينوزا يــرى أن المعيــار فــي اإليمــان الحــق 

إنمــا هــو األعمــال الحســنة، وأن االختــاف فــي 

إذا كانــت األعمــال حســنة؛  َيُضــرُّ  العقائــد ال 

بــل إن االختــالف فــي العقائــد ال عالقــة لــه 

باإليمــان.

الحقيقة اإليمانية: 

نتيجــة  إلــى  ذلــك  بعــد  ســبينوزا  يصــل 

تحــث  عقائــد  يتطلــب  اإليمــان  »أن  مفادهــا: 

علــى التقــوى وقــادرة علــى توجيــه معتنقيهــا 

عقائــد  يتطلــب  ممــا  أكثــر  الطاعــة،  إلــى 

صحيحــة، وال يهــم بعــد ذلــك أال يكــون العــدد 

ذرة  علــى  محتويــا  العقائــد  هــذه  مــن  األكبــر 

واحــدة مــن الحقيقــة«، )ســبينوزا، )00)، صفحة 

349(، ويؤكــد علــى أهميــة أال يعــرف مــن يعتنق 

هــذه العقائــد أنهــا باطلــة؛ ألن تلــك المعرفــة 

ســتدفعهم إلــى التمــرد بالضــرورة علــى هــذه 

كيــف  »إذ  قائــًلا:  ذلــك  عــن  ــر  وُيعبِّ العقائــد، 

يمكــن لفــرد، يســعى إلــى حــب العــدل وطاعــة 

وهــو  إلهــي،  أنــه  علــى  شــيًئا،  يعبــد  أن  هللا، 

يعلــم أنــه غريــب علــى الطبيعــة اإللهيــة؟ علــى 

أن النــاس قــد يخطئــون لســذاجة عقولهــم، 

بــل  الجهــل،  ُيديــن  ال  نعلــم،  كمــا  والكتــاب 

صفحــة   ،(00( )ســبينوزا،  وحــده«  العصيــان 

عبــارة ســبينوزا  فــي  األخيـــرة  والفكــرة   ،)349

ــد لــه ســابًقا؛ عندمــا اعتبـــر  هــي أيضــا مّمــا مهَّ

أن الكتــاب لــم يخــّص العلمــاء وحدهــم، وتبًعــا 

الخطــأ  أو  الجهــل  ُيديــن  ال  فالكتــاب  لذلــك 

فــي العقيــدة؛ وإنمــا ُيديــن العصيــان فقــط، 

وهــو مــا يؤكــد عليــه مــرة أخــرى بقولــه: »وإذن 

ــى تقــوى كل  ــا، كْيمــا نحكــم عل ــا كان علين فلّم

إيمــان أو فســوقه، أال نأخــذ فــي اعتبارنــا ســوى 

طاعــة مــن يعتنــق هــذا اإليمــان أو عصيانــه، 

بغــض النظــر عــن صحــة اإليمــان أو بطانــه« 

.)349 )00)، صفحــة  )ســبينوزا، 

إن مــا يؤكــد عليــه ســبينوزا فــي غيـــر مــا 

موضــع مــن رســالته؛ هــو الخضــوع والطاعــة 

ذلــك  بعــد  أهميــة  اإليمــان، وال  عــن  الناتجــة 

لصحــة هــذا اإليمــان مــن بطانــه، وهــذا فْصــٌل 

منهجــي بيــن القائليــن بالتأســيس العقانــي 
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التأســيس،  بهــذا  يقولــون  ال  ومــن  لإليمــان 

عقانيــة  ال  إلــى  واضحــة  إشــارة  أنــه  كمــا 

ــى األقــل  الاهــوت فــي هــذا التأســيس، أو عل

إلــى عــدم أهميتهــا، وإنمــا العبــرة بالنتائــج؛ أي 

بالطاعــة.

بــل إنــه يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك، فيقــول: 

نــُت مــن قبــل– ملــزم بــأن  »إن كل فــرد –كمــا بيَّ

ُيهيــئ عقائــده فــي اإليمــان علــى قــْدر فهمــه 

الخــاص، وأن يفســرها بحيــث يســهل عليــه 

اقتناعهــا دون أي تــردد وبقلــب صــادق، كْيمــا 

تأتــي طاعــة هللا بدورهــا عــن رغبــة صادقــة« 

)ســبينوزا، )00)، صفحــة ))3(، ويمكــن التعبيــر 

الــذي  الديــن  إن  بقولنــا؛  الفكــرة  هــذه  عــن 

ــاء  ــا كان علــى قــدر فهــم األنبي ــه قديًم ُأوحــي ب

والعامــة فــي عصورهــم، ومــع تغيــر العصــور 

وتتبــدل  العقائــد  فهــم  يتغيـــر  واألفهــام 

بالفهــم  مرتبــط  فاإليمــان  اإليمــان،  طبيعــة 

والعصــر، أي إنــه مرتبــط باألشــخاص فــرادى، 

وعلــى كل شــخص أن يؤمــن علــى قــْدر فهمــه 

ســياق  وِوفــق  لمعتقداتــه،  ِطبقــا  الخــاص 

معرفــي تاريخــي محــدد، واألهــم مــن ذلــك كلــه 

أن يكــون صادقــا فــي إيمانــه.

مطلًقــا  جــاء  ســبينوزا  حســب  فالكتــاب 

ــن  ُيبيِّ األفهــام،  لمختلــف  وشــامًلا  هللا  عــن 

ذلــك بقولــه: »ال بــد لنــا، لكــي نكتســب معرفــة 

علــم  علــى  نكــون  أن  مــن  باإليمــان،  حقيقيــة 

يتــاءم مــع فهــم  الكتــاب مهيــأ بحيــث  بــأن 

فــي  اليهــود  عامــة  فهــم  ومــع  بــل  األنبيــاء، 

)00)، صفحــة  )ســبينوزا،  ِلهــم«  وتقبُّ َتَباُيِنِهــم 

لــم  المفســرين  أن  ســبينوزا  ويــرى   ،)34(

ــزوا بيــن مضاميــن الكتــاب، بــل اعتبروهــا  يميُّ

كلهــا عقيــدة مطلقــة عــن هللا، فــي حيــن أن 

بعــض العقائــد إنمــا ُوضعــت علــى قــدر أفهام 

العامــة، فــا يجــب خلطهــا بالعقيــدة اإللهيــة، 

ــة إنمــا  ويبيــن أن الخافــات بيــن الفــرق الديني

هــو نتيجــة طبيعــة خطــاب الكتــاب الشــامل 

لــكل األفهــام، وعــدم التمييــز بيــن مســتويات 

هــذا الخطــاب، ومــن ثــم الخلــط بيــن العقيــدة 

ذلــك  عــن  ــر  ُيعبِّ اإلنســانية،  والِبــَدِع  اإللهيــة 

عمــا  المســؤول  هــو  الخلــط  »هــذا  بقولــه: 

يدعــو إليــه مؤسســو الفــرق مــن آراء عديــدة، 

مختلفــة فيمــا بينهــا كل االختــاف، يتخذونهــا 

كثيــرة  بنصــوص  ويؤيِّدونهــا  لإليمــان  أركانــا 

الهولندييــن  بيــن  شــاع  حتــى  الكتــاب،  مــن 

ف  ُمَجــدِّ مــن  »مــا  يقــول:  مثــل  القــدم  منــذ 

 ،(00( )ســبينوزا،  نــص««)7(  إلــى  ويســتند  إال 

ســبينوزا  حســب  فالمشــكلة   ،)34( صفحــة 

التأســيس  فــي  بــل  االختــاف  فــي  ليســت 

اآلراء  تلــك  واتخــاذ  االختــاف،  لهــذا  العقلــي 

ــم  ــا لإليمــان، ث – المختلفــة فيمــا بينهــا – أركاًن

الكتــاب. تأييدهــا بنصــوص مــن 

السلوك العملي:

مــا  خــال  مــن  بوضــوح،  الماحظــة  يمكــن 

أن ســبينوزا ال  الســابق،  العنــوان  تحــت  أدرجنــاه 

يفصــل بيــن اإليمــان والعمــل، فــا أهميــة لإليمــان 

العبــارة قائــا: »يذكــر  )7( يعلــق د. حســن حنفــي علــى هــذه 
ســبينوزا هــذا المثــل بالهولنديــة ويرمــي ســبينوزا مــن ذكــره 
إلــى التقليــل بقــْدر اإلمــكان مــن العقائــد؛ ألنهــا كلهــا ظنيــة« 

