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فلسفة الدين في الفكر العربي
هنية ال�صبحية
على الرغم من املحاوالت التي يبذلها املتخ�ص�صون يف �سياق فل�سفة الدين �إال �أنها ال تتجاوز ع�شرة م�ؤلفات و�أغلبها مفاهيمية ،حيث ال تزال فل�سفة الدين تخلط بالفل�سفة الدينية.
و�إما �أن تخلط بالعلوم الإن�سانية واالجتماعية يف الدين ،التي تتمثل يف علم النف�س الديني وعلم االجتماع الديني و�أنرثبولوجيا الدين ،و�أحيانا ما يكون اخللط بني فل�سفة الدين وعلم
الكالم .هذا ما ناق�شته ندوة املركز الدويل لعلوم الإن�سان واالحتاد الفل�سفي العربي يف مدينة جبيل بلبنان التي خل�صها �أ�ستاذ فل�سفة الدين والفل�سفة ال�سيا�سية احلديثة بجامعة احل�سن
الثاين بالدار البي�ضاء حممد ال�شيخ ،وقد احت�ضنت جمموعة من املفكرين والأ�ساتذة واملهتمني بفل�سفة الدين ،وت�سليط ال�ضوء عليها يف مقاله  -املن�شور «مبجلة التفاهم»  -حتت عنوان
«�أين نحن من فل�سفة الدين؟».
ت�شري املعطيات التاريخية �أن الفكر العربي يفتقر �إىل مبحث
تاريخي ملفاهيم فل�سفة ال��دي��ن؛ حيث ال يوجد تاريخ عربي
ن��اق����ش امل���ص�ط�ل�ح��ات وامل �ف��اه �ي��م ال�ع���ص��ري��ة ب �� �ص��ورة وا��ض�ح��ة
ومتينة ،بحيث يبحث عن امل�صطلحات ال�سيا�سية واالجتماعية
املتعلقة بتجربة التاريخ االجتماعي امل�ستخدمة يف الدرا�سات.
وينبه ال�شيخ �إىل �أنه يوجد خلط يف العامل العربي بني فل�سفة
الدين والفل�سفة الدينية ،وي�شري �إىل �أن كل �إنتاجات العرب
فل�سفات دينية مبختلف �أ�شكالها ،و�أن عليهم ت�أ�سي�س مبحث
فل�سفي للدين ق��ائ��م على تو�ضيح م�سائل ال��دي��ن التو�ضيح
ال�ف�ح���ص��ي ال�ن�ق��دي ب�ح�ي��ث ي��راع��ي ه ��ذا ال�ف�ح����ص �أخ�لاق�ي��ات
ف�ل���س�ف��ة ال ��دي ��ن وامل�ت�م�ث�ل��ة يف ك��ون�ه��ا م�ب�ح�ث��ا ي�ن�ف�ت��ح ع�ل��ى كل
املعارف ،بالإ�ضافة �إىل كونها ملزمة ب�أن تراعي مبد�أ احلياد
القيمي يف كل الأديان .وعليه فقد �أ�شار ال�شيخ �إىل �أن الرتاث
العربي لديه حماوالت يف فل�سفة الدين ،كتجربة ابن كمونة
يف كتابه (تنقيح الأبحاث للملل الثالث)� ،إال �أنه نبه �أن هذه
التجربة خلطت بني فل�سفة الدين والالهوت الفل�سفي ،كما
�أو�ضح �أنها ظهرت يف نهاية القرن الثامن ع�شر يف ظل احلروب
الدينية والتعددية التي كانت يف الغرب ،ودور ذلك يف �إن�شاء
فل�سفة ال��دي��ن عند ت�لام��ذة ك��ان��ط �إىل �أن �أ�صبحت م��ن �أه��م
املباحث الفل�سفية الغربية.
