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 (3881-3881ن. لمرسام لودفغ زايتز )ااإليمان والعقل مّتحد
 

 
ين؟  أيُّ عقالنيٍَّة ممكنٍة لمدِّ

 مقاربة مسيحيَّة
 األب صالح أبوجوده اليسوعيّ 

 

 ِدٌٍن، وآخُر دٌٌَِّن ال َعمَل لَه" إثناِن أهُل األرِض، ذو َعمٍل بال"

 )أبو العالء المعّري(

 

 

مة  مقدِّّ

ًّ الٌبنتز عن إشكالٌٍَّة ال  تزاُل راهنة، عندما لاَل إنَّ فً خضّمِ عصِر األنوار، عبَّر الفٌلسوُف األلمان

ٌِن والمؤمِن فً نهاٌِة األمِر  ةَ اإلٌمان وحرارته. فما ٌمثُِّل خطًرا على الدِّ ٌِن ٌفوُق أهمٌَّةً لوَّ نوَر العمِل فً الدِّ

                                         
   بيروت -، وأستاذ محاضر في جامعة القّديس يوسف المشرق  دارمدير. 

تين في الّسنة عن دار المشرق   مجمَّة إلكترونيَّة تصدر مرَّ
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ٌن، بل إنَّه إهانةٌ له هو غٌاُب العمِل أو المعرفِة عن هذا المعتَمَد؛ إذ هذا الغٌاُب ٌؤدّي إلى اضمحالِل الدِّ
(ٔ)

. 

تكمُن اإلشكالٌَّةُ فً أنَّ العمالنٌَّةَ كما ُعبَِّر عنها منذ عصِر األنواِر تَفهُم الحمٌمةَ بصفتها بنٌةً عمالنٌَّةً ٌمكُن 

ًّ باستحالِة العمِل البشرّي أْن ٌلَج  إدراَن كّلِ جوانبِها من خالِل المبادِئ المنطمٌَّة. لذا، فإنَّ تسلٌَم العمِل الدٌن

األمُر الذي ٌُبرُز مركزٌَّةَ الوحً فً  –املة، وبالتالً عدم لدرتِه على وصفها وصفًا موضوعًٌّا الحمٌمةَ الك

ٌمثُّل مسلَّمةً العمالنٌّة. ٌُضاُف إلى الناحٌِة العمائدٌَِّة اإلشكالٌَِّة هذه، أنَّ الخبرةَ  -اإلٌماِن وتفّولَهُ على العمل

دٌنٌَّة، تَخرُج هً أًٌضا عن معاٌٌِر المبادِئ المنطمٌَّة، وتبدو بالتالً الدٌنٌَّةَ نفَسها بصفتها شعوًرا أو حماسةً 

العمالنٌَّة. نجدُ أنفَسنا إذًا، من جهة، إزاَء عمالنٌٍَّة لائمٍة على مبادَئ منطمٌَّة؛ ومن جهٍة ثانٌة، إزاَء عمائدَ ال 

ا كانت نشأةُ عمالنٌَِّة األنواِر مرتبطةً  تتجاوُز حدودَ الالعمالنٌِّة، وخبرةٍ روحٌٍَّة ال تخضُع لمماٌٌس العمل. ولـمَّ

ٌن، ولد نُِسبَت إلٌه أسباُب التخلِّف والظلِم والجهِل واالستبداِد والتعّصب، فإنَّ المواجهةَ  بنظرةٍ ظالمٌٍَّة إلى الدِّ

 تكتسُب طابعًا حادًّا ومصٌرًٌّا.

