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ياأتي كتاب فل�صفة الدين يف �صياق اهتمات ممعهد املعارف احلكمية التي 

مرجع  توفري  اإىل  الهادف  العمل  اإطار  يف  يندرج  وهو  تاأ�صي�صه،  منذ  لزمته 

بحثي يف جمال من جمالت املعرفة احلديثة ن�صبيًا. كما يهدف ن�رش الكتاب اإىل 

خر  فق املعريف على اأبعاد جديدة ت�صّجع على احلوار، وتف�صح املجال لالآ فتح الأ

ل من اأجل تطوير  مور، وت�صمح بامل�صاءلة والت�صاوؤ يته لالأ املختلف يف طرح روؤ

الفكر وت�صويب م�صاراته..

ومل يكن اختيار كتاب فل�صفة الدين اعتباطّيًا، فهو من جهة، كان وما زال 

وىل والطبعات التي تلته، اأحد اأهم املراجع يف جماله، ومن جهة  منذ طبعته الأ

لفه يعُد من اأبرز واأهم املفكرين الذين �صاهموا بفّعالية يف الت�صكل  اأخرى فاإن موؤ

املعريف لفل�صفة الدين. وهذا يحتم علينا اأن نقدم ولو باخت�صار نبذة عن اأهم 

لف، وفكرة عن اأبرز اأفكاره يف جمال فل�صفة الدين:   حمطات حياة املوؤ

اأ . جون هيك:

ولد جون هيك يف مدينة يورك�صاين Yorkshine )بربيطانيا( عام 1922 

اهتماًما  مبديًا  والطالع،  للبحث  حمبًّا  ون�صاأ  احلال.  متو�صطي  اأبوين  من 

وكانت  نيت�صه  قراأ  حيث  عمره،  من  مبكرة  مرحلة  يف  والدين  بالفل�صفة 

ال�صابعة  و�صوبنهاور وليبنت�س وبرتراند ر�صل وغريهم... ومل يكن قد جتاوز 

متهيـــــــد



II

ع�رشة من عمره.

التحق يف الثامنة ع�رشة من عمره بجامعة هول Hull لدرا�صة احلقوق عماًل 

بن�صيحة عّمه. لكن اأثناء درا�صته فيها مّر بحالة من ال�صياع الذهني والعاطفي 

ال�صديد، وخ�صع لتجربة روحية �صعر خاللها ب�صعادة كربى وبوجود »حقيقة 

�صامية«  �صارع بال�صتجابة لندائها، فاعتنق الربوت�صتانتية وقبلها بكل تفا�صيلها: 

العذراء،  من  املولود  بالبن  املتج�ّصد  له  الإ ي�صوع  جنيل،  لالإ اللفظي  لهام  الإ

 ...
�1(

ثم والذنب، القيامة اجل�صدية لي�صوع ن�صان بدمه من الإ املفتدي لالإ

اأّدى هذا التحّول الديني اإىل حتّول يف م�صار درا�صته، فانتقل عام 1941 

اإىل جامعة اأدنربغ لدرا�صة الفل�صفة، اإل اأن درا�صته انقطعت ملدة ثالث �صنوات 

للخدمة   1942 �صيف  يف  ُطلب  اإذ  الثانية،  العاملية  احلرب  اندلع  ب�صبب 

امل�صيحي  الدين  بتعاليم  التزامه  من  انطالًقا  ال�صالح  فرف�س حمل  الع�صكرية، 

مل  اأنه  غري   ،
�2(

احلرب عنف  مع  به  من  يوؤ ما  ان�صجام  بعدم  راأيه  عن  وتعبرًيا 

ّدي اإىل  ي�صتطع التهّرب من خيار احلرب ب�صكل كامل، بل فقط من العنف املوؤ

�صعاف وخدم فيها لفرتة ثالث  اإىل وحدة الإ رواح، فان�صم  الدمار وزهق الأ

�صنوات يف اأماكن خمتلفة من العامل. وبعد انتهاء احلرب عاد اإىل اأدنربغ ملتابعة 

اأنه  ، لكنه وجد 
ّ
جنيلي اإىل الحتاد الإ اأخرى  الفل�صفة فيها، وان�صّم مرة  درا�صة 

