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الغربـــي، أواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر، كـــي يحـــل محـــل " فلســـفة الـــدين"مصـــطلح  حـــتنُ
" االلهيـات الطبيعيـة  "وكان المراد مـن  . ، الذي كان رائجا آنذاك"اإللهيات الطبيعية"مصطلح 

لهــذا الســبب، . مــن اإللهيــات التــي تســتخدم منــاهج البحــث ومعــايير العقالنيــة الفلســفية   اصــنف
فــي نهايــة القــرن الثــامن عشــر،  " فلســفة الــدين"حمــل عنــوان نــرى فــي الكتابــات التــي كانــت ت 

، وقابلـة لالكتشـاف   نافعـة للـدين ومتاحـة للفلسـفة     ،1مجموعة مـن الحقـائق ودعـاوى الصـدق    
ول، الفلســفة األ: مــرينأهــذه الكتابــات كانــت وســيلة للتلفيــق بــين . بمنهجيــة اســتداللية عقليــة

التــي دخــل عليهــا جــرح وتعــديل، كــي  التــي كســبت حينهــا صــبغة نقديــة، والثــاني، المســيحية
بســط، مصــطلح فلســفة الــدين حينمــا وضــع واســتعمل كــان يــدل   أبعبــارة . تبــدو عقالنيــة اكثــر

لهـذا  . على فرع من الالهـوت الـذي جـل اهتمامـه اثبـات عقالنيـة وبرهانيـة التعـاليم المسـيحية         
  2.خرى فلسفةأومن جهة  ،فهو من جهة يعتبر الهوتا. كان يتراوح بين الفلسفة وااللهيات

                                                 
 .يراني في فلسفة الدينإستاذ جامعي وباحث أ  - ∗

1. Truth/truth -claims 

2. See Jordan, mard, D., “History of the philosophy of Religion” in Honderich, 

Ted (ed.) The Oxford Companian to Philosophy (Oxford and New York: 

Oxford University Press, 1995), p. 759. 
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خالل القرنين الماضيين، ال يمكن " فلسفة الدين"حدثت تطورات كثيرة على مصطلح 
المهـم هـو ان نعـرف بـأن هـذا المصـطلح يـدل اليـوم علـى          . اإلشارة لها جميعا في هذه الورقـة 

                                           3.فرع من الفلسفة يقوم بتأمالت عقلية حول حقيقة الدين والظواهر الدينية

، أو علــى حــد الــدين فلســفة الــدين بمعناهــا المعاصــر تختلــف عــن الــدفاع العقالنــي عــن   
ي الـدفاع االسـتداللي والفلسـفي عـن المعتقـدات      يعنـ  ي، الـذ  4"علـم الكـالم  "تعبير المسلمين 

و مـذهب  أالدينية، ألن الهدف النهائي من الدفاع لـيس سـوى تبريـر واثبـات حقانيـة ديـن مـا        
فـي   5خاص، بينما فلسفة الدين كأحد فروع الفلسفة، هي الحركة العقليـة والتفكيريـة الحـرة   

، 6لهيـات الطبيعيـة  يضـا، مـن هـذا المنطلـق عـن اإل     أكمـا أنهـا تختلـف    . نطاق الدين والمـذهب 
. و مـذهب خـاص  أالتي تستخدم مناهج البحث والمعايير العقالنية الفلسفية للدفاع عـن ديـن   

مـام  أبدا، ان تستخدم المناهج االسـتداللية والفلسـفية لتعبيـد الطريـق     أدين ال تهدف فلسفة ال
  8.فلسفة الدين هي مجرد تفكير فلسفي حول الدين 7.و الوحيانيةألهيات المأثورة اإل

فلســـفة الـــدين ليســـت وســـيلة لتعلـــيم الـــدين، وفـــي الحقيقـــة ال ضـــرورة لتناولهـــا مـــن  ذاًا"
ومن ال يملك أي رأي حول وجوده مـن عدمـه، ومـن     من ال يؤمن بوجود اهللا،. منطلق ديني

، اذاً. وهو ما يحـدث اآلن بالفعـل  . ن يتفلسفوا في الدينأيؤمن بوجوده، جميعهم يستطيعون 
ي التـدوين الممـنهج للعقائـد الدينيـة، بـل هـي مـن        أفلسفة الدين ليست مـن فـروع اإللهيـات،    

                                                 
خرى التفكيك بين ذات الدين وتمظهراته، راجع أو بعبارة أ لمعرفة الفارق بين حقيقة الدين والظواهر الدينية،. 3

  :الظاهراتية الدينية مجالالكتاب التالي، الذي يعد مصدر كالسيكي في 
Leeuw, G. Van der, Religion in Essence and Manifestaion (New York: Haper 

and Row,1963). 