لا   بين الالهوتِّ العقائدّي والالهوتِّ الفلسفيّ  - أوَّ

، نجدُ أنَّ موالَف الالهوتٌٌِّن، بالرغِم من اختالِف مناهِجِهم، إذا نظر ًّ ِ المسٌح ًّ نا إلى الحمِل الالهوت

ته فلسفةُ األنواِر  وال سٌَّما فً ما خصَّ البحَث عن حججِ اإلٌمان العملٌَّة، لم تتجاوز بالكامِل حدودَ ما سمَّ

ى صلٍة بنشأةِ الالهوِت وتطّوِره. ففً العصوِر األولى، زمَن الحمًا بــ"الالعمالنٌَّة". وال شنَّ فً أنَّ األمَر عل

اتّهاماِت المفّكرٌَن الوثنٌٌَّن العمائدَ المسٌحٌَّةَ بالالعمالنٌِّة وحتّى بالسخٌفة، اتَّخذْت كتاباُت الالهوتٌٌِّن نزعةً 

اٌِة األمر، بانطواِء اإلٌماِن على دفاعٌَّةً عمالنٌَّة، ولكنَّها لم تتجاوز حدودَ الالعمالنٌَّة، أي سلََّمت، فً نه

-٘٘ٔعناصَر تفلُت من لدرةِ العمِل على إدراكها. وعلى سبٌل المثال، بالرغِم من أنَّ طرطلٌانُس )حوالى 

ب.م( ٕٓٗ
(ٕ)

َر العمٌدةَ المسٌحٌَّةَ عمالنًٌّا، وٌُبرُزها  َ إلى المنطِك والفلسفِة لٌبّرِ ، أبا المسٌحٌَِّة الالتٌنٌَّة، لجأ

ًّ فً حمِل اإلٌمان. فاإلٌماُن، فً  حاملةً  الحمٌمةَ الكاملةَ عِن هللا، فمد حرَص على إظهاِر حدوِد التفكٌِر الفلسف

نهاٌِة المطاف، غٌُر معموٍل فً نظره، ولهذا السبِب عٌنِه فهو ٌؤمن. تبمى لاعدةُ اإلٌماِن والخبرةُ الروحٌَّةُ، 

تكمُن الصعوبةُ بالعمِك فً استحالِة التوفٌِك بٌن اإلٌماِن بصفتِه  بالتالً، فً أساِس بنٌانِِه الفكرّي. ولكن أال

طرٌمةَ حٌاةٍ تحفُِّزها التَّموى والحماسةُ الدٌنٌَّة، وضرورةِ تفسٌِره تفسًٌرا عمالنًٌّا؟ إنَّ االنطالَق من لاعدةِ 

خارًجا عن عناصِر تلن  اإلٌماِن نفِسها بصفتها تسلًٌما بما هو غٌُر معمول، جعَل مَن التفكٌِر فً اإلٌمانِ 

 الماعدةِ أمًرا مرفوًضا.

ب.م.( عن طرطلٌانُس كثًٌرا فً مماربتِِه اإلٌماَن  ٕٗ٘/ٖٕ٘-8٘ٔ/8ٗٔلم ٌختلْف أورٌجانُس )

مماربةً عمالنٌَّة، إذ إنَّ الفلسفةَ عنده خادمةُ الالهوت. فمد نظَر إلى سائِر المدارِس الفلسفٌَِّة انطاللًا من لاعدةِ 

والكتاِب الممدّس، باستمالٍل تاّم عن أّيِ نظاٍم فكرّيٍ آخر اإلٌمانِ 
(ٖ)

. بل إنَّ كلَّ فلسفة، فً نظره، وإن تماطعت 

ًّ عِن الحمٌمِة  فً بعِض تعالٌِمها والمسٌحٌَّةَ، تبمى غٌَر وافٌة، وتحتاُج إلى أن تبحَث فً اإلٌماِن المسٌح

سَّسِة على محبَِّة هللا. وفً نهاٌِة المطاف، شأَن غالبٌَِّة الالهوتٌٌَّن الكاملِة التً تتوُق إلٌها، وتحدٌدًا الحمٌمِة المؤ

                                         
(1)

 Cf. G. W. Leibniz, Theodicy. Essays on the Goodness of God, the Freedom of Man and the Origin of Evil, 

Fifth printing 1996, Routledge & Kegan Paul Limited, London. 
(2)

 Cf. R.E. Roberts, The Theology of Tertullian; 

ttp://www.tertullian.org/articles/roberts_theology/roberts_13.htmh 
(3)

 Cf. Henri Crouzel, Origène et la philosophie, Aubier, Paris, 1962. 