مل يعد ين�صجم معه. فقد دفعه ن�صوجه الفل�صفي والفكري لطرح اأ�صئلة كبرية 

حول كثري من روايات الكتاب املقد�س و»التناق�صات« املوجودة يف الن�صو�س 

لهي الالمتناهي مع عذاب اأبدي اُأِعّد لغالبية  جنيلية، اإذ كيف ين�صجم احلب الإ الإ

نه خمالف ملا ورد يف �صفر  الب�رش؟ وهل ميكن رف�س التطور البيولوجي فقط لأ

ه بخطورتها، ومل�س منهم نفوًرا   واأ�صئلة كثرية غريها �صعر زمالوؤ
�3(

التكوين؟

جنيلية لكنه بقي ع�صواً يف حركة  عند طرحها، فابتعد عن احلركة الطالبية الإ

)�1 انظر: جون هيك، التعددية الدينية قراءة م�صيحانية، جملة املحجة،العدد الثالث، ني�صان 2002، �س50.

)�2 امل�صدر نف�صه.

)�3 جون هيك، التعددية الدينية قراءة م�صيحانية، م. �س. �س52.
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جنيليني املحافظني. الإ

اأدنربغ بتفّوق، وح�صل على منحة درا�صية ملتابعة الدرا�صة يف  تخّرج من 

ميان والعتقاد«  جامعة اأك�صفورد حيث نال �صهادة الدكتوراه على اأطروحته »الإ

.
ميان واملعرفة«��� التي ن�رشت فيما بعد بعنوان »الإ

بعد اإكمال مرحلة الدكتوراه دّر�س ملدة ثالث �صنوات يف املعهد الالهوتي 

للرهبان بكلية و�صتمن�صرت، ثم انتقل للتدري�س يف ق�صم الفل�صفة بجامعة كورنيل 

برتبة اأ�صتاذ م�صاعد، ويف عام 1959 رحل اإىل نيوجر�صي يف الوليات املتحدة 

مريكية لتدري�س الفل�صفة امل�صيحية يف معهد برين�صنت للتعليم الالهوتي. الأ

انتقل يف عام 1967 اإىل بريمنغهام يف بريطانيا، والتحق بق�صم الالهوت 

مور. لقد راقب عن  يته لالأ قامته فيها تاأثري كبري على روؤ يف جامعتها التي  كان لإ

كثب اجلو العن�رشي الذي كان �صائًدا فيها، فرغم اأنها كانت مركزاً ل�صتقبال 

ب الديني والنظرة الفوقية  املهاجرين ومركزاً ل�صتيعاب الثقافات، اإل اأن التع�صُّ

الديني يف  ب  والتع�صّ العن�رشية  انت�صار  �صائدين يف جمتمعها. كما لحظ  كانا 

اأذهان الربيطانيني، مبا فيهم الكني�صة التي اأظهرت م�صتوى عاٍل من عدم الت�صامح 

ديان، فقد كان ُيفر�س على الطالب درا�صة تعاليم الكني�صة ب�رشف  جتاه باقي الأ

�رًشا على عدم  الواقع موؤ �صلي. راأى يف هذا  النظر عن ديانتهم ومعتقدهم الأ

نكليكانية، فعمل بجهد لتغيريه،  احرتام املعتقدات الدينية خارج الكني�صة الأ

لفاته... ومن ذلك احلني اأ�صبح  من خالل ن�صاطه الجتماعي وحما�رشاته وموؤ

ديان والعاملني على بلورة فكرة التعددية الدينية التي  من دعاة احلوار بني الأ

ب الديني الذي �صهد منوذًجا منه يف  ق�صد من خاللها مواجهة م�صكلة التع�صّ

برمنغهام.  

مهنته  على  طغى  واهتمام  م�صرية  بداية  اإل  برمنغهام  يف  ن�صاطه  يكن  ومل 

John Hick: An Autobiography، p. 68. �1(
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ن  كاأ�صتاذ يف فل�صفة الدين، وواحد من اأهم املنّظرين للتعددية الدينية. وهو الآ

ميان العاملي.  ي�صغل نائب رئي�س اجلمعية الربيطانية لفل�صفة الدين وجممع الإ
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لــــــــه: الكري�صتولوجيا يف ع�رش التعددية جمازيــــــــة جت�ســـد الإ

ب . اأهم اأفكاره يف فل�سفة الدين:

