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هدإء  إ 

 إشكر هللا  إلعيل  لقدير إذلي تفضل  عيل جبميل و موفور

 ومن بيهنا   نعمه  

 إن مكنين  من  بلوغ  درجة  إملاسرت  يف  فلسفة  إدلين  وإمتاهما وإتوجه  من  خالل 

 هذإ إلعمل  ابلشكر  إجلزيل و  إلعرفان  إىل الاس تاذ إملرشف  و هو  الاس تاذ  س باعي

 إذلي مل  يبخل  عيل بدمعه منذ ولويج  ختصص إلفلسفة وإىل  حني  إلتخرج فاكنت 

 كام  ال إنىس  إن  إتقدم ابلشكر إىل  ,إجلامعية   إضاء  مسرييت  نربإس توجهياته مبثابة  

 مجيع إساتذة  قسم  إلفلسفة

 كام ال  إنىس  لك  من ساعدين  يف إعدإد  إملذكرة  من  إجلانب  إلتقين وإخص 

 ابذلكر  إيخ مصطفى 

 كام  و إهدهيا إىل وإدلي  إلعزيزين إطال  هللا  يف  معرهام وإشكرهام نظري 

 إهدهيا إىل روح إيخ   عليه إليوم و إجلهد  إذلي  بذاله يف إيصايل  إىل ما  إان 

 إملرحوم  عبد إلعزيز وإىل  إخويت عيل وعبد إلقادر

 إىل  زويج رشيك حيايت  إذلي  ساندين يف  معل  إملذكرة

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ; شكر وتقدير

 جل إذلي تفضل عيل بعظمي فضهل،  يف إملس هتل إشكر هللا عزو

 ابن إمت هذإ إلعمل

 كام إتوجه ابلشكر إجلزيل إىل الاس تاذ إملرشف:

 س باعي خلرض هذإ نظري توجهياته ومساعدته يل منذ بدإية إلعمل إىل غاية متامه

 هذإ من خالل نصاحئه إليت اكنت تمن عن سعة فكره وغزإرة معلوماته

 سامهوإ ابلنذر إلوفري يف جنايح  كام وال أ نيس فضل الاساتذة إذلين

 من خالل توجهياهتم إلنرية طيةل إلس نوإت إليت قضيهتا يف إجلامعة

 وإىل إس تاذيت إلعزيزة "بوصوإر "

 وإىل لك الاصدقاء من قريب ومن بعيد

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة

 أ
 

                                          

 مقدمة

حيث  طرح  هذإ  الاخري عدة  تساؤالت  مرتبطة متام  . شغلت إلظاهرة إدلينية  الانسان منذ إلقدمي  وإىل  يومنا  هذإ        

إس ئةل قدمية قدم إخل ---إملصري . إملوت. إلعةل  الاوىل  للموجودإت.الارتباط  هبذه  الاخرية إذ  متحورت حول  خلق  إلكون 

يف حمك إلنظر إلعقيل  وقبل ذكل اكنت هناك تساؤالت عامة حول الانسان  إلعقائدضع الانسان إدلين وإلتفكري فيه حيث و 

نفسه و إحلياة إدت هذه الاخرية إىل تبلور إلتفكري إىل ظهور إلفلسفة يف إليوانن حيث إن الاجابة عن الاس ئةل إدلينية دلى 

 بط إلتفكري إلفلسفي ابدلين. إليواننيني إرتبطت جلها بعلل مفارقة غيبية و من خالل هذإ إرت 

يف  إخاضوإحيث  إلوسطيةابملسائل إدلينية ابخلصوص يف إملرحةل  إش تغلوإوجند إلعديد من إلفالسفة وإملفكرين إحملدثني ممن      

                                       إدلينية خاصة مساةل وجود هللا إخللود إملصري.                                  وإلعقائد إملباديمسائل جوهرية مست 

 يف تكل إملسائل إدلينية لكن طبعا بصبغة إسالمية  إش تغلوإوعىل نفس إلشالكة جند إملسلمني كذكل  

برز إلفرق إلالكمية الاسالمية إليت إش تغلت ابلنظر إلعقيل أ  إلبعث إحلساب ما بعد إملوت ومن  ضيةكق يف قضااي  فبحثوإحمضة 

 إلرصف جند إملعزتةل مدإفعني من خالل ذكل عىل إلعقيدة إال سالمية. 

 ثبتوإأ  و أ ي دين قد دلو بدلومه فيه ووضعوه يف حمك إلنظر إلعقيل إلتجريدي  ال يعتنقونوجند إلفالسفة حىت إوالؤك إذلين    

إخرى  حقائقكدوإ عىل أ  دلى إحصاهبا ما يه الا خوإرق حس هبم و  حقائقإملسلامت إليت اكنت متثل ابملوإزإة مع ذكل إن بعض 

 متجاهةل.اكنت 

سابقهيم وتساؤالت عىل غرإر سابقهيم مهوما دينية إفرزهتا نظرهتم إلنقدية من هجة  محلوإإلفالسفة إملعارصون مه كذكل  ماأ    

وجند من إملهمتني ابحلقل  ابل ساسإخالقية  دينيةإلعالقة من هجة إخرى عالوة عىل ذكل جند إلتطور إلعلمي إذلي إفرز مشالكت 

ن إلعقائد إدلينية أ  علهنا وبرصحي إلعبارة "أ   الانرتوبولويج وقد،إدليين الاملاين لودفيغ فيورابخ إذلي ربط إلتصورإت إدلينية ابجلانب

 يف

 



 مقدمة

 ب
 

 

يف  ونظرته هذه سامهت نساينإ   أ نرثوبولويجمقنعة وإن رس إلالهوت وحقيقته تمكن يف ما هو  بولوجياأ نرثوال إ  يقهتا ما يه حق  

غرإر اكنط هيغل إس تاذه  هل وقد رإقت هذه الاطروحة للكثري من إلفالسفة من موإطنيه عىل إلطابع الهويتإدلين وحمقت  أ نس نه

س يكولوجية جعلت من إدلين جمرد عصاب وسوإيس ميثل إملرحةل إلطفولية  ،عاجلها بوهجة نظرنيتشه فرويد هذإ الاخري إذلي 

إليت مل تبلغ إلنضج بعد و هذه إلنظرة تامتىه و نظرة نيتشه فامي مل يتوإىن إلسوس يولوجيون يف معاجلة هذه إلقضااي من منظورمه 

الاخري يطرح  ل ماركس ماكس فيرب اكرل بوبر إوغست كونت  هذإمن بيهنم جند اكر   إلالهويتإلطابع  إالاجامتعي إلوضعي ورفضو 

دين إلعقل حيث إن ما إبتغاه الااله موجود يف إلعقل وعليه ال حاجة دلين وال إىل هللا  الااله إلبديل –مساةل إدلين إلوضعي 

إجملمتع وتنظاميته يف إطار ما يسميه يف هذه إحلاةل هو إلعقل وهو إلكفيل بتحقيق رغبات إلبرش و إدلين حس هبم ما هو الا قوإنني 

 إدلين و الانتقال مما هو  أ نس نهفرويد ابلطوطم وما حنن بصدد معاجلته يمتحور حول 

إنساين  ومن خالل هذإ نطرح الاشاكل الاسايس يف مذكرتنا "هل ما يوصف ابلعقائد  أ نرثوبولويجهو  الهويت إىل ما ثيولوجيا

 أ نرثوبولوجيانظر إلفالسفة وإملتلكمني إو مبعىن إخر هل ميكن إعتبار إدلين جمرد  ية من وهجةالاهية إم جمرد صياغة برش  عقائديه 

جياز إرتا ينامقنعة وملعاجلة هذإ الاشاكل وإشاكليات إخرى    :وضع إخلطة إملتوإضعة إالتية واب 

رابخ إلوإحض و إلرصحي لالهوت حيث إكد إن فويمحل عنوإن فيورابخ ونقده لدلين وتعرضنا من خاللها لنقد : إلفصل الاول    

ماكنة الانسان إملغتصبة من قبل إلالهوت وقوإه إلغيبية حيث  ال عادةويف هذإ سعي وإحض  إل نرثوبولويجإلثيولويج هو رس 

ن جديد و إصبح الانسان يعمل إن إلعالقة إملوجودة بني إلاكئن إسرتجاع جوهره م ابل حرىو أ  حياول الانسان هنا إمتالك 

الانساين و إلنوع الانساين وعيل إلفرد الانساين إن يسعى لتحقيق الاهدإف إملشرتكة بني أ بناء إلنوع الانساين لكه حيث صار 

.الانسان الاها.

عادة بناءجاء بعنوإن حسن حنفي  إلثاين:إلفصل      تعرض فيه حنفي خملتلف إلقضااي إدلينية  الاساليم إذليعمل إلالكم  وإ 

 الاسالمية خاصة مس تعينا 

 ثر لودفيغ فيورابخ يف إطروحته وإس تفاد من نقد هذإ    أ  غربية وإملالحظ عن حنفي إنه تقفى  با دوإت

 من إلثيولويج وإذلي جعل حنفي يذوب متاما يف خشصية  لل نرثوبولويجالاخري لالهوت وإس تنتاجه 



 مقدمة

 ت
 

الانصهار فهيا هو كون فيورابخ متزي عن إبناء عرصه ابنه اكن إوقعهم صدى من خالل تعرضه و جبرئة لنقد إدلين  فيورابخ دلرجة

إلالهوت فاكن هبذإ س بينوزإ زمانه  وعالوة عىل هذإ فويرابخ اكن جرسإ رضوراي لالنتقال من إلهنضة إىل إملاركس ية  ابل حرىإو 

ر إىل إلوإقع و من إملثالية إىل إلوإقعية  وإنتقال من هيغل إىل ماركس حيث قال حنفي عن هذإ الاخري وابلتايل الانتقال من إلفك

وبرصحي إلعبارة "إن إكتشاف إلهيغليني إلش بان ابور وفيورابخ و ش ترينر يف جيلنا هو يف نفس إلوقت إكتشاف للحلقة إملفقودة 

 .يف تطوران 

بل  أ نرثوبولوجيايف  فويرابخ تا ثرهملا حناوهل منذ جفر هنضتنا إلقومية من تقدم وهنضة وإزدهار ومل يتوقف حنفي عند  وتا صيل   

                                                                                                      جديدإ وإقعيا بعيدإ عن إخلوإرق وإلغيبيات.                                             الهواتطبقها ميدإنيا عىل عمل إصول إدلين إو عمل إلالكم وجعل منه 

حتت عنوإن مقارابت نقدية و إذلي محل يف طياته إحاالت بني من خاللها لس نج إمهية الانسان عند  جفاء إلثالث:إلفصل     

 عادة ماكنتهإ  فيورابخ و 

نس نةإدلين كام يبني لس نج إن إدلين والاميان ما أ  إلفلسفيه يف  إل نرثوبولوجيادلين نفسه وإظهر إمهية يف إلنص إدليين بل و إ

هام الا مرحةل من مرإحل إلطفوةل  وإليت متتاز بعدم تبلر إلقوى الادرإكية إلعقلية أ ي عدم وجود نضج اكيف  وإكد إن تلقني 

مث حاولنا  وعىل اترخيية الاداين مثلام فعل س بينوزإ  إلتا كيدلس نج عىل  ترىج منه  وفقد عرج ال جدوىالانسان تعالمي إدلين 

من خالل هذه إملذكرة حاولنا إيضاح إلتطابق إملوجود بني فيورابخ وإلعلامنيني و إلقرإن إلكرمي عىل حد سوإء  وإنتقلنا بعد ذكل 

نسنت إدلين وجعلته أ  فلسفية  أ نرثوبولوجياجمرد  لتوضيح إمه إلنقاط إليت يلتقي فهيا فويرابخ و حنفي من خالل جعلهم الاهوت

بقسط وإفر  حيظىوضعيا وإملالحظ من خالل معاجلتنا للقضااي إلوإردة يف ثنااي إملذكرة هو الاحجاف إذلي حلق فويرابخ فمل 

 طبعا من قبيل ومن خالل مجعنا ملادة إلبحث يف إملذكرة صادفتنا عدة إشاكالت يه ورإهنتهيامن إدلرإسة رمغ إمهية  إطروحته 

 إلبحث إلفلسفي و إليت فرضت نفسها يف 

أ سايس وما هو فرعي متخضت لكها عن الاشاكل الاسايس لك ثنااي إلبحث تقريبا ويه تساؤالت من الامهية مبا اكن مهنا ما 

 صود ابدلين ما إملقصود ابالنس نة؟مهنا ما إملق

طار نفس إخلط إلنقدي إ  تمتثل خمتلف إملقارابت إليت تصب يف  إل خرى؟ وفاميما مقابلها يف إللغات ?ماذإ نعين ابالنرتوبولوجيا

 إذلي صيغ يف خضم فلسفة إدلين؟



 مقدمة

 ث
 

معق الاشاكلية إدلينية و بروزها الافت مع تغري شلك إدلين يف لك  –ومن إمه الاس باب إليت قادتنا الختيار إملوضوع يه 

و إمجلاعات و ابل فرإدرإهنية  إملوضوع وعالقته منقطعة إلنظري  –إملعرفية  مرة الاس ئةل إدلينية إخملتلفة إملطروحة عىل إلساحة

مسامهته الافتة يف تشكيل إملنظومة إلفكرية و إلقميية دلي الافرإد حماوةل توس يع معارفنا إدلينية سوإء عىل إملس توى إلعريب إو 

ملقارابت إلنقدية إخملتلفة إليت صيغت عرب إلتارخي وإليت إلغريب ومعرفة إمه نقاط إلتشابه والاختالف بيهنام وإقتحام غامر إمه إ

سامهت يف إعطاء هذه الامهية إلبالغة لدلرإسة إدلينية وهذإ ما دفع بنا إىل تبين طريقة حتليلية يف عرض الاطروحات إدلينية 

 .إخملتلفة 

إطروحة  إملثال مقارنةي عىل سبيل ومناقش هتا من خالل عرض مقارابت مشاهبة وخمتلفة عهنا ومقارنهتا مع بعضها إلبعض أ  

 عربية   با خرىغربية 

لك فصل ثالث  تناولإخلطة إملذكورة إنفا وقد تشلكت وتبلورت إطروحتنا وفق وإليت محلت مقدمة للموضوع وفصوال ثالث  

حث خاصة مباحث وحبثنا عىل غرإر لك إلبحوث صادف عدة عقبات يه عقبات غذت هنمنا إملعريف برمغ إهنا عرقلت سري إلب

من إلناحية إلزمنية ومن بيهنا الامهية إلبالغة وإلوإحضة للموضوع ورإهنيهتا ابعتبار إدلين موضوع جد متشعب انل نصيبه وحضه 

 من إدلرإسات إلنفس ية والاجامتعية   

نه مل أ  الإ   للبحث أ كرث فا كرث وبشلك موضوعي متفتح بعيد عن إلنعرإت الايديولوجية وقد فتح موضوع إدلين إمامنا إفاقا

 بل غذى منابعها.  خيل يف حفوإه قدوس ية إلظاهرة إدلينية 
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 تعريف اإلنسان لغة:  

 ,الانسان ' اكئن  يح  مفكر عىل إنسانة إنسان وتؤنث يف إلعامية'إملؤنث  انسأ  مجع إانيس و )إمس(  ._الانسان  لغة :"إ      

 .1حدهام الانسان  إملثايل  إذلي  يفوق إلعادي  بقوى  يكتس هبا "/وإنسان  إلس يف  و  إلسهم 

 : كذكل  جند  إلتعريف  الاصطاليح  

إحلقوق  إملقيدة '  ،مبجموعة   حيظىإما إصطالحا  فيشري  لفظ  الانسان إىل  ذإك  إلاكئن الاجامتعي إذلي   /إصطالحا  : "ب

 2"ويؤدي  ما  عليه  من  وإجبات 

  الانسان إصهل إنس يان الن  Homeةيف إلالتيني menيف الاجنلزيية  hommeةيف إلفرنس ي : نسانالا"   

قالوإ يف تصغريه إنس يان وهو فعليا من الانس والالف يف فاعل وإما إفعل من إلنس يان حىت لقب قيل إنه مسي  ةإلعرب قاطب

إنساان النه عهد إ إليه فناس يا والانسان لذلكر والانىث ويطلق عىل إفرإد إجلنس إلبرشي ومن إساليب إلقرإن إنه إذإ اكن إملقام 

لك إنسان إلزمناه وإذإ اكن مقام إلتعبري عن إمجلع يذكر إلناس حنو إن هللا ذلو فضل عىل  مقام إلتعبري عن إلفرد يذكر الانسان حنو

 13إلناس"

 عرف مفهوم  الانسان  تعريفات  عدة  إختلفت  ابختالف وهجات  نظر  إلفالسفة  

دون سوإها ويعود هذإ الامر لكون  ةجوهري ةإليه مبزي  "مل ينحرص الانسان يف مفهوم وإحد شامل ومل جيمع إملفكرون عىل إدلالةل

ومتسم وال هو ذإت مدركه لنفسها متاما الادرإك ومن مت يتعرس إكتشاف ما     الانسان ليس موضوعا معطى بشلك هنايئ 

 ابال ماكنجيب إن يكون عليه إنطالقا من حتديد ما هو وال حتديد ما هو إنطالقا مما جيب إن يكون عليه ذكل الارتباط إلوإجب 

 4" ةإلفلسفية باط الاماكن بوجود فعيل ويف إلوإقع يبدو الانسان جفاوزإ دإمئا ملا هو عليه فعليا إملوسوعوإرت 

                                                           
 إCOMH . ALMAANY/    W. W.W ,تعريف  ومعىن  الانسان يف  معجم إملعاين  إجلامع_ 1

 2018إكتوبر23حتديث يف ,COM http//MAWDOO3. ,غادة حاليقية_ 2
 155 ,مرجع سابق ,إملعجم إلفلسفي, مجيل صليبة_  3
 19 8 6, (1)ط,)د_بدل (  ,معهد  إلامنء  إلعريب ,إملوسوعة  إلفلسفية إلعربية ,معن زايدة _ 4
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مفن  ةوإلكوني ةوهو كتاب جامع للكتب الالهي ةوإجلزئي ةوإلكونيه إللكي ة"الانسان إلاكمل هو إجلامع مجليع إلعوإمل الالهي    

حيث روحه وعقهل كتاب عقيل مسمى ابم إلكتاب ومن حيث قلبه كتاب إللوح إحملفوظ ومن حيث نفسه كتاب إلنحو وإالثبات 

وجند كذكل تعريفا  1ة"إليت ال ميسها وال يدرك إرسإرها الا إملطهرون من إحلجب إلظلامني ةإملطهر  ةإملرفوع ةفهو إلصحف إملكرم

إذلين  إخذو  عىل  ,وإح لبعض  من  إملؤلفني  من  خالل قوهل "غالبا  ما  يبدإ  إملؤلفون إخر  لدلين  يورده  فرإس  إلس

بدون  هذه  إخلطوة  إملبدإية قد  جيد  إلباحث  نفسه  و  هو    ل نه,بوضع تعريف لدلين ,عاتقهم درإسة  إلظاهرة  إدلينية 

"رمغ the varieties of religous eperienseإية  كتابه (يقول ولمي جميس  يف  بد-----),يالحق ظوإهر  بعيدة عن  إدلين

إنه  من  غري  إحلمكة وضع  تعريف  لدلين  مث  إمليض يف  إدلفاع  عنه يف  وجه لك الاعرتإضات " يتضح مما  تقدم  إن وضع  

وهجة  إلنظر  إليت    تعريف  لدلين  ال  يعين  ابلرضورة ال  يعين  إن  صاحبه  س يدإفع  عن  هذإ  الاخري بل س يدإفع  عن

من  ةمكون ةإفرجني ةلفظ   anthropology-anthropologie"إنرثوبولوجيا      : غةل: إنرثوبولوجيا إس تقاها عنه

الن هذإ إلعمل يتناول تطور  ةمهبمة مبعىن عمل إي عمل الانسان ولكن هذه إلرتمج logosمبعىن إنسان, anthroposمقطعني

 ولهذإ نؤثر تعريفه إللفظ الافرجني ةالانسان منذ ثقافته إلبدإئي

 2ويستند هذإ إلعمل يف رإيه إىل مبدإ إلسبب إلاكيف عىل حنو ما هو وإرد عن اليبزن" ةيعرفه اتيلر ابنه عمل الانسان وإحلضار 

نرثوبولوجياإن تعريف  اتيلر   إلفالسفة   بلق ة  من ال  خيتلف  كثريإ عن  إلتعريفات الاخرى  إليت  إعطيت  لهذه  الاخري  لل 

 و  إملؤلفني.