4. apologetics 

5. Free - thinking 

6. Natural theology 

7.revealed theology 

8. See Hick, John, H., Philosophy of Religion, 3rd ed. (Englewood Cliffs, New 

Jersey, Prentice – Hall Inc., 1983), p. 1. 
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نظمة العقدية، وممارسات من ألتتكفل فلسفة الدين بدراسة المصطلحات وا. فروع الفلسفة
  9."نظمة العقدية عليها، ومنبثقة منهاالعبادة، والتأمل، والمراقبة، التي تبتني هذه األ: قبيل

و حتــى  أعــن الــدين،    ين نخلــط بــين فلســفة الــدين والــدفاع النظــر      أ کمــا انــه ال يصــح   
بــين أي مــن   لهيــات الطبيعيــة، وان كانــت تنــتهج منهجــا عقالنيــا، كــذلك ال يجــوز الخلــط     اإل

، تقتـرب  10هيـات المقارنـة  لاإل مثـل قسـامها  أوإن كان بعض . لهيات مع فلسفة الدينفروع اإل
ى عل 12ياندلجميع األ ظرةلهيات النامن قبيل اإل ،لهياتبعض اختصاصات اإل 11.منها كثيرا

  .ن نعتبرها نفسهاأيضا ال يصح أالرغم من قربها من فلسفة الدين، 

الفلسـفة القريبـة منهـا،     أقساممرا واحدا مع بعض أن نعتبر فلسفة الدين أكذلك ال يصح 
كثر عمومية ة تجردا، وتتناول األسئلة األالفلسف أنواع، وهی اکثر 13من قبيل ما وراء الطبيعة

وأيضـــا تختلــف اختالفـــا  . فــي خصــوص الوجـــود والموجــودات، فهــي تختلـــف عنهــا كثيــرا      
وتتنــاول أســئلة . ر مــن الدرجــة الثانيــة مــن المعرفــة ، فهــي تعتبــ14لهيــاتساســيا عــن فلســفة اإلأ

كــــذلك ال يجــــوز الخلــــط بــــين فلســــفة الــــدين وعلــــم الــــدين .لهيــــاتفلســــفية حــــول علــــم اإل
  . 15المقارن

                                                 
9. Ibid 

10. Comparative theology 

فعل، هو تقسيم وهو ما قدموه بال) ألي مذهب أو دين كان(لهيات أفضل تقسيم يمكن تقديمه لعلم اإل. 11
واع نهذه األقسام تشكل أ. ونقلية، تبيينية وتبريرية، منهجية ومقارنة) أو طبيعية(اإللهيات الى نظرية وعملية، عقلية 

 . طبعا هذه األنواع أيضا ال يجوز خلطها بمختلف اتجاهات اإللهيات. اإللهيات

  : لإلطالع على هذا المنحى من اإللهيات انظر المصدر التالي. 12
Richards, Glyn, Towards a Theology of Religion (London and New York: 

Routledge, 1989). 

13. Metaphysics 

14. Philosophy of theology 

15. Comparative religion or comparative study of religion 
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  :ملخص الكالم أن فلسفة الدين قد تشتبه بصنفين من العلوم والمعارف

، "العقليـة "و ألهيـات الطبيعيـة   الـدفاع عـن عقيـدة مـا، اإل    : علوم ومعـارف مـن قبيـل    :ولاأل
فهـذه العلـوم وإن كـان موضـوع بحثهـا الـدين،       . ديـان المقارنـة  لهيات المقارنة، ودراسـة األ اإل

  .كما هو الحال بالنسبة لفلسفة الدين، لكن منهجها وهدفها يختلف

لهيات، فهي وان كانت تتحـد بـالمنهج   ما بعد الطبيعة، وفلسفة اإل: علوم من قبيل: الثاني
الحقيقـة، لكـن موضـوعها يختلـف عـن       ىالدين، وهو منهج عقلـي يتحـر  والهدف مع فلسفة 