رغم البداية الدينية حلياة جون هيك وان�صغاله بالق�صايا الالهوتية، فاإنه مل ينل 

�صهرته كالهوتي، بل كفيل�صوف دين ترك اأثًرا كبرياً على امل�صائل الالهوتية، 

وال�صّكاكني  الهراطقة  خانة  يف  بع�صها  و�صعه  جديدة  طروحات  فيها  وقّدم 
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نذكر منها:  

�ض  الكتاب املقدَّ

اأنا�س خمتلفني  بوا�صطة  القدمي جمموعة وثائق مكتوبة  العهد  اأن  يرى هيك 

عا�صوا يف حقب تاريخية وبيئات ثقافية واجتماعية خمتلفة. اأما العهد اجلديد 

بني  متتد  فرتة  يف  كتبت  امليالدي  ول  الأ القرن  اإىل  تعود  وثائق  جمموعة  فهو 

اأربعني وت�صعني �صنة بعد امل�صيح، وبالتايل فلي�س كل ما ورد فيها هو من اأقوال 

ب�صبب  ال  وال�صوؤ للنقد  بعهديه عر�صة  املقّد�س  الكتاب  يكون  امل�صيح. هكذا 

تدّخل العامل الب�رشي والظروف التاريخية واملكانية وال�صخ�صية يف �صوغه، 

وي�صع ما فيه من ن�صو�س حتت جمهر التحقيق والنقد، فتكون مروياته وتقريراته 

نظر  لطرح وجهات  الراأي  اأ�ص�س هذا  وقد  التاريخية.  الن�صو�س  من  كغريها 

.
�1(

جديدة تتعّلق مبعتقدات كبنّوة امل�صيح وفكرة التج�ّصد

بنّوة امل�سيح وفكرة التج�سد

يف م�صاألة بنّوة امل�صيح يرى هيك اأن كثرًيا من النا�س يف العامل القدمي كانوا 

ُي�صّمون باأبناء اهلل، واأن م�صطلح ابن اهلل كان ماألوًفا يف الديانة اليهودية. وقد 

جاءت ت�صمية امل�صيح بـ»ابن اهلل« يف هذا ال�صياق، فكانت تعبرًيا جمازيًّا يعني 

املجاز مع  تغرّي  ثم  له،  اهلل وخادًما  قريًبا من  ا  �صخ�صً امل�صيح كان  اأن  �صل  بالأ

اأّما الكالم  الزمن وبداأ تاأليه امل�صيح ياأخذ معنًى حقيقيًّا يف اأذهان امل�صيحيني. 

الت�رّشف  على  قادًرا  كان  اهلل  اأن  فيعني  امل�صيح،  له وجت�ّصده يف  الإ عن ظهور 

لهية، وبالتايل فاإن الفهم احلريّف  رادة الإ والفعل من خالله، واأنه كان مظهًرا لالإ

للتج�ّصد ل يعرّب عن الواقع ول عن احلقيقة الوجودية للم�صيح. من جهة اأخرى 

وىل من امل�صيحية  �س لها يف املراحل الأ �صِّ
يعتقد هيك اأن الكري�صتولوجيا التي اُأ

)�1 اأنظر: جون هيك، التعددية الدينية قراءة م�صيحانية، جملة املحجة،العدد الثالث، ني�صان 2002، �س54.
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، فيجب تعديلها وال�صتفادة منها 
�1(

فقدت جدوائيتها ومل تعد منا�صبة لزماننا

ديان  يف ت�صهيل الفهم احلقيقي للتجربة امل�صيحية، ويف زيادة الن�صجام مع الأ

�صالم واليهودية. العاملية الكربي ل �صيَّما الإ

التعددية والتجربة الدينية: 

برز التنظري لفكرة التعددية الدينية يف فل�صفة جون هيك من خالل �صعيه 

لتقدمي نظرية تكون مبثابة حلٍّ عاملي مل�صكلة التع�صب الديني الذي �صهد جانًبا 

ديان،  د جلميع الأ منه يف برمنغهام، معتِقًدا اأن التجربة الدينية هي العن�رش املوحِّ