يف الاصطالح إلعريب هو عمل الانسان إيضا والامس الافرجني مش تق  anthropologie-anthropology"إنرتوبولوجيا

 إجامتعي و من حيث هو اكئن يف زيق  مناطة الانسانمبعىن عمل فهو إلعمل إذلي logosالاغريقيه مبعىن إنسان و anthroposمن

                                                           
 .144ص,وإلنرش وإلتوزيع الاسكندرية,دإر الاميان للطباعة ,كتاب إلتعريفات  ,عيل بن محمد إجلرجاين_ 1

 151إلقاهره ص  2000( 3)ط.مدبويلمكتبة  -إملعجم إلشامل ملصطلحات إلفلسفة -عبد إملنعم حنفي - 2
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 وإجملمتع إذلي يعايشه ومن مث اكن إصطالح ةمن إلوجود إلطبيعي والاجامتعي يتاثر ويؤثر يف إلطبيعإي من حيث هو إجلزء 

  1ويه إجتاه يف إلفكر جيعل الانساانعىل وإقمي وإمسى ما إنتجته إلطبيعة " anthropologismeالانرتوبولوجية 

ية علام  يوظفه  فة عمل الانسان ويه إليت اكنت يف إلبدإتعين الانرتوبولوجيا يف غالبية إلتعريفات إليت إعطاها إايها إلفالس

بعد  ذكل  و . بغرض معرفة  طبيعة  إلشاكن  عن  قرب وبذإ ميكن  إلس يطرة علهيم الاس تعامر الكتشاف  إلبدل  إذلي س يحتلونه

 .إصبحت  هذه الاخرية  تعىن  بدرإسة  إلشعوب  إلبدإئية 

  دلين تعريف إ: إوال

  religionةيف إلالتيني religionةيف الاجنلزيي religionةيف إلفرنس ي: إدلين

 ين وكام تدين تدإنيف إللغه إلعادة  وإحلال وإلسريه وإلس ياسه وإلرإي وإحلمك وإلطاعه وإجلزإء ومنه ماكل يوم إدل : لغة  إدلين

وإملذهب إن  ليس إدلين وإملةليسوق ذوي إلعقول إىل إخلري وإلفرقه  ويطلق إدلين عند فالسفتنا إلقدماء عىل إلوضع الالهيي

 إ2تسمى مةل" ةمن حيث ما طاعت تسمى دينن ومن حيث إهنا جامع ةإلرشيع

 3ما"ة مبعىن يربط وابلتايل فادلين هو ما يربط جامع religarcإللفظه الافرجني مش تق من إلفعلreligion-religion-ينإدل"

 "إدلين يف عمل الاجامتع دور اكمي منوذجا

قدس ولها جانبان قوإهما إلتفريق بني إملقدس وغري إمل ةإجامتعي ةإدلين عند إلفيلسوف الاجامتعي دوركهامي إنه مؤسسومن معاين 

 والاخر مادي مؤلف من إلطقوس وإلعادإت ةإحدهام رويح مؤلف من إلعقائد وإملشاعر إلوجدإني

 philosophy of religion -philosophie de la religionفلسفه إدلين

                                                           
 101ص.,2007)دط(,إلقاهرة   ,دإر قباء  إحلديثة للطباعة  و  إلنرش  و إلتوزيع ,إملعجم  إلفلسفي  ,وهبة مرإد -1 
 572,ص ص ,1414 1994,بريوت  ,إلرشكة إلعاملية للكتاب وإلطباعة وإلنرش وإلتوزيع,إملعجم إلفلسفي )إجلزء الاول(  ,مجيل صليب- 2

 .315ص  ,مرجع سابق ,إملعجم إلفلسفي ,مرإد وهبه-  3 
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 ةالاعتقاد وفلسف ةمن حيث إهنا شوإهد عىل حيوية وإملامرسات إدليني ةص إملهنجي لعنارص إلوعي إدليين يف عالقهتا ابلثقافإلفح

إدلين  ةفان فلسف ةإلعقل عىل الاميان للتحليل إملنطقي ومن هذه إلزإوي ةمن عمل إلالهوت من حيث إقرإر إس بقي ةإدلين ممتزي 

من فروع  ك فرعإدلين  ةوابذلإت هللا وإلروح وإخللود إملقدس واكنط هو منشئ فلسف ةينيإدل  ليست الا حفص إحلر للحقائق

بعد  إن  عرضنا رإي  عمل  الاجامتع  يف  إدلين  ممثال  يف  رإي دور   1"يف كتابه إدلين يف حدود جمرد إلعقل لوحده ةإلفلسف

 ننتقل إىل  رإي علامء  إلنفس أ ي  إىل  إملفهوم  إلنفيس  لهذإ  الاخري   ك مي

"يرى  جوس تاف  لوبون إن إعتقاد  إمجلاعات  يصطبغ   بصبغة خاصة عرب  عهنا  ابلشعور  إدليين 'ولهذإ  إلشعور  ممزيإت  

 ل وإمرهافية إليت يبطن  هبا وخضوع  الامعى  بس يطة للغاية  كعبادة "إذلإت" يتومه  إهنا  فوق  إذلوإت وإخلوف  من  إلقوة  إخل 

وإس تحاةل إلبحث  يف  تعالميها و  إلرغبة يف  نرشها و  إلزنوع إىل معادإت  من  ال  يقول  هبا '  مىت  تكيف  إلشعور هبذه  

 2إلصفة  فهو  من طبيعة  إلشعور  إدليين "

ن  خالل  ميؤكد جوس تاف لوبون  إن هناك إختالفات  يف  إلتدين  دلى  إمجلاعات فهناك من  يعترب ذإته  فوق  لك  إذلوإت 

 إلشعور  إدليين النه  

 

 متدين  بشدة وحتمكه  إلقوى  الالهية  إلغيبية وهذإ ما  يؤدي إىل  تضخم  إذلإت 

 :إلعالقة  بني  إلفلسفة  و  إدلين 

إلفلسفة و إدلين  مفهومان يعرتهيام  كثري  من  إلغموض  و  إللغط و إجلدإل وهام  منفصالن مفا  ابكل إذإ  إجمتعا  يف  مسمى 

"إن  إلعالقة بني  إلفلسفة  و  هذإ  الامر  دفع  ابلكثريين  إىل توضيح إلعالقة  بيهنام حيث جند,وإحد  وهو  فلسفة  إدلين 

فادلين حيتاج  إىل  عقالنية إلفلسفة من  إجل  تقدمي  إجاابت  منطقية ومقنعة  عىل عىل  ;شابكةإدلين عالقة  وطيدة  ومت 

 3"; و  إلفلسفة  تعمل  عىل  إملشالكت إدلينية  و  اتخذ كثريإ  من  مقوالهتا  و  مفاهميها,إس ئلته  إلشائكة 

فة  و  إدلين  رمغ  ما  حياك  هنا  وهناك من إقوإل  يرى  غيضان  إلس يد  عيل  إن هناك  عالقة  وطيدة  إلصةل  بني  إلفلس

وهو  هنا  قدم لنا إلعالقة  إملتدإخةل إليت  جتعل  الك  مهنام  يف  حاجة  إىل  الاخر ,تقول  ابلعكس خلدمة  مصاحل  معينة 

                                                           
 316- 315ص ص  ,إملرجع نفسه-  1

 .30ص,1190-3410( 2)ط, إلسعودية ,رإمتان ,عمل الاجامتع  إدليين ,عبد هللا  إخلرجيي    - 2
إملركز  إلعريب  لدلرإسات  الاسرتإتيجية )سلسةل  ,إلرإهن (فلسفة  إدلين )إملصطلح  من  الارهاصات إىل  إلتكوين  إلعلمي  ,غيضان س يد  عيل  - 3

 36ص,( 1)ط,إملصطلحات  إملعارصة ( بريوت
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وتعددت    الاصطالحيةس ية ويذكر هذإ  الاخري  إن فلسفة  إدلين عرب  اترخيها  عرفت  عدة  تعاريف معجمية  اكنت  إو قامو  ,

 إيضا حسب  لك  فيلسوف  حيث  يورد غيضان  تعريفا من  إملؤلفات  إملتخصصة يقول 

"ذكل  إحلقل  من  إلفلسفة إذلي  يكرس  دلرإسة  إلظوإهر إدلينية ' فاذإ  اكنت  : "فهيي حسب  قاموس  اكمربدج إلفلسفي

الاداين يف  إلعادة  تتكون من  مضامني  معقدة من  إلنظرية  و  إملامرسة  و تشمل  عىل إساطري و  طقوس غري  معقوةل 

 1ر عقالين  خالص " فان  فالسفة  إدلين هيدفون  إىل  تقيمي  إدعاءإت إحلقائق إدلينية من  منظو ,

  و فلسفة إدلين وكام  تعرف  من  خالل قاموس  اكمربدج إهنا ذكل  إحلقل  إذلي  يسعى  إىل  تقيمي خمتلف إلطقوس 

 .إلعقيل  إلرصف  إلتا ملالاساطري غري  إملعقوةل  من منظور  عقالين  أ ي  وضعها  يف  حمك  إلنظر و  

 ع  و  إملهنج ن  هناك  إوهجا  من  الاختالف من  حيث إملوضو إ  تدإخل  بيهنام  الا  ن إدلين وفلسفة إدلين رمغ  عالقة ل إ  جند 

إصل : معينة  مثل من  حيث  إملوضوع"فنجد  إنه  عىل  إلرمغ  من  إن إدلين و  إلفلسفة  يلتقيان يف  معاجلة  موضوعات-إ

مهنام  موضوعاته إملس تقةل  و  إليت  ال  تتقاطع مع   الا  إن  للك,إخل-----و  إلطبيعة وإلوجود,إلعامل  و  إلطبيعة الانسان 

وهيمت  ,فالفيلسوف  هيمت  كثريإ ابملشالكت  إلعلمية للعامل  و  تفسريإت  إلعلامء و  حتليلها ,موضوعات  الاخر يف  إحيان كثرية 

(ورمغ  ذكل فان  إلعقل  ------ية )إيضا مبشالكت  و  قضااي  الانسان إملعرفية و  إللغوية  و  إمجلالية و  إلبيئية  وإحلضار 

فمثة  مسائل غيبية  يعجز  عن  إخلوض فهيا  و  إدرإك أ ي  حقائق   ; الانساين  إملتفلسف حدودإ  ينبغي  إن  يتوقف عندها

 2" بشا هنا

ج  حيث  ينطبق  عىل  إملهن إليشءذن  إن  هناك  إختالفا  من  حيث  إملوضوع  بني  إدلين  و فلسفة  إدلين نفس  إ  يظهر  

 : إن  هناك  هوى  و  فرقا  بيهنام  يربز  من  خالل

 : حيث إملهنج إما من -"ب

                                                           
 .56ص  ,إملرجع  نفسه - 1
 .51ص      ,2015,(   2)ط,إلقاهرة ,إدلإر  إملرصية  إللبنانية ,مدخل  إىل  فلسفة  إدلين ,مصطفى  إلنشار - 2
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يف  حني  إن  ,والاذعان  لها  إذعاان  اتما ,أ ي  عىل  إلقبول و إلتسلمي  حبقائق  معينة تسلامي ,فان  إدلين  يقوم  عىل  الاميان 

إلفلسفة  يف  طبيعهتا إلقامئة  عىل  ما  يفكر فيه  عقل  الانسان وعىل  ما  تقوده  إليه  اتمالته وعىل  إحلجج  إلعقلية إملقنعة  

 1جتعل  هذإ  إلفيلسوف إو ذإك  يؤمن  حبقيقة معينة  ترفض  ذكل  إلتسلمي و  الاذعان  "إليت  

ا  الاختالف  ع دلرجة كبرية  يظهر  فهيبتقدم  إن  إلفرق  بني  إلفلسفة  و  إدلين  من  حيث  إملهنج سا  خالل ما  يظهر من

يف  حني  إن    للفكرة  و  إملعتقد  إخلالصوإحضا  و جوهراي  يف  الان  ذإته من  خالل  إن إدلين  هو  الاميان  و  إلتسلمي 

 الانقياد و  إلتسلمي بل  و  تنتقد  ذكل' إلفلسفة  نقيض  ذكل متاما  أ ي  إهنا ترفض 

عادهتمعرف إلغرب  خاصة  يف  فلسفة إلتنوير   نسانالاعتبار    اب  ث  جند  بعد إن  حمقته  إلنصوص  إلالهوتية  حي  لال 

غرإر  فويرابخ    عىل  ابال نسانابلنذر  إلوفري  يف  الاحتفاء    سامهوإإلعديد  من  إلفالسفة  من  إجلانب  الاملاين  و  إلفرنيس  

نسانن  أ  وغريمه  كثري وجند  من  إجلانب  إلعريب   ----لس نج  نيتشه اكنط  و  فولتري روسو  س بينوزإ    اكنته  يف  م  لال 

و    صوصإلنيف  إلقرإن  إلكرمي  تش يد  به  و بدوره  يف  الاجهتاد  يف  تكل    إلآايتالاسالم  حيث  إن  إلعديد  من 

وإنب إحلياة  لكها ج ميتد  إىل ,فادلين  كام  حتدث  عنه  إلقرإن  » إليت  تدعوه  طوإعية  إىل  إلغوص  يف  غامر  حماوةل  فهمها 

التك  اتمرك قالو  اي  شعيب إص----يقول  س بحانه و  تعاىل "-------,والاجامتع  و  إلس ياسة ,ليشمل إلفكر  و  الاعتقاد ,

 بد إابؤان إو  إن  نفعل  يف  إموإلنا  ماإن  نرتك  ما  يع 

ميس  مجيع  ,يؤكد  عىل  إن  إدلين إذلي  اكن  يدعو  إليه  شعيب  عليه  إلسالم   مقولتهنك  النت  إحللمي إلرش يد " إ  نشاء 

 2جوإنب  إحلياة "

                                                           
 .52ص,إملرجع  نفسه  - 1

 

 

 

 
مؤسسة  الارسإء   ,درإسة  يف  عمل  الاجامتع إدليين,بني  إلتصور  الانساين  و  إلتصور  الاساليم ,نشاة  إدلين ,حسن عيل  مصطفى محدإن  - 2

 . 31ص   1,1991قس نطينة ط,للنرش و  إلتوزيع  
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 الارض   صوره  بل  ويش يد  وحيتفي  به  يف  لك إجملاالت  ويعتربه  خليفة  هللا  يف إهبيى الاسالم الانسان يفيظهر   

إية .  و  يظهر  هذإ  يف  إكرث  من 
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            تمهيد                                 

ال  يخلو  من  التعقيد  اجتمع   خلقت  فلسفة  الدين عند فيورباخ مجاال  مركبا           

 ,باألحرى )الالهوت( او الى  نقد الدينإضافة  لإلنسانراهني التصور  الفيه هاجس 

هذا دون  تناسي  وقع  ,(مستقبلية  )وقد صاحب  هذا النقد  ظهور  بوادر فلسفة  جديدة 

وقد  كتب  فيورباخ   ,خاللها  مثالية  هيغل من  زالتي  تجاو عليه والفلسفة  النقدية 

اذن     ,من خالل جعل الدين  يتحدث  عن نفسهحياتا  جديدة وامد  في عمره   لإلنسان

وسعت  الى  قلب    لةهي  فلسفة  راهنت  على  االنسان  ودافعت  عنه  بكل  بسا

النظرة الى  الدين  ان  على مستوى  المنهج او  المفاهيم حيث  حق  له وبدون  منازع  

كانت  بمثابة   والتيالفلسفية    لألنثروبولوجياون  المؤسس  الفعلي  و الصريح  ان يك

وعليه  ما العالقة  التي  حددها فيورباخ بين  االنتروبولوجي  ألفكارهبوصلة  موجهة  

وهل  تحمل   ؟  لإلنسانيوكيف  يكون  الالهوتي  قناعا    ؟والالهوتي في نقده  للدين  

  ؟المسيحية  مثال  في  فحواها معالم  االنسان  الفيورباخي ة  الديانةالديانات  على  شاكل

حلم  الفكر  االنساني هو  حلم ال يمثل العدم انما الواقع   باألحرىالدين حلم انساني او  

 ن.االنسنة  بكل   تحمله هذه  الكلمات  من معا --- األنثروبولوجيا---
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 إلرؤية إملادية  يف  فلسفة فويرابخ: إملبحث الاول

 حيث اكن ,ميثل صلب كتاابته مجيعا ساس ياأ  عند فويرابخ حمورإ  نيظهرإ دلي   

 إىل درإسة إدلين وإلالهوت ولك ما يتصل هبامالاخرية هيدف من ورإء هذه 

يح إلعمل حىت ري إملناطق إملظلمة يف  إدلين مبصاب نلقد اكن شغيل إلشاغل دإمئا وقبل لك يشء إن إ ; إلصدد قوهلويضيف يف هذإ 

نسانميكن   إن ال يقع حضية للقوى إملعادية إليت تس تفيد من مغوض إدلين لتسامه لتقهقر إجلنس إلبرشي. لال 

بني خ إدلين وإلالهوت هام طريق إىل إلفلسفة وميكن قبول متيزي فويراب"وميكن تتبع إهامتمات فريابخ إدلينية منذ إلبدإية حيث اكن 

إىل  ابال ضافةفويرابخ ملا يتضمنه إلالهوت  ةابلرمغ من معارض; إدلين وإلالهوت وإلتقبهل الاول ورفضه إلثاين كام بني كرنو بقوهل

 .1يةاطف إمللحوظ لوهجة نظر إدلينية وجوهر إملس يح الانسانية فانه إشار إىل إلتع ةشعوره ابنه خطر عىل إلتفتح إلبرشي وإلرفاهي

ع  عىل حد سوإء إلفلسفية جتربة  نقدية  هتمت  بعالقة إدلين  و  الانسان  و  إجملمت إل نرثوبولوجياقدم  فويرابخ من  خالل  

تج من  خالل  إىل  ذكل يورد  إلعالقة  بني  متثالت  إملس تقبل  من  خالل  إلعالقة بني الانسان و  هللا وإس تن   وابال ضافة,

 وقد  اكن  يكرر  دوما  مقوةل إن نقد إدلين  هو  إساس   لك نقد,هذه  إلعالقة ما يسمى  بد ين  الانسان

 

                                                           
  8. ص,1991.1911),1ط(بريوت  ,إملؤسسة إجلامعية لدلرإسات وإلنرش وإلتوزيع ,.إمحد عبد إحللمي عطية,لودوفيغ فيورابخ.إصل إدلين،ت - 1 

 , Feuerbach ,ludwigandreas* يف نورمبريغ اكن 1872إيلول  13يف الند شوت ابفاراي وماتفي ,1858متوز  28فيلسوف وعامل إجامتع إملاين ودل يف

درس لودوفيغ إلالهوت يف هايدلبريغ  وإلفلسفه يف برلني حيث إخذ عن هيجل  1858عام إبوه من مشاهري رجال إلقانون و قد ريق إىل مصاف إلنبالء 

مغفةل من إلتوقيع   1830بعد إن نرش خوإطر يف إملوت وإخللود عام  1822إىل  1829حصل عىل شهاده إدلكتورإه من جامعه إر القن ولكفها ابلتدريس فهيا 

ومقاالت حول اليف  1841-1841ابفاراي حيث إعد كتابه اترخي إلفلسفه إجلديده من بيكون إىل س بينوزإ إضطر إىل ترك إلتعلمي وإختال ف يف إحدى قرى 

وعدد من إملباحث يف إلنقد إدليين اكنت مبثابه متهيد لسفره إلكبري ماهيه إملس يحيه إذلي إاثر موجه حامس يه  1844نزي وبيل ودرإسه يف نقد إلفلسفه إلهيغليه 

مايه  1857 1851مبادئ إلفلسفة إملس تقبل  1841يف إوإسط إلش باب مث نرش عىل إلتوإيل إطروحته مدجلية إىل إصالح إلفلسفةمن إلتعليقات خباصه 

 معجم إلفالسفة جورج طرإبييش .(. -إدلين ونظرية نشاة إلكون     ) إنظر 
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ىل  فويرابخ تطورإ جليا وإحض إملعامل منتقةل منعرفت أ فاكر   زنعة إملادية إلطبيعية، إلأ فاكره إملس تقاة من إلهيغليني إلش باب وصوال إ 

ال نتاجئ لها حيث يقول حيث يؤكد أ ن إلطبيعة يه ن الانسان ما هو إ  اية فلك يشء هن وال ليس للطبيعة بدإية إلوإقع إلوحيد، وإ 

 بغريه... مرتإبطفهيا حيمل تفاعال متبادال ولك مافهيا نس يب ولك ما فهيا متعدد إجلوإنب و 

 نكبري عىل معارصيه إمثال فريديريك إجنلز حيث قال عنه هذإ الاخري اك تا ثريودفاعه إملس متيت عن إملاديه اكن هل 

نسانإمحلاس عام ورصان مجيعنا فويرابخيني دفعة وإحدة ومن هذإ يتضح إن إملادية يه إلسمة إلبارزه يف درإس ته    لال 

"إن فيورابخ عىل حق حني إكد إن إملادية إلعلمية إلطبيعية يه وحدها إحلقيقة إساس رشح إملعرفة الانسانية لكهنا ليست إلبناء  

ذإته فهيي إملاركس ية حنن ال نعيش يف إلطبيعة فقط بل يف إجملمتع الانساين وهو بدوره هل اترخيه من إلتطور وعلمه إخلاص به ذلكل 

ن هذإ إلعمل مل يكن أ  اد إلتوإفق بني إلعمل وإجملمتع الاساس إملادي وذكل مامل يقل به فويرابخ وخيلص إجنز إىل إحنرصت إملساةل يف إجي

 1من نصيب فيورابخ"

ه مل خيرج معوما عند فيورابخ إساسها مادي طبيعي حبيث الا إنه وكام يؤكد إجناز يف مهنجه إن يهإال نساين درإسة الانسان وإملعرفة 

ا إذإ إجتهت إىل إلورإء دية إمليتافزييقية لكنه يبدو إكرث معقا ومتحيصا يف فهام للامديني إلسابقني هل حيث يقول فيه معرتفعن إطار إملا

 .إتفقت مع إملادين إما إذإ رست إىل إخللف خالفهتم

ليت نسعى يف وإ وربطها مبا هو وجدإين شعوري جند إلعديد من إملقارابت ذإت إلصةل ةإملادي ةإدليني ةإلوضعي ةيف حبثنا حول ماهي

 ; حيث جند حتليلها للكشف عن مدى تالقهيا وإلطرح إلفيورابيخ

 موضع إحتقار من قبل إملتعلمني وال يه ةإىل إي مدى اكنت الاداين إلوضعي (1834 _1768 )المياخرش "وقد خرب فريدريك

ملتعلمني وفامي قال حول إدلين إحاديث إىل إملزدرين هل من بني إ ةوحوإدث إدلإمي ةابمسها من عوإقب مرعب نسيت ما اكن حيدث

 اهيته اليهفان م يةإخالق  ةتالين د س نترإن  ةال مياخر حدإ للمتثيل إذلي مفاده إن إدلين يف ما  هو ميتافزييقا فلسفشوضع  1977

نفسه  روإفعاهل يريد إن يذ هإوصافإىل يريد إن يسرتق إلسمع بلك إنتباه  وشعور إمنا يريد إن حيدث إلكون ابحلدسفكر واليه فعل  

 2"تا ثريإتهىل إ   تنجذبالاطفال  ةفعالييف إن

                                                           
 98ص , 2008   ,)دط(   , ;)دب( ,و  إلنرش  و  إلتوزيع دإر  إلتنوير  للطباعة  ,الانسان يف فلسفة فيورابخ ,إمحد عبد إحللمي عطية - 1
 10ص2017 ,مؤمنون بال حدود,بدل(-)د,ط( .)د,)ت فتحي إملسكيين ( ,مدخل إىل إلفلسفه إدلين,هانس ساند كولر - 2
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مل يكن وإحضا  خ الا إنهيرابو هذإ إدلين ابعتباره مرتبطا ابحلدس وإلشعور والانفعاالت يامتىه مع ما قاهل ف شالمياخر عىلإن حمك 

 ةن إلتبعيإقال هيغل  معارضه حيثوضوح ما قاهل هذإ الاخري فقد اكن جريئا إما سالمي إخر فمل يكن كذكل فقد تلقى نقدإ من قبل 

 لدلين إليت إمن هبا شالماخر لو اكنت موجوده لاكن إللكب إفضل إملؤمنني.