   16.موضوع فلسفة الدين

ظاهراتية الدينيـة، علـم الـنفس الـديني، علـم االجتمـاع الـديني، وتـاريخ         علوم من قبيل ال
ــدين، لكنهــا تختلــف فــي المــنهج،         األ ديــان، التــي تتحــد فــي الموضــوع والغايــة مــع فلســفة ال

  .ولىفتندرج ضمن المجموعة األ

. تكلمنــا الــى هنــا عــن فلســفة الــدين بشــكل ســلبي، أي حــددنا مــا ال يكــون فلســفة الــدين 
  .ي ما هي فلسفة الدينأواآلن نتكلم بشكل ايجابي، 

Êì™ì½a@;@ÑÛa@@

في مجال الـدين، فـالمتوقع منهـا ان تكـون تفكيـرا       افلسفي ااذا كانت فلسفة الدين تفكير
لكن أفق هذا االنتظار لم يتحقق بشـكل كامـل لحـد اآلن،     ؛فلسفيا في جميع مجاالت الدين

جميع مجاالت الدين اي ان ما أنتج حتى  اليوم في مجال فلسفة الدين لم يغط .  

التـــي تـــدل عليهـــا النصـــوص     ،حكـــامااللتـــزام النظـــري والعملـــي الكامـــل بالتعـــاليم واأل    
  :لشخص للمؤمنتفضي الى النتائج التالية بالنسبة ل ؛و مذهبأالمقدسة لكل دين 

الوجـــود، الـــرب، العـــالم، : المـــؤمن عقائـــد محـــددة فـــي خصـــوص أ ـ يمتلـــك الشـــخص      

                                                 
ستيعاب الفرق بين فلسفة ألجل فهم ما تتميز به اإللهيات المقارنة عن علم الدين المقارن، وكذلك إل. 16

اإللهيات حقل علمي تنضوي أصناف . اإللهيات وفلسفة الدين يجب االلتفات الى ما يتميز به الدين عن اإللهيات
  ".الدين"كثيرة تحته، موضوعها جميعا دراسة ظاهرة باسم 
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  .االنسان، المعرفة، القيمة، والوظيفة

  . حاسيس خاصةأبـ ـ تتشكل لديه انفعاالت وعواطف و

  .خاصة وآماال اهدافأو جـ ـ تحرك في الفرد ميوال

فعـال بـدورها تنتهـي    والعمليـة، وهـذه األ  عـم مـن القوليـة    أفعال خاصـة،  أد ـ تنتهي به الى  
  :الى

  . هـ ـ آثار ونتائج خارجية واجتماعية معينة

  .و تجارب دينية خاصةأو قبله، قد يمتلك الفرد تجربة أو ـ بعد هذا االلتزام 

  :بعاد السبعة التاليةو مذهب، يحتوي على األأبناء على هذا، كل دين 

             ".يعود للفقرة ـ وـ"البعد التجريبي 

و أ، ذلــك الــدين   19ســاطيرأ، و18حكــام أ، 17البعــد العقائــدي وهــو يشــتمل علــى تعــاليم     
  ".يعود للفقرة ـ أ ـ. "المذهب

  ".يعود للفقرة ـ بـ ـ. "البعد الحماسي والعاطفي واالحساسي

  ".يعود للفقرة ـ ج ـ"البعد اإلرادي 

. لمــذهب برعايتهـــا خالقيــة التــي يــأمر الــدين وا    عمــال األ ، تشــمل األ 20خالقــي البعــد األ 
  ".يعود للفقرة ـ د ـ"

، يضــم الطقــوس والشــعائر التــي يــأمر الــدين والمــذهب       21البعــد الطقوســي والشــعائري  

                                                 
17. doctrines 

18. imperatives 

19. myths 

20. moral 

21. ritual 
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  ".يعود لقسم آخر من الفقرة ـ د ـ. "بأدائها

   22".يعود للفقرة ـ هـ ـ"البعد االجتماعي 

ــر الفلســفي فــي جميــع هــذه        اذاً ــدين فــي مقــام التعريــف تعــادل التفكي بعــاد األ ، فلســفة ال
ما في مقام التحقق الخارجي، فإن فلسـفة الـدين لحـد اآلن كانـت منحصـرة      أو. السبعة للدين

ولـم يتنـاول   . خالقيقل منه البعد األأقل بكثير بالبعد التجريبي، وأبالبعد العقائدي، وبدرجة 
ــاطفي واإل   ــي والعـ ــد الحماسـ ــاحثون البعـ ــي ـ          البـ ــد الطقوسـ ــد االرادي، والبعـ ــي، والبعـ حساسـ