http://www.tertullian.org/articles/roberts_theology/roberts_13.htm
http://www.tertullian.org/articles/roberts_theology/roberts_13.htm
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، ال ٌثُك أورٌجانُس بالفلسفِة بصفتها طرٌمًا إلى معرفِة الحمٌمِة مستملَّةً  ًّ الذٌن أرَسوا ركائَز اإلٌماِن المسٌح

الكتابِّ وًرا فً التمدِّم بسبِر مكنوناِت عن التسلٌِم المسبِك بماعدةِ اإلٌمان، وإْن رأى أنَّ لها لٌمةً ثمافٌَّةً ود

 .المقدَّس

ِ إزاَء اتِّهاماٍت وصفتْهُ بالخرافِة والبربرٌَّة، رأى أوغسطٌنُس، فً  ًّ فً سٌاِق الدفاعِ عن المعتمِد المسٌح

ًَّ فً مسألِة اإلٌماِن ٌعنً أنَّ اإلٌماَن ٌسعى إلى التعم   ك فً المرِن الرابع المٌالدّي، أنَّ البحَث العمالن

مضمونه. وبكالم آخر، ٌعنً اإلٌماُن التفكٌَر الموافَك إٌَّاه
(ٗ)

. ولكنَّ هذا العمَل لٌس نتٌجةَ العمِل بل اإلرادة. 

ذلن أنَّ اإلٌماَن ٌفترُض االلتزاَم باإلٌماِن باهلل. وإذ اعتبَر أنَّ المدرسةَ األفالطونٌَّةَ خٌُر المدارِس الفلسفٌَّة، 

ز على أسباِب األمور وال على أسلوِب تحصٌِل المعرفِة فحسب، بل على دافعِ تنظٌِم الكوِن كما  ألنَّها لم ترّكِ

هو، فمد آَل به هذا األمُر إلى اعتباِر أنَّه لٌس على المرِء أن ٌكون مسٌحًٌّا لٌصبَح لدٌه فهٌم عِن هللا. غٌَر أنَّ 

إلى الفلسفة. فضالً عن ذلن، اعتبَر أوغسطٌنُس المسٌحٌٌَّن ٌمكنهم بلوُغ مثِل هذه المعرفِة من دوِن لجوئِِهم 

دَ استخداَم العمِل فً اإلٌماِن هً الكنٌسةُ نفُسها، ولٌس األفراد.  أنَّ السلطةَ الوحٌدةَ التً ٌمكنها أن تحدِّ

نه فالكنٌسةُ هً الَحَكُم األخٌُر بشأِن ما ٌمكُن البرهاُن عنه وما ال ٌمكُن البرهاُن عنه، وما ٌمكُن البرهاُن ع

من دوِن أن ٌستطٌَع جمٌُع المؤمنٌَن فهَمه. ولكن، بالرغِم من تشدٌِدِه على دوِر السلطِة الكنسٌَّة، فمد اعتمدَ أْن 

 ال ٌمكُن المرَء أن ٌفهَم هللاَ فهًما حمٌمًٌّا إْن لم ٌحبَّه.

ًّ المنتحِ  -ٓ٘ٙل )حوالى إتَّخذَ الالهوُت نزعةً جدٌدةً ُوِصفَت بالسلبٌَِّة مع دٌونٌسٌوس األرٌوباغ

ًّ المنتِحل أنَّ اللغةَ ال توفُِّر معلوماٍت عِن 5ٕ٘ م(، الذي تأثَّر بشدَّة باألفالطونٌَّة الجدٌدة. لمد اعتبَر األرٌوباغ

دُ وسٌلٍة للحفاِظ على غٌرٌَّتِه هللا، بل هً مجرَّ
(٘)

ةَ موانَع تحوُل دوَن لدرةِ العمِل  . وبالتالً، بدا وكأنَّ ثمَّ

 البشرّي على التفكٌِر فً الطبٌعِة اإللهٌَّة.