لتوصل إىل للشعور وإمنا الن إلتعصب إلالهويت منعه من إ ةمن إدلين ماد جعل ل نهالمياخر شإنين ال إدين ل  : و"يقول فيورابخ

هر إلشعور إن هللا ليس سوى جو  ،مبوضوعيةإن يرى ويعرتف  إلشجاعةمل يكن دليه  ل نهنظر هذه وذكل إل  ةمن وهج ةإلنتاجئ إلهام

 مع _إىل حد ما _إ إلصدد يف هذ هو إجلانب إلرئييس لدلين وإان إختلف ةإذلإتي ةإذإ اكن إلشعور من إلناحي

إلشعور ولهذإ إلسبب ابذلإت إخفق هيغل الن يتوصل إىل  ةعىل إساس طبيعي تا كيدهإذلي يؤكد ما قلته ويستند يف  مياخر شال

 1"إجلوهر إخلاص ابدلين فهو ال يتعمق جوهر إلشعور

 إكد,لكنه إكد يف مقابل ذكل إلشعور نفسهوإن  هللا ليس  سوى  للشعور ةإدلين ماد جعل من شال ماخر ن با  يرابخ و يعرتف ف

ةل  إ ن إصل إدلين  عالوة عىل  هذإ  إن  هيغل مل يتعمق  يف إلفكرة  إلقائ  أ كد كام,موقفه  تا كيديف  ةشجاعل مل يتحىل اب إل خري ن أ  

 .حمهل ومركزه إلقلب

 أ نرثوبولوجيا إلفلسفة:

 سهمأ  ذإ تتا سس أ نرثوبولوجيا فيورابخ وفقا ملذهبه إلطبيعي إملادي، فالنظر إلفلسفي حس به مرتبط أ ساسا ابلبرشي موهجا يف ه

ىل حيس عيين ووإقعي صالح إلفلسفة من خالل حتويل إجملرد إملثايل إ  ىل إ  ىل مثالية هيغل إملطلقة، وسعى إ  يف حلظة أ قل  الانتقاد إ 

 .رخي إلفكر إلفلسفي قاطباما يقال أ هنا مفصلية يف ات

يين ووإقعي يف ع وسعى إىل إصالح إلفلسفة من خالل حتويل إجملرد إملثايل إىل حيس  ،إملطلقةهذإ إسهم الانتقاد إىل مثالية هيغل     

 قاطبا.حلظة إقل ما يقال عهنا إهنا مفصلية يف اترخي إلفكر إلفلسفي 

 إلهدف يتحقق  يرتبط مبهمة إلفلسفة ويه إلعودة إىل إلطبيعة والانسان وهذإ إل نرثوبولويج"ابلنس بة إىل فيورابخ فان إلتحول      

                                                           
 .218ص  ,مرجع سابق,الانسان يف فلسفة فيورابخ ,إمحد عبد إحللمي عطية  - 1
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متاما مثل إلاكئن "بنقد مزدوج للك من إملثالية وإلالهوت فكام إن إلروح إملطلق إلهيغيل ليس الا إلروح إحملدود بعد جتريده عن ذإته 

ود جمردإ " وكام إن إلالهوت يبدإ بشطر الانسان ليك يعود فامي بعد إعالن إلال حمدود فان إلالهوت ليس شيئا سوى إلوجود إحملد

 1"إجلوهر إلبس يط إملامتثل مع ذإته  بتجزئتهعىل نفسه كذكل يبدإ هيغل  إملنقسم متاثل جوهره

ية تضطلع حس به هممة فلسف  وبولويج ميثلهذإ إملنعرج الانرت  أ نرثوبولويجيبين فيورابخ إذن فلسفته كام ذكران سالفا عىل إسس 

 عالقة ابملثالية هلهذه إملهمة عنده الا من خالل إحلاق إلنقد بلك ما  تتا ىتبرضورة إلعودة إىل إلطبيعة و الانسان عىل حد سوإء وال 

ال عهنا يق وإلالهوت إللتان ومن خالل جتريدهام إلصارخ عصفتا ابلوجود الانساين خارج الاطار إلوجودي وإزإحته بطريقة إقل ما

 هنا تعسفية  .  إ  

كوهنا متثل  ,لزجنأ  مهية  ورإهنية  فلسفة  فويرابخ جعلته حمل  إشادة وإحتفاء من  قبل  إلكثري من  إلفالسفة عىل غرإر أ  ن أ      

  إلالهوت  وحمل إمليتافزييقا   إل نرثوبولويجالانساين    إملبدأ  حمطة مفصلية  يف اترخي  إلفلسفة   إن حص  إلقول حيث حل 

ن" ن دإمئا يقولون إلفلسفة مؤريخ جعل ما طبعا، يه، إل فاكر هذه إ   إل ساس ية أ مهيهتا تمكن عالهتا، عىل فيورابخ، فلسفة إ 

ىل يتطلع إال نسان لعامل إل مسى إلقانون ل ن .فهيا إل ساس إملبدأ   الانسان هو أ ن يف وإلكربى  أ ن يعين ماابذلإت  إال نسان خري إ 

 ل فاكر إلش بان إملفكرين حامسة دإمئا أ اثر ما هذإ ولعل .إلقدمي إمليتافزييقي إملبدأ   مع اتم تناقضب إل نرثوبولويج  إملبدأ   وضع فيورابخ

أ نفسهم مدفوعني ابلتدرجي بعيدإ عن ماديته إحلس ية وهنا ميكن كام ندرك جوهر عبارة  وجيدوإ إلعمر هبم يتقدم أ ن قبل فيورابخ،

 .2" فويرابخني إل وقات من وقت يف مجيعا كنا لقد إجنلز

يعين إعتبار إهنا  ابلرإهنةومتزيها  الانسان،إماطهتا إللثام عن  رإهنتهيا يفما ميكننا إس تخالصه من درإسة فلسفة فيورابخ هو     

  كتاابته إخملتلفة يف إليه فويرابخ ما سعىالاسايس يف فلسفته حيث إن إلقانون إلعاملي يتطلع إليوم خلري الانسان وهذإ عينه  إملبدأ  

وإذلي ايانت اكنت فامي س بق ضاربة يف معق إدل الانسان وإليتإدلينية إظهرت معق إلنظرة إىل  إل نرثوبولويجومن هنا يتضح إن 

 .من خالل إمليتافزييقا غيب

                                                           
 .119ص  ,إملرجع نفسه,الانسان يف فلسفة فيورابخ,إمحد عبد إحللمي عطية  -1

/ http://w,w,w, alم 2013, )إكتوبر3ه  1434ذو إحلجة 6إمخليس (,إلقناة إلعربية  ,مبادى فلسفة إملس تقبل لفيورابخ  ,إبرإهمي إلعريس  - 2

arabiya,net 02ص      
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 عتباره أ س تاذهعليه اب لقد اكن فيورابخ يف بدايته إل وىل هيغليا كام قال عنه جوس تاف فرت حبيث مل يتحرر متاما من تا ثري هيغل 

ماهية فلسفة  با هنا تمتزي ابلتعقيد، ولفك هذإ إلتعقيد وتفسري هذه إلعالقة يتحمت عيلنا عرض إلثنايئوميكن تلخيص عالقة هذإ 

ركس و سفة هيغل هذإ من هجة ومن هجة أ خرى وعرض ما طرحه إلش بان إلهيغليون إل خرون عىل غرإر مافويرابخ ومقارنهتا بفل 

 أ جنلز.

إلطرق و إكرثها مالمئة يف نفس  با قرصميكن إن يصاغ  جودإن إملوقف إلعام لفلسفة فيورابخ كام كتب تلميذه إملقرب فريديريك أ    

قام هبا كوبرينيكوس يف عمل إلفكل إلبطلمي فقد دفع ابلروح إملطلق تكل إليت  إليتإلوقت ابنه قد قاد ثورة يف فلسفة هيغل مثل تكل 

ملفهوم إحملوري يف صبح إأ   يف إلفلسفة إلهيغلية إغرتإاب يف إلروح فقد اكنت وإليتمن إحمليط إخلاريج إما إلطبيعة  يشءاكنت مركز لك 

 1»فلسفته 

ه من تكل إليت ثورة إش به ما تكون إلي با حدإثرابخ من خالل ماديته ونقده ملثالية هيغل إنه قام ي_ميكننا إن نس تخلص مما قدمه فو 

 هذإ من إساسه وجند كذكل إن ماركس قد سار عىل نفس شالكة من خالل ذكل قوإعد إلفكر إلهيغيل قام هبا كوبرنيكوس مزلزال

 إخلط إلنقدي إلثوري ابمتياز

كون يهبذإ إلقلب  يف إلفلسفة إنقالاب جذراي أ حدثوإذلي  ويردف رويج غارودي مؤكدإ عىل إلزنعة إلثورية ملاركس هو الاخر

 ' عىل رفضه للمثالية أ كدماركس 

حتديد إلسامت  " يتيح لنا إماكنية"إن الانعطاف إجلذري إذلي قام به ماركس عىل صعيد إلفلسفة عندما إعاد إنشاء مفهوم إملامرسة 

 لهيغيل كام هو بل إإملهنج  إملمزية ذلكل "إلقلب" مفاركس مل يقلب إلنظام إلهيغيل كام فعل ذكل فيورابخ بل نبذه وماركس مل حيافظ عىل

مادية حمل  أ نطولوجيارابخ فهو مل حيل يوهذإ يعين إنه نبذ إملثالية ولكنه ال يعين إنه توقف عند مرحةل فو  -إلنظام قلبه لقد نبذ 

 .2"اف مل حيل دين حمل دين طويف خامتة إمل ميتا فزيايءحمل  أ نرثوبولوجيامثالية ومل حيل  أ نطولوجيا

                                                           
 2007 ,ط(.)د,إلقاهرة  ,إمحد  عبد  إحللمي  عطية  )ت(,قضااي إولية  يف  إصالح إلفلسفة و  نصوص  إخرى ,إدلينماهية ,لودفيغ فيورابخ -  1

 .38_39ص

 

 

 107ص , 1970 ب(-د,) 1)ط (,منشورإت دإر إلآدإب,جورج طرإبييش  ماركس، ت غارودي، اكرلرويج  - 2
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إلسيس تام  إنه نبذ هيغل ويؤكدرابخ اكنت هل مسامهة قوية يف نقد مثالية يبدوره وعىل غرإر فو  يظهر من خالل ما تقدم إن ماركس

 .نطاقاأ وسع و  جرإأ  مسامهته يف هذإ إلنقد فهذإ الاخري اكنت إلهيغيل من الاصل وهو مل يقلبه مثلام فعل فيورابخ 

 إال نساين:إجلذور إلهيغلية لدلين 

الامر  ،ساينالان إدلين يف فلسفة هيغل بدإية مبكرة للتفكري من خالل ما يسمى إدلين إلوضعي  أ نس نهو أ  متثل إلزنعة الانسانية   

 رابخ  ييف فلسفة فو  تا ثري وإثرإكامإذلي إس هتوى بل  حمورة، الامرإذلي جعل فلسفته 

نسان وإملاهية إجلوهريةإن إدلين مبعناه الانساين وإذلي ميثل إملقصد من فلسفة فيورابخ يعد مقة إلوعي ابلطبيعة "    وإدلين هبذإ لال 

شذرإت هيغل إملبكرة ومن إلطبيعي إن نعرض لهذإ إدلين إذلي ميثل جوهر الانسان ونبني لمتس جذوره يف بعض ن  إملعىن ميكن إن

ومن مث فان إلبدء بشذرإت هيغل يتيح لنا إلتوصل  وطبيعته ومصدرهإلتعريفات إخملتلفة لدلين  وتطورها وكذكلرابخ إخملتلفة يإرإء فو 

 .1ما قدمه " وإلتعرف ابلتايل عىلبدقة إىل مصدر هجود فيورابخ 

حماوةل يف  من خالل جعهل ماداي إي ،إدلينحاولت إذن فلسفة هيغل منذ إلبدإية إماطة إللثام عن إجلانب إملادي يف     

من خالل هذإ إدلين إي جعهل برشي إملصدر ونلمح هذإ إلتصور يف خمتلف شذرإته إملبكرة إملرتإمية يف ثنااي كتبه و  أ نس نه

ا هو الا مهذه الاسس إلطبيعية من إس تاذه مفا قدمه  إن هذإ الاخري قد هنل نتا كدرابخ يبه فو  ما جاء قارئةلكه وبعد 

 إىل  يةلسف نرثوبولوجيا إلف الا ليلمح فيورابخ من خاليف إلطرح نوعا ما  ولو إختلفاتوصل إليه هيغل  وحمصةل ملانتاج 

اصا به وكيف س يبين مهنجا خ ةإلهيغلي ةفكيف سيمتكن من ذكل وهو تلقى وتلقف دروسا يف إملثالي ةإلفلسف ال صالح ةملح رضورة

 ؟.ة إلهيغلي فةمن رمح إلفلس

   

 

رة ويؤكد رضو ةفهو يف مؤلفاته مجيعا يتجه حنو إصالح إلفلسف يغل ه  ةس بقهتا من فلسف ختتلف عام فويرابخ فلسفة قدمي"   

إملس تقبل حبيث يعلن يف إخر فقرإهتا إن  ة"إليت تكمتل يف مبادئ فلسف ةإلفلسف ال صالح'" ةإلقضااي الاولي تا يتذكل ومن هنا 

 ةالاصالح إو شلكه فقط ليس حبسب جنس وإن إيه فلسف ةتمتزي فقط حبسب نوعي ةيف إلفلسف ةحماوالت الاصالح إلسابق

                                                           
 .351ص ,مصدر سابق ,ماهية إدلين ,لودفيغ فيورابخ - 1
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ويؤكد  ةهو إملوضوع الاول للفلسف فاال نسان ةالانسانيب ملطالب يوتس تج  تريد إن توجد جيب إن تكون مس تقةل ةإجلديد

 1." ةخ دإمئا عىل إن الانسان ابعتباره إساس إلفلسفرابيفو 

ه إدلرإسات تش  يف إلتفكري يف الانسان إذلي مه  ةإعاده بعث إحليا ةمادي أ نرثوبولويج ةرابخ من خالل بنائه لفلسفيلقد حاول فو  

 ةلفلسفإالانسان هو موضوع  انوبتارخي إجلنس إلبرشي ولهذإ ف ابال نسانتبط إساسا حس به تر ة إلفلسف ةوإن درإس ةإلالهوتي

 ةإملعارص  ةفلسفوإل ة الاملاني ةهيغل وإملثالي ةحتول بني فلسف ةمتثل نقط ةومفصلي ةحموري ةخ ميثل نقطيرابو ف أ صبحالاول وهبذإ 

 الاول.مس تقبال جيب إن يكون الانسان إساسه ومبدإه  ةإليت جتعل الانسان حرإ يؤكد إن إي إصالح س يكون يف إلفلسف

 تقبل فيورابخ لدلين 

فيورابخ ومن خالل درإس ته لدلين مل يكن هيدف ابي شلك من الاشاكل إىل زعزعة إسوإر إدلين وال إىل حموه إو طمسه بل      

فهو هيدف ال إىل »جنلز يف هذإ إلصدد أ  إرإد إلكشف عن بعض إجلوإنب فيه وإليت حمقها إلالهوت   حس به حيث يقول فريديريك 

ويربإ فويرابخ نفسه من لك إالهتامات إليت وهجت ضده ويف مقدمهتا الاحلاد حمو إدلين إو إلغاءه بل إلوصول به إىل حاةل من إلكامل 

تدع فيورابخ شيئا ابنه مل يقل شيئا عىل إلطالق بل إن إدلين هو إذلي حتدث عن نفسه  وإن فويرابخ قد مسح هل بذكل حفسب مل يب 

بل كشف إدلين عن ذإته  ورأ ى فويرابخ هذإ إلكشف إنه إدلين إذلي يؤهل  الانسان يف حني ينكره إلالهوت إنه إدلين وليس 

هللا بعد إن دفع ابال نسان  فويرابخ إذلي يقول ابن هللا هو الانسان إلشخيص إملنفصل عن إذلإت إملتخرج يف إلعامل وإن الانسان هو

 .2"خر؟أ  جا عنه مغرتاب عن نفسه يف خار بذإته 

 

حيث إعلهنا ,يتحدث فيورابخ يف هذإ إملقام عن تصورإته حول إدلين إذلي إهتم من خالهل ابنه ملحد وابنه جترإ وجتىن عىل إدلين     

ومن هنا ,بل فتح إجملال فقط لدلين وإطلق إلعنان هل ليك يتحدث ويعرب عن نفسه ومل يبتدع إو يضف شيئا ,رصإحة ابنه مل يقل شيئا 

                                                           
 .115 116ص-ص  ,مصدر نفسه  ,فيورابخ ماهيه إدلين لودفيغ - 1

 . 410 409ص  إلقاهرة، ص–ط .د–مكتبة الاجنلو إملرصية منتدى صور الازبكية  ,فلسفية  حنفي، درإساتحسن  - 2
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وإكد إن إدلين إذلي يقصده هو إذلي يقول  ,وذكر إن الانسان يؤهل إدلين  لكن ينكر إلالهوت ,فقد كشف إدلين عن نفسه وذإته 

 .نسان هو هللا خارج ذإته مغرتابابن هللا هو الانسان منفصال مباهيته وخوإصه و الا

 :با بعاده إخملتلفة إلتا سيس إل نرثوبولويج لدلين إلثاين:بحث إمل  

 :إلس يكولويج لدلينإلتحليل 

ة كتفسري للظوإهر إلصادر  يةإلفلسف  با نرثوبولوجياهجنا صوبه وربط هذإ تو  إليت ةابلتبعي ابلشعور وحددهابخ إدلين رربط فوي     

فالشعور ميثل نوإه  ةبني إحلوإس وإملشاعر فاذإ اكن الادرإك إساس إملعرف ةهو تاكمل وإزدوإجي فاال نسانعن الانسان إجتاه دينه 

وقد  ةرابخ إلشعور ابلتبعييإدلين يف الانسان وإلتحليل إلهنايئ لدلين يعود إىل إساس ومصدر س يكولويج وهو ما يطلق عليه فو 

إدلين"تفسري إدلين ابخلوف وإول تفسريإت ملصدر إدلين هو إخلوف فقد جعل كثري  ةإته يف ماهيورد هذإ ابخلصوص يف حمارض 

إخلوف حتمل  ةمن إلقدماء وإحملدثني من إخلوف إساس إدلين فاخلوف يف مبدإ الامر خلق الاهل يف إلعامل ويف إلرومان اكنت لكم

وهكذإ اكن إليوم إدلين يعين يوما غري مميون إو يوما خيافه إلناس  ةهبإدلين إحياان تشري إىل إخلوف و وإلر  ةمعىن إدلين واكنت لكم

 .1ويه تعرب عن منهتيى إحرتإم إدلين" ةوإلشفق ةتعين إلرغب ةفان لكم ةالاملاني ةويف إللغ

عن هنا  عربييرتبط إدلين ابخلوف إايم إرتباط اكخلوف من إملوت إخلوف من إملصري وإلعقاب إخلوف من إقرتإف إخلطااي وهو     

لك إلوسائل  رمغ إنه يمتكن من فاال نسانإي شعوره ابلقصور جتاه هللا  ةابخ شعور الانسان ابلتنايه وإحملدوديويرحسب تعبري ف

 وهنا تتضح حاجز إخلوف وطا ةفال يمتكن من إلفرإر من إملوت فيعيش حياته حتت  ةنفسه من خماطر إلطبي ةمن حامي

وجود هللا فلو اكن الانسان  ةإملوت دليل فكر  الاهلإلفرض متثل موقع ميالد  ةإليت متثل هناي ةإملقرب رابخ إن يفو  ةعبار  ةمهيأ       

 إملقابر اكنتبني إملوت وإدلين كام إن  ةعالقإلومن إلوإحض إن هناك     إملوت إبدإ ةإىل إلوجود فكر إحلاجة إبداي خادلإ ملا ظهرت 

                                                           
 .212ص ,، مرجع سابقفيورابخالانسان يف فلسفة  ,إمحد عبد إحللمي عطية  - 1
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هل إيضا معابد  إن تفكري يف  ,ولبعضهم اكنت يه لك إدلين,اكنت جزء إسايس من إدلين  عبادة إملوىتوعند كثري من إلناس فان لال 

 .يكون إكرث شعورإ ابدلين عندما يفكر يف فنائه هإلفاين فان الانسان وت ويف حاةلمليل اب ,موت إساليف تذكر

 تفسري إدلين ابحلب:

 إىل نرش إلسعادة إدلنية يسعىودليل ذكل إنه يف خمتلف إلتعالمي  إحلب عينه هو مل نقل هو مصدر إحلب إنهللا    

ظرف عابر حلظي حني  إلسعادةالن إحلب هو  إلبرشية ةهللا حب لكن هللا هو إحلب عندما حيب الانسان إحلب صفه إلسعاد"

فانت متكل عند إذ  ةابقي ةنونحني مبا هو حلظي عىل إنه كي  ةماد اكن خشص ةالانساني تفكر مبا هو جزيئ يف الانسان كلك ابلسمة

 1"إنه ري تصور هللا هو حب لكي وبعد إحلب ليس دعب بل نشاط رصف إحلب يلهتم يضحي حيرق إحلب ن

إحلب كشعور ميثل إساسا لدلين فاحلب إملوجه هلل مينح الانسان  رابخ يف هذإ إملقطع إذلي تناول فيه مساةليإن ما يقصده فو 

وهللا هو إهل  ةوإلسعاد ةومينحه شعور ابلتحرر من إخلوف وإخلطر ومينح إلشعور ابلفرح إلس يكولوجية ةمن إلناحي ابل مانإلشعور 

هو ما ينرشه الانسان ولهذإ  ةإلزرع وهو إملبادل للحب مع الانسان وهذإ الامر إلسعاد ةإخلري وإلود وهو إذلي يسامه يف حامي

دون غريه هو إذلي  ةللعيال إذإ إن مبدإ إلذل يقول: جيلخ رابيطرح جند فو هذإ إل ةوعىل شالك ةوصهل لذلإ ل نهالانسان هللا  حيب

بعمليات إجلهاز إلنفيس وال ميكن لظل من إلشك إن حيوم حول نفعه ومع ذكل يقف إلكون  ةحيدد هدف إحلياه ويتحمك يف إلبدإي

ونظام  ةدي فهذإ إلربانمج غري قابل للتحقيق ابملر لعامل الاكرب وإلعامل الاصغر عىل حد سوإء م ن برانجمه موقف إخلصام وإلتحإ اباط ق

 2"إن يكون الانسان سعيدإة إلبت إخللقة ةإنه مل يدخل يف خط ةكون ابرسه يقف يف وهجه حىت تساوران إلرغب

ترتبط عند  ةابدلين يتحقق دلى الانسان شعور ومهي ابلسعاد ابلعامل وتشوهيه عن مياكنزيم لقطع إلصةل ةيد هو عبار وإدلين عند فر 

 ةهو إذلي يدخل إجملمتعات إلبرشية ابلتصورإت إدليني ذلكل فان قطع إلصةل ةيف مسار إجملمتعات إلبرشي ةطفولي ابملرحةلفرويد 

                                                           
 73 72 ,ص ,2017, )1ط( ,بريوت  ,ت نبيل  فياض دإر  إلرإفدين للطباعة  وإلنرش وإلتوزيع ,إفاكر حول إملوت والازلية ,لودوفيغ فيورابخ - 1