)34( صفحــة   ،(00( )ســبينوزا، 
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اإليمــان،  مــن  أهــم  العمــل  إن  بــل  عمــل،  دون 

ومقبولــة  ومهمــة  الحســنة مطلوبــة  فاألعمــال 

ــس  حتــى وإن غــاب عنهــا اإليمــان، أو أنهــا لــم تؤسَّ

عليــه)8( ويْعــرض ســبينوزا هــذه المســألة مبيًنــا 

أن الحوارييــن رغــم اتفاقهــم علــى الديــن نفســه 

التــي يقــوم عليهــا،  فقــد اختلفــوا علــى األســس 

ــت بولــس  يثبِّ فُيحدثنــا عــن بولــس قائــًلا: »لكــي 

النــاس فــي الديــن ويبيــن لهــم أن الخــاص ال يتــم 

إال بالفضــل اإللهــي، علَّمهــم أن الخــاص ال يتــم 

إال بالفضــل اإللهــي، علمهــم أنــه ال يحــق ألحــد أن 

يتفاخــر بأفعالــه، بــل بإيمانــه فقــط، وأن األعمــال ال 

ُتنقــذ أحــدا« )ســبينوزا، )00)، صفحــة ))3(، ويخبرنــا 

أن بولــس الحــواري اســتخلص مــن هــذه الفكــرة 

عقيــدة القدريــة كلهــا، ثــم يقــارن هــذا الــرأي بالــرأي 

اآلخــر فيقــول: »أمــا يعقــوب فإنــه علــى العكــس 

خــاص  أن  إلــى  رســالته  فــي  يدعــو  ذلــك  مــن 

اإلنســان يتــم بأعمالــه ال بإيمانــه فقــط، ويجعــل 

المبــادئ  هــذه  فــي  تنحصــر  كلهــا  الديــن  عقيــدة 

القليلــة وحدهــا، تــارًكا كل مناقشــات بولس جانًبا« 

)ســبينوزا، )00)، صفحــة ))3(، ويؤكــد ســبينوزا أن 

هــذه االختافــات عانــت منهــا الكنيســة ومــا زالــت 

رأيــه  مــع  منــه  وانســجاًما  الحوارييــن،  زمــن  منــذ 

فــي الكتــاب فإنــه يــرى أن هــذه المعانــاة ســيأتي 

»حتــى  بقولــه:  ذلــك  عــن  ويْنِبُئنــا  وتتوقــف  يوًمــا 

)8( أخــذت هــذه المســألة حيــًزا مهمــا فــي الــكام اإلســامي 
ــر؛ فــا أهميــة لإليمــان بــا عمــل يوافقــه حســب الخــوارج،  المبكِّ
ووجــود اإليمــان عنــد المرجئــة هــو األهــم وإن خالفــه العمــل، 
أمــا المعتزلــة فعلقــوا مســألة العمــل إن كان مخالًفــا لإليمــان، 
لكــن رأي ســبينوزا مغايــٌر لــكل هــذه اآلراء؛ فــإذا كانــت هــذه 
الفــرق تعتبــر اإليمــان هــو األســاس وتناقــش مســألة مخالفــة 
هــو  العمــل  يعتبــر  ســبينوزا  فــإن  اإليمــان؛  لهــذا  العمــل 
ــى  ــك إال إذا تضمــن معن ــة لإليمــان بعــد ذل األســاس وال أهمي
الخضــوع الــذي َيــُؤوُل إلــى العمــل، ويمكــن القــول بــأن ســبينوزا 

ــة. ــرأي المرجئ ــا معاكًســا ل يأخــذ رأًي

يأتــي اليــوم الــذي ينفصــل فيــه الديــن أخيــًرا عــن 

التأمــات الفلســفية ويقتصــر علــى عــدد صغيــر 

ــد الشــديدة اليســر التــي دعــا إليــه  جــدا مــن العقائ

المســيح نفســه« )ســبينوزا، )00)، صفحــة ))3(.

هــذه  لمناقشــة  أهميــة  يــرى  ال  ســبينوزا  إن 

حتــى  األســاس  هــو  العمــل  أن  ويــرى  المســألة، 

وإن ُبنــي علــى عقائــد يســيرة، وهــذا هــو المطلــوب 

نتيجــة  جــاءت  التــي  االنقســامات  تتوقــف  لكــي 

ــص د.  اتصــال الديــن بالتأمــات الفلســفية، وُيلخِّ

فــؤاد زكريــا رأي ســبينوزا هــذا بقولــه: »إن للعقائــد 

وظيفــة عمليــة فحســب، وال أهميــة علــى اإلطــاق 

لأســاس النظــري الــذي ترتكــز عليــه هــذه العقائــد 

طالمــا أنهــا تــؤدي وظيفتهــا العمليــة علــى النحــو 

المنشــود« )زكريــا، 014)، الصفحــات 187-186(.

علــى  العمــل  ألهميــة  ســبينوزا  تقديــم  إن 

اعتبــار  نتيجــَة  جــاء  الحقيقــة  فــي  هــو  اإليمــان 

فاألعمــال  الوحــي،  مــن  مرتبــة  أعلــى  العقــل  أن 

ــس علــى العقــل حتــى فــي غيــاب  الحســنة قــد ُتؤسَّ

تلــك  ُحســن  اســَتَمدَّ  إنمــا  األخيــر  وهــذا  الوحــي، 

ــار هــو  األعمــال مــن العقــل، فالعقــل بهــذا االعتب

ــر فــؤاد زكريــا عــن  أصــل الوحــي وأساســه)9(، ويعبِّ

ذلــك بقولــه: »ولمــا كان أي شــخص يؤمــن بالوحــي 

ال يســتطيع أن ينكــر أن التفكيــر العقلــي يرجــع إلــى 

هللا وُيســتمد منــه، فــإن ســبينوزا يســتغل هــذه 

الفكــرة ليقــول إن العقــل البشــري ينبغــي، علــى 

هــذا األســاس، أن يكــون هــو األصــل األول لــكل 

وحــي إلهــي« )زكريــا، 014)، صفحــة 186(، والحاصــل 

بالتحســين  المتكلميــن  عنــد  المســألة  هــذه  ُعرفــت   )9(
العقلييــن. والتقبيــح 
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أن ســبينوزا ال يــرى فرًقــا بيــن الحــاالت التــي يدعــو 

هللا فيهــا النــاس إلــى مراعــاة العــدل واإلحســان 

ــن تلــك التــي  ــة، وبي ــق ملكاتهــم الطبيعي عــن طري

يأتــي إليهــم فيهــا بوحــي خــاص.

مبدأ المنفعة:

يعتبــر الدارســون لســبينوزا أن فكــرَة المنفعــة 

والمنفعــة  الفكريــة،  مبادئــه  مــن  رئيــٌس  مبــدٌأ 

ــة العامــة  ــا هــي المنفعــة الحقيقي المقصــودة هن

ســبينوزا،  أفــكار  تتبعنــا  وإذا  والمجتمــع،  للفــرد 

خاصــة التــي جاءت في رســالته الاهوتية، ســيظهر 

ــًزا  حيِّ المنفعــة  مبــدُأ  َيشــغل  كيــف  بوضــوح  لنــا 

ــٍة من أفكاره إلى  كبيــًرا مــن فكــره؛ إذ يمكــن إرجاع ُثلَّ

هــذا المبــدأ؛ مــن ذلــك فكــرة الطاعــة والخضــوع، 

وهــو مــا أكــده بعــض الباحثيــن المشــتغلين بفكــر 

عــن  تســاءلنا طويــًلا  »لقــد  قولــه:  فــي  ســبينوزا 

ســبينوزا  جعــل  الــذي  األخاقــي  اليقيــن  طبيعــة 

والطاعــة،  التقــوى  بفضــل  الخــاص  بمبــدأ  يقــّر 

وأشــرنا، فــي الوقــت ذاتــه، إلــى مختلــف االعتبــارات 

التــي جعلتــه يتأكــد مــن هــذا المبــدأ ومــن وجــوب 

القــول  هــذا  أســاس  أن  نــدرك  واآلن  بــه.  األخــذ 

ســبينوزا  )ســعيد،  المنفعــة«  مبــدأ  هــو  إنمــا 

والكتــاب المقــدس، الديــن واألخــاق والسياســة، 

الطاعــة  بيــن  الربــط  هــذا  إن   ،)138 صفحــة   ،(017

والخــاص هــو فــي حقيقتــه ربــط بيــن منفعتيــن، 

األولــى دنيويــة والثانيــة أخرويــة، وإذا كان الخــاص 

منفعــة فرديــة فــإن الطاعــة منفعــة جماعيــة.

