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�سبينوزا وف�صال زيجة الالهوت بال�سيا�سة
مبارك احلمداين

يقدم املفكر ها�شم �صالح يف مطارحته النقدية املن�شورة حتت عنوان �“ :سبينوزا بني الدين والفل�سفة” .قراءة نقدية تف�صيلية للرباديغمات الأ�سا�سية وحمددات الراهنية
االجتماعية التي �أنتج خاللها الفيل�سوف الهولندي �سبينوزا ( )1677-1632كتابه املو�سوم (مقالة يف الالهوت ال�سيا�سي) .حيث جند جليا �أن ها�شم �صالح ،وكعادة مطارحاته،
ي�أخذ باملتلقي نحو �إعادة ا�شتقاق الت�سا�ؤالت الكربى بالن�سبة للن�ص املنتج بدون عزله عن ال�سياقات احل�ضارية وال�سو�سيولوجية التي �أنتج فيها .يقول �صالح حول مقالة
�سبينوزا “لقد �أراد حتديد العالقات بني الدين وال�سيا�سة� ،أو بني رجال الدين ورجال احلكم .و�أراد ً � -
أي�ضا وبالدرجة الأوىل  -الربهنة على ال�شيء الأ�سا�سي التايل :وهي �أ ّن
حرية التفل�سف� ،أو حرية ال�ضمري واملعتقد والكالم ،ال ت�ض ّر �أب ًدا بال�سالم العام للدولة ،وال ت�ؤدي �إىل الف�سق والفجور كما يدعي الالهوتيون.”...
�إنّ ق��راءة ه��ذا االت ��زان يف فل�سفة �سبينوزا
ت�ق�ت���ض��ي ب��ال �� �ض��رورة ت �ت �ب��ع م �� �س��ار الأح � ��داث
ال �ب��ارزة يف م�سرية حياته .فكما ج��رت ال�ع��ادة
�أنّ الأح� ��داث امل�ف���ص�ل� ّي��ة يف م���س�يرة �أي مفكر
ب��ال �ع��ادة م��ا ي��وازي �ه��ا خ�ل�خ�ل��ة ك�ب�رى ج��ذري��ة
مل�سارات التفكري وبراديغمات الطرح الفكري.
ون�ح��ن جن��د عند �سبينوزا يف ب��داي��ات التوجه
�إىل م���ش��روع��ه الفل�سفي جن��د �أ ّن ��ه مل ينطلق
بذات الكال�سيكية التي ينطلق منها املفكرون
ع��ادة بطرقهم الراديكالية ،حيث �إنّ �سبينوزا
ك ��ان ي�ع�ي����ش ح �ي��اة م�ت�خ� ّف�ي��ة ع��ن الأن �ظ ��ار �إىل
حد بعيد ،وهذا يف تقديرنا ما �أك�سبه م�ساحة
كافية لت�شريح الأفكار ،ومعاجلة نظم املعرفة
ال�ت��ي ا�شتغل عليها .فبعد �أن ق�ط��ع عالقاته
م��ع طائفته الأ��ص�ل�ي��ة (�أي ال�ي�ه��ودي��ة) ،وبعد
�أن �أُط �ل �ق��ت ف �ت��وى � �ض��ده م��ن ق �ب��ل احل��اخ��ام
الأك�بر يف �أم���س�تردام بتهمة الكفر �أو اخل��روج
ع �ل��ى ال ��دي ��ن ،راح ي�ق�ي��م ع�ل�اق��ات وث �ي �ق��ة مع
جماعة الربوت�ستانتيني الليرباليني� ،أي غري
الأ�صوليني وغري املتزمتني .هذا بدوره جنده
ينعك�س ب�شكل �أو ب�آخر على نطاقات فل�سفته.
ف��ال�ع��زل��ة �أو ح��ال��ة ت�ف���ض�ي��ل ع ��دم اال� �ص �ط��دام
املبا�شر مع ال�سلطة مكن �سبينوزا من اجرتاح
�آف � ��اق �أب� �ع ��د يف ال �ت �ن �ب ��ؤ مب �� �س �ت��وى حم��دودي��ة
خ�صو�صا
احلرية الذي كانت تعاي�شه هولندا
ً
يف ظل كونها البلد الأكرث ت�ساحماً يف راهنية
تلك الفرتة .من هنا جاءت مقالة يف الالهوت
ال�سيا�سي لتحكي هواج�س رئي�سة اجرتحها
فكر �سبينوزا انطلقت م��ن �إح�سا�س �سبينوزا
اجللي �أ ّن��ه برغم �أنّ ال��دول��ة كانت مت�ساحمة
�إىل حد بعيد �إال �أنّ الكني�سة مل تكن كذلك.