 .1996 ,( بريوت 4)ط – وإلنرش وإلتوزيع  دإرإلطليعة للطباعةطرإبييش _  _ ت _جورج قلق يف إحلضارةس يغموند فرويد _  - 2
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للوصول إىل  ةإلنضج وإلبلوغ إهنا إخلوض يف إدلين فميثل عكس ذكل عىل إعتبار إن إدلين يكبح إلعقل ويفرض طريقا خاص مرحةل

 .يؤدي إىل ختويف إلعقلوهذإ ما  ةإلسعاد

صدد خ يف هذإ إلإحلب ليس معيارإ موضوعيا للوجود يتعدى ذكل كونه معيارإ ذإتيا أ هذإ إلوجود هو مرتبط ابلوإقع يقول فيوراب    

ال يوجد  يكون حمبواب تقول إلعكس ما ليس حمبواب ما ال ميكن أ ن بيامن تقول إلفلسفة إلقدمية ماال يفكر فيه ال يوجد إلفلسفة إجلديدة

  .ما ذكل إذلي حيب شيئا ما وبذإ قلب فيورابخ إلكوجيتو إدلياكريتوحده يكون شئيا 

ممتزي عين ويف  إحلب  فقط ميكن  إلمتيزي بني  إلوجود و     عىل وجود  موضوع ميكن  إجياد  إدلليل  إلقاطع يف إحلب فقط"     

وحده  ميكن إجياد إدلليل  عىل إن إلعامل  إلوإقعي   ليس  وهام  وإمنا   موجود  ابلوإقع عندما  يكون  إلشخص  ذإ ابحلبإ  إلالوجود 

من  للتا كدالا يكفي هذإ   ابل ملإذلي  إحب  حارض  إمايم   مكوضوع  للحوإس إشعر  ابلرسور عندما  يغيب  عين  إشعر  

 1" إلرسور يف إحلاةل  الاوىل والامل  يف  إلثانية  ذإ  حيصلاوجود  موضوعات خارج رؤوس نا  لكن  مل

 إذ ميكن من خالل هذإ إلمتيزي بني ما وهو الاخرحمبوب  إلفعيل عىل وجودإدلليل  إحلب حيمل يف طياته يؤكد فويرابخ هنا إن

ذإ إحملبوب فهو دليل وإقعيغري موجود  وما هو موجودهو  ويضيف" إحملبوب هو إملوضوع يف  لكتا  إحلالتني  انميثل إيضا موإهجا لل   إ 

لكن  يف  إحلاةل  الاوىل اكن  إملوضوع موضوعا  يوإجه  ذإيت بوصفي ذإات هنا  ال يوجد  أ ي  تناقض إما  يف  إحلاةل  إلثانية  بقيت  

يت هنا  يه  نفسها  إملوضوع إذإ متثهل يف ذإيت  ليس هو  إملوضوع  إلوإقعي بل  ذإأ  ذإيت  يه  ذإيت نفسها لكن  إملوضوع  إذلي 

إذلإت إليت  جيب  إن تكون  ذإات فقط إصبحت   –إذلإت  من هجة يه إذلإت ومن هجة إخرى  يه  إملوضوع هنا  نشا  إلتناقض 

 2يف نفس  إلوقت  ذإات  و  موضوعا "

 

ن خالهل إلوإقعي إحليس ذلإ يدلل م هو دليل إلوجودبل  غري منقطع إلصةل ابلوجود إوردانه سالفاوفامي  حسب فيورابخإحلب 

ساسا أ   ر اكحلبوجند مشاع مصدرإ لبناء إملعرفةإىل الاحاسيس ابعتبارها  ابال ضافة إلوضعية إملادية ويدمعهافيورابخ عىل فلسفته 

 .إذلي هو حمل إنساين رصف ابال هل ومن مثةماهو جوهرديين  لبناء

                                                           
 287ص   ,مرجع  سابق1,1994ط  ,بريوت, عإلنرش وإلتوزيالاموإج  للطباعة  و   ,هيغل  و فيورابخ  ,  حنا ديب_ 1

 .288ص، إملرجع نفسه_  2
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بوإسطة  إلعقل    قطفدرإكهام إ  ميكن  و إلذلإنو إلتبعية  يصطلح عليه ابلتا ثريمبا  إرتباطإميا مرتبطان  يف إدلين و إلطقسن إلعبادة إ   

ين  حىت ال  إلوإعي لكن  ويف هذه إملساةل  ابذلإت جيب إن  يكون  هذإ  إلعقل) إدلماغ  إلبرشي( مرتقيا  فوق إملس توى  إحليوإ

دمة  مصاحلها ال  من  قريب  وال  من  بعيد  تروج  لها  إطرإف  خل  الاخري  بضائع ملحقة ابدلين ال  متت  هل  بصةل تسوق  لهذإ

 وتتاجر  ابملقدس وبذإ  يصبح  حال  إملتدين كحال  إلتابع  للقطيع  ابلتعبري  إلنيتشوي  إذإ  حص  إلقول 

  إلشعور ابلتبعية مكصدر لدلين"

إساس  إدلين  يف إخلوف  إو  إلسعادة إو  إحملبة  فقط عىل  حدة  ولكن  يبحث    عن  إلصيغة  إلشامةل   فيورابخال  جيعل     

إخلوف    feeling of dependenayإليت تضم هذين  إلوهجني ويه  ليست  سوى إلشعور  ابلتبعية   الاعامتد و الافتقار  

ف  شعور ابالعامتد  مينحين إليقني  ابنين  إحيا  ونظرإ  ل نين  إحيا كجزء  من  ت  و  إلسعادة  مرتبطة  ابحلياة  إخلو  ابملوتمرتبطا  

نين إحبه ونظرإ  ل نين    .1عاين  وإموت من  خالل  إلطبيعة فاان  إخشاها " أ  إجزإء  إلطبيعة  إو  من  هللا  فا 

إخلوف وهام  الفاس ابلوهجني إملتناقضني إملذكورإنيه تبعية مرتبطة  ماهية إلتبعية إدلينيةبوضوح  يف هذإ إلقول يرشح فيورابخ     

به   رمغ إن إخلوف  ح يف  سبيل   فا حياإخاف  هللا و إخشاه  تظهر يل  قوته  فاحبه    نين عندماأ  فامي بيهنام حبيث إلسعادة إملركبان  و

  .يكون  مرتبطا ابملوت وإلسعادة مرتبطة ابحلياة

ن إعتبار لودورابخ لذلة إلس يكولوجية  نسانية جعلنا منيط إللثام عىل فلسفة وخاصة فلسفة ابعتبارهاإ  إل خالق  أ ساس لك ذإت إ 

 . عنده وأ بعادها إملس تقبلية حيث حيدد هذإ إل خري دوإفع إلفعل إخلري وإلرشير عىل حد سوإء

تبارهام إمرإ امه وذكل ابع ويبدو إن فيورابخ حياول يف مفهوم إحلب وإلتعاطف إن يزيد من نظام إلتعاون إلطبيعي إلتلقايئ وإلتف"

ياين وكيانك يف فهو يعتقد إن يف إحلب خيتفي إلرصإع بني الافرإد ورغباهتم ويف إحلب إيضا يتوإجد ك  ةالاخالقي ةإساس يا من إلناحي

 ".إلشامةل إلذلةإدلوإفع إلفرديه وبني  ةالاانني ةكيان وإحد الا إن هناك توتر بني إللغ

 

ء عالقات ويفتح إجملال لبنا ،إلرصإعاتيذيب  مصدر لكيان الانسان والاخر فهو ةابن إحلب وإلعاطفرابخ يف قوهل هذإ ييؤكد فو 

 سارتر عبريإجلحمي بت بعيدإ عن لك إلصدإمات إليت رمسهتا بعض إلنظرايت عن الاخر إذلي إعترب إىل وقت غري بعيد ابنه  ةإجامتعي

رابخ ليس إلفرد إملكتفي بذإته من هو ييف فلسفته يه إن الانسان عند فو إليت ينبغي إلتوقف عندها  ةوالاساس ي ةإلهام وإلنقطة"

إذلي يسلبين  لل خرسارتر  ةيف إلغري ونظر  ةإلوجودي ةوهو هنا يتجاوز إلفكر  وإملرأ ةهو الاان وإنت إلرجل  ابل خرالانسان إملتصل 

                                                           
 .173ص ,  مصدر سابق , ماهية إدلين ,لودفيغ فويرابخ   -1 



   فويرباخ ونقده للدين                                                                                  الفصل األول

26 
 

يل حمب يل جزء مين جيمع الافرإد عىل إحلب جاز إلتعبري ممكل  نأ  ة حرييت إن الاخر هنا عند هذإ الاب من إابء إلوجودي

 1" ويفسح إجملال لالان والاخر إدليلوجبيهنم عىل إساس  رابخييؤسس فو  ةوإملشارك

 ةتجاوز فكر ي  ابل حرىإو  وهنا هو ينتقد مضنيا ةعىل مبدإ إحلب والالف ةاكلعاد ابل خريبين فيورابخ تصور حول إلفرد يف إتصاهل 

 .'الافق ةوإسع وس يكولوجية ةسارتر ابن الاخر هو إجلحمي إو هو إملوت ويف هذإ فان فيورابخ يؤسس لنظري

 نساين وقدإدلين الا ةيرابخ ملاهيفو  تعرب عن فهم ةلقد مر تفكري لودوفيغ إندرايس فيور ابخ ه يف إدلين ابربع مرإحل إساس ي   

 ةإملس يحي ةحيث قدم تصورإ لدلين يف نطاق إدلاين ةإملس يحيرابخ الاول لدلين يف جوهر يمثل مفهوم فو 

  » ةجوهر إملس يحي «الاوىل إملرحةل"

ومن ممزيإت إجلنس  ةإخلاص ةإلبرشي ةلتجريد الانسان من سامت إلطبيع ةرابخ هللا عىل إنه نتيجيتصور فو  يف هذه إملرحةل     

 فقد حاول إلبرش كام يقول حتقيق مثلهم إلعليا وصفات إلكامل فهيم ونظرإ لعدم حتققها اكمةل ةحقيقي ةإلبرشي كلك وذكل جيعلها كينون

هذه إلصفات وإملثل إليت تكون صوره هلل  متناسلني، إنيف جتس يد هذه إملثل خلق إلبرش هللا  ةحمدده ورغب إلبرشيةيف إلاكئنات 

 2يف إجلنس إلبرشي كلك وليس يف اكئن منفصل" متحققةم الا إهنا فهي ةوغري متحقق ك فرإدعن إلبرش  ةعن إلبرش وإن اكنت بعيد

ملتخيل عن الاوىل من تفكريه ابدلين إن لك صفات إجلوهر الالهيي مايه الا صفات جوهر الانسان إ خ يف إملرحةليرابفو يصور لنا 

 وإليت متثل حلام  إحلياةمهنا وهذه إلصفات متثل يف هذإ إملقام يف إقىص درجات كام لها مفطالب الانسان يف  ةإملتجدد ةصفاته إلطبيعي

 

 اته تضعنيف حفوى كتاابته إن فلسف  خرابييف الاهل فهيي س تصبح متثل لك الافرإد ويؤكد فو  هإنسانيا ينشده لك فرد تتجسد خارج

 نسانيا.إ  بل سؤإل جوهري كيف إكون  الانسانإليوم إمام حمك جديد ال يتعلق فقط مباهيه 

                                                           
 262، مرجع سابق ص فيورابخ، الانسان يف فلسفة عطية إمحد عبد إحللمي_ 1

 .19، صسابق، مصدر إدلين صلأ  فيورابخ، لودوفيغ   -2
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إدلين  وهو إنمر جوهري غلب عىل جل كتاابته أ  صالح إلفلسفة إىل توضيح إ  مرشوعه يف  خالليسعى فويرابخ من 

نسان بلموجه  رد وإىل إلف ن تعالميه تسعى إىل صالحأ   بمتعن نالحظ حفوى إدلينما درس نا  وهو من صنعه، ل ننا إذإ لال 

  .ابلرضورة  سعادةإ  

 جوهر الاميان ةإلثاني إملرحةل

إىل جوهر إدلين واكن هذإ كتاب  إملس يحيةيف كتابه جوهر الاميان دلى مارتن لوثر ومتثل إنتقاال من بوهر  إملرحةلتظهر هذه "    

وإقوإل لوثر حيث يتاجر إدلين هذإ إلتعممي من خالل عبارإت ة عن جوهر الاميان حماوهل ليك يقدم لنا فيورابخدليال تسجيليا حلقيق

لوضع  فهو حماوةل ةالانسان هدفا ومقصدإ هل ويعد جوهر الاميان دلى لوثر ملحقا جلوهر إملس يحي ةويتخذ من سعاد حنو الانسان

ثل مت ة هناييف إل ةوسابقهتا حتاول إملصدر الانساين لدلين وإن الاله ذإ اكنت هذه إملرحةلإ  كرث متاساك و أ  هل يف شلك  إلرئيس يةالافاكر 

 .1"مشاعر وإفاكر الانسان

ن حيث دمعها إىل جوهر إدلي ةمن مارتن لوثر اكنتقال من جوهر إملس يحي إملسقاةجوهر الاميان  ةقدم لنا فيورابخ من خالل فكر    

نسانهذإ الاخري حيث يوحض هنا إن إدلين موجه  با قوإل خدمات  حتقيقتعالميه إسعاد الانسان مفقصد إدلين  ويسعى من خالل لال 

 من صنعه فال يعقل إن يكتب الاهل عقائدإ يوهجها لنفسه ةهل فهيي ابلرضور  ةومبا إهنا ختدم الانسان وموهجة للبرشي

 جوهر إدلين ةإلثالث إملرحةل

عن هومه وكثف ومعق مف ه رابخ إدليين وقد ركز فييمن تفكري فو ثة إلثال  وميثل جوهر إدلين وهو إلكتاب إذلي نعرض هل إملرحةل"

يد من ليشمل إلعد 1949 1948 إدلين إذلي توسع فيه بعد ذكل يف كتاابته حمارضإت يف جوهر إدلين إذلي إلقاها يف هايدلبريغ

 ةن إملس يحيإ رأ ىفقد  ةللمس يحي تتبيالوإن اكنت هذه إدلايانت تعد عنده مالحق إو  ةإن إملس يحي رأ ىفقد  ةإدلايانت غري إملس يحي

 ةالاوىل وإلثاني إملرحةلوعىل ذكل فاذإ اكن إدلين يف  (---)إعىل من إلتصور إدليين اكنت تس بقها متثل مرحةل إليتة وإدلايانت إلروحي 

 2"يف إلعامل إلطبيعية فانه يقوم عىل موضوعات موجود ةمن خصائص برشي

                                                           
 .23مصدر سابق ,2017  ) 2ط( -بريوت ,جورج  طرإبييش  )ت(جوهر  إملس يحية  ,لودوفيغ فيور ابخ جوهر إملس يحية - 1
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  طبيعيةإدليينمن إلتصور  ةوحتمل لكها عىل درج ةيتصور فويرابخ إن إدلين إو إدلايانت الاخرى جمرد إعاده وتطبيالت للمس يحي

 الاصل

 إلثيولوجيا إلرإبعة مرحهل إملرحةل

إذلي حييا عىل  إنه يتحدث عن إملشاعر وإحلوإس إجلسد وإلعطف ليس عن إلعقل إجملرد يتحدث عن الانسان إحلقيقي بلحمه ودمه"

 1"صلها إملوضوعيأ  هو إيضا  ةإن الاصل إذلإيت للفلسف ةإلفلسف ال صالح ةهذه الارض فهو يؤكد يف قضااي إولي

ل مؤلفه قضااي خ هنا إن إملشاعر لها دور يف الانرثوبولوجيا بل يه إساسها وليس إلعقل إجملرد وهذإ ما يؤكده من خالرابييؤكد فو 

 ةإلفلسف يف إصالح ةإولي

وإن   حوهلمن خالل فلسفته عرض  تصورإت  وإفاكر  منفتحة الافق جتعل  الانسان  يضطلع  مبهمة إكتشاف  ما  حياول فيورابخ

ن  إملوت رإحة م إلالهوتيونسلبية إليت  تغذهيا  إلقوى  الارتاكس ية  حيث  جيعل    ل فاكرحبيسا    إلالهوتال  يبقى كام  إرإده  

الاخري بعد  موته   هم إحلياة  إليت  حيياها  إلفرد  يف  إدلنيا  ال  تضايه  ما س يعيشه هذإحيث  ويف  منطق  ,بل غاية يف  حد  ذإهتا

 ; لكن  فويرابخ  إعطى  تصورإ  إخر للموت  وإخللود خيالف ما قالو  به  إذ  يرصح بقوهل

نه"  إلطبيعة إحملسوسة وحنن  تتوإجد فيهن يكون خارج إملاكن إذلي أ  الاخرة ميكن  يف إل فرإدن ماكن أ  من إملس تحيل متاما  وهكذإ فا 

إلسامء هذه إلطبيعة  لك  إلوجود قبل  إملوت  كينونة  ماكنية حمسوسة فاملاكن   الارض وهذه حنن إل حياء عىل هذه ل نناالاحياء 

 .2تتوإجد بشلك  حمسوس "   إليتذإ  جاز  إلتعبري مكل للكينوانت  إ  ينمتي  جوهراي إىل حياتنا إملاكن  

تهل الافرإد حي بعد إملوت هو نفسه إملاكن إحملسوس إذلي  فرإديتوإجد فيه إل   إملاكن إذلي فورابخ يتضح أ ن خالل ما تقدم بهمن   

 الامر من إلعبث   يكون إملاكن موجودإ هنا وهناك فهذإ غري إملعقول إنحياء عىل الارض أ ي وحس به من إل  

نبغي  إن  يكون ي  فرإد  إلزإئلني إل  فيه  ن يوجدأ  ذلإ فاملاكن إذلي جيب  ن عينهإل  يوجد نوعان من إملاكن يف  نأ  ميكن  اكن فال مبا

  تغافل  هممة  يه مساةل إملاكن  إليت عن طريق  موضعية  حمددة ونالحظ من خالل  ما  تقدم  إن فويرابخ  إنتبه  إىل  مساةل

ىل  ماكن إخر  منفصل  إلهيا  ابزدوإجية  ال  معقوةل  إجلانب  وعىل  إهنا مساةل  إنتقال  من ماكن  إ  إنظرو بل  و  إلالهوتيونعهنا  

 متاما عنه ويؤكد  فويرابخ  إن إملوت  ال يعرتف  هبذإ  الانتقال  بل  هو قابع  يف  جمال  الاحياء  إحملسوس

                                                           
 261، صسابقمرجع ,، الانسان يف فلسفه فويرابخ عطيةإمحد عبد إحللمي  1

 11مصدر  سابق ص   ,إملوت و الازلية  حول فاكرأ  لودفيغ فيورابخ  2
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 1 الازلية جمرد توكيد وإذلي هو مظهر" فعيل إملنوإل نفسهمظهر  ن إملوت جمرد نفي وإذلي هوأ  " وكام 

منهتامه  بعد  و  و الاموإت  يتقامسون  نفس  إلعامل  إلطبيعي  إحليس  إذلي  هو  منبهتم  يف  إلبدإية  حياءإل  نه وحسب فيورابخ أ  

 إملوت وال وجود  ملاكن  إخر  منفصل عامهو حيس الا يف  عقول  الاهوتيني 

 إلفيورابيخ بعاد الانسانأ  

 ةإلسابق الهوتيةإللدلين إعاده الاعتبار لهذإ إلاكئن إذلي حمقته إدلرإسات  ةإملادي ةرابخ من خالل درإس ته إلوضعييفو حاول 

نسانالا وهو الانسان حيث إرإد إعاد الاعتبار هل فتعالمي إدلين ومهنجه إن مل يكن موهجا  عقول إن يوهجه فليس من إمل لال 

 إملشاعر وإجلسد   "ةالانسان وإبعاده إخملتلف ةإ حدد يف طرحه طبيعالاهل لنفسه وهو إملزنه ومن خالل هذ

صلها إملوضوعي ويؤكد إن علينا قبل إن نعقل أ  هو إيضا  للفلسفةمن الاصل إذلإيت  ةإلفلسف ال صالحرابخ يف قضااي ييبني فو    

ليس هل  إملشاعر إساس إلوجود إجملرد قرب لهورسل من اكنطأ  إلكيف حنسه فاملشاعر والاحاسيس تس بق إلفكر ومن هنا فهو 

رابخ ييقول فو  ةنه س يكون اكئنا بال حساس يه بال مادل  وجود وإملوجود بال مشاعر ليس هل وجود وإملوجود بال مشاعر ليس شيئا 

 2"وال حب ةروح وال عاطف ةكيف قدر إيضا ليس مث ةبال حد بال زمن بال عذإب ليس مث

 ىه وإلطرحيامت للمشاعر والاحاسيس يف نظره تس بق إلفكر وهو يف هذه إملساةل ةإلاكفي ةالامهيإعطاء  ةهنا رضور فيورابخ يؤكد يف 

 ة'عتبار إملشاعر إساس إلوجود إلبرشي خاصإ إلهورسيل

إذلي  مسنتالا ةهيغل هو إملفهوم إلرإبط للمكوانت إلهيلك إلفلسفي لهيغل إذ اكن مبثابة لقد ابت وإحضا إن الاغرتإب يف إلفلسف

غرتإب ليكون مفهوم الا ابصطناعة إليت إضافها هيغل إىل إلفلسف ةإلكبري  ةترتإبط به هذه إملكوانت وعىل إلرمغ من ذكل ورمغ الامهي

عليه وال  ة شاهدال ةذإ اكن الاغرتإب إذلي وصفإ   ةإملثالي ةعن إلزنع ةمل ينحرف ابي درج فةلفلس ةوإلتحتي ةحمراك جوهراي لفهم إلبني

 للمذهب إملثايل ةرتإب يامتىش مع إخلطوط إلرئيس يدليل بل هو إغ

                                                           
 239ص ,إملصدر نفسه 1

 .132لودوفيغ فيور ابخ ماهيه إدلين مصدر سابق  - 2
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إلغاية عن كشف تدرجيي للروح إذلي هو  ةذإ إعترب إدلايليتيك إلعام لدلين عبار إ  عمتد هيغل كثريإ عىل إس تعامل مصطلح الاغرتإب "إ

إذلي تغرتب  سور وإشاكل ومن خالل إدرإك هذه الاشاكل نمتكن من إدرإك إملطلق ةمن خالل عد إليت تكشف عن إلروح الامسى

 عىل إلروح وإليت  من خاللها  يغرتب إملطلق  لدلالةلذن مصطلح  الاغرتإب  إ  إس تعمل هيغل 1"عن ذإته من خالل تكل إلصور