.
�2(

واأنها ت�صّكل منطلًقا للتاأ�صي�س لفكرة التعددية الدينّية

ب�صتيمولوجي لنظرية جون هيك على الت�صور الكانتي  �صا�س الأ يرتكز الأ

العامل كما  بالتمييز بني  الب�رشي والعامل، وهي عالقة تتمثل  الذهن  للعالقة بني 

هو يف ذاته والعامل كما يظهر لنا. يظهر العامل لنا من خالل مقولت وقوالب 

بهام على احلقيقة،  ذهنية حتول دون معرفتنا للواقع كما هو وتلقي �صيًئا من الإ

من هنا فاإن الذهن ي�صاهم يف تكوين خ�صائ�س البيئة املفهومية لي�س فيما يتعلق 

عن  تعبري  ديان  فالأ الدينية.  املفاهيم  لي�صمل  يت�صع  بل  فح�صب،  الطبيعة  بعامل 

الثقافة واملعطيات.  متفاوتة من حيث  بيئات  يتّم يف  املتعالية  للحقيقة  اختبار 

وبالتايل فاإن احلقيقة املختربة يف جميع التقاليد الدينية واحدة من حيث ذاتها، 

اأّما الختالف فيها فيكون يف كيفية التعبري عنها.

اإذاً، املعيار الذي تدعو اإليه جميع التقاليد الدينية يكمن يف ثمار التجارب 

ديان، ما هو اإل تعبري عن الطرق  الدينية بحياة الب�رش، واهلل الذي ُيفهم يف الأ

العديدة التي تظهر فيها احلقيقة املطلقة من خالل التجربة الدينية.

Encountering Jusus. John Knox Press، Atlanta 1988 pp. 5-20. �1(

)�2 اأنظر: جون هيك، التعددية الدينية قراءة م�صيحانية، جملة املحجة،العدد الثالث، ني�صان 2002، �س67.
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م�سكلة ال�رش:

وغ�صطيني مل�صكلة ال�رش وراأى فيه تقديًرا  اعرت�س جون هيك على احلل الأ

�صا�س يف مراتب  متطرًفا وغري �رشوري. فاأوغ�صطني يرى اأن ال�رّش ح�صل بالأ

املالئكة من  للمالئكة والب�رش، حيث هبط بع�س  رادة احلرة  الإ الوجود ذات 

مرتبة اخلري املح�س، اإىل مرتبة اأقل �صالحًا نتيجة ع�صيانهم للرّب، ثم بدورهم 

ال�رّش  اأو  اخلطيئة  م�صدر  كان  الذي  �صقوطه  و�صّببوا  ول  الأ ن�صان  الإ اأغووا 

مرا�س، وغ�صب الطبيعة وغريها.. فهي  اأما ال�رشور الطبيعية كالأ خالقي.  الأ

ر�س.  عقوبات ناجتة عن اخلطايا، التي �صببها عدم التزام الب�رش باحلفاظ على الأ

بدية،  واأنه يف نهاية التاريخ �صتكون الدينونة، و�صيدخل كثريون يف احلياة الأ

بدي. وقد رف�س هيك هذا الراأي  وكثريون اآخرون �صوف يدخلون اجلحيم الأ

وعرّب يف املقابل عن تاأييده ملا قاله  القدي�س اإيريانو�س ومّيز فيه بني مرحلتني من 

ن�صاين: خلق النوع الإ

على  هائلة  بقابلية  تتمتع  ذكية  كحيوانات  الب�رش  ُوجد  وىل،  الأ املرحلة  يف 

اآدم وحواء الكاملني اللذين  اأنهم مل يكونوا  خالقي والروحي. غري  التطور الأ

وغ�صطيني، بل خملوقات غري نا�صجة يف  كانا قبل ال�صقوط، كما يف الرتاث الأ

بداية عملية تطّور طويلة.

من  تدريجيًا  يتحّولون  ن،  الآ احلا�صلة  من خلقهم، وهي  الثانية  املرحلة  يف 

خالل ا�صتجابتهم احلرة، من حيوانات ب�رشية اإىل »اأولد اهلل«.

يجابية حلرية  اأما �صبب خلق الب�رش يف حالة من النق�س فيعود اإىل القيمة الإ

خيارات  خالل  من  اأتى  الذي  ن�صاين   الإ للخري  احلقيقية  والقيمة  ن�صان،  الإ

ولة، تكون اأهم من قيمة اخلري الذي ُيخلق جاهزاً من دون  اأخالقّية حّرة وم�صوؤ

ن�صان  ن�صاين. وهذا ي�صري اإىل خلق الإ م�صاركة اأو م�صاهمة حرة من الفاعل الإ

اإن�صانية  يف حالة نق�س ميكن التحّرك انطالقًا منها، عرب �رشاع اأخالقي، جتاه 



IX

حمتومة بالكمال.