ح �ي��ث ك ��ان ه �ن��اك ت� �ف ��اوت ك �ب�ير ب�ي�ن احل��اك��م
ج��ان دوف �ي��ت امل���ش�ه��ور ب��ا��س�ت�ن��ارت��ه وعقالنيته
ال �ت��ي م �ه��دت ل �ه��ول �ن��دا ازده� � � ��ا ًرا م �ع �ه ��وداً يف
العلوم واجلامعات ،و�إدخال الفل�سفة احلديثة
�إليها ,ويف اجلانب الآخ��ر هناك رج��ال الدين
املتع�صبون ،حيث م��ن امل�ع��روف �أنّ املت�شددين
ال�بروت���س�ت��ان�ت�ي�ين ك��ان��وا م��رت�ب�ط�ين ب��ال�ن�ظ��ام
امللكي املخلوع ويتمنون عودته لأنّهم يكرهون
جو احلرية والت�سامح ،وال ي�ستطيعون حتمل
ك��ل ه��ذه ال��زن��دق��ة الفكرية .ميكننا ال�ق��ول يف
ه ��ذا ال �� �ص��دد ،وب�ح���س��ب م �ط��ارح��ة � �ص��ال��ح� ،إنّ
الدوافع الرئي�سية التي حتمت تقدمي مقالة
يف ال �ل�اه ��وت ال �� �س �ي��ا� �س��ي ك ��ان ��ت ت �ت �ل �خ ����ص يف

�أربعة دواف��ع رئي�سة وه��ي على النحو امل��وايل:
(ال �ن �ظ��رة ال �ت �ج��ري��دي��ة ال �� �ش �م��ول �ي��ة لفل�سفة
�سبينوزا التي يتجاوز بها احلالة الهولندية
لكي ي�شمل احل��ال��ة الأوروب �ي��ة ورمب��ا الكونية
ب�أ�سرها  -حالة ال�صراع املتفجر بني الالهوت
وال�سيا�سة يف احلالة الأوروبية  -ال�صراع حول
احل��اج��ة �إىل حتقيق ال�ك�ت��اب امل�ق��د���س حتقيقًا
لغو ًيا وتاريخ ًّيا من �أج��ل التو�صل �إىل ن�سخة
�صحيحة �أو �أق��رب ما تكون �إىل ال�صحة ،مما
ق��د ي� ��ؤدي �إىل خ�ل��ق ح��االت تف�سري ج��دي��دة -
�صراع الفل�سفة والالهوت ،وهو �صراع يتجاوز
حدود امل�سيحية الأوروبية لكي ي�شمل الإ�سالم
والأرثوذك�سية ال�شرقية و�سواها).
انطلق �سبينوزا يف معاجلته الفل�سف ّية لهذه
ال�صراعات �أو ًال م��ن ج��ذور امل�شكلة بالوقوف
على املمايزة بني نوعني من املعارف .املعارف
القائمة على التعاليم التي تخ�ص الروحانيات
وال �ت��ي ت�ستمد م��ن ال�ك�ت��اب��ات امل�ق��د��س��ة فقط،
ولي�س من تعاليم النور الطبيعي؛ �أي العقل.
وبالتايل ف�إنّ هذا النمط من املعرفة القائمة
ع�ل��ى ال��وح��ي ي�ت�م��اي��ز ك�ل� ًّي��ا ع��ن م�ق��اب�ل��ة منط
�آخ ��ر وه ��و امل �ع��رف��ة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة �أو ال�ع�ق�لان�ي��ة،
� �س��واء ف�ي�م��ا ي�خ����ص م��و� �ض��وع �ه��ا �أم م�ب��ادئ�ه��ا
الأ�سا�س ّية �أم و�سائلها ومنهجيتها .فيما حدد
على وجه اخل�صو�ص مهام كل من الفيل�سوف
العقالين الذي ح�صر دوره بالتفل�سف ودرا�سة
الطبيعة دون �أن ي�أخذ الكتابات املقد�سة بعني
االعتبار �أب�دًا .ويف اجلانب الآخ��ر رجل الدين
(�أو امل��ؤم��ن) ال��ذي ي�ق��ر�أ الكتابات املقد�سة �أو
يف�سرها دون �أن ي��أخ��ذ بعني االعتبار املبادئ
الفل�سفية �أو العقالنية اخلارجة على الوحي.