 فاالغرتإب حس به  هو  من  قبيل  إلروح)  روح  إملطلق (

إليت يه عىل إلتوإيل إلروح إملبارش إو إحلق وإذلي يوإزي  ةإىل إلروح عىل حنو ما تناوهل هيغل يف إشاكهل إلثالثالاغرتإب إذن ينمتي "

 2ة"إلعامل إليوانين وإلروح إملغرتب عن ذإته إذلي يوإزي إلعامل إلروماين وقت إحنالهل وتدوره وإلروح إملتيقن من ذإته إلثوره إلفرنس ي

طها لالغرتإب عنده حيث رب  إلثالثةالاشاكل  درإسةن خالل عرضه لفكره الاغرتإب وتطورها يف إس تعرض هيغل تصورإته هنا م

 ابلروح وإملطلق

تقوم عىل إلقهر والاس تعباد وعىل إلفصل  ةابعتبارها داين إلهيودية ةبل إنه ينتقد إيضا إدلاين ةه للمس يحيدعند حد نقيغل ه  ومل يقف"

   3" بني هللا الانسان

صلتا  بني  ف  ن الكهامأ  مثلام فعل مع إملس يحية من قبل وإلسبب وإحد هو  إدلاينة إلهيوديةحسب إريك فروم فان هيغل إنتقد وبشدة 

 الانسان هللا  و

لزإل يف الانسان خلل إو ز  إصاب ذإإ   ما يف حاةل ةسهل إنوإع الاغرتإب والاكرث مبارش أ  حسب فيورابخ هو  الاغرتإب يف إدليين

ين لسد إلنقص وكس ند وتعويض للعجز من هنا يسقط الانسان يف موقف زإئف ومن خالل هذإ إدل ةكحاجإل خري يظهر هذإ  هكيان

 ميكننا 

 

 

إي وجود خشيص ومن يزنع إلصورهعن  ما ساويوهللا نفسه وجود  ما ساةإدلين يف جوهره "رابخيمن إكتشاف الاغرتإب يقول فو 

ويعاجل فيورابخ هذه إلصور ال من حيث يه  يشء ةمن حيث يه سور ةالن إلصور ةهامد ةمنه موضوعه ويرتكه جث ننتجع إدليين

                                                           
 173ص   2017,  ,(2، بريوت)طإلتنويرمكتبه ,، فلسفة فيورابخ بني إملادية والانسانية نرصإوياندية إمحد  - 1

 169ص ,( 3)ط ,إلقاهرة  1988دإر إملعارف , سرية مصطلح، الاغرتإب رجبمحمد - 2

 81ط( ص -إلقاهرة) د 2005 ,دإر لكمة ,حسن حامد مكتبة ,ت,الانسان إملغرتب  ,إيريك فروم- 3
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--)لدلين إي هيغل وال من حيث يه إش ياء كام هو إحلال يف إلالهوت  إلتا ملية ةإفاكر إو تدل عىل إفاكر كام هو إحلال يف إلفلسف

هو إحلال يف (--) ةكام هو إحلال يف الاساطري إدلينيعمل معيل صويف كإلالهوت  ابخريوصور تعكس موقف نفس يا فال يس تعمل فو (

  .1إلتا ملية" ةإلفلسف

 ةإلشخصي ةوإضطرإب ولقد إس تطاعت إحلري ةوهلوس ابعتبار مرض نفس يا يعرب عن إهزتإز شعوري وإرجتاج يف إملخ بل»ويضيف  

 2ة"يلك يف إلعرص إحلديث تناول إدلين وإلالهوت وإبتالعهام 

 يف إثبات ةخالل ما تقدم إبرإز معامل الاغرتإب يف إدلين ومتثلت حماولته إمللحرابخ من يذإ حياول فو إ  

 

 فالالهويت مثال يصف نفسه بصفات ظنا منه إنه يصف هللا  ةمقلوب إنرت ولوجياإن إلطوبولوجيا مايه الا 

 الاغرتإب إدليين عند فيورابخ

إب فلسفي الاعرتإض إساسا هو إغرتإب ديين ابعتباره مبدإ لك إغرت إلكشف عن الاغرتإب إدليين ال يمت الا من خالل إدلين حسب 

 إو إجامتعي إو إقتصادي إو نفيس والاغرتإب مبفهومه هو إنقالب الاان عىل الاخر وحيدث بتحول الانسان إىل هللا

 لالغرتإب حسب إيريك فورم ةإجلذور إللغوي"

 ةالاجنلزيية للكمإوقد إش تقت من  ةويف الاملاني ةإلفرنس ي ةوإللكم جنلزييةإال   ةإغرتإب إو غرب هو إللكم ةإلعربي ةإن إملقابل لللكم

  ةق به وهذه إللكمويه الامس إملس تعمل من إلفعل إلالتيين إي الانامتء إىل خشص إخر إو إلتعل ةإلالتيني ةصلها من إللكمأ   ةوإلفرنس ي

إلقدميه ومش تقاهتا من  ةإلالتيني ةوصفه وقد إس تخدمت إللكمأ  من إللفظ إذلي يدل عىل الاخر سوإء اكن  ةيف إلهناي ةمس متد ةالاخري 

 3"معاين ةعىل عد لدلالةل ةوإلفرنس ي ةالاجنلزيي ةإللغ

                                                           
 406سابق  فلسفية، مرجع، درإسات حنفيحسن  -1

 إلصفحة نفسها.,إملصدر نفسه - 2 

 

 
 61ص 2005 ,ط( .)د ,إلقاهرة    ,مكتبة  دإر إللكمة   ,حسن  حامد   ,ت ,مفهوم  الانسان  عند  ماركس  ,إريك   فروم  - 3

 ابجلامعةوإلتحاق  إل مريكيةودل يف مدينه فرإنكفورت هاجر إىل إلوالايت إملتحده  1980 1900إيريك فروم عامل نفسه وفيلسوف إنسان إملاين إمرييك * 

 وإلفلسفيه من إعامهل إلهروب من إحلريه حتليل نفيس وإدلين وغريها. وإلنفس ية الاجامتعيةفرإنكفورت وهايدي إلبارده حيث درس فهيا إلعلوم 
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خشص  نامتءإ التيين يعين من أ صلنه مصطلح أ  تطوره و إذلي يؤكد الاغرتإب و  إللغوية ملصطلحإجلذور  ريك فروم يف هذإ إملقامأ  يبني 

 ومن  إلالتينية إش تق إىل  عدة لغات ,تعلقه بهو أ  ما إىل إخر و 

 نه يريد إخلروج من إلعزةل إلفردية إىل إمجلاعةأ  ان وإلنت إل  ن مساةل أ  يؤكد فويرابخ عىل  والانتان إل  

من  ةهو حديث ميس يف نفس إلوقت إمه مشلك ةإىل إمجلاعي إملنعزةل ةن الاان والاخر حديث عن إلتحول من إلفرديعإحلديث "

هذإ  ةوجند عن إلوجوديني بدإي ةوالاجامتعي ةحدث إلعلوم الانسانيأ  ن أ  وإالتصال علام  ةإملشارك ةمشلك ةإلوجودي ةمشالك إلفلسف

وإجملمتع  يف عدد من كتبه ويف مقدمهتا إلعزةل ردفيو  ةنذكل يف إجملدل إلثاين من كتاب إلفلسفيا سس الاهامتم إملعارص حيث يعاجل 

 1"وكذكل إلفيلسوف إملعارص مارتن بوبر يف كتابه بني الانسان والانسان

فال ميكن لهذإ  ةاعطار إمجلإ  الانسان ال تمت الا يف  ةكينون عىل إن مساةل إلتا كيدالاان والاخر  يريد فويباخ من خالل معاجلته ملساةل

 عن الاخر وترتبط هذه إلفكره ابحلب وإحلوإر وغريها وهنا يكون إتصالها ابالنت الاخري إلعيش يف عزةل

 إحلب وإلعاطفة

تتلكم معنا وليس من خالل  إحلقيقةيدكل عىل نفسك وإن  لل خرينإحلب إن حبك  ةوثق إلعالقات بني الاان والانىث يف عالقأ  من "

تتودل من خالل إالتصال بني الانسان والاخر ومن إحلديث بيهنام فشخصان  فال فاكرعىل نفسها وإمنا من خالل الاخرين  إملهنكةذإتنا 

 إملبدأ  إن الانسان مع الانسان هو  ةإلفزييقي إجلسامنية ةومن إلناحي ةإلروحاني ةخشص اثلث من إلناحي ال جنابساس يا أ  يعدإن إمر 

 .2"فقط يف وحده الانسان مع الاخر ذكل إن جوهر الانسان موجودة إللكي ةوللفلسف ةالاول والاخري للفلسف

نسان هو فهذإ الا رابخ تصورإته حول الانسان إملس تقبيل إذلي بين عليه مذهبهوييف هذإ إلشاطر من كتابه ماهيه إدلين عرض ف  

رابخ جند بول يمع فو  ةإحلب بينه وبني الاخر فهو يفتح إلباب إمام إنسان منفتح عىل الاخر ومكقارب ةوخاص ةإملفعم بطاقات إجيابي

 بدأ  إمل ب يف رشح هذإ هوجود وقد إس لعاكسه ل مرأ ةوهو  ةريكور حتدث عن الانسان إملنفتح حبيث إن الاخر ميثل ل ي إحلضار 

 .ك خرمن خالل كتاب إذلإت عيهنا 

 

 

                                                           
 .168ص  ,مرجع سابق, فلسفة فويرابخنسان يف إال  ، عطيةإمحد عبد إحللمي  - 1

 ,171 172,ص ص   ,إملرجع نفسه  - 2
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 :إمه  إملقارابت  إلنقدية  ذإت  إلصةل: إلفصل  إلثالث 

إلنقدي إذلي سار فيه نيتشه وفيورابخ حيث يقول فرويد يف كتابه مس تقبل  ويورد فرويد قائال يف إلصدد ذإته وعىل نفس إخلط 

إلعام وابنه ينبثق. مثهل مثل عصاب إلطفل. عن عقده إوديب، عن  إلوسوإس إلبرشيةهكذإ ميكن إلقول إن إدلين هو عصاب "إلومه

إليت ال رد  إحملتومةإلمنو  سريورةن يمت إلعوزف عن إدلين عرب أ  من هذه إلتصورإت، ميكننا إن نتوقع  نطالقاإ، ابل بعالقات إلطفل 

 1 "من إلتصور عىل وجه إلتحديد..... إملرحةلهبذه  إلرإهنة إلساعةلها، كام ميكننا إن حندث ابننا منر يف 

يب دإلنتشوي إلسالف إذلكر إدلين هو مرض عصايب يصيب الانسان ويش به هذإ إلعصاب بعقده إو  يف هذإ إلقول وبنفس إلطرح-

عتبا ر من الابن وعىل إ إمتعاضكرث عند إلبنات ومضمون عقده إوديب يه إن يصبح الاب حمل أ  عند الاطفال إذلكور و  إملوجودة

ج ابن إدلين ما يف حني تقودان إحباثنا إىل الاس تنتا ةذه إلعقديف إدلين هو جمرد ومه يتشلك دلى الانسان من خالل ه إملقاربةهذه 

ى بعض دلعىل إلنحو إذلي نفرس به إلوسوإس إلعصايب حتدث تفسريها  إلهائةلوحني تبني لنا  إال نسانيةهو الا عصاب تشكو منه 

 نفس نا عىل إلسلطات إلبدل وضعيهتامرضاان يف وسعنا إن مطمنئ إىل إننا نشعر عىل إ

ب دلى لفكره إدلين كوسوإس عصايب يصيب الانسان وال فرىق بينه وبني إلوسوإس إلعصا وتا كيديقول يف كتابه موىس وإلتوحيد 

 .إملرىض ويشكو منه إملرىض مثل ما يشكو منه معتنق إدلين متاما

 وإدلين ةإلطبيع

هذإ  عام قام به ةيف ما خيص إدلين إلوضعي مل يكن الاول بل س بقته عده إطروحات إخرى ال تقل إمهي ويرابيخ إن إلطرح إلف

لقول حيث اكن إيف  ةوإلرصإح إجلرأ ةتشرتك لكها يف قالب   إليته خمتلف متون كتب فيورابخ يففامي قاهل  ةإلغالبمة الاخري لكن إلس

 قية ويصفها  بصفاهتا  إحلقي  يسمي الاش ياء مبسمياهتا

ة من إلرإبع ةإدلين وإحملارض  ةالاوىل من ماهي إلفقرةيه إملوضوع الاول والاسايس لدلين وذكل يف  ةإن طبيع يؤكد فيورابخ"

إلاكئن إذلي ليس  ةإملس يحي ةإدلين فالاكئن إذلي خيتلف عن الانسان ويس تقل عنه إذلي حتدث عنه يف ماهي ةحمارضإت يف ماهي

                                                           
 60ص  ,1998 ,(4دإر إلطباعة بريوت) ط ,جورج طرإبييش ,مس تقبل إلومه  ,س يغموند فرويد - 1
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هو مصدر إدلين ة الانسان للطبيع ابلتبعيةيقول إن إلشعور  ةليس شيئا إخر سوى إلطبيع ةبرشي ةوليست هل فردي ةهل صفات برشي

 1"نفسها ةليس الا إلطبيع ةطبيعإل صابيح مبوإلاكئن إملقدس 

 عىل ذكل مدلال ةخالل ذكل إن إدلين مصدره إلطبيع ويبني منعىل إمليتافزييقا  ةإلطبيع ةرابخ تصوره هذإ ليؤكد س يادييعرض فو 

 ةيعوالانرثوبولوجيا إليت اندى هبا إدلين ال ميكن إن يكون الا من ويح إلطب  ةمتثل إلوضعيخالل يف إلعديد من كتب من 

 ةرابخ إن إلرس إلثيولويج هو الانرثوبولويج لكن رس إلفلسفيإ حني قال فو  وقوإهالاوىل إوحض تعبريإ عن ذكل  إلقضيةنت واك"

يف إلوقت إذلي اكن الاخر  إذلي يمتزي عن إلالهوت إلشائع يف كونه جيعل إجلوهر الالهيي عيانيا ووإقعيا إلتا ميلت هو إلالهو  إلتا ملية

 2"هللا وجعهل وإقعيا تا نيسيه  ةإحلديث ةإلالهوت شائع ينفيه إىل ما ورإء هذإ إلعامل ومن هنا فان هممه الازمن

دمي إذلي الانرثوبولويج يوحض مره إخرى إن إدلين مصدره إلوإقع وإن إلالهوت إلقن إلثيولويج هو رس أ  من خالل قوهل فيورابخ 

 إلوإقعي إلتا ميلإنه متعايل جعل من إدلين مفارقا ومن خالل نقده هذإ يدعو إىل تبين إلالهوت  ةرفضه بذريع

حد ذإته  وإدلين حس به هو يف نسانلال   ابلنس بةيس هو ما ميثل هاجسا نك ت يرصح نيشه يف قوهل هذإ ابن إملثال الاعىل إلزهدي إل 

تنايه حيث مرض إو كام وصفه بنوع من إنوإع إلعصاب إو إلرصع إذلي يصيب إلنوع إلبرشي وجيعهل مرتبطا ابدلين نظرإ لتناسقه إمل 

 إليت تصيب الانسان يف حياته للآالميعمل عىل هتيج إملشاعر ويعمل كذكل مكسكن قوي 

مناإن إلعصاب إدليين "- ن إملثل الاعىل إلتكنيس ا  ف إمجلةليظهر بوصفه نوعا من إلرصإع ليس يف ذكل من شك فاذإ يه وعىل  إ 

حتت حاميه إلنوإاي  . هذإ إلتنس يق الاثري روحا والاقل حترجا والاكرث خطرإ للك إلوسائل هتيج إملشاعرإلرإئعة إل خالقيةوشعائره 

 3"الاسف ليس يف اترخيه حفسب ؛ ومعمنه إلبرشيةاترخي  قد جسل نفسه بطريقه هميبة ال تنىس يف إملقدسة، هو

نسان وإقعا انره دإخل إذلإت وهبذإ يصبح الا إملتا ججةتاج للرصإع ن إىل إملثال الاعىل إلزهدي  جلوء إملرءحبيث يكو ن 

 عل جت إليت les force activesيف مقابل إلقوى إلفاعةل  les force réactionnairesةحتت طائهل إلقوى الارتاكس ي

 

نسانيتهالانسان جمربإ عىل  ملفهوم إملثال وهنا يظهر رصإع إملوت ضد إملوت مبفهوم نيشه ويربز إلتناقض من حيث إن هذإ إ إ 

 ويدفعه إىل إذلهاب عهنا يف إلوقت نفسه ةإلزهدي جيذب الانسان إىل إحليا

                                                           
 92ص  ,مرجع سابق ,الانسان يف فلسفة فيورابخ,إمحد عبد إحللمي عطية - 1

 120مصدر سابق ص  ,ماهية إدلين ,لودوفيغ فويرابخ - 2

 193-192ص ,2010,(1ط ) تونس, ,دإر سيناترإ إملركز إلوطين  للرتمجة ,)ت( فتحي  إملسكيين منشورإت,يف جينيالوجيا الاخالق ,فريدريك نيتشه - 3
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هل  حقيقةال  عن عامل ومهي ةإختالقه وهو عبار إخلطاب إمليتافزييقي إذلي حيوم حول إحلديث عن إلعامل الاخر إخليايل مت 

 الاوىل للفكر إدليين. ةوإلنوإ ةويف نفس هذإ إلعامل يوجد إملثال الاعىل إلزهدي إذلي ميثل إلبذر 

ما هو معىن إملثال إلزهدي؟ الان فقط. إصبحت  ةإما الان وقد نظران إىل إلاكهن إلزإهد، فلنكتب عىل مشلكتنا جبدي"

سوف ميثل إمام انظرينا ممثل إلفكر إجلدي إحلقيقيون ما هو معىن لك يشء جدي؟ ولعل هذإ إلسؤإل " ف ة"جدي إملساةل

 حني وهو سؤإل يطرح عىل إلفزييولوجيني ابلطبع لكننا سوف منر عليه إذلي هو إمه من الاول قد سار عىل شفاهنا منذ

 ةوحسب بل إيضا إرإدته وقوته وهوإءه حقه يف إحليا مرور إلعابرين إلاكهن إلزإهد يس متد من مثاهل الاعىل هذإ ال إميانه

 1"يكون إو ال يكون مع هذإ إملثال ما وجه إلعجب لو إننا إصطدمنا هنا خبصم عنيد يف حاهل إفرتإض إننا خصوم لهذإ إملثال

 ةإملس تكينة حلياإهنا إ ةإي نوع من إحليا ةهو عباره عن يوتيوبيات هدفها إحلفاظ عىل نوع من إحليا هإملثال الاعىل إلزهدي حسب نيش

اما جيد ويف هذإ إملقطع وعىل إلعكس مت هشت ولكن وحسب ني  ةإليت تعرب عن فكر الانسان عىل توكيد وجوده إلفعيل يف هذه إحليا

إدليين ولقد  م الاعتقادوقدقدم الانسان  ةقدمي ةورإء فكر ملا فكره  إىل الاميان ابال ضافة وإال رإدة إلقوةإلاكهن إلزإهد يف مثاهل الاعىل 

 ما صبح ينظر إىل عاملأ  إىل هيغل حيث وصوال إليوانن  ةمن فالسف ةإلعديد من إلفالسف نظرايت دلىحيكت يف رسإديهبا عده 

 فض وإدلحضر إلرسعان ما لقيت  ةورإء عىل إنه هو إلعامل إحلقيقي وإن إلعامل إذلي نعيش فيه ما هو الا جمرد ومه لكن هذه إلفكر 

 فيةل خ  إءور امل ةت يف ما مىض إن جنح يومهه يف ما ورإء الانسان مثل لك دعاشإملعارصين""لقد حدث لزرإد ةمن قبل إلفالسف

 وإلذلةإخلري وإلرش  حلام بدإ يل إلعامل وصنعه إدلخان متعدد الالوإن إمام عيين اكئن إلهيي قلق أ نذإكبدل إلعامل  ةومعذب متا ملة أ هيه

 إرإد إملبدع إن حيول أ نذإكيل مجيعها  ةبرإء دخان متعدد الالوإن إمام عيين مبدع ان وإنتوالامل والا

 

 

 

 

 .2يف حتويل نظره عن إمله ويف إلهروب عن نفسه غبطه سكر" إملتا مل سكرى جبد ةنظره عن ذإهتفخلق إلعامل عبط 

                                                           
 114ص,ط(-)د114بريوت   ,إملؤسسة  إجلامعية لدلرإسات و  إلنرش  و  إلتوزيع ,حسن قبييس ,إصل الاخالق وفصلها) ت( ,فريدريك نيتشه - 1

 69ص ,2007,ط(.د( ,بغدإد ,منشورإت إمجلل,مجيل مصباح ,هكذإ تلكم زرإدشت  ,فريديريك نيتشه- 2
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ابلضبط عن إذلي صنعه الاولون حبديهثم عن إملاورإء ورإد نيشه فامي إس تعرض يف كتابه هكذإ تلكم زرإد شت إحلديث عن إلومه أ   

بار للعامل إلوإقعي الاعت ة نيشه إعاد ، ومن خالل هذإ إرإدقميتهمن خالل جترد إلوإقع من  ةه إملا ورإيئ غريب ويعتربه جمرد إكذوبالا

نسانومنه   وإرإد خلق عامل ما ورإء الانسان لال 

 لدلين ةإلسوس يولوجي ةإلقرإء    

عن ابيق  ال ختتلف ةوضعي كظاهرة إجامتعيةحد فروعه ويدعى عمل الاجامتع إدليين حيث يدرس إدلين الاجامتع إدلين ك   يدرس عمل

فرإد إجملمتع ل   ةالاجامتعي ةكونه يلعب دورإ إساس يا يف إلتنش ئ ةمن خالل إدلرإس ةالاخرى وتويل هل هذه الامهي ةإلظوإهر الاجامتعي

 :برز إلسوس يولوجيني جندأ  ومن 

" درإس إوغست كونت إدلين كام يرتإى هل كل هجاز عقيل ومكون إجامتعي كام هو عليه فهو هممت إساسا لتفهم دوإعي ميل إلناس -

تفسري موحد ومقنع عقليا عىل إلتنظمي الاجامتعي إملتعدد وإملعقد للمجمتع إذلي يعيشه هنا فيه وابلتايل إدلين هو  ال ضفاءإىل إدلين 

عن العالم بمعنى  ةوحول رؤى جامع ةإتفاق بني قمي مشرتك ةإي تنظمي يبحث نقط كشا نخللق إلوفاق فلك جممتع  ةإجامتعي ةإسرتإتيجي

 1" نسان.إال  دلى  ةوسلوكي ةدوراكمي إلتعمق يف رشحه الحقا إي إن إدلين يليب حاجات معرفي يس تا نفما س يعي كونت ما 