يعتبــر  عندمــا  ــا  جليًّ المنفعــة  مبــدأ  ويظهــر 

ال  وأنــه  اإليمــان،  مــن  أهــمُّ  العمــل  أن  ســبينوزا 

إذا  فيهــا  للخــاف  وال  العقائــد  ــة  لِِصحَّ أهميــة 

صحــت الطاعــة، فهــو ال يهتــم بالجانــب النظــري 

الــذي  والســؤال  العملــي،  بالجانــب  بــل  للعقائــد 

ى مــن العقائــد إذا  يبــرز هنــا هــو؛ مــا الــذي ســيتبقَّ

أهميــة  مــا  بــل  النظــري؟  محتواهــا  مــن  ُأفرغــت 

الديــن بــدون عقائــد؟ ومــا فائــدة الكتــاب المقــدس 

ــا علــى هــذا  بــدون االعتقــاد فيــه؟ ُيعلــق فــؤاد زكري

بقولــه:  األمــر 

ولكــن مــن الواضــح أن المفكــر الــذي يتجــه 	 

النظــر  –بغــض  العملــي  الســلوك  إلــى 

مقياًســا  النظريــة–  األســس  عــن  تماًمــا 

هــذا  برأيــه  َيهــِدم  قــد  للعقيــدة  وحيــًدا 

إذ  أســس:  مــن  للعقيــدة  تبقــى  مــا  كل 

فــي  يتحقــق  الــذي  الفاضــل  الســلوك  إن 

اإلطار الديني، أو بعبارة أخرى إن الســلوك 

ذاتهــا، ســواء  فــي  الفاضــل يصبــح غايــة 

تحقــق بفضــل اإليمــان أو بدونــه. وإذا كان 

علــى  يوافقــون  المتدينيــن  مــن  الكثيــرون 

المقدمــة القائلــة إن الســلوك العملــي هــو 

أهــم مــا فــي الديــن، فــا أظــن أنهــم يقبلــون 

النتيجــة الضروريــة التــي ُتســتخلص منهــا، 

مطابقــا  ُيَعــدُّ  الســلوك  هــذا  أن  وهــي 

علــى  أقــام  ســواء  المنشــودة  للغايــة 

ــذ  أســس دينيــة أم لــم يقــم، طالمــا أنــه ُينفِّ

نفــس األغــراض التــي يدعــو إليهــا الديــن 

.)187 صفحــة   ،(014 )زكريــاء، 

مبدئــه  بتداعيــات  واعًيــا  ســبينوزا  كان  لقــد 

تعــود  لــن  الــذي  الدينــي،  اإليمــان  علــى  النفعــي 

حســًنا  ســلوًكا  األفــراد  ســلك  مــا  إذا  حاجــة  لــه 
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معتمديــن فــي ذلــك علــى العقــل أو النــور الفطــري 

وحــده، لذلــك نجــده يســتدرك قائــا: »ال أقلــل أبــًدا 

ال  إذ  الوحــي؛  أو  المقــدس،  الكتــاب  منفعــة  مــن 

ــا أن الطاعــة  ــور الفطــري أن يبيــن لن يســتطيع الن

 ،(00( )ســبينوزا،  الخــاص«  طريــق  وحدهــا  هــي 

تأويليــة  بقــراءة  القيــام  أردنــا  وإذا   ،)36( صفحــة 

لهــذا الــكام يمكــن القــول إن ســبينوزا هنــا يبــرر 

أهميــة اإليمــان بطريقــة نفعيــة أيًضــا؛ بمعنــى أن 

أهميــة الكتــاب المقــدس هــي بقــدر اعتقــاد النــاس 

فيــه وفــي حثهــم علــى الطاعــة والخضــوع، وهنــاك 

قــراءة تأويليــة أخــرى قــام بهــا بعــض المفكريــن 

فــي  الكنيســة  يجامــل  كان  أنــه  اعتبــروا  حينمــا 

بعــض كامــه)10(.

العقل والالهوت:

الاهــوت  فــي  الرســالة  صاحــب  يضــع 

والسياســة للفصــل الخامــس عشــر هــذا العنــوان 

الطويــل: »وفيــه نبيــن أن الاهــوت ليــس خادًمــا 

للعقــل وأن العقــل ليــس خادًمــا لاهــوت، الســبب 

الكتــاب  بســلطة  التســليم  إلــى  يدفعنــا  الــذي 

.)3(( صفحــة   ،(00( )ســبينوزا،  المقــدس« 

ويناقــش ســبينوزا فــي هــذا الفصــل العاقــة 

الاهوتييــن  أن  وكيــف  والاهــوت  العقــل  بيــن 

يســعون إلــى إثبــات شــرعية فكرهــم بالعقــل ثــم 

إعــاء ســلطة الاهــوت علــى ســلطة هــذا العقــل، 

الــذي هــو األســاس المفتــرض لهــذه الســلطة، أي 

ون بالعقــل ابتــداء ثــم يتخلــون  إن الاهوتييــن ُيِقــرُّ

والكتــاب  ســبينوزا  )ســعيد،  المثــال:  ســبيل  علــى  انظــر   )10(
)144 صفحــة   ،(017 والسياســة،  واألخــاق  الديــن  المقــدس، 

إفحــام  إلــى  إال  يســتدعونه  وال  ذلــك،  بعــد  عنــه 

ــة  ــا فــي مرحل ــه نهائًي ــون عن مخالفيهــم، وقــد يتخل

ــك، فيوجــه  ــى ذل متقدمــة كمــا ســبقت اإلشــارة إل

فيلســوفنا نقــده لهــذا المنهــج قائــًلا: »وعندمــا 

الرياضيــة أن يثبتــوا شــرعية  يحاولــون بالبراهيــن 

علــى  يقضــوا  وأن  وحقيقتــه،  الاهــوت  ســلطة 

ســلطة العقــل والنــور الطبيعــي، أليســوا، بهــذه 

المحاولــة ذاتهــا، يدفعــون الاهــوت إلــى االعتــراف 

أن  يفترضــون  أنهــم  يبــدو  أال  العقــل؟  بســيادة 

مــن  وضوحهــا  كل  تســتمد  الاهــوت  ســلطة 

لكنهــم   ،)364 صفحــة   ،(00( )ســبينوزا،  العقــل؟« 

دعــت  مــا  إذا  الفطــري  النــور  هــذا  عــن  يتخلــون 

ــب قائــا: »أمــا إذا دعــوا  الحاجــة إلــى ذلــك، وُيعقِّ

إال  يعتمــدون  أنهــم ال  ذلــك،  مــن  العكــس  علــى 

وال  القــدس،  للــروح  الباطنيــة  الشــهادة  علــى 

يلتجئــون إلــى العقــل إال إلفحــام الكافريــن، فيجــب 

أال نثــق بأقوالهــم علــى اإلطــاق؛ ألننا نســتطيع أن 

ــى أنهــا صــادرة عــن أهوائهــم  نبرهــن بســهولة عل

فهــو   ،)364 صفحــة   ،(00( )ســبينوزا،  وِكْبرهــم«. 

ك فــي هــذا المنهــج الــذي يزعــم  بهــذا الــكام يشــكِّ

ا إال  العقانيــة إاّل أنــه –فــي حقيقتــه– ليــس صــادًر

عــن أهــواء هــؤالء الاهوتييــن.

