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تطور فلسفة الدين عبر التاريخ
مراحل
ّ
�أمين البيماين

�شهد العامل خالل الفرتة املن�صرمة حت ّوالت جذرية يف القيم واالجتاهات واملفاهيم بع�ضها لأ�سباب �سيا�سية و�أخرى اجتماعية وغريها اقت�صادية �أو ما �شابه .وقد
تغيات مهمة يف الفهم العام للدين بني ال�شعوب واملجتمعات والأفراد ،حتى كاد يخبو �أثر الدين نهائياً يف بع�ض املجتمعات وت�ضاءلت الثقة
رافقت تلك التح ّوالت ّ
به لوال حركات اال�ستنها�ض التي قامت بها بع�ض امل�ؤ�س�سات الدينية ال�سيما امل�سيحية والإ�سالمية والتي حاولت جتديد الدين من حيث املفهوم العام و�أفكاره وقيمه
وجتديد الثقة به والقيام بحركات الإ�صالح الديني داخل املجتمعات وبني الأفراد .وهذا ما نناق�شه اليوم يف مقال حممد بو هالل واملن�شور يف جملة التفاهم بعنوان:
«تفكري الفال�سفة والالهوتيني يف الدين �أو فل�سفة الدين».
�إن تلك الثورة التي قامت بها امل�ؤ�س�سات الدينية كانت ال�سبب
الرئي�سي يف ظهور ما يطلق عليه بفل�سفة الدين ،و�سوف
نتحدّث عن فل�سفة الدين وتط ّورها عرب فرتات خمتلفة
من التاريخ من خالل العنا�صر الأربعة التالية:
 .1فل�سفة الدين عند الفال�سفة القدماء:
�إنَّ مما �أثار اجلدل يف فل�سفة الفيل�سوف ال�شهري �أر�سطو هي
م�س�ألة الوجود والت�صنيف الطبيعي للظواهر ،حيث ُعرِف
هذا العلم عند �أر�سطو حول م�س�ألة املوجود بعلم (ما وراء
الطبيعة) �أو امليتافيزيقا .و�أثار الفال�سفة والعلماء من بعد
�أر�سطو اجلدل والنقا�شات حول ما يق�صده �أر�سطو مبفهوم
(امليتافيزيقا) .ف�أ�شارت ُث ّلة منهم �أمثال دوهيم وجل�سن
وريكور �أنّه نف�س العلم الذي تعددت ت�سمياته عند �أر�سطو
بعلم الثيولوجيا �أو الفل�سفة الأوىل �أو ف�سلفة موجود
املوجود� .أما هايدغر ف�أ�شار �إىل �أنَّ ميتافيزيقا �أر�سطو
�أنتجت ثالثة علوم عقلية ت�شرتك يف مفهوم اجلوهر �أو
جوهر املوجود �أو املوجود الأكرث فع ً
ال ومتاماً ،وهذه العلوم
العقلية هي :الثيولوجيا (اهلل) ،الكو�سمولوجيا (الكون)،
ال�سيكولوجيا (النف�س).
وجاء من بعدهم �أوبنك الذي فنّد ودح�ض فكرة ونظرية
�أن امليتافيزيقا من �إنتاج �أر�سطو؛ بل قال �إنّه مل يكن لها
مكان �أ� ً
صال يف ت�صنيفاته ،وا�ستند �إىل �أد ّلة �إ�سقاط ال�ش ّراح
القدامى للميتافيزيقا الأفالطونية على امليتافيزيقا
الأر�سطية ،وكذلك عدم تط ّرق �أر�سطو �إىل الثيودولوجيا
يف كتابه (ما وراء الطبيعة) �إال يف جزء ثانوي من الف�صل
الثاين من الكتاب.
و�شخ�صياً �أرى �أن الثيولوجيا (علم الإلهيات) كان حموراً
�أ�سا�سياً يف فل�سفة �أر�سطو رغم تفنيد �أوبنك للأمر ،وذلك لأنّ
فل�سفة �أر�سطو كانت قائمة يف املقام الأول على فل�سفة الدين
واخلطاب الديني واملوا�ضيع املتع ّلقة بالدين والروحانيات
يعب عنه مبفهوم (الثيولوجيا).
والإله والذي ّ
 .2فل�سفة الدين عند علماء امل�سلمني:
كانت بدايات فل�سفة الدين مع ر�سالة �أبي يو�سف الكندي
يف الفل�سفة الأوىل ( 252هـ) ثم تبعه الفارابي ( 339هـ)