وي��ذك��ر الأ� �س �ت��اذ �أدي ��ب �صعب �شيخ فل�سفة ال��دي��ن يف ال�ع��امل
ال�ع��رب��ي ب ��أن امل�ن�ه��ج ال�ن�ق��دي واحل� ��وار ال��دي�ن��ي ي�ت�م��رك��ز ح��ول
ال��دع��وة �إىل التفكري ال�ن�ق��دي ال�ت��ي حتتل امل�ساحة الأك�ب�ر يف
تاريخ الإن�سانيات املختلفة منذ ع�صر النه�ضة �إىل يومنا هذا،
ومتثلت �أب��رز العنا�صر املكونة لهذا التفكري يف بناء املعارف
والأح�ك��ام وامل��واق��ف والقيم على العقل .و�أن��ه على الرغم من
اجل�ه��ود التنويرية �إال �أن احل��اج��ة �إىل النقد ال زال��ت قائمة
وم�ستمرة ،و�ضرورة ملحة؛ خل�شية �أهل الدين من الفل�سفة
ومن التفكري الفل�سفي النقدي ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة البحث
عن منهج غري تقليدي وغري غائي لفهم خمتلف الأديان الذي
ينقلنا من املقارنة بني الأديان مقارنة قائمة على املفا�ضلة �إىل
مقارنة و�صفية تعتمد وتركز على وحدة الأدي��ان؛ باعتبارها
الأمن��وذج احل��واري الذي يختاره امل�ؤمن� ،إذ ال يجوز �أن يكون

الإميان الديني دافعا للحروب الأهلية والقومية؛ لأن الدين
حمبة و�سالم وت�سامح.
كما �أ�شري �إىل جتربة عبداجلبار الرفاعي �صاحب مو�سوعة
فل�سفة الدين ورئي�س حترير جملة ق�ضايا �إ�سالمية التي تعنى
بفل�سفة الدين وت�أويالته� .إذ يعتقد الرفاعي �أن فل�سفة الدين
فر�صة للخروج من الفكر الداع�شي .كما �أو��ض��ح �أن مفارقة
العقل ببث �شجون وحديث يقرتب من القلب والروح �أكرث منه
من العقل واملنطق ،حتى و�إن كان متم�سكا بنزعة فل�سفة الدين
نحو ال�ش�أن العقلي .حيث قادته هذه الفكرة �إىل احلديث عن
الدين الأنطولوجي والدين الأيديولوجي .فالإن�سان ي�شعر
باجلوع يف روحه وهذه الروح بحاجة لإظمائها فيتم �إظما�ؤها
مبا يعرف بالظم�أ الأنطولوجي وال��وج��ودي ،وميكن �أن يعرب
ع�ن��ه يف اف�ت�ق��ار ال �ف��رد �إىل م��ا ي�ظ�م��يء وج� ��وده .وه�ن��ا يو�ضح
ال��رف��اع��ي �أن ال��دي��ن لي�ست مهمته مهمة �أي��دول��وج�ي��ة و�إمن��ا
مهمة �أنطولوجية ووج��ودي��ة لإرواء الظم�أ ال��وج��ودي ال��ذي
يحتاجه الفرد.
وا� �س �ت �ع��ر���ض حم �م��د امل ��زوغ ��ي ال� �ف ��رق ب�ي�ن ت �� �ص ��وره ال��دي �ن��ي
وت���ص��ور ك��ل م��ن ع��زم��ي ب���ش��ارة ومقابلته ب�ين ك�ت��اب��ه اجل��دي��د
(حتقيق ما الإحل��اد يف مقولة) وكتاب عزمي ب�شارة (الدين
يف العلمانية) ومقابلته بنقد الدين عند الفال�سفة الأنواريني
دولباخ منوذجا والدفاع عنه بالطريقة التفهمية عند هيجل.