فاق حيث يشد إدلين عىل إعتباره حيقق نوعا من الانسجام وإلو  ملساةل معاجلتهنالحظ من خالل ما تقدم يف الكم كونت إنه ركز يف 

توإفق إل قق تفرض نفسها عىل وإي الافرإد ومتكهم وتشلك نس يجا جممتعيا معقدإ حي ةهذإ الاخري إزر إجملمتع إلوإحد حيث ميثل قو 

 نسجام بني إفرإدهالاو

 إىل رإي إوغست كونت جند دوراكمي هو الاخر يعرض تصوره عن إدلين إذلي ال خيتلف عن تصور كونت كون إدلين ابال ضافة

 يئملا ورإإحيقق الانسجام بني إفرإد إجملمتع ويشلك وحده بيهنم وحاول إلتوس يع يف هذه إلفكره من خالل إس تدعاء فكره إملقدس 

لهام يف دور إدلين إوضعيا إجامتعيا إنسانيا حيث يقول منوها يف ذإت إلصدد ب إذلي رفضه رفض قاطعا حماوال بذكل جعل إملقدس

 بناء إجملمتع

 كهامئ ن دورأ  بل ميزيها بتعارضها مع إدلنيوايت غري إن نالحظ حسب فب إيزنبري  ةإمسي ةن دوراكمي ال يعرف إملقدسات إذإ بطريق"إ

 ةإدلين تعارض بنيوي يف إدلين هو ما ينشا إبتعاد عن الاش ياء إلعادي ن إملقدس وحده ال يدل عىل إدلين بل إن تعارضه معأ  يؤكد 

                                                           
 32ص , 2001-(1)ط ,هيئه إبوظيب للثقافه وإلرتإث وإللكمه إبوظيب,إدليين) الاشاكالت وإلس ياقات (عمل الاجامتع ,سابينو إكوإفيفا وإنزوابتيش- 1
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الاخرى  ةكرث مما هو إحلقيقأ  إدلنيا واي  ةهو إلفرق إذلي تودله وقدرهتا عىل إفالطون إمر ما من قبض ةإدلاين فا ساس ةإليومي ةوإحليا

إو يفوقها ويرفض دوراكمي بشلك قاطع تعريف إدلين  ةإليت يشري إلهيا إي شلك من إشاكل إملاورإئيات إو إي عنرص يتعدى إلتجرب

 .1إخلارق وبفكره هللا" ةبلكم

ون هذإ إملقدس ك ك ميرتباط ابمس إملقدس ولكن ما ال يدق دور إا ذإ إن إدلين مكعتقد تصاحبه طقوس معينه يرتبط إميإ  يؤكد دوراكمي 

  أ نرثوبولوجيايمتثل يف هللا إلغيب إملا ورإيئ فرييد من خالل طرحه توجيه إلتفكري وجعل إملقدس حس يا إدلنيواي 

وإلوعي الاجامتعي وابلتايل  ةطار منظم ومؤسساته للمقدس شالك من إنتاج إلقوإعد إمجلاعيإ  "ومن هنا جتىل إدلين مع دوراكمي مبذإبه  

إلفورإن إخلالق للنظام الاجامتعي إجلديد  ثر مقدس بعد إن جتاوز إلناس مرحةلأ  إدلين عىل  يا يتلنقل  ةجامع ةيفإدإه لتفسري وظ 

تشد إزر إجملمتع يويح  ةورإبط ةعىل إلنظام إلنفيس ذلكل يف إدلين هو قاعد ةفي رشعيضللتحمك ابملقدس إذلي ي ةهلم إحلاج وتا كدت

 .2"إجامتعيا ةمن إلقمي إملتعالي ةبقوه الاعتقاد ووجود مجموع

ل سلطه ومن خالل هذإ يؤكد دوراكمي إن إدلين يشلك وحده قرإر دلى الافرإد يتفق حول تعالميه إمجليع دون منازع حيث ميث  

ماكس تحدث ي  الافرإد ةحمرما ال يقدم عليه وكذكل إحلال لبقي ةذإ وجد فرد من الافرإد سيئإ  تشد إزر إمجليع حتت مسامها مفثال 

خري إل   هذإ حيث أ نما  فيربمن خالل مقاربته إلسوس يولوجية لدلين عن مساةل الاغرتإب إدليين إذلي يعيشه لك فرد معتنق دلين

 .يف إلالشعور مبقاربة فرويدإلصةل  مقاربة شديدةخرى خارجه متثل عني الاغرتإب يف أ   رهني قوةيصبح 

 

يتحدث   ماكس   فيرب  تمتزي مقاربةإختالفا جذراي وبشلك عام  بعة ملاركس وأ جنلزنظريهتا إلتا"ختتلف قرإءة ماكس فيرب لدلين عن 

فلسفية  الاخرين خباصيةبني اإلكتمعتنق  يعيشه اكلفرد إدليين إذليالاغرتإب  ةلا  عن مس مقاربته إلسوس يولوجية لدلينمن خالل 

جامتعيةكرث أ   آ مضن إلس ياق الاجامتعي فهو رهني شيئا  هل إس تقالليةإدلين ليست  أ ن ابلفكرةحمكومة  مهنا إ  فدإمئا وإنطالقا ابلتايل خر وأ

                                                           
 26-25ص ص ,إملؤسسه إجلامعيه لدلرإسات وإلنرش وإلتوزيع بريوت,بسمه عيل بدرإن ماجد ,الاداين يف عمل الاجامتع  , جون بول ويليام - 1
 38 ,مرجع سابق  ,إشاكالت وس ياقات,عمل الاجامتع إدليين  ,سابينو إكوإ فيفاوإنزو ابتيش  - 2
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 بعاد بنيويةإ  يف  خيزتل إلبعد إدليين مضن جمال إخر حيث   به فرويد نفسه يقوم إليشءذكل إليشء الاخر يمت رشحه وتفسريه  من

 1" إلالشعور إلبرشيإخرى تتلخص يف 

 يف ذكل من خالل ما يسمى الاغرتإب و يتجسد ذإهتا نسانية خارجإال  إت لدلين ذوابن إذليعرض ماكس فيرب من خالل تصوره 

م وإحالهمم ماهلأ  إعتبار عقدة إلنقص إليت تسكن نفوسهم فيعلقون مجيع  إلكامل خارج ذوإهتم عىل فرإد ينشدونإل  ن أ  هللا من خالل 

 .قدس "هللا"خالل إمل ايملونه  ويرجونه  من  كامل  يف  ذوإهتم وجدوإ  عزإهئم فيه من  إعىل شامعة  إملفارق إلغييب  مفا اكنو 

 

 

  إدلين وإلس ياسة

سسها أ   فاكره وحىتأ   فيورابخ وإليت تبلغ قلب فلسفةنصل إىل مبتغى وغاية    نناا  وإلس ياسة( فحني نصل إىل إحلديث عن )إدلين 

 قهتا  دليه من الاخالق وصوال إىل إلس ياسةوحماوةل إخل بدأ تفلسفة مس تقبلية ي أ  فيةإسترش إ   عن فلسفةإحلديث  ىلإ  وهنا نصل 

ابدلين  هو  إنه  اكن  دإمئا  هامتمايتإن إلسبب إلرئييس يف إ   قائال» فلسفة إدلين  حمارضإت يف»اثلث "يبني فيورابخ موقفه يف 

يريد  إظهار  إن إلاكئن إذلي  يضعه  الانسان  ممتزيإ  ساس  عمل  الاخالق  و إلس ياسة  أ ي إنه اكن  أ  إساس  إحلياة  إلبرشية  

عنه  و فوقه  يف  إدلين  و إلالهوت ليس  سوي  جوهره إخلاص  دون وعي منه أ ي  إن يعي ذكل يف إملس تقبل يعين  إن جوهره 

 .2إلبرشي هو إلقانون و الارضية "

ها إلمتثييل ن ليس سوى جوهره حني إملامرسة إلس ياس ية يف شلك ذن عىل مساةل إلس ياسة ودورها يف إبرإز إن الانساإ  خ ابرييؤكد فو  

لقة إحلقل إلس يايس خلإ إلنيايب فاان حيامن إختار خشصا ميثلين يف إجملال إلس يايس فاان ابلرضورة إختار ذإيت للوصاية عىل نفسها ذلإ وجب

 يقع مضن صلب الاهامتمات   فيورابخ إلهنضويومن خالل هذإ إلطرح إلفيورابيخ الاسترشإيف يظهر إن مرشوع 

فهيا  أ  إليت بد برين إلسويرسيةيدإفع عن حقوق إلشعب يف مقاطعة  حياته كتااب س ياس ياهل يف  ول معل نرشأ  معل  وقد» إملعارصة

 3حياته إلعلمية مدرسا "

                                                           
 57مرجع نفسه ص  ,الاشاكالت و  إلس ياقات ,عمل  الاجامتع إدليين , سابينو  إكوإفيفا وإنزو ابتيش -   1
 209ص ,مصدر  سابق  ,ماهية إدلين  ,لودفيغ  فيورابخ  - 2
 .23ص ,م1984,),ط  .د(  ,دإر إلثقافة  للنرش  و  إلتوزيع إلقاهرة ,درإسات هيغلية   ,مامإ  عبد إلفتاح  - 3
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وهذإ جيعل  رابخ من خالل إهامتمه ابجملال إلس يايس إن إدلين جيب إن يكون إساسا لعمل الاخالق يف إرتباطه ابلس ياسةيإعترب فو 

خالل  ن منفويرابخ ابال نساشادة إ  تربز  وهنا وجه ممكن ما عليه با مكلوإملمتثل يف " الانسان " يؤدي  مركبة إلس ياسةمن يقود 

نسانالهوت رمسها إل عكس إلنظرة إليت هذإفاق إليت بناها هل مس تقبال إل    وإليت قزمته   لال 

هيغل  خاصة  يف  فلسفته  إملثالية  لكنه  رمغ ذكل مل ينكر  فضهل  عليه  يوما  الا إنه    ل س تاذوجه فيورابخ سهام  إنتقاد  الذعة 

إلهوية   بني  إلفكر وإلوجود  و بىن ماديته يف   اكملبدأ  هامج  إلفلسفة  إلهيغلية  يف  معقها  و إىل إمه إملبادئ  إليت بنيت  علهيا    

"يرى          س تاذه  إذ يرصح  فويرابخ علنا برفضه  للمثاليةأ  تقع يف  مقابل  مثالية  أ نرثوبولويجسس  أ  درإسة  الانسان عىل 

إن يكون  إلعقل يف  ذإته وإمنا هو  شلك  مغرتب خاريج  للعقل  إلشلك  إذلي  ن  إلسيس تام  إلهيغيل ليس  وال ميكنأ  فيورابخ  

من هنا إمنا فقط  إملقوةل  إلشلكية للوجود  إلوجود  كام  يعرض  للفكر ليس  إلعقل    ابل خريعرض إلفكر من  إجل  إالتصال 

 1شلك إذلي  من خالهل يصبح  إالتصال إلفكري  ممكنا "كسيس تام هو  إذلي هل يف  ذإته صفة إلوجود  إحلقيقي إمنا  إلسيس تام  هو إل 

برهنة  حتمل ابعتباره ىل إلتناقضإ  نسان مغرتاب يف هللا وهذإ ما جعل فلسفته متيل إال  ن إلسيس تام إلهيغيل حسب فويرابخ جعل من أ  

  للمطلق إلغييبشلكية 

كون إلسيس تام  يتجىل يفمن إلتناقض و هذإ إلتناقض إذلي  إنطالق فلسفة هيغل تعاينن نقطة أ  فيورابخ  "ومن هنا يالحظويضيف 

لهذإ   نه يغل  اكن يفرتض مس بقا وجود  إملطلق  وهممة إلسيس تام إلربهنة  إلشلكيةأ   للمطلق أ يسوى برهنة شلكية  لكه ليس

إحلقيقة مبارشة  ومن هنا إلتناقض  يف  فلسفته بني  يقينا اكنتإملنطقية  ابلنس بة  لهيغل  ل فاكرهإلوجود يقول فقبل  إن  تعطي 

 2إحلقيقة  وإلعلمية بني  إلشلكية  و إجلوهرية  بني  إلفكر  و  إلكتابة  " 

 

ؤكد عىل مساةل وإحلوإس وي بني إلفكرإلنقد إملوهجة لهيغل  عتباتهبا  يساير وجيري مقارنة يقر فيورابخ برضورة إحلوإس يف إلتفكري

شاط إسطة إلن ع  ال  ميكن  إن  حنورها إبدإ الا بو ئؤسس إفاكري عىل  وقاأ  ان أ  إلبرص يف إلتفكري )وإقعة مادية() إلرؤية(يقول  

  .إحليس)إلرؤية إلسمع إللمس (

                                                           
  621ص , 1994 ,1ط ,بريوت  ,مرجع سابق ,هيغل  وفيورابخ  ,حنا ديب- 1
 .163ص  ،نفسهإملرجع  -  2
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صولفيورابخ  درإسةمن خالل  قيس علهيا مدى إمجلال وي  ةحبثه ليطال بذكل فلسف ةجنده وسع من دإئر  إل نرثوبولويج ةإملادي لل 

 ابال نسانللفن ربطه  ابخ هنا يقدم معنا وإقعي إلفن، فويرمعرجا عىل نقده لهيغل يف تصورإته حول  ،إل نرثوبولويجفلسفته  ةمالمئ

 ايهتمتطوير نظرعلامء إمجلال إلروس من  نتمك  ةوهذه إملسامه ةإىل حقل إلوإقعي ةإملثالي ةووجدإنه وإنزهل من دإئر 

الاساس إذلي إنطلق  ةلعرض نقد فيورابخ هل إذلي اكن مبثاب عديده وهذإ إلبحث حماوةل هيغل بدرإسات"لقد حيض عمل إمجلال عند 

هذإ يعين  ةيف إلفن وإدلين وإلفلسف  يتجلة لهيغل إلروح إملطلق ابلنس بةعمل إمجلال وإقعي يقول فيورابخ  لتا سيسمنه بعض تالميذه 

يه روح إملطلق الا إن إملرء ال ميكن إن يفصل إلفن وإدلين والاحساس وإلتخيل  ةوصفه إن روح إلفن وإدلين وإلفلسف ةبلغة بس يط

 1" نسان.إال  عن إلفكر ابختصار إلروح إملطلق عن إلروح إذلإيت إو عن جوهر  إلفلسفةوإحلبس الانساين وال 

عن  ةعيدمن إملشاعر ب  ةجافة خالي ةإلفن وإلفلسفة وإدلين ابملطلق جعل معاين هذه الاخري يؤكد فويرابخ إن هيغل حيامن قرن 

ل إن هيغل يف ربطه فالفن مثال يودل من إلشعور من إمحلاس إذلي يرى إلوجود إملتعايل جمسدإ وإقعيا ال متعاليا بعيد إملنا ةالانساني

إلفن هذه  ةقضيو  ابال نسانرابخ إلفن ويروح يف إلتارخي يف مقابل ذكل يربط فإملطلق يقدم لنا اترخيا للفن حبسب تطور إل ةإلفن بفكر 

ليست هللا  ةفلسفإل  ية رابخ توهجات فلسفة إملس تقبل حنو الانسان يقول إن بدإيإليت عاجلها  من بني إلقضااي إليت حيدد لنا فهيا فو 

إملس تحيل إلتفكري  يه إحملدود إحملدد إلوإقعي إن من ةإلفلسف ةإملطلق إو إلفكر إو بدإي من حيث يه محموةل ةوال إملطلق وال إلكينون

 ? يف هللا حمدود بدون حمدود وال متنايه بدون إملتنايه هل نس تطيع إن نفكر إن نعرف إلكيف بدون إن نفكر بكيف حمددإ

 ةهيغل إملثالي ةابعتباره ماداي هو الاخر وقد دمعه ابلتحديد يف نقده لفلسف ةرابخ إملادييفو  ةلقد اكن اكرل ماركس دإعام لفلسف

 إلتا مليون وإلفالسفة"واكن صوت اكرل ماركس يدوي عاليا يومذإك " إنين إنصحمك" إنمت إهيا إلالهوتيون تهمتاما مع إملادي ة إملتناقض

آرإهئا إلتا ملية إلقدمية إلفلسفةن تتخلصوإ من مفاهمي اب  , إي إىل ,ء كام يه يف إلوإقع  إل ش ياءإذإ كنمت تريدون إلوصول إىل , ةإملس بق وأ

 2غري "هنر إلنار" هذإ فيورابخ" إحلريةوليس إماممك من طريق إخر إىل إحلقيقة و  إحلقيقة

                                                           
 180ص,، ماهيه إدلين مصدر سابق ابخلودفيغ فوير  - 1

 

 28ص ,1970, ,(1)ط ,)د _بدل(  ,  إلآدإبمنشورإت دإر  ,جورج ي طرإبييش ,اكرل ماركس ,رويج غارودي-2 -
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 علجتاه إس تاذه هيغل وهذإ ما جي جرأ ةرابخ بلك ينلخص يف هذإ إلقول من ماركس حتمسه إلشديد لهذإ إلقلب إذلي مارسه فو 

هيغل ابلنقد  ةلسفف إلعادة توجه إىل  وعىل غري ابعتباره ,يف تطور إلفكر ما بعد إلهيغييل ةحامس مرحةل رإئد فيورابخ بال إي شك ميثل

 إلالهوت إملس يحي' ةيف جزئي ةخمتص ةإما نظرإئه إملاديون عىل غرإر ماركس وبرونو وابور اكنت مسامههتم إلنقدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
 

 

 

 



                فويرابخ ونقده لدلين                         إلفصل إل ول                                                  

42 
 

                                                         

 *خالصة   *                                                           

 

إذ إس تطاع  هذإ  الاخري    ,إدلين مل  ترى  إلنور  الا  مع  فويرابخ  أ نس نهإلفلسفية إو    إل نرثوبولوجيايتضح مما تقدم إن           

حيث  من  خالل جرإته إضاءة  منطق  إلظلمة  يف  إدلين  و  إلكشف  عن  الانسان  إذلي  اكن مغيبا يف  إلنصوص إدلينية

يبحث  يف  الانسان  و  قدرإته وإس تعدإدإته  إذلإتية يف  عالقة  بذإته وإماكانته   جماال  فلسفيا إصيال إل نرثوبولوجياجعل  من  هذه  

بشلك  إو  ابخر  يف   أ سهمتيف  إلتقدم و  إلتطور هو جمهود سامهت  يف  الاعالء  من  شانه مقارابت  إخرى  ذإت  صةل 

لك  هذإ مدخال  إساس يا لفلسفته حيث  إكد    تغذية هذه  إلرؤية  إملنفتحة و  الاسترشإفية حيث  إصبح الانسان  من خالل

لكن ومضن  الاشاكالت  إليت تطرح  يف  هذإ  إلس ياق  إن ماهية  الانسان  ال  تس تكشف  وال  تشق  الا  من  الانسان  ذإته

لالغرتإب حيث  وابلتايل  كشف  فويرابخ عن هذإ  من  خالل  درإس ته  ? وإقرإر  ماهية  الانسان  يف  معزل  عن هللا ميكهنمهل 

لوإء  إلسؤإل   تنبين  وتنضوي  حتت  فويرابخ  أ نرثوبولوجياحياول  الانسان  إسقاط  ذإته  يف ذإت  إخرى  ومن  هنا  يتضح إن  

 نوإري ما إهو  الانسان ؟إل  
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 تمهيد  

ن حاجةالانسان أ  

إىل إلتدين  حاجة  فطرية وال  خيتلف  عىل  هذإ  الامر  إثنان إذ  إن  إلبرش  وعىل  إختالف    ابل حرىلدلين  إو   

 ,إما  تودل  دلى  إلفرد  قناعة  ابنه  س يفىن  وإمزتجت بقناعة  خاصة إذ ,معينة  مشارهبم  يتطلعون دوما  العتناق  داينة

مل  ك مسكن ,إنه  إنسان  عاجز  هنا  ابذلإت  تظهر  إحلاجة  إمللحة إىل  إدلين  حبيث  جيد   ,وإحلرسة  إليت  يعيشها   لل 

يرى  نفسه  ضعيفا   يف  مقابل  إلهه  ذلإ  يكون  هذإ    ل نهيف  الاهل  مسكنا  لعجزه   حبيث يتوىخ  منه  إملعونة  نظرإ  

إذن  ظاهرة    ليست  وليدة  إليوم    فادلين ,إملؤجةل  إىل الاخرة   ل حالمهوحمقق  خارق    ملهل  الاخري  مبثابة  ترايق  

بل موجودة  منذ  الازل  ومرتبطة  متام  الارتباط   بوجود  الانسان  وقد  حيكت  كام  ذكران  سالفا  إلعديد  من  

ضع  إدليين  الا إهنا تلتقي يف كوهنا  تريد  خالص  الانسان  إلنظرايت  إلفلسفية  إليت  وعىل إختالفها يف  تناولها  للمو 

من تريج  خريإت إلسامء  وإلعمل  لتحقيق  مرإده  و إليت  توحض  مدى إتصال  الانسان  بدينه  وتغلغهل  يف  حياته  

       .إلالهوت  ل رسإرف وجند  إذن  حنفي  من  بني  إملهمتني  ابلقضااي  إ دلينية  متعرضا  لها  ابلنقد  إلاكش

‘                                                      
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 من  منظور إملتلكمني لال سالمإلقرإءة إلرتإثية  :إل ولإملبحث  

ىل إملبادئ إ   قربل  إو  نه  ميثل  إجلانب  الابرز  فهياأ  ميثل  عمل  إلالكم شطرإ هاما من إلفلسفة  الاسالمية إن  مل  نقل    

وإهجة  إملشككني و  مد الاميانية ابحلجج  إلعقلية يف ئعمل  إدلفاع  عن إلعقا ; ابنه هذإ الاخري  ويعرف  ,إلفلسفية  إلعقلية

دةل  يف  موإهجة  إوقد عرف إملتلكمون بنقاشهم  إذلإيت  حول  إلقرإن إلكرمي  و إدلفاع  عنه مبا  إاثروه  من   ,إخملالفني 

ساس  إجلدإل  إ هنا  اكنت ل  وصارت  هذه  الادةل  منوذجا  حيتذى  به   ,ت  و  إمللل و  الاهوإء  وإلنحل  إلسابقةإدلايان

عىل حمض    إن مدإر  إلنظر يف عمل  إلالكم يدور " ; يقول إبو  حيان  إلتوحيدي ,الاخرى إخملتلفة مع  هذه  إدلايانت

إلتوحيد جوير و والاجياب و  إلتجويز و الاقتدإر  و  إلتعديل و   إلت إلعقل يف إلتحسني و  إلتقبيح و  الاحاةل وإلتصحيح