له )غري املحدود يف احلياة،  واإذا كان الب�رش قد خلقوا يف احل�صور املبا�رش لالإ

والقوة، وال�صالح، والعلم(، فقد ل يكون لهم حريّة حقيقية بالن�صبة خلالقهم. 

يخلقوا على  اأن  خالقية، يجب  الأ الناحية  من  اأحراراً  يكونوا  لكي  وبالتايل، 

امل�صافة  هذه  مع  اإل  حًرا  يكون  اأن  للخيار  ميكن  ول  اهلل.  من  معرفّية  م�صافة 

املعرفية، وبالتايل يكون ال�صياق احلايل مل�صرية اخللق عملية اختبار لـ »�صناعة 

الروح« ل اإهماًل اإلهيًّا. فعندما نختار اهلل يكون عملنا تكمياًل لنفو�صنا املخلوقة 

  .
�1(

على �صورة اهلل

ج . كتاب فل�سفة الدين:

لف من كتاب فل�صفة الدين تقدمي مادة تعّرف بهذا املجال املعريف  ق�صد املوؤ

لطالب  وىل  الأ بالدرجة  ووّجهه  واملنهج،  وامل�صائل  املو�صوع  حيث  من 

الفل�صفة والعلوم الدينية ليتعّرفوا من خالله اإىل فل�صفة الدين واأهم ما دار فيها 

من منقا�صات. وجاء تق�صيمه بح�صب امل�صائل املطروحة اإىل مقّدمة واأحد ع�رش 

ف�صاًل. عمل يف املقدمة على التعريف بفل�صفة الدين ومتييزها عن العلوم التي 

تتقاطع معها مثل الالهوت الطبيعي وعلم الدفاع عن املعتقدات الدينية. وناق�س 

يف هذا ال�صياق مناذج من تعريفات الدين، مربًزا راأي لويدفغ فتغن�صتاين باأن 

وجوهها  بع�س  من  تت�صابه  نها  لأ واحد،  مبعنى  ح�رشها  ميكن  ل  دين  عبارة 

وتفرتق من وجوه اأخرى كالت�صابهات والفرتاقات التي جندها يف اأفراد العائلة 

ديان، وهي ما يعرف بـ  الواحدة، لكن هناك ميزة منت�رشة اإىل حدٍّ كبري بني الأ

ديان فيها طريقها  »اخلال�س« اأو »احلرية«، اإذ لكل دين بنية خال�صية تعر�س الأ

ميان وال�صتجابة للنعمة املقد�صة.  اإىل املطلق من خالل الإ

  John Hick, Philosophy of religion. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 4th ed.,1990,:�1 اأنظـر(

pp.41-48.
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له يف الرتاث  ّول من الكتاب ما ينطوي عليه مفهوم الإ وحّدد يف الف�صل الأ

مم وال�صعوب،  اليهودي امل�صيحي من دللت، فهو اإله واحد ورب جلميع الأ

بل رب لكل �صيء، وهو موجود بذاته ل بداية له ول نهاية. ومن �صفاته اأنه 

ب  خالق لكل �صيء، وهو اإله �صخ�صي ظهرت خ�صائ�صه ال�صخ�صية ب�صورة الأ

�س..  املوجودة يف العهد اجلديد، اإنه اإله خرّي وحمب ومقدَّ

دلة الفل�صفية على وجود اهلل بدًءا  وتطّرق يف الف�صل الثاين، ملناق�صة اأهم الأ

اأن�صلم الوجودي ب�صيغتيه وما ورد عليه من اإ�صكالت، مروًرا بدليل  بربهان 

كويني،  ول والدليل الكوزمولوجي كما �صاغهما القدي�س توما الأ ال�صبب الأ

فالطوين، واجلديدة التي  وبرهان النظام ب�صيغه القدمية التي تعود اإىل العهد الأ

لة التي تعمل ب�صكل منتظم وترتابط  اأوردها ويليام بايل وت�صبيهه نظام العامل بالآ

ومناق�صة  جيم�س  ويليام  واعرتا�س  بينها،  فيما  وتن�صجم  وتتنا�صق  ها  اأجزاوؤ

على  �س  �صَّ املوؤ خالقي  الأ الربهان  اإىل  و�صوًل  عليه،  اإ�صكالت  من  اأورده  ما 

يها »معقولية  العقل العملي كما �صاغه اإميانويل كانت، ونظرية الحتمال ب�صقَّ

العتقاد« و»الرتديد«.