خالقـي مـن هـذا التفكيـر الفلسـفي،      نصيب البعد التجريبي واأل. الشعائري، والبعد االجتماعي
ديـان  وإن كانـت األ "الى درجة من الضـآلة، بحيـث اعتقـد الكثيـر مـن ذوي االختصـاص بأنـه        

ساطير والمناسك والشعائر، لكن عمال، بما فيها األفكار واألمنظومة محبوكة ومعقدة من األ
أي يتنــاولون  23."يصــبون جــل اهتمــامهم علــى تقيــيم دعــاوي صــدق الــدين    فالســفة الــدين،  

                                                 
على سبيل المثال، يعتقد والتر . الشأن الديني، ال يتفقون حول تعداد وماهية أبعاد الدينعلما بأن الباحثين في . 22

بينما نينيان اسمارت يعتقد . الوجودي، الجمالي، التاريخي، والمقارن: كاوفمان بأن الدين يحتوي على أربعة أبعاد
  . تماعيتجريبي، اسطوري، تعليمي، أخالقي، طقوسي ـ شعائري، واج: ان له ستة أبعاد

 :لالطالع على رأي كل من هذين الباحثين في هذا الصدد، راجع المصادر التالية، حسب الترتيب

Kaufmann, Walter, Religions in Four Dimentions: Existential, Aesthetic, 

Historical, Comparative(New York: Reader’s Digest Press, 1976). 

Smart, Ninian, Worldviews: Crosscultural Explorations of Human 

Beliefs(New York: Charles Scribner’s Sons, 1983).  

رأيي ان أبعاد الدين الذي ذكرتها في المتن، تعتمد على تنوع وماهية أبعاد وجود االنسان، أكثر من أي شيء 
. اعي في الدين  ينقسم ويتنوع حسب تنوع المؤسسات االجتماعيةكما ينبغي اإلنتباه الى أن البعد االجتم. آخر

األسرة، االقتصاد، السياسة، التعليم والتربية، الحقوق، : فمثال، اذا اعتبرنا المؤسسات االجتماعية تشتمل على
 .األخالق، العالقات، الفن والصحة، ينقسم البعد االجتماعي للدين الى تسعة أقسام

23. Quinn, Philip L., “Philosophy of Religion” in Audi, Robert (ed.) The 

Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2001), p. 696. 
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دراسـة معنـى الـدعاوي    "البعد العقدي من الـدين فقـط، حتـى ان فلسـفة الـدين مازالـت تعنـي        
دلــة التــي ، أي مــا هــو المــراد بالضــبط مــن الــدعاوي الدينيــة، ومــاهي األ  24"الدينيــة ومبرراتهــا

  .و ضدهاأقيمت لصالحها أ

ت فـي  عـ ز على البعد العقدي فقط، هو أن فلسفة الـدين ولـدت وترعر  هم سبب للتركيأ
هــم فــي تنميــة هــذا الحقــل العلمــي،   والــى اليــوم مــا زال الــدور األ . حضــان الثقافــة المســيحية أ

المـدعيات التـي تـتكلم عـن كيفيـة وجـود العـالم،        "و. للفالسفة المقيمين في الدول المسيحية
: ديان الشرقية من قبيل، ال األ"حية، اليهودية، االسالمالمسي"لهية البارزة ديان اإلخصيصة األ

كثـر ممـا هـي    أو الكونفوشيوسية، التي نراها تركز على طريقـة الحيـاة   أو الهندوسية أالبوذية 
لهيـة الهـدف الطبيعـي    ديـان اإل صبحت األألهذا، . فعالهمأمنظومة نظرية، يستعينون بها لتبرير 

  25".لفلسفة الدين

بشـكل عـام، والمسـيحية    " االبراهيميـة " ديـان الغربيـة   ثـر األ ألنقطة، بغض النظر عن هذه ا
بشكل خاص، على الموضوعات والقضايا والمباحث التي تتناولها فلسفة الدين، وفي نفس 

فـإن الدراسـات    26باستثناء موارد معدودة جـدا ونـادرة،   أي. المجال العقدي منها، جلي جدا
ديان الغربية والمسـيحية منهـا بشـكل خـاص،     حول فلسفة الدين، في الغالب تتناول عقائد األ