ىل  فيه مث  إلتفاوت عاو  إلتفكري  و  الاعتبار  فيه ينقسم  بني  دقيق  ينفرد  إلعقل  به وبني  جليل  يفزع إىل كتاب  هللا ت

إلبيان و إملفاضةل  يف  ذكل بني  إملتحلني  به عىل مقاديرمه يف  إلبحث و  إلتنفري و إلفكر و إلتجبري وإجلدل و  إملناظرة و

 و إلظفر  

 1بيهنم ابحلق جسال وهلم عليه مكر وجمال " 

آايتيبني  إلتوحيدي   إدلفاع  إلعقلية  و  إحلوإرية  إليت  تبناها  علامء  إلالكم  يف  إدلفاع  عن إلعقائد الاميانية و  يؤكد    أ

إذلي  إصبح    هوو  ,وإذلي  وقعت  حوهل  جساالت  كثرية ,إن  حمور  نظرمه  الاول  هو  إلقرإن  إلكرمي  أ ي  الكم  هللا 

" إلالكم  الالهيي" درجة إنه  إصبح  إملوضوع  الاول  للعمل و لكون  صفة   "بلغت  إمهية  موضوعإملوضوع  الاول  للعمل 

إلالكم من  إكرث  إلصفات إملتنازع  علهيا و  إحلقيقة إن  إعتبار "  إلالكم"  موضوعا  للعمل  جتاوز عن  موضوع  إلعمل ذإته 

إمهية  موضوع  إلالكم  إذلي اكن فالالكم  إحد موضوعات  إلعمل وليس موضوعه الاوحد " يرى  حسن  حنفي  إن  

يعد   ل نه,حمور  نظر  علامء  إلالكم بلغت  حد وصفه ابنه  إملوضوع  الاول  للعمل الا  إنه  يرى  إن  يف  هذإ  مبالغة  

موضوع مثل  ابيق  إملوضوعات فلامذإ  جعل  إملوضوع  الاوحد "هو  إلتوحيد  إو  إلعقائد  إو  إدلين  ذإته  هو  موضوع  

إلعمل  إلقدرة  (جزيئ  إو موضوع  إمشل وإمع  وهو موضوع  إلصفات  فهو  إلصفة  إلسابعة  من  صفات  إذلإت إلس بع 

 .2إحلياة إلسمع  إلبرص  إلالكم  الارإدة ( "

                                                           
 62ص  ,1987)دط(,-إلقاهرة   ,دإر  إلثقافة  للنرش  و  إلتوزيع  ,إصاةل  عمل إلالكم  ,محمد صاحل محمد إلس يد -1

 53ص  1988) 1ط,(بريوت ,دإر  إلتنوير  للطباعة  و  إلنرش ,مقدمات  نظرية ,1من  إلعقيدة  إىل  إلثورة  مج ,حسن حنفي  -2
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د عىل ذكل فق إلصفات وعالوةمشل و الامع منه هو موضوع إل   و إملوضوعن إلالكم هو موضوع جزيئ أ  ذ يوحض حنفي إ  

 بني إلالكم الالهيي و  إلبرشي  وإلتدإخلظهر نوع من إللبس 

بقدر  واكن إال ميان يتحددهذإ ويح   يوىح وذكل صنع برشي -إلبرش نقيضان ن الكم هللا والكم أ  " يظن كثري من إلبرش 

و نفي  الالهية  عن  الكم  الانسان  و  ابلرمغ  من حماوالت  إلقدماء   ,إلبرشية  عن الكم هللا   إلتعارض، نفيإثبات هذإ 

 1عرض  هذإ  الاشاكل  يف  لك  عمل   مثل  خلق  إلقرإن  عي  عمل إصول  إدلين " 

يف حني يرى  ويح الاهلنه من ا  من يقول ب هناكن أ  ذ إ  إلالكم  حول موضوعن هناك ظنوان كثرية حيكت أ   يؤكد حنفي  

  ! يف إلهنايةالاهل تعالمي س يوهجها لنفسه  ن يكتبأ  لكون تعالميه موهجة للبرش وال يعقل  من إبتدعوه نظرن إلبرش مم أ  خرون أ  

من  خالل  عرضهم إزإةل  هذإ  إللبس    إويرى  ابن  علامء إلالكم  قد  حاولو  ,إذلإت الالهيةتزنيه  هذإ يتعارض معن ل  

من  إمهها  مساةل  إخللق و  إحلدوث  وابل حرىلعدة قضااي من بيهنا 

آ ةل خلق إلقر ا  مسو  إذلين عاجلمه إملتلكمني أ  من بني  وجند إملعزتةل إل سامء فاة و ىل إلصإ   إضافة هو حدوثأ  ن وقدم إلعامل أ

 . صاحبهتا من خالل والاشاكالت إليت

 بدأ تن  عقبات جديدة قد  أ  شك يف   وليس منىل أ ي حد بلغ إملعزتةل يف هتافهتم عىل كتب إلفلسفة إ  شار إملقريزي أ  "لقد 

إىل  إملسالتني إلعظميتني  إللتان  اكنتا  ظاهرتني  يف  مطلع  إلقرن  إلثاين  وهام  قدم  إلقرإن    ابال ضافةتظهر  بوضوح 

وحرية  الارإدة  و اكنت  إلصعوابت  إجلديدة تتعلق  بنوع  خاص بصفاة  هللا مث  بوعد  إلقرإن للصاحلني  برؤية هللا  إما  

لمساةل  الاوىل  إملتعلقة بقدم  إلقرإن  فهيي تبدو  يف  إحلقيقة  إهنا  توس يع  مساةل  صفاة هللا  فهيي  موإزية إىل  حد  بعيد ل 

 .2هل"

إ  ال  ميكن  هل وهكذ  وليس خملوقا,ش ئي غري هللا مساو هل يف إلقدم وهو ابلتايلن مثة يشء يتصف به هللا أ  فهذإ يعين    

جودة  جنبا  إىل  ن هللا وإحد وإنه  عةل  مجيع  الاش ياء إخلارجة  عنه  إذ إن  تكل  إلصفة  الازلية اكنت دوما  مو أ  إلقول 

  فقد  ن  لك  من  يدعي  بوجود  صفة  الازلية  مع  هللاا  وإصل  بن  عطاء بحيث  إكد جنب مع  هللا  وبناء  عىل هذإ 

 لصةل  ب  محمود عن  مساةل إحلرية  إملعزتلية  يف  مقاربة  شديدة  إهذإ ويتحدث  زيك  جني,إقر  بوجود  إلهني  

 

                                                           
 .23ص 1998(   2)ط,دإر  قباء للطباعة و  إلنرش و  إلتوزيع  إلقاهرة ,1إجلزء  ,إلرتإث  و  إلعرص  و  إحلدإثة ,مهوم  فكر ووطن ,حسن  حنفي  -1

 .109ص  ,ط( )دس( .)د  ت و بري ,دإر  إلكتاب  إللبناين   ,ت إسامعيل  إلبيطار,إلفكر إلعريب  و  مركزه  يف  إلتارخي ,ولرييريأ  دي اليس   -2
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ن أ  عىل  حرصوإ إال نسان، حبيثحرية إلبحث يف  إاثروأ  مه من أ  إملعزتةل مبا قاهل إملقريزي حيث يقول يف هذإ إلصدد "اكن 

 1يفعهل "ليكون  مسؤوال عام  ,عىل إلسوإء ورشها ل فعاهل، خريهاخالقا  نسان قادرإإال   جيعلوإ

لوهية وهذإ الايف صفة  مع هللاخر أ  رشإك إ  الن هذإ يدخلنا يف متاهة  هذإ إلعاملذن رفضهم وجود إزليني يف إ  يؤكد إملعزتةل 

لهية.يضا إلصفاة أ   ويتناول عمل إلالكم   إلتوحيد أ  مبدما يتناىف مع    إال 

ت وصفا صفات إذلإتإلالكم تدور إذلإت الالهية وما يتعلق من  موضوعات عملن إ  -يضا أ   –لنا الاجيي  وهكذإ يوحض

 الافعال يف إدلنيا  

 يتضمن عرضهم لصفاة إذلإت الالهية  إذلإت الالهية عإملتلكمني ملوضو ن معاجلة أ  يتضح 

سوس للخالق من خالل إحلياة ويقصد من خاللها إلوجود إلطبيعي إحمل  الإ  يتحقق  عبده إن معىن إلوجود الالهيي ال يرى محمد

 ذ يقول إ  

ابلظهور مث   إلثبات والاس تقرإر وكامل إلوجود وقوته  يمتثل لهان اكن بدهييا عند إلعقل   لكنه أ  " إحلياة معىن إلوجود و 

 2بكامل هذإ إملعىن وقوته ابلبدإهة "

ومما  " إلقدرة سايس للوجودأ   فهو معىنللخالق ال يكمتل إلوجود بدوهنا  إال نسانية إلصفاتيه من  ن إحلياةأ  يرى محمد عبده  

هو  مبدع إلاكئنات عىل مقتىض علمه و  إرإدته  فال  ريب   اكن إلوإجبعدإم و ملا إال  ويه صفة الاجياد و  جيب هل  إلقدر

الن  فعل  إلعامل  إملريد  فامي  عمل و  إرإد  إمنا  يكون  بسلطة هل  عىل  إلفعل   وال  معىن    ,إن  يكون  قادرإ  ابلبدإهة

  3للقدرة  الا هذإ إلسلطان " 

يف إلكيفيات إلنفس ية  يف الامهيةخالل قوهل "وإلقدرة تعادل إلعمل  مهيهتاأ  يف ن إلقدرة توإزي إلعمل من أ  يرى حسن حنفي 

"4  

رإدتهيرى محمد عبده إن هللا يمتزي بصفة إلقدرة  ذإ إ   الإ  إمسه  يشءلفال معىن  مبقتىض علمهإلاكئنات  كونكون إلعامل و  فهو واب 

جيادقام  ل نهومس به هو  إخملتار ليس  علفهو إلفا"  .بيهنا الاختيارخرى من أ  صفات  حد وجندأ  ىل ذكل إ  إلعامل ومل يس بقه  اب 

   وال من ترصفه  يف خلقه  ما  يصدر  عنه  ابلعلية  إحملضة فعاهلأ  من 

 

                                                           
  186 ص 1993   ),9)ط,إلقاهرة  ,دإر  إلرشوق  للطباعة  و  إلنرش  و  إلتوزيع ,جتديد إلفكر  إلعريب  ,زيك جنيب محمود    - 1
 40ص,إلقاهرة , 19194,ه 1414 )1ط ,(رساةل  يف  إلتوحيد دإر إلرشوق  للنرش  و  إلتوزيع  ,محمد عبده  -2

 45إملرجع  نفسه ص ,محمد عبده - 3
 503ص  ,مصدر  سابق ,(  1)مج ,من  إلعقيدة  إىل  إلثورة ,حسن حنفي - 4
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عليه إلنقد  مصاحل إلكون ما يلزمه مرإعاته لزوم تلكيف يرإعه لتوجه ليس منرإدة و إ  وال الاس تلزإم إلوجودي بدون شعور 

  1"  علوإ كبريإعن ذكل  تعاىل ،من الامئةتزنال  فيا تيه

 من خرىأ  صفة  وجودها وجندلو مل تكن   لتودلت عدة إنتقادإت توجب إلوجود الاختيار صفة رضورية تس تلزم  ن صفةإ   

 :صفاته يه

صدر إلالكم مفنه الكم هللا   ا  نبياءه ونطق الانبياء بأ  هللا لكم بعض  ورد أ ن إلالكم فقد صفة إلالكم:"مفن تكل إلصفات 

 من  شؤونه قدميا  بقدمه إما   ن يكون  شاانأ  بد إملسموع عنه س بحانه ال 

 2" نه خلق من خلقهأ  يف حدوثه وال يف  إلوصف إلقدمي فال خالف ذكلعن  نفسه، إملعربإلالكم إملسموع 

آ إلقر  إملوجود يف إذلإت الالهية هو الكم مسموع من الانبياء وهو نفسه ن إلالكم إلصادر عنأ    ن إلكرميأ

  يقول الاجييعمل إلالكم ويف هذه الاخرية  وحول موضوعاتكبري حول ذإت هللا وصفات  ظهر جدإلوقد  

 ,حلرش اك فعاهل  يف  إدلنيا  كحدوث  إلعامل  ويف  الاخرة أ  ذ يبحث فيه عن  صفاته و إ   تعاىل: هللا:" وقيل هو ذإت 

  : وفيه  نظر يف   وهجني ,و إلثوإب  و  إلعقاب ,بعث  إلرسل  و نصب  الامام  وإحاكمه فهيام  ك  

ذكل  يف    ال  يقال –ال من  حيث  مستندة  إليه  تعاىل ,بحث  فهيعن غريها  اكجلوإهر  و  الاعرإض  نه  قد  ي أ  :إل ول

ني يف  هذإ  إلعمل  بنقول  ليس ذكل  يف  الامور  إليقينية بذإهتا  فال  يبني  بيانه  يف  عمل  فان   ل ننا –سبيل  إلبدإية 

 إعىل منه  رشعي  وإنه ابطل  إتفاقا  ,و  يف  عمل  إخر اكن  مثة  عمل أ  فهو  من  مساءهل 

 3و  كونه  مبينا  يف عمل  إعىل  "أ  ما  كون إثبات  إلصانع بينا أ   وجوده فيلزمموضوع إلعمل ال يبني فيه  إن إلثاين:

نا  أ ي  إن  إمورإ  و  مبي أ  ينا  وإحضا  يؤكد  يف  إلوجه  إلثاين  إن  موضوع  إلعمل  يس تلزم  إثبات  إلصانع   سوإء  اكن  ب  

إلتدبر  يف    و  إلعقل   ل عاملإخرى  تكفلت  بتبيينه   يف  إلقرإن  إلكرمي  تمكن   دعوة  رصحية  من  هللا  إىل  عباده  

لنظر  يف إلعامل  ما  إستند  عليه  علامء  إلالكم  يف ذكل "كام  حث  إلقرإن  عىل  إس تخدإم  إلعقل  و  إ إلكون  وهو  عني

نسان  " فوإجب  عىل  الا يشءيف  ملكوت  إلساموإت  و  الارض  وما  خلق  هللا  من  إ بقوهل تعاىل "إو  لو  ينظرو

  تعاىل "  إن يف عظمة  خملوقاته   وكرثهتا و  تعددها  وكام  يف قوهلإلنظر  يف  إلعامل  لالس تدالل  عىل  خلقه و  عظمته ب

 اس وما  نزل  خلق  إلساموإت  و  الارض  و إختالف  إلليل  و  إلهنار  و  إلفكل  إليت  جتري  يف إلبحر  مبا  ينفع إلن

                                                           
     46,إملرجع نفسه,محمد عبده   -1
 .74 ,إملرجع نفسه ص - 2
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يف إلرايح و  إلسحاب إملسخر  به الارض بعد  موهتا وبث  فهيا من  لك  دإبة وترص فا حياهللا من إلسامء ماء من ماء 

 1لقوم  يعقلون  "  لآايتبني  إلسامء  و  الارض 

منا يه إ  ظر إلعقيل ىل  إعامل  إلعقل  و  إلتدبر  و  إلنإ  يل   تظهر  يف إلقرإن  إلكرمي  و  إليت  تدعو  إ    إلآايتن  هذه إ  

ا  إعطي  م تدعو  إليه  ابعتباره  وإجبا  إنسانيا  ليكتشف  نعم  هللا  عليه  ويعبده  حق عبادة  وعن  قناعة  وهذإ 

ىل الانسان  ن عأ  يف إدلين أ ي  إل لس نةإملصوغ  لعلامء  إلالكم يك  يتدبرو  يف  موضوعات إلهية  رصفة ويف  هذإ  تمكن  

ن  إلكرمي  حيمل  إء  إعامل  إلعقل  وعدم إلقعود  عن  إدلنيا  ورجاء  الاخرة  فقط  فالقرإإلعادي  و إلعامل  عىل  حد  سو 

 ابال نسانتعلقة  عرض  إلقرإن  إلكرمي للمشالكت إمل   كام»إلقرإن إشار هللا  تعاىل  إىل  الانسان  يف   دنيواي وقدطابعا  

 و أ  مة أ  ضوإ  يف عو  يف  جممتع  صغري  و  كبري  إو  أ  رسة  أ    و  عضوإ  يفأ  وضاعه  ابعتباره فردإ  أ  يف  خمتلف حاالته  و  

 عضوإ  يف جامعة  إنسانية  لكها 

آ شار  إلقر أ  وكام   شارةلقد  تعرضت  إلس نة إيضا   ن  إلكرمي إىل عمل  إلالكم  ورضورة  الاجهتاد دإخهلأ ىل موضوعات إ   لال 

شادة إليت  صبت  يف  إال  مة  رمغ هذه إل  ىل  إفرتإق  إ  إلس نة  يف  حديث  مشهور  حيث  بينت عمل إلالكم إلرئيس ية 

يفتقد    مباغيبية  اكلويح  فهو    با مورن  هناك  من تعرض هل  ابلنقد الاذع  ابعتباره  مرتبطا  أ  ال إ  صاحل عمل  إلالكم  

وإهر وذكل  ابلقضاء  عىل ل عن  إلقضاء عىل  إلنظرة  إلعلمية للظوذن  مسؤ إ  إىل  إلنظرة إلعلمية  إملوضوعية "عمل إلالكم  

و  إحلرية  أ  و  إحلياة أ  ذ ال يتحدد أ ي  موضوع  مثل  إلوجود  إ  إملوضوعات وربطها  دإمئا  بطرف  إخر  هو  هللا  إس تقالل

وىل دون  إل  ىل إلعةل إ   ابللجوءاكن  هللا طرفا  فيه  مث  تفسري هذه  إلظوإهر   ذإإ  ال إ  إخل  -----  القل خإأ و إو  إلس ياسة 

مور أ  ن أ  يتصور   ل نهإللجوء إىل  إلعلل  إملبارشة ومن  مث  جيعل  عمل  إلالكم موقف  الانسان  يف  إلعامل موقفا  مغرتاب  

ذن  تغيري عالقات  الاطرإف إ  إلعامل إلفعلية ميكن   با وضاعو خارج إلعامل  وليس  أ  ذإت مشخصة   ابل فعالإدلنيا إمنا  تتحدد 

 2خرين ومع الاش ياء "إل  مية  وجعل الانسان  يف عالقة مع يف إملسائل إلالك

ذإو ذلإ يف ربطه جل موضوعاته ابهلل  متيازابهو عمل الهويت  إلالكم إلقدمي ن عملأ  يؤكد حنفي يف هذإ إملقام   هذإ  أ رإد إ 

ليعطيه  خرينإل  و ابل ش ياءابلطبيعة و إليت يعاجلها خمتلف إملوإضيعن يكون مس تقال ويربط أ  من نفسه  ن يطورأ  خري إل  

 نسانيا إ   طابعا

ذإت  ل فعالاب  إمنا تتحدد  مور إدلنياأ   نأ  يتصور  ل نهموقفا مغرتاب  يف إلعاملنسان إال  إلالكم موقف  جيعل عمل"ومن مثة 

 إلعامل إلفعلية  ميكن  إذن تغيري  عالقات  الاطرإف  يف إملسائل   با وضاعإلعامل وليس  من خارجمشخصة 

                                                           
 80إملرجع  نفسه  ص - 1
 .86مصدر  سابق  ص ,( 1من  إلعقيدة  إىل  إلثورة) مج  ,حسن  حنفي   - 2
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خرين  كذإ  و  إنتقد حنفي  بشدة  إلتسميات  إملتعددة  إليت  إطلقت  عىل  إل  نسان يف عالقات مع إال  إلالكمية وجعل 

 1لكها إسامء  فهيا  إلتباس ",إلفقه  الاكرب  عمل  إلعقائد   ,عمل  إلتوحيد,عمل  إلالكم ويه عمل  إصول  إدلين 

وال  ,دإء هممتهأ  برإز فشهل يف أ  نه ال يتوقف عند ا  ف إلقدمي إلالكم لعملرفضه س باب أ   يف وفامي يفصل إدلكتور حسن حنفي

ن أ   ومىل رفض  إسامءه و تعريفه  و  موضوعه و  مرتبته  بني  إلعلإ  بل  ميتد  رفضه  ,كونه سببا يف فشل  الامة و  جتزئهتا 

 ىل إلرسولإ  سامءه إليت  حددها  إلقدماء  حتتوي  مجيعا عىل إلتباس  ولك إمس  حيتوي عىل إحياء سليب يف إلوإقع إوىح به أ  

 2وهو إلقرإن  إلكرمي "

 الكم هللا إذلي   م هوأ   إحلادثة؟م أ  هللا إلقدمية  إلتباس هل هو صفةفتسميته بعمل إلالكم" حيتوي عىل  

إذلي عرضه  حنفي  يرى  إنه يصعب  قبول  هذه  إلتسمية "عمل  إلالكم " يف  حياتنا  من  خالل  هذإ  الالتباس  

عمل إلالكم  جمرد موضوع للعلوم  إلقدمية فلام  ال  جنعهل  حنن  جعلوإن إلقدماء مه  من أ  إملعارصة  ويؤكد  عالوة  عىل  هذإ 

نناعل "إلالكم "موضوعا  للعلوم  إلقدمية إملرتبطة  ابلغة قدر  طاقهتم وطبقا  لظروفهم  جب  قاموإ"وإذإ  اكن  إلقدماء قد    فا 

قد  نكون إقدر  عىل  جعهل  موضوعا  للعلوم  الانسانية إحلديثة 'فباس تطاعة عمل  إلنفس إلبحث  عن  الاسس  إلنفس ية 

يف  سلوك الافرإد  و  إمجلاعات ' وميكن  لعمل الاجامتع إلبحث يف  تا ثريإو أ  صياغة  إو  فهام , إليت  يقوم  علهيا  إلالكم

  كام هو معروف نشا تهسس الاجامتعية إليت  علهيا  قام  عمل إلالكم ومعرفة  إلظروف  الاجامتعية  إليت  اكنت  ورإء  إل  

حنفي  ويؤكد، 3اس ية  خاصة"س ي عمل إلالكم يف ظروف نشا ةيف "عمل  إجامتع إملعرفة"وميكن  لعمل  إلس ياسة إلبحث عن  

 إلآيةو  ,ىل معىنإ  ول معل عقيل يف إلنص  إدليين فقد  اكنت  هممة إملتلكم حتويل إلنص أ  عالوة عىل  هذإ بقوهل عمل إلالكم 

إىل  فكرة فاكن  إلالكم  إول  حماوةل للعثور عىل نظرية عقلية خاصة للنص إدليين ' وقد مت حتويل  ذكل  جبهد دإخيل  

شادة حنفي  بدور  عمل إلالكم يف إدلفاع  عن  إ  حبضارة إخرى رمغ ,إلعمل  نشا ةعىل  الاقل  يف  تصالإدىن أ  خالص دون 