ة حمائَك 5ٕٗٔ-ٕٕ٘ٔإعتبر المدٌّس توما األكوٌنً ) م( أنَّ اإلٌماَن بالخالِص األبدّي ٌكشُف عن أنَّ ثمَّ

ٌِن  الهوتٌَّةَ تتجاوُز العمَل البشرّي. ولكنّه ادَّعى، فً الولِت عٌنه، أنَّه ٌمكُن المرَء أن ٌدرَن حمائَك بشأِن الدِّ

ى هذا بــ"الحمٌمِة المزدوجة": حمٌمةٌ أُولى ٌمكن  من دوِن إٌمان، وإْن كانت تلن الحمائُك غٌَر كاملة. ولد سمَّ

ًَّ أن ٌبلغها، وثانٌةٌ تتجاوُز بالكامِل لدرةَ العمِل البشرّي على اإلدران.  وال ٌرى األكوٌنً أيَّ البحَث العمل

تنالٍض فً هذا. غٌَر أنَّه أكَّدَ أنَّ أمًرا ٌمكن أن ٌكون صحًٌحا فً عٌِن اإلٌمان، وخطأً من وجهة نظٍر فلسفٌَّة، 

ولكن لٌس العكس بالعكس. وهذا ٌفترُض أنَّ غٌَر المؤمِن لادٌر على بلوغِ الحمٌمة، ولكن لٌس حمائُك اإلٌماِن 

السامٌة
(ٙ)

من نظرٌَِّة الحمٌمِة المزدوجِة هذه، ٌمٌُِّز األكوٌنً بٌن الالهوِت العمائدّي الـُموَحى الذي  . وانطاللًا

. ٌمكن هذا الالهوَت أن ٌستخدَم عناصَر  ًّ ِ أو الفلسف ًّ ٌفوُق بالٌمٌِن والكرامِة سائَر العلوم، والالهوِت العمل

إلٌمان. ولكن، على خالِف الالهوِت الـُموَحى، اإلٌماِن مبادَئ، وأن ٌدحَض االعتراضاِت التً تموُم بوجِه ا

 ٌمكنه أْن ٌضّل.

                                         
(4)

 Cf. Saint Augustin, On Christian Doctrine; http://faculty.georgetown.edu/jod/augustine/ddc.html 
(5) Cf. Pseudo Dionysius, Corpus Dionysiacum, letter IX; http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0450-

0525,_Dionysius_Areopagita,_Works,_EN.pdf 
(6)

 Cf. St. Thomas Aquinas, Summa Contra Gentils, 

http://www.catholicprimer.org/aquinas/aquinas_summa_contra_gentiles.pdf 

 

http://www.iep.utm.edu/pseudodi
http://www.catholicprimer.org/aquinas/aquinas_summa_contra_gentiles.pdf
http://www.catholicprimer.org/aquinas/aquinas_summa_contra_gentiles.pdf
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ةَ فائدةً لفلسفٍة عمالنٌٍَّة صرف فً  ًّ لم ٌجد، من جهة، ثمَّ وخالصةُ الموِل إنَّ تطّوَر الالهوِت المسٌح

ُر بصفتها نظاًما معرفًٌّا مستمالًّ داخَل ا لكنٌسة. لمد بمً حمِل اإلٌمان؛ ومن جهة ثانٌة، لم ٌترِن الفلسفةَ تتطوَّ

ًّ من دوِن مخرجٍ ٌتصالُح تماًما مع  ًّ ٌتأرجُح بٌن الالهوِت العمائدّي والالهوِت الفلسف الخطاُب الالهوت

 العمالنٌَّة.