العقل والكتاب، أيهما الخادم؟

وإذا مــا تقدمنــا خطــوة إلــى األمــام معتبريــن 

أن مجــال الاهــوت ليــس هــو مجــال العقــل فإنــه 

عندمــا يقــع التعــارض يلــزم إخضــاع أحدهمــا لآلخــر، 

وقــد أخــذت هــذه المســألة حيزهــا عند المدرســيين 

منذ الفلســفة المدرســية المبكرة مع الســينويين 
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األخيــر  هــذا  ميمــون،  ابــن  وأتبــاع  والرشــديين 

ســيتوقف عنــده ســبينوزا كمــا ســيأتي معنــا، فبــدأ 

ــه:  الحديــث عــن هــذه المســألة بقول

بيــن 	  قــون  يفرِّ مــن  بيــن  مناقشــة  تــدور 

الفلســفة والاهــوت حــول مســألة مــا إذا 

كان الكتــاب ينبغــي أن يكــون خادًما للعقل، 

يجــب  هــل  أي  للكتــاب؛  خــادم  العقــل  أم 

إخضــاع معنــى الكتــاب للعقــل أم إخضــاع 

الموقــف األخيــر هــو  للكتــاب؟ إن  العقــل 

يقيــن  ينكــرون  الذيــن  اك)11(  ــكَّ الشُّ موقــف 

العقــل، أمــا الموقــف األول فهــو موقــف 

عرضنــا  مــن  اتضــح  وقــد  القطعييــن))1(. 

النظرتيــن مخطئــة أشــد  أن كا  الســابق 

نأخــذ  التــي  النظــر  لوجهــة  الخطــأ؛ فتبعــا 

بهــا، وهــل هــي األولــى أو الثانيــة، يصبــح 

بالضــرورة  فاســًدا  الكتــاب  أو  العقــل 

.)3(( صفحــة   ،(00( )ســبينوزا، 

ــه يجعــل العقــل  ــُظ مــن كام ســبينوزا أن ُياَح

المحــور واألســاس فــي تعبيــره عــن هــذا الخــاف، 

فهــو ُيســمي الذيــن ُيخِضعــون الكتــاب للعقــل؛ أي 

يفســرون نصــوص الكتــاب وفــق مبــادئ العقــل؛ 

بقــدرة  يقطعــون  أنهــم  بمعنــى  ــون،  الَقْطِعيُّ

كون فــي مقــدرة العقــل  العقــل، أمــا الذيــن ُيَشــكِّ

علــى فهــم وتفســير نصــوص الكتــاب فيســميهم؛ 

اك، وقــد بــدأ هــذه الفقــرة بقولــه بــأن هــذا  ــكَّ الشُّ

النقــاش كان دائــًرا بيــن مــن يفرقون بين الفلســفة 

)11( أهــل الظاهــر فــي مســائل العقيــدة أو األثريــون )مــن هــم 
ضــد التأويــل والمجــاز والتفســير العقلــي(

))1( الذين يعتمدون التأويل أو التفسير العقلي.

علــى  يــدل  النقــاش  فــي  واســتمراره  والاهــوت، 

ق  موقفــه الــذي أشــار إليــه ســابًقا؛ وهــو أنــه يفــرِّ

أن  ومــع  العقــل،  ومجــال  الاهــوت  مجــال  بيــن 

العقــل عنــد ســبينوزا هــو األســاس إاّل أنــه ال يتفــق 

مــع الذيــن يســعْون إلــى إخضــاع الكتــاب المقــدس 

وتعاليمــه إلــى العقــل؛ ألنهــم يقطعــون بصحــة 

أحــكام هــذا العقــل وبقدرتــه علــى تجــاوز العالــم 

المــادي إلــى فهــم األســرار المقدســة المذكــورة 

فــي الكتــاب المقــدس)13(، كمــا ال يتفــق مــع الذيــن 

ون  يشــككون فــي العقــل الــذي هــو األصــل، وَيُحــدُّ

تعاليــم  مــع  أحكامــه  تعــارض  عنــد  قدرتــه  مــن 

الكتــاب.

ويعتبــر أن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال بالحســم 

لصالــح العقــل أو لصالــح الكتــاب جــواب خاطــئ؛ 

ألنــه ســيؤدي بالضــرورة إلــى فســاد أحدهمــا، وال 

حاجــة إلــى ذلــك مــا دام يــرى أن مجــال العقــل ليس 

ــن أن الكتاب ال  هــو مجــال الكتــاب، وقــد ســبق أن َبيَّ

ــم الفلســفة بــل يدعــو إلــى التقــوى وحدهــا، وال  ُيعلِّ

ــة  َيُخــصُّ فئــة عالمــة دون أخــرى، وإنمــا هــو لِعامَّ

النــاس، وأن األنبيــاء إنمــا تحدثــوا بلســان عامــة 

النــاس بعيــًدا عــن الفلســفة؛ »وإذن فمــن يريــد 

إخضــاع الكتــاب للفلســفة فإنــه ينســب بخيالــه إلى 

ا لــم تخطــر ببالهــم حتــى فــي الحلــم،  األنبيــاء أفــكاًر

ويســيء تأويــل فكرهــم« )ســبينوزا، )00)، صفحــة 

))3(، لقــد اعتبــر ســبينوزا أن كا الفريقيــن َيْهــِذي؛ 

األول بالعقــل، والثانــي بــدون العقــل.

المقــدس؛  الكتــاب  بمجــال  الفكــرة  هــذه  بتقييــد  قمنــا   )13(
ا اإليمــان فــي  ألن اســبينوزا اعتمــد العقــل الطبيعــي متجــاوًز
تعبيــره عــن فكــرة الخالــق، مخالفــا المنهــج اإليمانــي، وســنعود 

إلــى هــذه الفكــرة فــي الخاتمــة.
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منهج ابن ميمون ومنهج يهوذا 
الفخار:

 يعتبــر ســبينوزا أن ابــن ميمــون أوُل مــن 

إخضــاع  وجــوب  الفريســيين)14(،  مــن  عــى،  ادَّ

المنهــج  هــذا  بنقــد  فقــام  للعقــل،  الكتــاب 

العقليــة،  األحــكام  ــة  قطعيَّ علــى  القائــِم 

المخالــف  الفخــار  يهــوذا  بمنهــج  ومقارنتــه 

لســابقه والــذي يعتبــر أن النصــوص القطعية 

والصريحــة وحدهــا لهــا الســلطة المطلقــة، 

قائــًلا:  المســألة  هــذه  ســبينوزا  َيْعــرُِض 

لهــذا 	  الفريســيون  يكــنُّ  مــا  ومــع 

فــإن  بالــغ،  احتــرام  المؤلِّف))1(مــن 

جمهورهــم خالفــه فــي هــذا الموضــوع، 

واتبــع رأي يهــوذا الفخــار)16( الــذي أراد أن 

يتجنــب خطــأ ابــن ميمــون فوقــع فــي 

نــزول  وهــو ضــرورة  الُمضــاد،  الخطــأ 

العقــل علــى حكــم الكتــاب وخضوعــه 

ينبغــي  ال  أنــه  رأى  فقــد  كليــة.  لــه 

ا  تفســير أي فقــرة مــن الكتــاب تفســيًر

الحســديين  أنصــار  مــن  كانــوا   ،Pharisiens الفريســيوين   )14(
معرفتهــم  إلــى  ســلطتهم  وترجــع  )األتقيــاء(،   Hassidin
بالكتــاب المقــدس، ولذلــك ســماهم االنجيــل فقهاء الشــريعة 
Docteurs de la loi. وكان لديهم تراث شفاهي ويعتبرون آراء 
الفقهــاء مصــدًرا مــن مصــادر التشــريع، كمــا وصفهــم االنجيــل 
بالغــرور واحتقــار المتواضعيــن. )ســبينوزا، )00)، صفحــة 177(.

))1( يقصــد موســى بــن ميمــون، ولــد فــي قرطبــة ســنة )113 
التلمــود  علمــاء  مــن  عالــم  وهــو   1(04 بالقاهــرة ســنة  وتوفــي 
وفيلســوف وفلكــي وطبيــب، وأكبــر علمــاء اليهــود فــي العصــر 
 ،(00( )ســبينوزا،  وينقــده.  دائًمــا  اســبينوزا  يذكــره  الوســيط، 

)1(( صفحــة 

)16( الفخــار Alpakhar )يهــوذا(، طبيــب أندلســي توفــي ســنة 
التفســير  هاجــم  اإلســرائيليين  عنــد  فائقــة  ســلطة  لــه   1((3
 ،Kimhi ــى القمحــي ــه إل ــد ابــن ميمــون فــي رســالة ل العقلــي عن
اليهوديــة  بيــن  للتوفيــق  ميمــون  ابــن  محاولــة  هاجــم  كمــا 