مراجعة هذه الدراسات تكشف بأن النظرة الفلسـفية فيهـا معطوفـة نحـو     . بالتمحيص الفلسفي
يان الغربية وخاصة المسيحية، وقبليات تلك القضايا ولوازمهـا  دقضايا النصوص المقدسة لأل

. ىخـر أمن الواضح ان مدى اهتمامهم بالقضايا المختلفة، يختلف من واحدة الـى  . المنطقية
علـى درجـة مـن    أه نـ فعالـه، يولو أذاته وصـفاته و  أوفعلى سبيل المثال ما يخص وجود الباري 

                                                 
24. Swunburne, R. G., “Problems of the Philosophy of Religion” in Hinderich, 

Ted (ed.), op. cit., p. 763. 

25. Ibid. 

 :أحد هذه الموارد، المصدر التالي، الذي تناول عقائد الديانة البوذية بتمحيص فلسفي. 26

Sharma, Arvind, The Philosophy of Religion: A Buddhist Perspective (Delhi: 

Oxford University Press, 1995). 
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كبــر حجــم مــن النفــي واالثبــات، الــرفض والقبــول،       أونتيجــة هــذا االهتمــام نــرى    . االهتمــام
  .لنقض واالبرام، والجرح والتعديل بالنسبة لهذه القضاياالتضعيف والتأييد، ا

l@Hwèä½a@@

مــن الواضــح ان فلســفة الــدين، باعتبارهــا مــن مباحــث الفلســفة، تســتخدم المــنهج القبلــي   
والعقلــي فقــط، وال عالقــة لهــا بالمنــاهج البعديــة، اعــم مــن التجريبيــة والتاريخيــة، ومــن بــاب      

. والمرجعيــة والواليــة الفكريــة 27تــع بالســلطة الدينيــةولــى ال تهــتم بالتعبــد والتوســل بمــن يتمأ
  .كل هذا، بسبب ان هذا المجال المعرفي، يعد من المعارف الفلسفية

فلسـفة الـدين الحاليـة،    . كثر في خصوص منهج فلسفة الـدين ألكن ما زال يجب التأمل 
صــرة علــى بعــاد الــدين، بــل انهــا تقريبــا مخت أكمــا ذكرنــا بالنســبة للموضــوع، ال تتنــاول جميــع  

وفـي خصـوص   . ديـان الغربيـة والمسـيحية بالـذات    البعد العقائدي من الـدين، وفـي الغالـب األ   
و أ"المنهج، وان كانت المناهج الفلسفية كثيـرة، لكـن فـي الغالـب يسـتخدم التحليـل اللغـوي        

، يعتقد بـأن االتجاهـات   28الفيلسوف الفرنسي، بول ريكور. فقط" باختصار المنهج التحليلي
  :واخر العقد الثامن من القرن الماضي، كانت خمسةأفي فلسفة الدين، الى  ساسيةاأل

مســار متــأثر  : ربعــة مســارات مهمــة  أمعرفــة اهللا، وهــو يشــتمل علــى     ــــــ اتجــاه الوجــود  ) أ
  .بأرسطو وتوما االكويني، مسار متأثر بهيغل، آخر متأثر بهوسرل، واألخير متأثر بهايدغر

: يضــا يشــتمل علــى مســارين مهمــين أالتحليليــة، وهــو  اتجــاه نقــد الــدين فــي الفلســفة ) ب
ساسية أن كـالم  م ال؟ والمسار اآلخر قضيته األأالمسار الذي يهتم بلغة الدين، هل لها معنى 

  المتألهين هل يخضع لنفس الضوابط المنطقية والمعرفية المعتبرة في علمية أي كالم آخر؟

ــالعلوم االنســانية، وهــو ايضــ    ) ج ــأثر ب ــى ثــالث مســارات مهمــة   االتجــاه المت المســار : ا عل
ــأثر بتــاريخ األ  ــة، المســار المتــأثر بعلــم        المت ديــان المقــارن، المســار المتــأثر بــالعلوم االجتماعي

                                                 
27. authorities 

28. Paul Ricoeur 
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  .النفس بشكل عام وبالتحليل النفسي بشكل خاص

  .اتجاه الفنون اللغوية وفعل الكالم الديني المتأثر بفيتغنشتاين المتأخر) د

  29.لغة الديناتجاه هرمنيوطيقا ) هـ 

غلب اآلثار المكتوبة فـي مجـال   أرأي ريكور صحيح تماما، لكن النقطة المهمة هي ان 
وبتصـريح ريكـور   ". هــ "وفي النهايـة  " أ"وبعده " ج"وثم ". د"و" بـ"فلسفة الدين، تعود لالتجاه 