دلة والرباهني« على عدم وجود اهلل، فعر�س  يف الف�صل الثالث ناق�س »الأ

النظرية ال�صو�صيولوجية التي طورها عامل الجتماع الفرن�صي اإمييل دوركهامي، 

له خارج اإطار املجتمع، وراأى اأن فكرة اهلل لي�صت  والتي نفى فيها اأي وجود لإ

اإل اإ�صقاطًا لفكرة املجتمع. والنظرية الثانية هي النظرية الفرويدية التي ترى يف 

ب املقتول التي تتعاظم وت�صبح  فكرة اهلل عودة للمكبوت املتمثل ب�صورة الأ

دلة« على عدم وجود اهلل التحدي الذي يفر�صه العلم احلديث  اإلهًا. ومن »الأ

والذي يتمثل باكت�صاف حقائق علمية تتعار�س مع ما ورد يف الكتاب املقد�س 

من جهة، ومع نظرية اخللق الدينية من جهة اأخرى. 

حتّدث يف الف�صل الرابع عن اإ�صكالية ال�رش وما اأثارته من �صعوبات حول 

لهية من علم وقدرة وعدل، وحول التوحيد، بل حول ما ت�صّكله  ال�صفات الإ



XI

هذه  عوجلت  وكيف  اهلل،  وجود  عدم  على  ال�صكاكني  يد  يف  »دليل«  من 

خرى من  الأ الدفاع عن وجود اهلل ووحدانيته و�صفاته  �صكالية وكيف مت  الإ

وغ�صطينية  الأ نظريات:  ثالث  اأبرزها  كان  لهي  الإ العدل  نظريات يف  خالل 

هذه  من  واحدة  لكل  حيث  ال�صريوورة،  لهوت  ونظرية  رينايو�صية  والإ

ال�رشور  وجود  يثريها  التي  الكربى  �صكالت  الإ معاجلة  يف  طرقها  النظريات 

يف العامل.

ميان، ممّيزاً بني نظريتني  وخ�ص�س الف�صل اخلام�س للحديث عن الوحي والإ

وىل تو�صم بالفرتا�صية وفحواها اأن الوحي جمموعة حقائق ُيعرّب  يف الوحي: الأ

عنها بجمل اأوعبارات ينقلها اهلل للب�رش عرب و�صائل تختلف عن ال�صياق العادي 

ميان متمثاًل بقبول النا�س باحلقائق املوحاة وطاعتهم  للطبيعة، وبالتايل يكون الإ

اإذ  وىل،  الأ افرتا�صية، وهي على خاللف  بالال  فتو�صم  الثانية  النظرية  اأما  لها. 

بل هي دخول اهلل يف مدار  للب�رش،  تنقل  لي�س جمموعة حقائق  الوحي وفقها 

ميان اأكرث من جمّرد  التجربة الب�رشية من خالل فعله يف التاريخ، وعليه يكون الإ

لهية ال�صخ�صية. كما ناق�س يف  قبول وطاعة، بل معاي�صة واختبار لل�صفات الإ

ميان  ميان ونظرية بول تيللي�س باعتبارها الإ راديني يف الإ هذا الف�صل نظرية الإ

اهتماًما نهائيًّا.

الطبعات  عن  الرابعة  الطبعة  به  متيزت  ف�صل  فهو  ال�صاد�س  الف�صل  اأما 

ال�صابقة، حيث ناق�س فيه النظريات املعا�رشة حول اإب�صتمولوجيا الدين، فناق�س 

�ص�صية والعتقاد العقالين متحدًثا عن حدود الربهان وعن  م�صاألة الربهانية والأ

�ص�صية.  العتقاد العقالين من دون دليل، وعن العتقادات الدينية الأ

عليها  الواردة  �صكالت  والإ ونظرياتها،  الدين  لغة  ال�صابع  الف�صل  ناق�س 

متحدًثا عّما يف لغة الدين من خ�صو�صية، وعن اختالف الق�صايا الدينية عن 

كويني ب�صقيه ال�صاعد والنازل  غريها من الق�صايا، وعن مبداإ الت�صبيه عند توما الأ

التي  تيللي�س  بول  نظرية  وناق�س  واملعنوي.  اللفظي  بال�صرتاك  ذلك  ومقارنة 
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تعترب لغة الدين لغة رمزية. كما حتدث يف هذا الف�صل عن التج�صد وم�صكلة 