ومن هنا يقول �سبينوزا مبقولة (القطيعة)
�أو ال�لاع�لاق��ة بو�صفها امل�ل�ج��أ ال��رئ�ي����س حلل
الإ�� �ش� �ك ��ال ال �ق��ائ��م .وه� ��ذا يف ت �ق��دي��ري ي�ع��ود
ب�ف�ل���س�ف��ة ��س�ب�ي�ن��وزا �إىل الإ� �ش �ك��ال ذات ��ه ال��ذي
وخ�صو�صا
انطلقت منه املعاجلات التي �سبقته
ً
معاجلات �أ�ستاذه ديكارت .هل هناك �أفق فعلي
لتطبيق هذه القطيعة..؟!
ه�ن��ا ميكننا �إث� ��راء م�ط��ارح��ة ه��ا��ش��م �صالح
ب��ال �ت �ن �ق �ي��ب ع � ��ن االجت� � ��اه� � ��ات ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة
(ال��واق �ع �ي��ة) ال �ت��ي ك��ان ي��رت�ه��ن �إل�ي�ه��ا ال��واق��ع
ال�ه��ول�ن��دي يف ع���ص��ره فيما يتعلق بالكتابات
امل�ق��د��س��ة .ح�ي��ث جن��د �أنّ ه�ن��اك ت��وج�ه�ين كانا
�سائدين يف �ش�أن ذلك:

�أول  :يقول بفظاظة �إنّ الكتابات املقد�سة
كانت حتتوي على معنى غري ظاهر (خفي)،
جم �ه��ول خ� ��ارج ع��ن �إط � ��ار الإدراك ال�ب���ش��ري
احل�سي ،بحيث ال ميكن التو�صل �إليه �إال عن
ط��ري��ق ال�ع�ق��ل اخل ��ارق للطبيعة� ،أي م��ا ف��وق
الب�شري �أو العقل امللهم والإلهي..
وه �ن ��اك �آخ � ��ر :ي �ق��ول ب ��إم �ك��ان �ي��ة ال �ت��و� ّ��ص��ل
�إىل م�ع�ن��ى ه ��ذه ال �ك �ت��اب��ات ع��ن ط��ري��ق العقل
ال�ط�ب�ي�ع��ي� ،أي ال �ب �� �ش��ري .وع �ن��دئ��ذ ف � ��إنّ من
خ�لال ذل��ك ميكن الت�أ�سي�س ملفهوم احلقيقة.
وهذا هو ر�أي امل�ؤمنني العقالنيني �إىل حد ما
�أو املتفل�سفني م��ن �أم �ث��ال مو�سى ب��ن ميمون
املعا�صر البن ر�شد والذي حاول امل�صاحلة بني
الديانة اليهودية والفل�سفة كما فعل فيل�سوفنا
الكبري فيما يخ�ص الإ�سالم.
ولكن كيف ا�ستطاع �سبينوزا معاجلة هذه
ال �ق �� �ض �ي��ة ب��و� �ص �ف �ه��ا م� �ث ��اراً ت �ط �ب �ي �ق �اً لإح ��دى
�إ�شكاالت تطبيق مفهوم القطيعة  /الالعالقة
فيما يتعلق باملقد�س وال�ع�ق�لاين .حيث جند
�أن��ه كان يرف�ض االجتاهني متاما حيث يقول
�إن الكتابات املقد�سة حتتوي �أحياناً على �أ�شياء
ال ميكن التوفيق بينها وبني املعرفة العقالنية
ك ��امل� �ع� �ج ��زات م� �ث�ل�ا �أو احل� �ك ��اي ��ات اخل ��ارق ��ة
ل�ل�ط�ب�ي�ع��ة .وب��ال �ت��ايل ف�ل�ا ي�ن�ب�غ��ي �أن نبحث
فيها ع��ن تف�سريات مقنعة لطبيعة الأ��ش�ي��اء
والظواهر ،وال حتى لطبيعة اهلل .و�إمنا ينبغي
�أن نبحث فيها ع��ن (امل��وع�ظ��ة احل�سنة) التي
تهدينا �أخالقياً وتع ّلمنا كيف ينبغي �أن نعي�ش
ون�ت�ع��ام��ل م��ع الآخ ��ري ��ن .ف��ال��واق��ع �أن تب�شري
الأنبياء واحلواريني يهدف فقط �إىل الت�أثري
على عواطفنا وقلوبنا لكي ن�صبح م�ستقيمني
يف �سلوكنا ،و�أخالقيني يف تعاملنا مع بع�ضنا
بع�ضا .مما ي�ؤكد على نظرته للدين القائلة
ب� ��أ ّن ��ه ي� ��ؤم ��ن ل �ل �ن��ا���س ال �ب �� �س �ط��اء ال�ط�م��أن�ي�ن��ة
النف�سية التي ال ميكن �أن يجدوها يف �أي مكان
�آخر� .إنّ مقالة الالهوت ال�سيا�سي ل�سبينوزا ما
هي �إال (�صرخة) فكرية كربى يف وجه الزيجة
اخلبيثة على امل��دى (ال�ل�اه��وت /ال�سيا�سة).