 وأ"كبــر وهــو التحليــل اللغــوي  أ، كالهمــا يعــودان الــى اتجــاه  "د"و" بـــ" ينفســه، بمــا أن اتجــاه
غلـــب آثـــار فلســـفة الـــدين تعـــود للفلســـفة التحليليـــة، لهـــذا  أيمكـــن القـــول بـــأن  30".التحليلـــي
مكانيـــات ومزايـــا الفلســـفة التحليليـــة ومـــنهج التحليـــل  إمـــن جهـــة تســـتفيد مـــن  فإنهـــا الســـبب،

  .اللغوي، ومن جهة ثانية تتضرر من عيوب ونقاط ضعف تلك الفلسفة والمنهج

x@H@òíbÌÛa@@

فيلسـوف الـدين   . فـرع آخـر مـن الفلسـفة، تحـري الحقيقـة فقـط       غاية فلسفة الدين كـأي  
و ديـن  أو المذهب بشكل عام، أو نفي الدين أبما هو فيلسوف، ال يلج فلسفة الدين الثبات 

و غير معتقد، ال أو مذهب خاص، أفيلسوف الدين سواء كان معتقدا بدين . ومذهب محدد
نــه بمــا هــو فيلســوف لــيس متألهــا، وال   ديــان، فإولــو كــان معانــدا لأل . يتبنــى موقفــا حيــال ذلــك 

كـذلك هـو لـيس ملحـدا، وال يوظـف فلسـفة الـدين        . و نفيـه أثبـات ديـن   يقتحم هذا الحقـل إل 
الذي يمكـن قولـه ومـا ال     ن يبين ماأفيلسوف الدين يريد فقط . و المذهبألتضعيف الدين 

يكتشـف، اذا   نأكأنـه يريـد   . يمكن، بشأن حقيقة الدين والظـواهر الدينيـة، مـن منظـار عقلـي     
و المحايـد، ونظـر بعقالنيـة للـدين ومظـاهره، مـاذا       أو المعانـد  أخرج من موقفه الداعم للـدين  

  سوف يرى؟

                                                 
29. Ricoeur, Paul, Main Trends in Philosophy (New York and London: 

Holmes and Meier Publishers, Inc., 1978), pp. 372-92. 

  .نفس المصدر السابق. 30
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ي درجـة يؤيـد عقائـده،    أليس مهما لفيلسوف الدين بأن مـا يـراه مـن هـذا المنظـار، الـى       
مكــان، حاسيســه وعواطفــه، ويلبــي طلباتــه، المهــم بالنســبة لــه هــو أن مــا يــراه، قــدر اال أوينــاغم 

  .يكون مطابقا للواقع ويتمتع بدرجة من الحقيقة

الحقيقـة المنشـودة لفيلسـوف الـدين هـي      . ي حقيقـة أن يكتشـف  أفيلسوف الـدين يريـد   
من هذه . و بطالن كل واحدة من التعاليم الدينية والمذهبيةأو كذب، حقانية أدرجة صدق 

ــة،     ــة الدينيـ ــن الظاهراتيـ ــدين عـ ــفة الـ ــق فلسـ ــرق طريـ ــة، يفتـ ــم    الزاويـ ــديني، علـ ــنفس الـ ــم الـ علـ
ألن هـذه العلـوم الخمسـة وان    . ديان المقارنديان، وحتى علم األاالجتماع الديني، تاريخ األ

كانت غايتها كفلسفة الدين، التحري عن الحقيقة، لكن الحقيقة التي تنشدها ليسـت اختبـار   
ى فـي مجـال   خـر أو بطـالن التعـاليم الدينيـة والمذهبيـة، بـل حقـائق       أو كذب، حقانيـة  أصدق 

  .الدين والمذهب

…@HpbÇì™ì½a@@

  :فيما يلي" فلسفة الدين "أهم موضوعات تتلخص

إلشـباع المتطلبـات   ــ وجه حاجة البشر إلى الـدين؛ لمـاذا نحتـاج إلـى الـدين؟ هـل هـي        1
همـا معـاً، أم لمعرفـة القـيم أو     ليالدنيوية، أم األخروية أو ك ، والمتطلباتالفردية واالجتماعية