.)3(6 صفحــة   ،(00( )ســبينوزا،  اليونانيــة.  والفلســفة 

الحرفــي  المعنــى  أن  بدعــوى  مجازًيــا 

التفســير ال  إن  بــل  للعقــل،  مناقــض 

يجــوز إال حيــن يتناقــض هــذا المعنــى 

مــع الكتــاب ذاتــه، أي مــع العقائــد التــي 

صــاغ  وهكــذا  بوضــوح.  إليهــا  يدعــو 

هــذه القاعــدة الشــاملة: كل مــا يدعــو 

لــه الكتــاب بطريقــة قطعيــة، ويُنــصُّ 

قبولــه  يجــب  صريحــة،  بألفــاظ  عليــه 

علــى  اعتمــاًدا  مطلــق،  حــق  أنــه  علــى 

وحدهــا. الكتــاب  ســلطة 

ابن ميمون:

أ- ترجيح ابن ميمون حدوث 
دمه؛

ِ
العالم على ق

فيلســوًفا  كان  ميمــون  ابــن  أنَّ  مــع 

مشَّائًيــا إال أنــه خالــف األرســطيين ورفــض 

التســليم بقــدم العالــم، ولكــي نفهــم موقــف 

ابــن ميمــون جيــًدا نرجــع إلــى مــا نــص عليــه 

ابــن  يقــول  المســألة،  هــذه  بخصــوص 

ميمــون:

ــن أن 	  غرضــي فــي هــذا الفصــل أن أبيِّ

قــدم  علــى  عنــده  برهــان  ال  أرســطو 

فــي  هــو  وال  رأيــه،  بحســب  العالــم 

عالــم  نفســه،  أنــه  أعنــي  غالــط  ذلــك 

أن ال برهــان لــه علــى ذلــك. وأن تلــك 

يقولهــا  التــي  والدالئــل  االحتجاجــات 

هــي التــي تبــدو وتميــل النفــس إليهــا 

مــا  علــى  شــكوًكا  أقــل  وهــي  أكثــر، 
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يزعــم االســكندر)17(، وال ُيَظــنُّ بأرســطو 

إذ  برهاًنــا؛  تلــك األقاويــل  أنــه يعتقــد 

ــم النــاس طــرق  وأرســطو هــو الــذي علَّ

البرهــان وقوانينــه وشــرائطه، والــذي 

دعانــي لهــذا القول؛ ألن المتأخرين من 

أرســطو  أن  يزعمــون  أرســطو  أتبــاع 

وأكثــر  العالــم.  قــدم  علــى  برهــن  قــد 

النــاس ممــن يزعــم أنــه تفلســف، يقلــد 

أرســطو فــي هــذه المســألة، ويظــن 

قطعــي  برهــان  ذكــره  مــا  جميــع  أن 

مخالفتــه  ويستشــنع  فيــه،  ريــب  ال 

أو كونــه َخِفَيــت عنــه خافيــة أو وِهــم 

فــي أمــر مــن األمــور. فلذلــك رأيــت أن 

أجاريهــم علــى رأيهــم وأبيــن لهــم أن 

عــي البرهــان فــي  أرســطو نفســه ال يدَّ

هــذه المســألة. )ابــن ميمــون، صفحــة 

و313(.  31(

يــرى ابــن ميمــون أنــه ال يوجــد برهــان علــى 

قــدم العالــم؛ وأن أرســطو لــم يــأت ببرهــان 

أنــه فعــل، واألمــر ال  يزعــم  علــى ذلــك ولــم 

يعــدو أن يكــون مجــرد حجــج ودالئــل ال تصــل 

إلــى مرتبــة البرهــان، والمشــكلة حســب ابــن 

ميمــون هــي مــع أتبــاع أرســطو الذيــن ظنــوا 

والدالئــل  الحجــج  تلــك  يعتبــر  أرســطو  أن 

برهاًنــا علــى قــدم العالــم، فقالــوا بذلــك، لهــذا 

يحــاول ابــن ميمــون أن يبيــن لهــؤالء الذيــن 

 ،Alexander of Aphrodisus األفروديســي  اإلســكندر   )17(
فيلســوف يونانــي ينتمــي إلــى المشــائية عــاش بعــد اإلســكندر 
القرنيــن  بيــن  عــاش  اإلســكندرية،  مــن مدرســة  وهــو  األكبــر، 
الثانــي والثالــث للميــاد، وُنعــت بالشــارح الضطاعــه واكتراثــه 

بشــرح آثــار أرســطو )الموســوي، 013)، صفحــة 83(.

يزعمــون التفلســف –بحســبه– أن أرســطو 

ــا  ــه كان عالًم ــم وأن ال يبرهــن علــى قــدم العال

بعــدم وجــود برهــان علــى ذلــك)18(، ويسترســل 

بقــدم  القائليــن  علــى  رده  فــي  ميمــون  ابــن 

ُطَرقهــم  أو  أدلتهــم  ويســرد  العالــم 

والتــي  أرســطو  مــن فلســفة  المســتخرجة 

ــم مــورًدا اإلشــكاالت  يثبتــون بهــا قــدم العال

فــي  رأيــه  مبيًنــا  الطــرق،  تلــك  كل  علــى 

المســألة بقولــه: »إْذ قصــُد كل تابــع شــريعة 

موســى وأبينــا إبراهيــم، أو مــن نحــا نحوهمــا، 

إنمــا هــو اعتقــاد أن ليــس تــم شــيء قديــم 

بوجــٍه مــع هللا، وأن إيجــاَد الموجــود مــن عــدم 

فــي حــق اإللــه ليــس مــن قبيــل الممتنــع« 

)ابــن ميمــون، صفحــة 308 و309(. 

رغــم أن النــص الســابق يؤكــد لنــا أن ابــن 

ميمــون اعتمــد النبــوة فــي القــول بحــدوث 

العالــم إال أنــه لــم يتعلــق بنصــوص الكتــاب 

فــي  فقــط  الشــرعي  وبالــرأي  المقــدس 

عقليــة  أدلــة  تقديــم  حــاول  بــل  المســألة، 

وهــي عبــارة عــن أدلــة مضــادة يحــاول مــن 

التــي  اآلراء  تلــك  جملــة  علــى  الــردَّ  خالهــا 

واحــد  رأي  إلــى  وترجــع  تتفــرع  إنهــا  يقــول 

وهــو قــول أرســطو: »الطبيعــة حكيمــة وال 

ــا، وأنهــا تفعــل كل شــيء  تفعــل شــيئا عبث

مــن  فقالــوا:  فيــه،  يمكــن  مــا  أكمــل  علــى 

)18(  »مــن ذلــك أن يقــول فــي »الســماع«: إن جميــع مــن تقدمنا 
مــن الطبيعييــن يعتقــد أن الحركــة غيــر كائنــة وال فاســدة مــا 
خــا أفاطــون؛ فإنــه يعتقــد أن الحركــة كائنــة فاســدة. وكذلــك 
الســماء أيًضــا عنــده كائنــة فاســدة هــذا نصــه. ومعلــوم أن 
لمــا  القاطعــة  بالبراهيــن  تبرهنــت  المســألة  هــذه  كانــت  لــو 
احتــاج أرســطو أن يردفهــا بكــون ]أو: بقــول[ مــن تقــدم مــن 

الطبيعييــن« )ابــن ميمــون، صفحــة 313(.
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ذلــك هــذا الموجــود، هــو أكمــل مــا يكــون، 

يجــب  فلذلــك  غايــة.  مــن  بعــده  وليــس 

إذ حكمتــه كذاتــه دائمــة«  يكــون دائمــا؛  أن 

)ابــن ميمــون، صفحــة 311(. ثــم علــى جهــة 

اإللــه  كان  كيــف  قولهــم؛  ُيــورد  التشــنيع 

فــي  شــيئا  ُيحــِدث  أو  َيعمــل  لــم  عاطــًلا؟ 

ــا كان نهــار أمــس  األزل الــذي لــم يــزل، ثــم لمَّ

افتتــح الوجــود؟ ويــُردُّ ابــن ميمــون علــى ذلــك 

بقولــه »متــى أثبتنــا افتتــاح وجــود بعــد عــدم، 

فــا فــرق بيــن أن تجعــل ذلــك كان منــذ مئــي 

ألــف مــن الســنين أو منــذ زمــان قريــب جــًدا. 