لقد كانت ب�شكل �أو ب�آخر منطلقاً بارزاً م�شهوداً
يف امل�شهد الإن�ساين للدفاع عن حرية الفكر،
�أو ح��ري��ة ال �� �ض �م�ير وامل �ع �ت �ق��د� � ،ض��د ت�ع���ص��ب
الالهوتيني ورجال الدين� .إنّ ما تو�صل �إليه
�سبينوزا من �ضرورة ملحة لإخ�ضاع ال�سلطة
الدينية �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية املدنية يوقفنا

عند هاج�س �آخ��ر ب��ل وق��اع��دة فكرية فل�سفية
م�ه�م��ة ينبغي �أن نتتبعها ون�ت�ت�ب��ع ت��أث�يرات�ه��ا
يف واق�ع�ن��ا ال�ع��رب��ي ال �ي��وم وه��ي �أنّ م��ن يدعي
املعرفة� ،أيا كان �شكل هذه املعرفة بات ميتلك
“ال�سلطة” ب���س�ب��ب ال��رب��ط ال �ت��اري �خ��ي بني
ثنائية املعرفة احلقيقية ولكن اخلطر الأكرب
�أن ي��رت�ب��ط م�ف�ه��وم احلقيقية مب�ف�ه��وم احل��ق
وذلك حينما ترتبط تلك املعرفة (بفهم قا�صر
م�شوه للن�ص الديني) .حينها ي�صبح التعار�ض
ً
تعار�ضا م��ع الآل�ه��ة يف نظر
م��ع ه��ذه ال�سلطة
م��ن مي�ث�ل��ون ال���س�ل�ط��ة ،مم��ا ق��د ي�ترت��ب عليه
امتالك �صاحب ال�سلطة احلق يف ممار�سة ما
يراه �ضرور ًّيا لإحقاق “احلق” في�صبح العنف
واال��س�ت�ب��داد واال��ض�ط�ه��اد و�أ��ش�ك��ال�ه��ا م�شاريع
م �� �س��وغ��ة ،ب��ل وت �غ��دو ه��ي امل ��ول ��ود الأه� ��م من
مواليد تلك الزيجة اخلبيثة.
�إن كتاب �سبينوزًا وبح�سب مطارحة �صالح
جن ��ده ي�ل�ع��ب ع �ل��ى ن��اح�ي�ت�ين ب ��ارزت�ي�ن الأوىل
ماثلة يف النقد التف�صيلي لعلم �أ�صول الدين
(�أو علم ال�لاه��وت) وذل��ك يتجلى م��ن خالل
التف�سري العقالين ال��ذي قدمه �سبينوزا عن
ال �ك �ت��اب��ات امل �ق��د� �س��ة وال� ��ذي ي �ه��دف ب��ال��درج��ة
الأوىل �إىل ب �ل��ورة ن��وع الأخ�ل�اق االجتماعية
ال �ت��ي جت � ِّن��ب ال �ب �� �ش��ر ال �� �ص��راع��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة
وامل��ذه�ب�ي��ةّ � .أم ��ا م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ف�ه��و ي�ح��اول
الت�أ�سي�س لطالق تلك الزيجة بني الالهوت
وال���س�ي��ا��س��ة م��ن خ�ل�ال ��ص��ك ن�ظ��ري��ة ج��دي��دة
لل�سلطة ال�سيا�سية ،لأ�صلها ومرتكزاتها.
�إن ه��ذا ال�ك�ت��اب ي�شعل الهاج�س التاريخي
الدائم ليوقفنا عند الت�سا�ؤل :كم دفع مفكرو
�أوروبا من �أثمان يف حماوالتهم اجلادة لتفكيك
قنابل الأ�صولية امل�سيحية املوقوتة ،وحترير
العقول من ا�ستعمار الكني�سة .وهذا ما ن�شهده
اليوم وعرب عقود �سالفة يف جمتمعاتنا العربية
من �صراع مت�أ�صل ي�شتد عنوة مع الزمن بني
املثقفني والفال�سفة واملفكرين املجددين وبني
الت ّيارات واحلركات الإ�سالمية .التاريخ يقول
دائ ًما “لكي تفكر بحرية ينبغي �أن ترحل �إىل
اخلارج ب�شكل (مبا�شر) �أو (معنوي) على الأقل
و�إال ف���س��وف ت�ظ��ل خ��ا��ض�ع��ا ل�ل�أي��دوي��ول��وج�ي��ا
الأ�صولية املهيمنة على املجتمع من املهد �إىل
اللحد.
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