  الواقع؟

ن الــدين، وبالتــالي هــل باإلمكــان إيجــاد صــيغة أخــرى تحــل محــل  عــــــ هــل ثمــة بــديل 2
  الدين؟

ــة التــي يوفرهــا الــدين، هــل يمكــن لإلنســان أن          فــي هــذا االطــار، نضــرب مــثالً؛ الطمأنين
فالمسيحية تستخدم االعتراف كوسيلة تشعر المعتـرف   ؟يحصلها عن طريق آخر غير الدين

  يرة، لكن هل يمكن لغير الدين أن يوفر مثل هذه الطمأنينة؟بالطمأنينة وبراحة معنوية كب

وإذا أردنا أن نثبت أن البشر محتاجون إلى الدين فعلينا أن نثبـت بالمقابـل أنـه ال يوجـد     
ن الدين، ولو كان ثمة بديل لكـان هنـاك ظاهرتـان فـي زمـان واحـد تؤديـان الوظيفـة         عبديل 

بعبــارة . ن الــدينعــدام فعاليــات معنويــة بديلــة  عينهــا، وبالتــالي ألمكــن القــول بإمكانيــة اســتخ  
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لإلنســان، فــإن  المتطلبــات غيــر الماديــة  أخــرى، لــدى دراســة الخيــارات اإلنســانية التــي تلبــي     
الحكم بوجود بدائل أو خيارات رديفة للـدين، فـإن    ىتوصل العقل والتحليل االجتماعي إل

  .لي الدين فعاليته التامةالخصوصية التي يتفرد بها الدين تفقد حضورها، ويفقد بالتا

النقاش حول هذه المسألة إلى طبيعة اإليمان، فهل  فضيــ عالقة المعرفة باإليمان؛ وي3
وإذا كــان اإليمــان حقيقــة مختلفــة فمــا هــي   ؟حالــة نفســية مــن ســنخ العلــم والمعرفــة أم ال  وهــ

  الرابطة التي تربط اإليمان بالمعرفة والعلم؟

ــا؛ إذا كـــان اإليمـــان   منفصـــالً فقوتـــه وضـــعفه غيـــر مـــرتبطين بمســـتوى العلـــم   الســـؤال هنـ
فـــإن أي تـــراكم علمـــي أو إحاطـــة بآفاقـــه ســـينعكس،  بـــالعلم طـــاً تبوحجمـــه، أمـــا إذا كـــان مر

  .إيجاباً، على قوة اإليمان

وباختصار، ينبغي التأمل في ماهية اإليمان وقياسها أو مقابلتها بماهية العلم لكـي نـدرك   
  .النسبة فيما بينهما

أيضـاً، دعـوى انحصـار الصـدق فـي       فلسـفة الـدين  تناولها تمن المباحث الحيوية التي ــ 4
ه عــن غيـره، فكـل ديـن يــدعي أنـه علـى حـق وأن ســائر األديـان األخـرى غيــر         نفيـ ديـن بعينـه و  

محقـــة وغيـــر صـــحيحة، فاألســـئلة التـــي يطرحهـــا المفكـــرون، فـــي هـــذا اإلطـــار، تـــدور حـــول   
  .هج الذي يفترض استخدامه للبت في النتيجةإمكانيات التثبت من الدعوى، والمن

ـــ والمبحــث الســابق يقــود إلــى بحــث آخــر مهــم وحاســم     5 ــين    ،ـ وهــو حــدود التقــارب ب
أو أن لهـا جـوهراً واحـداً     ،األديان، وهـل هـذه األديـان مختلفـة فـي الجـوهر أم فـي األعـراض        

صــورها غيــر أنهــا مختلفــة فــي األعــراض؟ كالصــالة، فهــي موجــودة فــي كــل األديــان، لكــن      
  .وهكذا ،وطرق أدائها مختلفة، أي أن لها جوهراً واحداً غير أن أعراضها مختلفة

هل الجوهر المشترك  :فإذا قلنا إن جوهر األديان مشترك، فثمة مسألة أخرى تلح وهي
  فإذا كانت األديان مشتركة في الجوهر فما هو معيار التفاضل؟ ؟أمر واحد أو أكثر