يعتقــد  مــن  بــه  ُيشــنَّع  ممــا  أيًضــا  فهــذا 

.)31( )ابــن ميمــون، صفحــة  القــدم« 

المتكلميــن  علــى  ميمــون  ابــن  يــردُّ  ثــم 

بنفــس  العالــم،  بحــدوث  قولهــم  أيًضــا 

االعتبــار؛ أي أنــه ال برهــان لهــم علــى ذلــك، 

أنــه  إال  مغالطــات،  مجــرد  هــي  وإنمــا 

يعتبــر القــول بالِقــدم أضعــف مــن القــول 

تلزمنــا  »كمــا  ذلــك:  فــي  يقــول  بالحــدوث، 

شــناعٌة مــا فــي اعتقــاد الحــدوث، كذلــك تلــزم 

شــناعٌة أشــد منهــا فــي اعتقــاد القــدم« )ابــن 

.)316 صفحــة  ميمــون، 

ب- اإلله ليس جسما وال 
قوة في جسم؛

الِجْســِمية  نســبة  بخصــوص  أمــا 

القــول  ابــن ميمــون  اختــار  فقــد  اإللــه  إلــى 

بعــدم جســمية هللا معتمــًدا علــى براهيــن 

عقليــة، واعتبــر طريقــة المتكلميــن فــي نفــي 

التجســيم، بقولهــم إن هللا ليــس جســًما؛ 

ألن الجســم ليــس بواحــد، طريقــة ضعيفــة 

جــًدا بــل أضعــف مــن أدلتهــم علــى التوحيــد، 

أمــا المتكلميــن الذيــن اســتدلوا علــى نفــي 

الجســمية مــن حيــث إن الجســم ال يكــون إال 

ــا مــن مــادة وصــورة، والتركيــب يمتنــع  مركًب

فــي حــق ذات اإللــه، فابن ميمون ال يعتبرهم 

متكلميــن ألن هــذا الدليــل غيــر مبنــي علــى 

أصــول المتكلميــن، إنمــا هــو، بحســب رأيــه، 

المــادة  برهــان صحيــح مبنــي علــى اعتقــاد 

والصــورة وتصــور معناهمــا )ابــن ميمــون، 

.)((( صفحــة 

مقدمــات  ِعــّدة  ميمــون  ابــن  يــورد  ثــم 

التفصيــل  مقــام  هنــا  ليــس  فلســفية، 

فيهــا، ليصــل بهــا إلــى نفــي الجســمية عــن 

اإللــه حيــث يقــول: »وإْن كان هــذا الفلــك لــم 

دائمــة  يــزال هكــذا متحــرًكا حركــة  يــزل وال 

التــي  المقدمــات  بحســب  لــزِم  ســرمدية، 

الحركــة  هــذه  كــه  ُمحرِّ يكــون  أن  تقدمــت، 

الســرمدية ال جســًما وال قــوة فــي جســم، 

ميمــون،  )ابــن  اســمه«  جــلَّ  اإللــه  وهــو 

.)(77 صفحــة 

ت- تعليق اسبينوزا على 
منهج ابن ميمون؛

ميمــون  ابــن  علــى  ســبينوزا  ُياحــظ 

أنــه بالرغــم مــن أن نصــوص الكتــاب التــي 

أكثــر مــن  العالــم ليســت  إلــى خلــق  تشــير 

النصــوص التــي تشــير إلــى جســمية هللا، إال 
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ل هــذه األخيــرة واعتمــد  أن ابــن ميمــون أوَّ

التفســير المجــازي عــوض التفســير الحرفــي 

هللا  أن  علــى  برهانــه  مــع  يتماشــى  حتــى 

ليــس بجســم، لكنــه لــم يقــم باألمــر نفســه 

العالــم  بَخْلــق  تقــول  التــي  النصــوص  مــع 

إنــه  بقولــه  ذلــك  ــح  ويوضِّ بِقدمــه،  وليــس 

النصــوص  ل  يــؤوِّ أن  الممكــن  مــن  كان 

الدالــة علــى خلــق العالــم إذا مــا تبــث لديــه 

بالبرهــان أن العالــم قديــم، لكنــه لــم يفعــل 

ذلــك لســببين: أولهمــا؛ أنــه ال يوجــد برهــان 

يمكــن  أنــه  حيــن  فــي  العالــم  قــدم  علــى 

البرهنــة بوضــوح علــى أن هللا ليــس بجســم، 

والســبب الثانــي؛ أن االعتقــاد بــأن هللا ليــس 

ــي تقــوم  جســًما ال يعــارض المعتقــدات الت

االعتقــاد  أن  حيــن  فــي  الشــريعة،  عليهــا 

بقــدم العالــم، كمــا هــو الحــال عنــد أرســطو 

يقضــي علــى أســاس الشــريعة )ســبينوزا، 

.)((1 صفحــة   ،(00(

ــق ســبينوزا علــى منهــج ابــن ميمــون  ُيعلِّ

قائــًلا: »فلــو قــام لديــه البرهــان عقــًلا علــى 

قــدم العالــم لمــا تــردد فــي تأويــل الكتــاب 

هــذه  تبــدو  بحيــث  وتفســيره  تعســًفا 

العقيــدة وكأنهــا صــادرة منــه، إنــه ليكــون 

الكتــاب  أن  مــن  يقيــن قاطــع  علــى  عندئــذ 

ــر بقــدم العالــم، مهمــا عــارض  أراد أن يبشِّ

الكتــاَب فــي ذلــك« )ســبينوزا، )00)، صفحــة 

1))(، بمعنــى أن البرهــان العقلــي عنــد ابــن 

ميمــون هــو الحاكــم علــى معانــي الكتــاب، 

ة أحــكام هــذا  واإلشــكال هنــا هــو فــي نِســبيَّ

ــه إلــى  البرهــان العقلــي؛ فــإذا كان قــد أوصل

أتبــاع  أوصــل  فإنــه  العالــم  بخلــق  القــول 

القــول بقدمــه. إلــى  أرســطو 

بقولــه:  ســبينوزا  إليــه  يشــير  مــا  وهــذا 

»وإذن فهــو ال يمكــن أن يســتْيقن المعنــى 

الحقيقي للكتاب، مهما كان واضًحا، ما دام 

يشــك فــي حقيقــة مــا يقولــه الكتــاب، ومــا 

دامــت هــذه الحقيقــة لــم تثبــت فــي نظــره 

علــى  البرهــان  يقــم  لــم  وطالمــا  بالبرهــان، 

هــذه الحقيقــة، فلــن نعلــم إن كان الكتــاب 

متفًقــا مــع العقــل أم مناقًضــا لــه، وبالتالــي 

ــا  لــن نعلــم إن كان المعنــى الحرفــي صحيًح

 ،)((( صفحــة   ،(00( )ســبينوزا،  باطــًلا«  أم 

لنصــوص  الحقيقــي  التفســير  أن  بمعنــى 

الكتــاب ال يمكــن أن يســتنبط بالعقــل الــذي 

فهــو  الكتــاب،  خــارج  مــن  براهيــن  يعتمــد 

ميمــون  ابــن  لمنهــج  رفضــه  يبيــن  بذلــك 

ز موقفــه بقولــه:  فــي تفســير الكتــاب، ويعــزِّ

»وفضــًلا علــى ذلــك فلــو كانــت طريقــة ابــن 

ميمــون صحيحــة، لــكان علــى العامــة، الذيــن 

ــن  ــون بالبراهي ــان جاهل هــم فــي أغلــب األحي

أو عاجــزون عــن االضطــاع بهــا، أالَّ ُيســلِّموا 

بشــيء متعلــق بالكتــاب إال معتمديــن علــى 

ســلطة المتفلســفين أو علــى شــهادتهم« 

)ســبينوزا، )00)، صفحــة )))(، والواقــع أنــه ال 

يمكــن االعتمــاد علــى هــؤالء الفاســفة إال 

إذا ســلَّمنا بأنهــم معصومــون مــن الخطــأ 

فــي تفســيرهم الكتــاب، األمــر الــذي ال يقبلــه 

افتــراض  يعنــي  »وهــذا  بقولــه:  ســبينوزا 
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ة أخــرى، كهنــوت جديد،  وجــود ســلطة كَنســيَّ

ونــوع مــن البابويــة، وهــو أمــر يثيــر ســخرية 

نفوســهم  فــي  يبعــث  ممــا  أكثــر  العامــة 

االحتــرام« )ســبينوزا، )00)، صفحــة )))(.