وي��رى امل��زوغ��ي �أن عزمي ب�شارة �سعى لنقد حم��اوالت دح�ض
الدين والتي تعترب دح�ضا تنويريا فقط ،فالظاهرة الدينية
جمموعة م��ن الأي��دول��وج�ي��ات واخل��راف��ات حت��اول ال��دف��اع عن
املنظومات العقيدية ح�سب ت�صور كانط ،على غ��رار املاديني
الذين يرون �أن الدين ن�سق �أ�سطوري وخرايف غر�ضه الهيمنة
على العقول� .إال �أن ب�شارة قام بالرد عليهم و�أ�ضح ب�أنها غري
جمدية؛ لإنها متنعنا من درا�سة الدين على اعتباره ظاهرة
اج�ت�م��اع�ي��ة ،ج��ازم��ا �أن ال��دي��ن لي�س جم�م��وع��ة م��ن الأب��اط�ي��ل
بل ميثل ظاهرة اجتماعية ال ميكن اال�ستغناء عنها لكونها
م��رت�ب�ط��ة ب��الإن �� �س��ان ،ك�م��ا �أ� �ش��ارع��زم��ي ع�ل��ى � �ض��رورة حت�صني
الدين �ضد العقل واالعتقاد يف ملكية روحيته ومتجيد الإميان
الديني على �أنه ال�سبيل الوحيد لتحقيق االمتالء واالعتقاد

يف وجود عقل مدبر .واحلقيقة التي �أراد ك�شفها املزوغي هي
جعل علم االج�ت�م��اع يف خ��دم��ة ال��دي��ن م��ؤك��دا على �أن الدين
مي�ل�أ الب�ؤ�س ال�ف��ردي ويقدم للم�ؤمن التعليل الأنطولوجي
وال��وج��وي ب���ض��رورة تقبل ال��وج��ود ،وه�ن��ا يت�ضح �أن امل��زوغ��ي
يتبنى �أطروحة دولباخ التي ت�شري �إىل �ضرورة تخلي�ص الفرد
من الهلو�سات الدينية امل�ستخدمة لإرهابه وترويعه.
ون��اق����ش الأ��س�ت��اذ حم�م��د امل�صباحي م��ن امل�غ��رب ق�ضية �أوج��ه
التقابل بني الدميقراطية والإ�سالم ال�سيا�سي ،حيث �أن لكل
دين �سيا�سة �سواء كانت ظاهرة �أم كامنة ،حتى و�إن تعاىل الدين،
فال بد له �أن يهتم بتدبري �ش�ؤون النا�س ،باعتبار �أن الدين ميثل
م�شروع تنظيم جديد للحياة ال�سيا�سية لأي جمتمع ،وعليه
ف�إن هنالك خم�سة �أوجه للتقابل بني الدميقراطية والإ�سالم
ال�سيا�سي� ،أولها �أن �أه��م ما مييز الإ��س�لام ال�سيا�سي اعتقاده
يف �إمكانية بناء ال��دول��ة على ح��ق مطلق بالرغم �أن الإمي��ان
املطلق يتعار�ض م��ع ال�سيا�سة ،ثانيها �أن الإ��س�لام ال�سيا�سي
يريد �إخ�ضاع ال�سيا�سة �إىل املعايري الفقهية وهذا ي�ؤثر على
م�صادرة احل��ري��ات التي متثل الأ�سا�س الدميقراطي .ثالثها
�أن الإ�سالم ال�سيا�سي ينا�شد باملعقولية ،ويف املقابل يبتعد عن
العقالنية التي تعترب �أ�سا�سا من �أ�س�س الدميقراطية .رابعها
أ�ن��ه ال بد و�أن يتم احل��وار الدميقراطي والعقالين يف ف�ضاء
حمايد ،حيث �أن الإ�سالميني املت�شددين ال ي�ؤمنون باحلياد،
والإ� �س�لام ال�سيا�سي يريد ت�صورا دميقراطيا ب�لا علمانية؛
العتقادهم �أن العلمانية تهدد الدين .و أ�خ�يرا �ضرورة �إل��زام
الدميقراطيني بالثقافة بينما الإ�سالميون يعادون الثقافة،
فيلج�ؤون �إىل تهمي�ش احل�ي��اة الثقافية وت�صحريها .وجمع
امل�صباحي يف نقا�شه ب�ين ت�شا�ؤمية العقل وتفا�ؤلية القلب،
حيث اعترب احتكاك الإ�سالم ال�سيا�سي باملعرتك ال�سيا�سي من
�ش�أنه �أن ي��ؤدي �إىل االع�تراف واالنفتاح على واقع التحديات
املعقدة واملت�شابكة.
كل ذلك ميثل مقتطفات من الفكر العربي يف فل�سفة الدين،
ف�ضرورة االهتمام بالفل�سفة ب�شكل عام وفل�سفة الدين ب�شكل
خ��ا���ص م��ن خ�لال احل ��وارات العلمية� ،ستغني احل�ق��ل املعريف
والعلمي الفل�سفي.
heenosaid@gmail.com