صـحاب االتجـاه الثـاني لـه صـلة بالميـدان الثالـث، أي عالقـة         ــ حقـل آخـر يشـتغل فيـه أ    6
وقـد قسـمه هـؤالء إلـى قسـمين       ،يمان، وهو يتنـاول مفهـوم العلـم وطـرق تحصـيله     إلالمعرفة با
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  :رئيسيين

ــة         1 ــة وهــي المتــوفرة والمتاحــة لكــل البشــر، بحيــث يصــلون إلــى المعرف ـــ الطــرق العادي ـ
وقـد صـنّف المشـتغلون فـي هـذا االتجـاه الطـرق        بالعمل الدؤوب في صورة متسـاوية تقريبـاً،   

  :العادية إلى

ـــ طريــق الحــس والتجربــة كــالعلوم التجريبيــة، أو العلــوم التطبيقيــة، والعلــوم التجريبيــة      أ ـ
  .اإلنسانية؛ كعلم االجتماع واالقتصاد والنفس وغيرها

  .ب ــ الطريق العقلي؛ كالمنطق والرياضيات والفلسفة

كعلــم التــاريخ والجغرافيــة واللغــة، وهــي تــتم عبــر النقــل، أو مــن  ج ــــ الطريــق التــاريخي، 
خاللـــه فـــي صـــورة أساســـية، أي أنهـــا ترتكـــز علـــى النقـــل فـــي األســـاس، ولـــيس علـــى العقـــل  

  .والحس

د ــ طريـق الكشـف والشـهود، أو طريـق اإلشـراق والعلـم الحضـوري، وهـو علـم خـاص،           
  .ينفرد به المشتغلون بالعرفان والتصوف

ربعــة تنــدرج كلهــا تحــت عنــوان الطــرق العاديــة، بمعنــى تــوفر اإلمكانيــة    هــذه الطــرق األ
  .شتغال فيها وعليها لتحصيلهااللكل الناس ل

ــ الطـرق غيـر العاديـة لكسـب المعرفـة، وهـذه ليسـت فـي متنـاول كـل النـاس وإنمـا فـي              2
  .متناول المصطفين من األنبياء، وهي تتم عبر الوحي

وحــديثاً، هــو احتمـال تصــادم أو تعــارض حكـم تــم تحصــيله   والسـؤال المطــروح، قـديماً   
مــن الطــرق العاديــة مــع آخــر عبــر الطــرق غيــر العاديــة، فهــل نقــدم األول أم الثــاني أم نحــاول     

  .التأويل للجمع؟ وغير ذلك من األسئلة

في هـذا اإلطـار ثمـة سـتة أقسـام متصـورة لبحـث العالقـة بـين          : ــ عالقة األخالق بالدين7
  :ق وهيالدين واألخال

  ــ هل األخالق نابعة من الدين؟1
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  ؟أي أنه متفرع من األخالق ؟ــ هل الدين هو قيمة أخالقية في األساس2

ــالق ال       3،4 ــة، أي أن األخـ ــنعكس المعادلـ ــالق، دون أن تـ ــن األخـ ــزء مـ ــدين جـ ـــ أن الـ ــ
  .يمكن أن تكون جزءاً من الدين

  .ــ األخالق جزء من الدين، دون أن يكون العكس صحيحا5ً

مـن الـدين واالثنـان مختلفـان، بـل       اًــ الدين ليس جزءاً من األخالق وال األخالق جـزء 6
  :هذا القسم يمكن تصوره على وجوه عدة. هما ظاهرتان مستقلتان

  .أ ــ في عين أنهما مستقالن فإنهما منسجمان تماماً

  .ب ــ في عين أنهما مستقالن إالّ أنهما غير منسجمين تماماً

ا مستقلين فإن بعضاً من قضايا الدين وأحكامه ينسجم مع اآلخر، وقسـماً  ج ــ مع كونهم
  .من أحكام األخالق وقضاياها ينسجم مع الدين

  .ــ عالقة الدين بمقولتي العدالة والحرية 8

  .ــ عالقة المتحول بالثابت والثابت بالمتحول9

لـم أن األحـوال   فـي المقابـل، نع   .نحن ندعي أن ديننا ثابت فـي كـل األوضـاع واألحـوال    
ــاع وال      ــذا الـــدين الثابـــت مـــع األوضـ ــة، إذاً كيـــف يمكـــن تطبيـــق هـ ــاتمتغيـــرة ومتحولـ  متطلبـ

  المتحولة؟


