ملخص المداخلة التي كانت في إطار الندوة المقامة حول:
"مناهج تفسير النصوص الدينية في اليهودية والمسيحية واالسالم"
حيث كان عنوان المداخلة " :نقد سبينوزا لمنهج التفسير التقليدي للكتاب
المقدس من خالل كتابه رسالة في الالهوت والسياسة"
يبتدئ سبينوزا فصلو السابع ادلعنون ب :تفسري الكتاب ،من كتابو رسالة يف الالىوت والسياسة
بقولو" :يعًتف مجيع الناس بان الكتاب ادلقدس كالم اهلل وأنو يعلم الناس السعادة الروحية احلقة أو طريق
اخلالص" .اال ان سبينوزا يرى بأن الناس قد التزموا بغري ذلك ،وذلك بتاثري من جهات أخرى قد
أرغمتهم على التفكري مثلهم ويقصد بذلك رجال الدين ،حيث يقول " :إننا نرى معظم الالىوتيني وقد
انشغلوا بالبحث عن وسيلة الستخالص بدعهم اخلاصة واحكامهم التعسفية من الكتب ادلقدسة
بتأويلها قصرا ،وبتربير ىذه البدع واالحكام بالسلطة االذلية.
مث يشرح سبينوزا منهجو فيقول " :إنو ال خيتلف عن ادلنهج الذي نتبعو يف تفسري الطبيعة.
وإذن فالقاعدة العامة اليت نضعها لتفسري الكتاب ىي أال ننسب إليو أية تعاليم سوى تلك
اليت يثبت الفحص التارخيي بوضوح تام أنو قال هبا ،وسنتحدث اآلن عن ىذا الفحص التارخيي
وعما ينبغي أن يكون عليو ،وما ينبغي أن يعرفنا بو أساسا.
 -1جيب أن تفهم طبيعة وخصائص اللغة اليت دونت هبا أسفار الكتاب ادلقدس.
 -2جيب جتميع آيات كل سفر وتصنيفها حتت موضوعات أساسية.
 -3جيب أن يربط ىذا الفحص التارخيي كتب االنبياء جبميع ادلالبسات اخلاصة اليت حفظتها لنا
الذاكرة.
وا الن ما الصعوبات اليت تعًتض ىذا ادلنهج ،أو ما الذي ينقصو حىت يستطيع أن يعطينا معرفة
شاملة ويقينية؟ ىذا ما سنجيب عليو االن :
أوال :ىناك صعوبة كبرية تنشأ من أن ىذا ادلنهج يتطلب معرفة تامة باللغة العربية.
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ثانيا :ىناك صعوبة اخرى يف ىذا ادلنهج تأيت من أنو يتطلب ادلعرفة التارخيية للظروف اخلاصة
لكل أسفار الكتاب ،وىي معرفة ال تتوافر لدينا يف كثري من االحيان .والواقع أننا جنهل متاما
مؤلفي كثري من ىذه االسفار ،أو نشك فيهم.
ثالثا :ال منلك ىذه االسفار يف لغتها االصلية.

من إنجاز الطالبة :زهرة بن علي
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