إن عــدم اتِّبــاع ابــن ميمــون لأرســطيين 

فقــط  ليــس  العالــم  بقــدم  القــول  فــي 

لعــدم وجــود الدليــل العقلــي علــى ذلــك؛ بــل 

أيًضــا ألن هــذا القــول يقضــي علــى أســاس 

الــذي  النقــد  ورغــم  يــرى،  كمــا  الشــريعة 

هــه ســبينوزا إلــى منهــج ابــن ميمــون إال  وجَّ

أنــه يمكــن الدفــاع عــن هــذا األخيــر باعتبــاره 

الشــريعة  أســاس  علــى  الحفــاظ  أن  رَأى 

أولــى وأهــم، ويمكــن القــول إنــه وإن خالــف 

العقــل  وافــق  فقــد  البرهانــي  العقــل 

م مبــدأ المنفعــة كمــا  العملــي؛ أي إنــه قــدَّ

نفســه. ســبينوزا  فعــل 

أن  معنــا  ســبق  أخــرى؛  جهــة  ومــن 

ســبينوزا يؤكــد علــى أهميــة أال يعــرف مــن 

يعتنــق هــذه العقائــد أنهــا باطلــة؛ ألن تلــك 

المعرفــة ســتدفعهم إلــى التمــرد بالضــرورة 

عــن  غريبــة  هــي  التــي  العقائــد  هــذه  علــى 

العالــم  قــدم  وفكــرة  اإللهيــة،  الطبيعــة 

عــن  غريبــة  تــزال  وال  النــاس  عنــد  كانــت 

الطبيعــة اإللهيــة واإليمــان الدينــي، وحتــى 

إذا تبــث أن القــول بخلــق العالــم خطــأ؛ وأن 

العالــم قديــم، فســبينوزا يــرى أن النــاس قــد 

يخطئــون لســذاجة عقولهــم، وأن الكتــاب 

وحــده)19(،  العصيــان  بــل  الجهــل،  ُيديــن  ال 

)19(انظر بداية المقال.

فهــذا يمكــن أن يشــفع البــن ميمــون الــذي 

النــاس  طاعــة  علــى  الحفــاظ  إلــى  يســعى 

إن  القــول  أمكننــا  وربمــا  تمردهــم،  وعــدم 

ابــن  منهــج  يعــارض  كان  وإن  ســبينوزا 

ميمــون فــي التفاصيــل النظريــة، إال أنــه فــي 

ونفعًيــا. عملًيــا  يوافقــه  الجملــة 

يهوذا الفخار:

إلــى يهــوذا  ذلــك  ينتقــل ســبينوزا بعــد 

الفخــار الــذي لــم يقبــل منهــج ابــن ميمــون 

اآلخــر،  هــو  التفســيري  منهجــه  فينتقــد 

ومنهــج الفخــار يقــوم علــى قاعــدة شــاملة 

مفادها أن »كل ما يدعو له الكتاب بطريقة 

صريحــة،  بألفــاظ  عليــه  َوَيُنــصُّ  قطعيــة، 

يجــب قبولــه علــى أنــه حــق مطلــق، اعتمــادا 

علــى ســلطة الكتــاب وحدهــا. ولــن نجــد فــي 

الكتــاب عقيــدة تتعــارض مــع عقيــدة أخــرى 

ا، بــل نجــد التعــارض فقــط  تعارًضــا مباشــًر

)ســبينوزا،  عليهــا«  المترتبــة  النتائــج  بيــن 

.)3(6 صفحــة   ،(00(

إن هــذا المنهــج قائــم باألســاس علــى 

عــدم وجــود تعــارض حقيقــي بيــن العقائــد 

وعلــى  الكتــاب،  فــي  عليهــا  المنصــوص 

لهــا  الصريحــة  القطعيــة  النصــوص  أن 

إلــى  اللجــوء  يتــم  وال  المطلقــة،  الســلطة 

مــا  إذا  إال  المجــازي  التفســير  أو  التأويــل 

تعارضــت هــذه العقائــد فيمــا بينهــا، ويــرى 

هــذه  بيــن  قائــم  غيــر  التعــارض  هــذا  أن 

العقائــد وإنمــا بيــن النتائــج المترتبــة عليهــا.
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مــع أن ســبينوزا يثنــي علــى الفخــار رغبتــه 

فــي تفســير الكتــاب بالكتــاب، إال أنــه يعجــب 

نعمــة  ُوهــب  الــذي  –وهــو  محاولتــه  مــن 

العقــل– أن يهــدم العقــل، فيتســاءل قائــًلا: 

َيخَضــع 	  أن  العقــل  علــى  كان  إذا 

لــه،  معارضتــه  مــن  بالرغــم  للكتــاب 

فهــل ينبغــي أن يقــوم هــذا الخضــوع 

خضوعــا  يكــون  أم  العقــل،  علــى 

ــا  ــا أعمــى فإنن أعمــى؟ لــو كان خضوًع

ولــو  حكمــة؛  بــا  كالبلهــاء،  نســلك 

كان خضوًعــا قائًمــا علــى العقــل فإننا 

أمــر  علــى  بنــاء  الكتــاب  جانــب  نأخــذ 

العقــل وحــده، ومــن ثــم فلــو عــارض 

العقــل مــا ســلمنا بــه. وإني ألتســاءل 

مــرة أخــرى: كيــف يقبــل المــرء بفكــره 

ومــاذا  العقــل؟  يعارضــه  معتَقــًدا 

بالفكــر  شــيء  أي  رفــض  يعنــي 

لذلــك  يعارضــه؟  العقــل  أن  ســوى 

فإنــي ال أســتطيع أن أكتــم دهشــتي 

يريــد  أحــًدا  أجــد  عندمــا  البالغــة 

إخضــاع العقــل، هــذه الهبــة العليــا، 

مائــت  لحــرف  اإللهــي،  النــور  وهــذا 

اســتطاع الفســاد اإلنســاني تحريفــه. 

.)3(7 صفحــة   ،(00( )ســبينوزا، 

ذكرهــا  التــي  األخيــرة  النقطــة  إن 

ســبينوزا فــي تعليقــه علــى منهــج الفخــار 

هــي النقطــة األســاس فــي االختــاف بيــن 

منهجيهمــا، فالفخــار ينطلــق فــي منهجــه 

مــن قاعــدة شــمولية تقــوم أساًســا علــى 

أن العقائــد المنصــوص عليهــا ال تتعــارض 

إال مــن حيــث النتائــج؛ بمعنــى أنــه يفتــرض 

الثبــوت  قطعيــة  كلهــا  النصــوص  أن 

إلهيــة المصــدر، وهــذا مــا ينكــره ســبينوزا 

بشــدة، فالمنهــج التاريخــي اللغــوي)0)( الــذي 

مفادهــا  نتائــج  إلــى  بــه  أفضــى  اســتعمله 

أن ليســت كل نصــوص الكتــاب المقــدس 

صحيحــة ومقدســة، بمعنــى أن التعــارض 

بيــن نصــوص الكتــاب قائــم ال محالــة، وأن 

نصــوص  فــي  المذكــورة  العقائــد  مخالفــة 

أن  يصــح  فــا  واقــع،  أمــر  للعقــل  الكتــاب 

ُنخِمــد هــذا النــور الفطــري فــي مواجهــة تلــك 

التــي  أو  بينهــا،  العقائــد المتعارضــة فيمــا 

تعــارض العقــل، بدعــوى أن تلــك النصــوص 

هــي أصيلــة فــي الكتــاب وأن التعــارض فيهــا 

فقــط. ظاهــري 

لــم يقبــل ســبينوزا منهــج يهــوذا الفخــار 

العتبــارات ثــاث؛ أولهمــا أنــه منهــج ُيلغــي 

العقــل أو يحــطُّ مــن قيمتــه أمــام ســلطة 

نصــوص  كل  يعتبــر  أنــه  وثانيهمــا  النــص، 

علــى  ســبينوزا  ويعلــق  صحيحــة،  الكتــاب 

النقطــة الثانيــة بقولــه: »وأنــا لــن آخــذ عليــه 

هنــا أنــه لــم يــدرك أن الكتــاب ربمــا يكــون مــن 

كتــب مختلفــة، دّونهــا مؤلفــون مختلفــون، 

ُيعــرِّف حنفــي هــذا المنهــج بقولــه: »يعــد ســبينوزا مــن   )(0(
أوائــل واضعــي هــذا المنهــج الــذي يرمــي إلــى مقارنــة النصــوص 
بعضهــا بالبعــض اآلخــر ومعرفــة ظــروف تدوينهــا واللغــة التــي 
ُكتــب بهــا، وبذلــك يقــوم منهــج ســبينوزا عــل الفحــص التاريخــي 
يهتــم  وال  العلمــي  أو  الفلســفي  الفحــص  علــى  ال  اللغــوي 
ــًلا بإثبــات النبــوة أو بنفيهــا، ولكنــه يهتــم بتحقيــق  ســبينوزا مث
النصــوص وصحتهــا أي أنــه يــدرس النبــوة فــي التاريــخ دون 
ي ذلــك إلــى دراســة صلــة النبــي بمصــدر نبوتــه.« )ســبينوزا،  تعــدِّ