 هل من مخرج ممكن؟ - ثانياا

التً أصدرها البابا ٌوحنّا بولس الثانً العام  اإليمان والعقلجاَء فً الرسالة البابوٌَّة بعنوان فً 

ها على اإلنسان. من هذا انتباهِ  فً تركٌزِ  الكبٌرُ  لها الفضلُ  المعاصرةَ  الفلسفةَ  أنَّ فً  "ال شنَّ  :998ٔ

 مذاهبُ  وأعمك. هكذا نشأتْ  أوسعَ  معرفةٍ  فً امتالنِ  هُ رغبتَ  ٌعّززُ  بالتساؤالتِ  المزدحمُ  العملُ  المنطلك، أخذَ 

 أنَّ  إالَّ )...(  والتارٌخ الثمافةِ  وساعدت فً تطوٌرِ  العلمِ  مجاالتِ  ها فً مختلفِ ثمارَ  أعطتْ  معمّدةٌ  ةٌ فكرٌَّ 

لةَ  اإلٌجابٌّةَ  النتائجَ   ةِ اإلنسانٌَّ  فً التحّري عن الذاتِ  ه المنهمنَ ذاتَ  هذا العملَ  تلهٌنا عن أنَّ  أالَّ  ٌجبُ  المحصَّ

اه. تتخطَّ  إلى حمٌمةٍ  وِص خإلى الش   اأٌضً  اال ٌزال مدعوًّ  هذا اإلنسانَ  عن أنَّ  ة، ٌبدو فً غفلةٍ حصرٌَّ  بطرٌمةٍ 

 مرتكزةٍ  ةٍ برغماتٌَّ  لمماٌٌسَ  اوٌمسً خاضعً  ةِ لالعتباطٌَّ  عرضةً  اإلنسانُ  ٌظل   ،بمعزٍل عن هذا المرجع

 على كلِّ  تُهٌمنَ  أنْ  ٌجبُ  التمنٌَّةَ  بأنَّ  زائفٍ  ٌمٌنٍ  ، وذلن من منطلكِ عطى االختباريّ ـمُ على ال اجوهرًٌّ 

شًء"
(5)

ِل من الرسالِة نفِسها تشدٌدًا على أولوٌَِّة الوحً بصفته . وفً االتِّجاِه عٌنه ، نجدُ فً الفصِل األوَّ

 . ًّ مصدًرا للحمائِك الخالصٌَِّة وأولوٌَِّة طاعِة اإلٌماِن بالمسٌح؛ وهذا ما ٌؤلُِّف اإلطاَر المالئَم للبحِث العمالن

 الروحٌَِّة على متطلِّبات العمالنٌَّة. وبالتالً، ٌبدو المٌُل جلًٌّا إلى تفضٌِل الطابعِ السرّي والخبرةِ 

 خاتمة

ً  المعاصُر عموًما إلى المحافظِة على حالِة الشدِّ التملٌدٌَِّة إزاَء العمالنٌَّة، إضافةً  ٌمٌُل الخطاُب الالهوت

. ولعلَّ  ًّ بعَض الجدٌِد ٌأتً إلى حالِة الشدِّ التملٌدٌَِّة التً تُثار طبٌعًٌّا بٌن الالهوِت العمائدّي والالهوِت الفلسف

من مٌِل بعِض التٌَّاراِت الالهوتٌَِّة إلى التحّرِر من متطلّباِت العمالنٌَِّة التً تبدو غٌَر مالئمٍة اإلٌمان، وإلى 

ًّ والتملٌدّي، وعن مواجهِة نمِد  ًّ الذي طبَع الالهوَت الوسٌط االبتعاِد، فً اآلِن نفِسه، عن األساِس المٌتافٌزٌم

ٌن، لصالحِ التركٌِز على الخبرةِ الروحٌَِّة المتَّصلِة بالضمٌِر والشعوِر وهبِة الذات. غٌَر العمالنٌَِّة ال تملٌدّي الدِّ

أنَّ هذا التوّجهَ ٌُعٌدُ طرَح اإلشكالٌَِّة التً أثارها الٌبنتز وذُكرت فً مطلعِ هذه الدراسِة أال وهً المخاطُر 

ٌِن ٌمابلها التً تحٌُك بخبرةٍ روحٌٍَّة تُغٌُِّب العمَل ب ِ التنوٌرّي. ولكن ٌبمى األمُل فً فلسفٍة للدِّ ًّ معناه العمالن

 الهوٌت مالئم، فتخلُك فسحةً تجَمُع فٌها حرارةَ اإلٌماِن والحبَّ واالستنارة.

                                         
 (7) https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html 

 