املعنى وما ي�صتتبع ذلك من القول مبعرفية اأو ل معرفية اللغة الدينية، ونظرية لعبة 

اللغة التي قال بها لويدفيغ فتغن�صتاين.

ناق�س الف�صل الثامن م�صكلة التحقيق: كيف نتاأكد من ح�صول اأمر ما؟ اإذا 

كان التاأكد من ح�صول اأمر على امل�صتوى املادي يتّم بالتجربة، فكيف يتّم ذلك 

خرة وما هي ال�صعوبات التي تكتنف ذلك؟  مور الروحية واأمور الآ يف الأ

دين  كل  وادعاء  الدينية،  التعددية  عن  للحديث  التا�صع  الف�صل  خ�ص�س 

طار  الإ حمدًدا  املع�صلة  لهذه  املقرتحة  للحلول  ا  عار�صً فيه،  احلقيقة  بح�رشية 

الفل�صفي للتعددية الدينية.

ن�صاين: اخللود والبعث،  وتطّرق يف الف�صل العا�رش للحديث عن  امل�صري الإ

قّدم فيه �رشًدا تاريخيًّا خمت�رًشا لفكرة خلود النف�س واإعادة خلقها. وناق�س م�صاألة 

البارا�صيكولوجيا كعن�رٍش م�صاعٍد على الك�صف عن امل�صري الب�رشي بعد املوت، 

�صخا�ٍس ادعوا اأنهم ماتوا وعادوا اإىل احلياة اأو  من خالل احلديث عن مناذج لأ

خ�صعوا لتجارب �صبيهة. 

ومفهوم  والكارما  الب�رشي  امل�صري  مو�صوع  ع�رش  احلادي  الف�صل  وعالج 

ديان ال�رشقية متوقًفا عند اأكرث مفاهيم التنا�صخ دقة وتعقيًدا وهو  التنا�صخ يف الأ

عن  العجز  اأن  بنّي  ثم  الهندو�صية.  الفل�صفة  عنه  تعرّب  الذي  الفيدانتي  املفهوم 

ّدي اإىل �صكل  دلة التي قّدمها معتنقو هذا املبداأ يوؤ اإثبات التنا�صخ من خالل الأ

واللغة  املجاز  على  الكالم  ويحمل  منهًجا  التاأويل  يعتمد  العتقاد  من  اآخر 

�صطورية.. الأ
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الفل�سفة  لطالب  اأ�سا�ًسا  املوّجه  الكتاب،  هذا  من  وىل  الأ الطبعة  ُن�رشت 

منه،  حة  منقَّ طبعات  ُن�رشت  ثم   .�963 عام  وىل  الأ للمرة  الدينية،  والعلوم 

ا ال�سبب  مَّ
عاَمي �973 و�983، ما يعك�س التطور امل�ستمر لهذا املو�سوع. اأ

يف ظهور هذه الطبعة بعد اأقل من ع�رش �سنوات على ظهور الطبعات ال�سابقة، 

فيعود اإىل ت�سارع خطوات التغيري يف املو�سوع، ففل�سفة الدين حقل من اأهم 

احلقول ن�ساطًا يف البحث الفل�سفي حاليًّا، وقد انعك�س ذلك يف ت�سمني هذه 

ال�ساد�س الذي يعالج مو�سوع  الف�سل  الرابعة - ف�ساًل جديداً وهو  الطبعة- 

اأجل  ومن  خرى.  الأ الف�سول  مراجعة  اإىل  �سافة  بالإ الدين،  اإب�ستيمولوجيا 

عدة  اإلغاء  متَّ  الكتاب،  وكلفة  حجم  زيادة  دون  جديدة  ملادة  املجال  اإف�ساح 

خرى. مقاطع من الف�سول الأ

جـــون هيـــــك

مالحظـــة