)00)، صفحــة )11(
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مختلفيــن«  اء  لقــرَّ مختلفــة،  عصــور  فــي 

واالعتبــار   ،)3(8 صفحــة   ،(00( )ســبينوزا، 

الثالــث أن الفخــار –حســب ســبينوزا– وضــع 

علــى  معتمــًدا  للكتــاب  تفســيرية  مبــادئ 

آرائــه الشــخصية، ويعلــل رأيــه قائــًلا: »ألنهــا 

الكتــاب؛  علــى  وال  العقــل  علــى  تعتمــد  ال 

وكان يجــب عليــه علــى األقــل أن يبرهــن علــى 

لــكل  المقبــول  المجــازي  التفســير  إمــكان 

تناقــض  إال  بينهــا  يوجــد  ال  التــي  الفقــرات 

ضمنــي فحســب، وذلــك دون تعســف مــع 

اللغــة، ومــع َعَمــِل حســاٍب للســياق دائًمــا« 

 .)3(8 )00)، صفحــة  )ســبينوزا، 

أمثلــة  ذلــك  بعــد  ســبينوزا  أعطــى  ثــم 

حيــث  مــن  النصــوص  بعــض  لتناقــض 

ُتفيــد  أخــرى  لنصــوص  وأمثلــة  العقائــد، 

أنــه يوجــد فــي الكتــاب مــا يناقــض العقــل، 

بقولــه:  كامــه  وأنهــى 

هــذه 	  بطــان  علــى  ــا  َبرهنَّ وهكــذا 

الطريقــة الثانيــة فــي تفســير الكتــاب، 

بطــان  علــى  قبــل  مــن  ــا  برهنَّ كمــا 

طريقــة ابــن ميمــون. وبذلــك نكــون 

قــد أثبتنــا أن الاهــوت ليــس خادمــا 

خادمــا  ليــس  العقــل  وأن  للعقــل، 

لاهــوت، بــل إن لــكل منهمــا مملكتــه 

الحقيقــة  مملكــة  للعقــل  الخاصــة؛ 

قبــل،  مــن  قلنــا  كمــا  والحكمــة، 

ولاهــوت مملكــة التقــوى والخضــوع 

.)360 صفحــة   ،(00( )ســبينوزا، 

خاتمة:

لقــد حاولنــا فــي هــذا المقــال بيــان أهــم 

هوتيين  هها ســبينوزا لاَّ االنتقــادات التــي وجَّ

الذيــن مزجــوا الاهــوت بالفلســفة، وحاولنــا 

إرجــاع تلــك االنتقــادات إلــى أصولهــا الفكريــة 

عــن  عامــة  نبــذة  وإعطــاء  ســبينوزا،  عنــد 

–وبحكــم  أننــا  إال  التفســيري،  منهجــه 

المقــام– لــم نتحــدث بتفصيــل عــن منهجــه 

النقــدي التاريخــي للكتــاب المقــدس، الــذي 

أصالــة  فــي  التشــكيك  خالــه  مــن  حــاول 

نصــوص الكتــاب المقــدس، والبرهنــة علــى 

 ،(018 )الــكّام،  أســفار.  عــدة  صحــة  عــدم 

)100 صفحــة 

ولقــد رأينــا أن أكثــر مــا يعيــب ســبينوزا 

اعتمادهــم  هــو  الاهوتييــن  هــؤالء  علــى 

فــي  نظرهــم  وجهــة  مــن  عقليــة  مناهــج 

اســتخاص  ومحاولــة  الكتــاب،  تفســير 

العقــل  مــع  منســجمة  إيمانيــة  عقائــد 

ومــع بعضهــا البعــض، كمــا أنــه عــاب علــى 

هــؤالء الاهوتييــن تلــك الثقــة العميــاء فــي 

نصــوص الكتــاب التــي قــد تــؤدي إلــى إلغــاء 

العقــل أمــام ســلطة هــذه النصــوص، وقــد 

اإليمانــي  المنهــج  التــزام  بهــم  اأَلولــى  كان 

فــي تفســير عقائــد الكتــاب المقــدس وفهــم 

نصوصــه.

لكــن إلــى أي مــدى التــزم ســبينوزا نفســه 

علــى  معتمــًدا  بقــي  وهــل  المنهــج؟  بهــذا 
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إيمانــه فقــط فــي تفســير عقائــد الكتــاب؟ 

فــي الحقيقــة ال يصــح هــذا الســؤال؛ وذلــك 

ألن ســبينوزا لــم يكــن يــرى نفســه الهوتًيــا 

فــي  اإليمانــي  بالمنهــج  نفســه  يلــزم  حتــى 

تفســير عقائــد الكتــاب، وفكرتــه عــن اإللــه 

بالمنهــج  يلتــزم  لــم  بأنــه  لإلجابــة  كافيــة 

اإليمانــي فــي االســتدالل علــى وجــود هللا، بــل 

إنــه ســلك طريــق ســلفه ديــكارت متجــاوزا 

اعتمــد  ديــكارت  أن  إالَّ  اإليمــان،  ميــدان 

العقــل  اعتمــد  ِلــي وســبينوزا  التأمُّ العقــل 

الطبيعــي.

أهــم  بــأن  القــول  أمكننــا  ربمــا  ا،  وأخيــًر

اعتبــار  هــي  ســبينوزا  عنــد  الهوتيــة  فكــرة 

اإليمــان والطاعــة أمــًرا واحــدا، وأهــم فكــرة 

والطبيعــة  اإللــه  اعتبــار  هــي  فلســفية 

شــيًئا واحــًدا، وإذا كان ســبينوزا يؤكــد علــى 

هــي  الطاعــة  أن  بيــان  فــي  الكتــاب  أهميــة 

وحدهــا طريــق الخــاص، فإنــه ال يــرى أهميــة 

منتهــى  فــي  بهــا  ُيــراد  التــي  للمعجــزات 

غايتهــا إثبــات وجــود هللا، وذلــك ألن فكــرة 

هللا أكثــر وضوحــا مــن فكــرة المعجــزة، فــا 

حاجــة إليهــا كــي نثبــت وجــوده.

الببليوغرافيا:

جــال الديــن ســعيد. )017)(. ســبينوزا والكتــاب 

الــدار  والسياســة.  واألخــاق  الديــن  المقــدس، 

للكتــاب. الثقافــي  المركــز  البيضــاء: 

معجــم   .)(016( ســعيد.  الديــن  جــال 

الفلســفية.  والشــواهد  المصطلحــات 

الجنــوب. دار  تونــس: 

 .)(013( الموســوي.  رغيــف  أبــو  رحيــم 

 .)1 )المجلــد  الشــامل  الفلســفي  الدليــل 

البيضــاء. المحجــة  بيــروت: 

الاهــوت  فــي  رســالة   .)(00(( ســبينوزا. 

المترجمــون(  حنفــي،  )حســن  والسياســة. 

التنويــر. بيــروت: 

فــؤاد زكريــاء. )014)(. اســبينوزا. بيــروت: 

التنويــر.

 .)(011( يوديــن.  ب.  و  روزنتــال،  م. 

كــرم،  )ســمير  الفلســفية.  الموســوعة 

الطليعــة. دار  بيــروت:  المترجمــون( 

الحائريــن.  داللــة  ميمــون.  ابــن  موســى 

)ُحســين آتــاي، المترجمــون( القاهــرة، ميدان 

ــة الثقافــة الدينيــة. ــة: مكتب العتب

يوســف الكّام. )018)(. مدخل إلى دراســة 

تــراث اليهوديــة، المصــادر الدينيــة اليهوديــة. 

دبي: صفحات للدراســات والنشــر.

الفلســفة  تاريــخ   .)(014( كــرم.  يوســف 

القاهــرة:  الوســيط.  العصــر  فــي  األوربيــة 

والثقافــة. للتعليــم  هنــداوي  مؤسســة 
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