مع م�ؤلفه �إح�صاء العلوم ،وت ّوجه �أ�شهر فال�سفة الإ�سالم
على الإطالق وب�إ�شادة العديد من امل�ؤ ّرخني الفرن�سيني
والإ�سالميني وهو ابن �سيناء يف كتابه �إلهيات ال�شفاء
( 428هـ) .ولكن يجب الأخذ يف االعتبار �أنّ فل�سفة العرب
وامل�سلمني كانت حمكومة بالظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية �آنذاك ،ناهيك عن تل ّوث الفل�سفة الأر�سطية
و�ضياع جزء كبري منها ب�سبب انتقالها من لغة �إىل �أخرى،
ومن ثقافة �إىل �أخرى ،ومن �شعب �إىل �آخر ،ففقدت جزءا
من معناها احلقيقي فيما يعرف بـ (Language
.)Barrier
وقد كانت فل�سفة ابن �سيناء فل�سفة ربوب ّية يف املقام الأ ّول،
حيث اعترب �أنّ معرفة اهلل هي غاية هذا العلم ،و�أ�شرف منها
مرتبة الربوب ّية ،والأقد�س منهما اجلزء الذي �أطلق عليه
(الإلهيات) ،وهو نف�س م�صطلح علم (الثيولوجيا) الذي
انتهجه �أر�سطو يف فل�سفته القدمية.
وجاء ابن ر�شد م�ؤ ّكداً على ابن �سيناء يف جوهر الفل�سفة
الإ�سالمية ب�أنّ االهتمام الكبري بالإلوهية والإلهيات
ومعرفة اهلل �سببه املكانة املركزية خلالق هذا الكون ومد ّبر
�ش�ؤونه ،وجميع املوجود والوجود منه هلل �سبحانه عز وجل،
رغم ذلك �أرى من مالحظتي ال�شخ�صية �أن ابن ر�شد قد
بالغ كثرياً يف الفل�سفة مما �أفقده املعنى احلقيقي للف�سلفة
الإ�سالمية يف بع�ض املوا�ضع ،ولكن رغم ذلك ال ننفي
�إ�ضافته الكبرية لإ�سهامات ابن �سيناء والكندي والفارابي
وغريهم من علماء امل�سملني وفال�سفته يف جمال فل�سفة
الدين الإ�سالمي.
 .3فل�سفة الدين عند علماء الكالم:
يتك ّون علم الكالم من مادة اال�ستدالل و�أداته ،وقد �أطلق
املتك ّلمون م�صطلح (جليل الكالم) على امل�سائل التي هي
�أ�صل اعتقاد امل�سلم ،والذي يثبت تلك امل�سائل �أطلقوا عليه
ّ
ويو�ضح هذا الزوج الإ�صطالحي
م�صطلح (رقيق الكالم)،
املرونة والقدرة على التعبري عن تفا�ضل امل�سائل الكالمية
ح�سب تع ّلقها باملوجود الأ�سمى وهو اهلل عز وجل.
وقد ذكر ابن خلدون يف مقدّمته ال�شهرية كيف �أنّ الأ�شاعرة

اهت ّموا يف علم الكالم بق�ضايا النظر واال�ستدالل ،و�أوردها
�إىل امل�صنّفات الكالمية التي تتحدّث عن اهلل و�صفاته
و�أفعاله .واتّخذ الأ�شاعرة كذلك مقولة «املعلوم املوجود»
مبد�أ للتفكري ،والباب الذي دخلوا منه �إىل ق�ضايا �أ�سا�سية
ومنها الألوه ّية ،حيث �أق ّروا �سمعاً وب�صراً بوجود اهلل من
خالل كالم الر�سل وتعاليم ال�شرع قبل ا�ستداللهم على
وجوده عق ً
ال.
ويذهب بنا هذا املذهب �إىل �أنّ الأ�شاعرة ينظرون �إىل
املوجود من منظور �إلهي بحت �س ّموه (علم اهلل) ،والذي
�سمح يف النظر مبقاربة املوجود من جهة كونه معلوماً ،وقد
�س ّوغ هذا امل�أخذ يف التفكري �أن يخلط املتك ّلمون بني امل�سائل
الإلهية والطبيعية ،ولكنه كذلك �ساعد على �إظهار تف ّوق
علم الكالم على الفل�سفة من خالل و�ضع املعلومات فوق
املوجودات ،والذي �أ ّكده اجلرجاين ب�أنّ املعلوم يف علم الكالم
يتناول �أ�شرف و� ّ
أجل املعلومات التي هي �صفات ذاته تعاىل
و�أفعاله.
 .4فل�سفة الدين احلديثة:
كان للإكراهات ال�سيا�سية واالجتماعية وخا�صة يف القرون
الثالثة الأخرية الأثر الكبري يف فل�سفة الدين احلديثة
بانفتاح غري م�سبوق على مو�ضوع (ما الدين؟) ،وبالتايل
تعددت اجتاهات التفكري والأ�سئلة مثل :هل هناك �إله واحد
�أم عدّة �آلهة؟ وهل اهلل قدمي �أم حديث؟ وهل لأد ّلة وجود اهلل
قيمة علمية �أو فل�سفية حديثة؟ وكيف ميكن �أن نربط بني
خري ّية اهلل (حمب للخري) و�شيوع ال�شر وانت�شاره يف العامل؟
وبالتايل ف�إنّ فل�سفة الدين احلديث تتناول هذه الق�ضايا
تناو ًال م�ستلهماً من املدار�س الفل�سفية احلديثة �أمثال كانط
وهيجل .وهنا �أي�ضاّ نذكر فل�سفة الدين الوظائفية حيث
ُت ِل ُّح هذه الفل�سفة على تق�سيم الدين ح�سب نتائجه وثماره
و�آثاره ولي�س بنا ًء على قيمته املعرفية والإن�سانيةّ � ،أما
فل�سفة الدين التحليلية فتتم ّثل يف الفكر الذي يع ّد الدين
�أ�سا�ساً للإن�سان ،وحتليل العقائد الدينية واملفاهيم وفقاً
يعب عنه و ُي�شري �إليه.
للخطاب الديني الذي ّ
albimani92@hotmail.com