    . سري  هذه  يرفض  حنفي  ربط إلظوإهر  لكها ابهللذإ  اكن  هللا  طرفا فيه مث تف إ  إلعقيدة  

 

 

                                                           
مرص ,إلصغري,مكتبة  مدبويل   ,) قرإئات  نقدية يف  فكر  حسن حنفي يف  عيد  ميالده  إلس تني ( ,جدل  الاان  و  الاخر ,عبد إحللمي عطية إمحد   - 1

                      58ص    1997, 1ط ,
 54ص ,مصدر  سابق,مقدمات  نظرية  ) 1ج (من  إلعقيدة  إىل  إلثورة ,حسن  حنفي- 2

 .56إملصدر  نفسه  ص  ,من  إلعقيدة  إىل  إلثورة    ,حسن  حنفي - 3        
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 نهأ   ح حيثإلطر  عهنا إملوضوعية يفزمة إدلرإسات الاسالمية إليت غابت أ  عن  صل يف س ياق ذييضا أ  ويتحدث حنفي 

 ; يقولوإن للخروج مهنا حيث إل  ن أ  خشص وبوضوح إحلاةل إلرإهنة وإليت 

يف  خشصية  إلباحث بني  إملسمل و إلبحث 'فهو  مسمل من  انحية مبعىن   نفصالإىل إ  زمة إدلرإسات الاسالمية أ  "وترجع 

ظوإهر  لخرى  يدرس  إلرتإث  بنظرة  حمايدة و اكنه يدرس  إأ  وهو  ابحث  من انحية   ,مستسمل  للوإقع إذلي  يعيش  فيه

حضارة و  ينمتي إليه فكرإ و ل نهقضية  خشصية للباحث ,كام  عرضنا ,ن إلرتإث أ  اترخيية  خالصة ال شان  هل  هبا يف حني 

سالمما عن تصور أ  و  حيدث  هذإ  الانفصام أ   و مصريأ   لغة و مصدر ن لها ابلبحث  ا  نه مجموعة  من  إلعقائد ال شأ  عىل  لال 

1إلعلمي  يتبىن أ ي  مهنج  علمي من إخلارج "إلعلمي مما جيعل إلباحث 

                                                           
 .69ص   1992,( 4)ط   ,بريوت  ,)موقفنا  من  إلرتإث ( إملؤسسة  إجلامعية لدلرإسات و   إلنرشو إلتوزيع ,من  إلرتإث  إىل  إلتجديد ,حسن  حنفي  - 1
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إسوإره عىل  إحتوى دإخل نهأ  ذ إ   إلقدميويقصد هنا عمل إلالكم إلالكم  إنتقاده لعملخالهل  ومنعىل هذإ  عالوة يؤكد حنفي

 ; لقو مغوض حيث ي

وهو  ,ل ىل إلرسو إ  وىح به  أ  م هو الكم هللا إذلي أ  م حادثة أ  "وحيتوي عمل إلالكم عىل إلتباس هل هو صفة هللا قدمية 

آ لقر أ ي إ إلثاين وابلتايل يكون  إلويح من  حيث هو الكم خاللمن  ال اهب ال  عمل  لناإل ول و  ؟إلقرإن  إلكرمي ن هو أ

آ موضوع  إلعمل كام هو  إحلال  يف إلعلوم الاسالمية  الاخرى خاصة  علوم إلقر  إلنقلية و  و حىت إلعلومأ  ن  و إلتفسري أ

 نسانية مثل علوم إللغةوالادب إال  إلعلوم  وأ  و علوم إلتصوف أ  صول إلفقه وعلوم  إحلمكة أ  عمل  إلعقلية مثل

آنذن عمل وضعي يدرس ما هو اكئن أ  عمل إلالكم   والالتباس  إل ولكتاب حمسوس وملموس خيرج هذإ الالتباس  وهو إلقرأ

 .1هللا" هو الكم إ إلالكمذن هأ  إلثاين هو 

س يدر  ل نهن إلالكم يف حد ذإته حيمل إلتباس من حيث صفة هللا وعمل إلالكم حس به هو موضوع وضعي أ  يرى حنفي   

آ إلقر  ون الكم يك أ نذن فهو ال يعدو إ   يفهمه بعقهلبلسانه  يقرأ هنسان إال  وملموس و  كتاب حمسوسن ابعتباره موجودإ يف أ

   ل نهإنسان 

 ذن موضوع موجودإ   إلويحن أ  هللا  وليس منعن هللا هو إذلي يدركه بتجربته إخلاصة فيه حديث 

 إملعرفة   وتفوقه عىلابلويح  ويف ذإت إلصدد يش يد حنفي   

 فتحولت معجزة إذلإيتصدقة  و ترشيعاته هعقائدفلام توإىل إلويح من هذه إلقيود ابملعجزإت إخلارقة تضمن إلويح يف "     

آ إلقر  عالن الس تقالل  الانسان إ  خر مرإحهل أ  خاليق يقول حسن  حنفي " إلويح يف أ  جعاز عقائدي و ترشيعي و إ  ىل إ  ن  أ

 2و  حتقيق فعل "أ  جل إحلصول عىل  معرفة أ  رإدته من  إ  و يف أ  ىل تدخل  خاريج يف  عقهل  إ  رإدة دومنا حاجة إ  عقال و 

بقة  عام  يرى  ابن هذإ  الاخري اكن حيمل  معرفة مس    ل نه ,ميجد حنفي إلويح  يف  كثري  من  حمطات  كتاابته      

آايتهمن خالل  ابال جعازحيدث يف  لك  عرص  واكن وال  يزإل  يفاجئ  إلناس     ويكشف   عن حيث  يضيف  قائال  أ

 إذليلنظري تفوق إلويح عىل  إملعرفة  الانسانية يف مقارنة  دقيقة بني  هممة  لك  مهنام يف إعطاء الانسان الاساس إ

نسانيتضمن  الافرتإضات إو  إملبادئ  إلنظرية إليت  تسهل    معليات  فهم  إلوإقع  بعد حتقيق  صدق هذه  لال 

                                                           
 .54سابق ص  ,مقدمات  نظرية مصدر )1ج( ,من  إلعقيدة  إىل  إلثورة,حسن  حنفي  - 1
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صور  لنا  و  إلربهان  إلنظري من  إجل إن  يكرس  الانسان لك  هجده  و  طاقته يأ  إملبادئ إلنظرية و إدلليل إلعميل 

 ياتهليه  ح ع  ومعليا  تسهبل   نظرايحنفي  إدلور  إلبارز  للويح  يف  حياة  الانسان  ابعتباره مينحه  معارف  صادقة  

نسانحنفي  قصد  موجه    فالويح حسب دليل  صدقه    ثنياهويح  حيمل  يف  يعيد  نظاما  حلياته  ومعاشه و  إل لال 

و  إلتحرمي  إمنا هو  إوسع  من  ذكل  دون  إحلاجة إىل  إجعاز  لغوي  حسب  حنفي إلقرإن  إلكرمي  ليس  كتااب  للتحليل

ل " بل  كتاب فكر  وليس إلغرض منه تغليف  إلعامل بقوإنني و  تقييد  إلسلوك  الانساين  بقوإعد ببكثري  و  إرفع  مرتبة 

 1مساعدة  إلطبيعة  عىل  الازدهار و  إحلياة  عىل  إلامنء "

هو ليس  ف  صور  حنفي  من  خالل  ما  تقدم دور  إلقرإن  إلكرمي  يف  تطوير  الانسان  و  تقومي سلوكه وتربيته     

لفكر و  إلعمل  يف  إيدعو  إىل  قالبا  جاهزإ  من  إلقوإنني  إلردعية  إمنا هو ترايق  للحياة ينفي إلركود  والارتاكس ية  و  

 إلتجديد  إللغوي ) إعادة  جتديد إلعلوم (  منطق الان  ذإته

تطور هذإ  إلعمل  جيب  إن  تكون   ول جلللغة  جديدة تكون حامةل  للوإءه  تا سيسيوجد عمل بدون   اليرى  حنفي إنه "

لغته  متطورة حتمل  يف  طياهتا  إليقني فاذإ  ما  اكنت  قارصة  تتسبب  يف  سوء  إلفهم إو  تتسبب  يف  إزمة  للعمل  

إلعمل  تا سسوطاملا ,هو إكتشاف  للعمل  جديدة واترخي  هذإ الاخري  شاهد  عىل  خمتلف الازمات "إن  إكتشاف لغة

ومن  مث  يصبح  إلتجديد ,ن  تطور  إلعلوم وإنفرإج إزمهتا حيدث  ابكتشاف إللفظ  إو  إملفهوم أ  ' بل   أ والته لغ  بتا سيس

 2عن طريق  إللغة  هو  بدإية إلعمل  إجلديد "

ة  فالعمل يف  تطوير توجه  هذه  الاخري   حممكة تسامهلغة   جديدة وفق أ ون حنفي يريد بناء عمل أ  من  خالل  هذإ يتضح 

 .بلغته ويتطور  من  خاللها  يتا سس

ن  يعرب عهنا بلغة حممكة فتثبت  إلفكرة وتنترش  و  يعتنقها  إلناس ' أ  " وإللغة وس يةل للتعبري وميكن لفكرة  حصيحة     

ت لك  حركة  جديدة أ  وبد èومن  مث  اكنت  إمهية إللغة  كوس يةل للتعبري  و  الايصال 'وقد  فرض  لك  فكر جديد  لغته 

ذ حيدث  إحياان عندما  تتطور إحلضارة ومتتد  وتتسع معانهيا  إن  تضيق بلغهتا إلقدمية إخلاصة  إليت  مل  إ   ,والأ  تجديد إللغة ب 

  3قدر ممكن  من إلناس فتنشا  حركة  جتديد  لغوي" ل كربتعد  قادرة عىل إيصال  إكرب  قدر ممكن  من إملعاين  

 

                                                           
 451ص   )دط,(مكتبة  مدبويل   ,)الاميان  و  إلعمل  و  الامامة (,إجملدل  إخلامس   ,من  إلعقيدة  إىل  إلثورة  ,حنفي حسن  - 1

 109مصدر  سابق  ص      ,موقفنا  من  إلرتإث  إلغريب ,إلرتإث و  إلتجديد,حسن  حنفي  - 2
 ,إلصفحة نفسها  ,إملصدر  نفسه - 3
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  يدولوجيةأ  مة  لك فنس تخدم , ابس تخدإم الالفاظ  إملتدإوةل  بدال  من الالفاظ  إلتقليدية -كاميقول–ما جتديد  إللغة  فيمت أ  

هللا "   ان  إلاكمل" بدال  من  لكمة  "سولكمة الان  "رشعي "بدال  من  لكمة "دين "و  لكمة"قبىل" بدال  من  لكمة 

عادةفيمت  ,وهكذإ ' إما  فمي  يتعلق  ابملعىن   ; شعور كام  يقولفال   ,ظور  إلعرص وعىل  إساس إلشعورقرإءة إلرتإث  مبن  اب 

  جتديد  يف يبني حنفي  دور  إللغة  يف  جتديد  إملعاين  ومنه  ومن  إلعقل  وإدق  من  إلقلب وإكرب  من  إلوعي  إمه

نسان  إلاكمل  الا  دماء  إدلين فللك  لفظ  وقعة  وللك  لكمة دالهل  عىل  إلتوجه  إىل  روح  إلعرص  إحلاليب  مثل  لكمة

  .إلتذبذب  بني  إلتوحيد  و  إلعدل  بدل  لكمة  هللا

شعري د  الايوح تل إيف ل صفات و  إذلي  يمتثإل  وذلإت إ  يث  عن نظريةدموضوع يدخل مضن س ياق  إحلإل فعال ل حموضوع ن إ  

قدماء يف " يدخل  موضوع خلق  الافعال  عند  إلق  الانسانححق  هللا  و  ال ثباتإيل وإذلي عاجله إلقدماء زت و إلعدل  الاع

عدل ) إملعزتةل هنا حاولت  الانفصال يف إصل  اثن هو إلأ  فعال أ ي يف  إلتوحيد )الاشاعرة(يف  حني  إل  نظرية إذلإت و إلصفات و 

رة و  بني  إلعدل  م  إلتوحيد بني متا رحجاو  ظل إملوضوع  عند  إلقدماء  إل فعال(حفاضا  عىل  إس تقالل  إملوضوع و  إثباات  حلرية  

نازعهام حقان  واكن إفعال  الانسان  و حريته و إس تقالهل  يت   ,حق الانسان  ال ثباتحق  هللا ومرة    ال ثباتمرة  ,مرة  إخرى 

   .الكهام  رشعي حق  هللا

ابعتباره خالقا وحق  الانسان  ابعتباره  مسؤوال و  إدلفاع  عن  حق  هللا  دون حق  الانسان ليس  موقفا  إنسانيا  رشعيا بل  

 .1يكشف  عن  إغرتإب  الانسان  و  جعزه عن  إدلفاع  عن  حقوقه ومزإيدته عىل  حق  غريه " 

عزتإيل و  إلتقليدي  بني  إلتوحيد  الاشعري  و  إلعدل  الا لقد  و حض  حنفي  من  خالل  ما  تقدم  إلرصإع  إلرتإيث 

 إل لس نةيف   بني  إملوقفني  الا  إنه  من  خالل  هذإ  إس تطاع  بناء  موقف  يامتىش  و  مرشوعه  إلتا رحجإلتذبذب  و  

ر  إن إلعدل  عىل  إعتبا محهل إلعدل الاعزتإيل دون  إلتوحيد  الاشعري  وحلنفي  إس بابه  يف هذإ  الاختيار  هذإ إملوقف

نسانحيمل  يف  طياته  حرية  وحق  الانسان ابعتباره  مسؤوال  عن  ما  يصدر  عنه  من  إفعال  فكيف   ن  يقوم  إ  لال 

نسانإليس  يف  هذإ  ظمل  ! وهو  جمرب  مث  حياسب  علهيا  يوم  إلقيامة  ابلعقاب  با فعال حق  هللا   وإحجاف  يف  لال 

لعدل  لتزنيه  فكيف  يكون  عادال  و ظاملا  يف  الان  ذإته  ولهذه  الاس باب  و  إخرى  إختار إإذلي  يوصف  اب

 إال نساين.و إلنظر إلعقيل   يتالءم  ل نهالاعزتإيل  

ن  هللا خالق  لك  ش ئي يفعل  ما  يريد  فال  وإجب عليه  وال  أ  ىل إ  ول طريق لتزنيه هللا عن  فعل إلقباحئ يرجع أ  ن إ  "   

 2وهو  ماكل  لك  ش ئي   يترصف  يف  ملكه كام  يشاء  " قبيح  يف فعهل وذكل رإجع  إىل  طبيعته  و ذإته

                                                           
 7ص,مصدر  سابق   ,الانسان  إملتعني )3إجلزء( ,من  إلعقيدة  إىل  إلثورة   ,حسن  حنفي   - 1
 .449إملصدر  نفسه  ص- 2
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ء فاهلل  هو إخلالق للك  يش ل نهخرى  إن  هللا  مزنه عن  إلقبح  وخاصة  صفة  إلظمل وهذإ رإجع  أ   حنفي مرةيوحض  

تلكيف  و  ه  إلعقل  للمتيزي  فهذإ  الاخري  هو  مناط  إل تعاىل هو  من  جعل  الانسان  خمريإ  يف   إفعاهل  وإعطا

 إملسؤولية

نساين إذلي ن إحلمكة حسب حنفي من خمت إلنبوة مبحمد  صىل  هللا  عليه  سمل يف كوهنا تلقي إملسؤولية عىل  إلعقل  الاإ  

 حياتهإملثل  الاعىل  يف   حتقيقينطلق لبناء رصح إلتقدم عىل  إساس  إحلرية متجها حنو 

ن إملثل  الاعىل  نفسه ال  يتحقق  متام أ  الانسان يف حتقيق إملثل الاعىل ال تمت  متام إلتحقق الا  يف  إحلياة  بل   " رساةل

  1ال عىل  الارض ويف إلوإقع "إ  إلتحقق 

  إلزهدي إذلي  عىلىل إملثال الاإ  ال يف  إلوإقع و يف إحلياة يف  إشارة  مضمرة منه  إ  إملثل الاعىل ال يتحقق  أ نيرى حنفي 

 عن حتقيق  إمالها يف إحلياة   غذإء للقوى الارتاكس ية  إلعاجزة إعتربهرفضه  نيتشه و  إذلي 

ناء  إلعلوم  ب  فهدفه  من  خالل مرشوعه إعادة  ىل  تعريف  إلويح  بتعريفات مادية  ابعتباره  علام  مس تقالإ  معد حنفي   

 سس إلرتإث أ  فبناه عىل  إل يديولويجما مرشوعه إ  إدلينية يكشف من  خاللها  عن مرشوع الهويت حتريري 

إملرشوع فسها و  الاجتاهات  إلغائية  مع عادة  بناء إلعلوم( يامتىه  ابحللقات ن إ  " ومن إجليل  إن   إملرشوع  إلفكري )   

إليسار الاساليم و  خبصوص  )   إل يديولويج  ومع إملرشوعيمهوت  إلتحرير(الاسالو الأ  ( عمل إلالكم إجلديد إلالهويت

عادةإلعالقة ابلرتإث ( نالحظ  إن  حنفي  يعمتد  مهنجا  يقوم  عىل  إستيعاب الاجيايب  بناء  علومه  إلعقلية  و  إلنقلية   اب 

 .2إلتجديد  إنه  ال  ينظر  إليه  كنص  مفصول  عن  إلوإقع "  إنسجاما مع  متطلبات  إلهنوض  و

لعلوم  سوإء اكنت يدمج  حنفي  بني  إلرؤية  إحلدإثية  للرتإث  و  إلرؤية إملعارصة إليت متيط إللثام عن  إلوإقع  يف لك إ

وعة من نه  مجما  يح  كذكل بن ذإته ويعرف  حنفي إلوإلآ و  إلنقلية ويه مبادى شعورية وجودية  شعورية  يف أ  إلعقلية  

حياءإلتعبري و إخملاطبة دون وصف لوإقع  بل     با سلوبإلصور الانسانية إخلاصة  خاصة   ن إلويح  أ  به و  توجهيه  لال 

حياءحس به هو  طريقة   دلينية إرجاع إلعلوم إ  ن أ  كد حنفي  أ  نه ال  يصفه وصفا دقيقا و أ  ال إ  حول مس تجدإت إلوإقع  لال 

 ىل الاصول إليت خلقت من خاللها متكننا من إلتعرف عىل إلويح إ  إلعقلية 

 

                                                           
 50ص  ,مرجع  سابق ,جدل  الاان  و  الاخر   ,إمحد  عبد  إحللمي  عطية - 1

 34ص  2010بريوت  إلعربية  لالحباث و  إلنرشإلش بكة  ,إعالم  إلفكر إلعريب مدخل  إىل  خارطة  إلفكر  إلعريب إلرإهنة,إلس يد ودل  إابه  - 2
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إىل نظرية تفسري وقياهما يف  مرشوع  جيمع  ,ىل عمل إنساين  شاملإ  نساين إجلديد حتويل  إلويح إال  "و إلغاية إلهنائية للوعي 

  1"بني  إلويح و  إلوإقع وإجياد موقف من  إلوإقع  

علوم  عقلية   ىلإ  يف  إعادة  بناء  إلعمل  إدلينية  يظهر  جليا  إلتحول إذلي  طال إلويح  وكيف   هذه إحملاوةلمن خالل 

مك  رشعي ىل حإ  فتحول  إلنص   وهناك  علوم دينية  إختذته  مكهنج علام حمكامأ ي  إلبحث  يف  إحليثيات  إليت  جعلته 

اصة  إن  عمل  يرى  حنفي  إنه  ال  بديل عن  ثورة  جتديدية  يف مجيع  ميادين  إلفكر إلعريب ويف  إلالكم  الاساليم  خ

عده  إلرإهين بو  إلفلسفة  ابخلصوص هذه  إلثورة  تمكن  يف  إعطاءه  أ  إلالكم  الاساليم  ميثل  روح  إلتفكري  إلعقيل  

صور ع"إلهنضة بديل عن حيث يؤكد وإلشهادة  إلعلمية  ادتني ابلشهادة إلنظريةحيث عوض إلشه وربطه مبارشة بلوإقع

 هنضة تصنع ثورة عىل  إلركود و إلتخلف و   ,دو  إلرتإث  للموجو  لل سالفإلتقليد  إلفكري 

جديد   ظريفعمل إصول إدلين هو عمل نظري  موجه  للوإقع إذن فسؤإل إلهنضة  يس تلزم وإقعا  بديال  بعمل  ن(--------)

    وهذإ  حيدث  بلقضاء عىل

 2إلتحجر من  إدلإخل  و إلتقوقع  عىل  إذلإت  وحتويل  إلعقائد  إىل  إش ياء  و  مقدسات "

لفكري و  إ إنه   ال  بديل  عن  إلثورة  من إجل  إخلروج  من  حاةل  إخلنوع  و  إلركود  يؤكد حنفي  من  خالل  هذإ 

ون  هناك إن سؤإل  إلهنضة يس توجب جتديد  إلوإقع  بفكر جديد  يتالءم  و  إلرإهن  دون  تنايس  إلرتإث  أ ي  إن  تك

قع  حيتاج  إىل  تنظري  و  الانسان  معا إلنظر  إىل  إلوإتوليفة  جتمع  بني  إصاةل  إملايض  و  إملعارصة  إليت  حتيي  إلوإقع 

 جديد  وال  يرى  حنفي  علام  إجدر  من عمل  إلالكم  للقيام  هبذه  إملهمة 

دون  معارصة وقوع  يف    فل صاةل" ال  ميكن  إحلديث  عن  الاصاةل  دون معارصة إو  عن  إملعارصة  دون  إصاةل ' 

واكن  إلقدمي  يشء يف  ذإته    ,إلنحو مظهر  من مظاهر  الانعزإل ونس يان  إلوإقع هذإعىل  لقدميابإلتقليد ' و الاعزتإز  

يعيش  عىل  نفسه  وحيتوي عىل  قمية  متخفية يف  ذإته  و يبدو  هذإ الاجتاه  يف  كثري  من حصافتنا و  معاهدإتنا  إدلينية 

                                                           
 .43جامعة  إلسلطان  قابوس  جمةل الادإب و  إلعلوم ص  ,إشاكلية  إلتجديد  يف  فكر  حسن  حنفي   ,كرمية  كربية  - 1

 

 
درإسات  و  إحباث قسم  إدلرإسات   بالل  مقنعي _إلصةل  بني  إلويح  و  إلوإقع يف  فكر حسن  حنفي "حماوةل  للفهم" مؤمنون  بال  حدود مؤسسة -2

 .5إدلينية ص
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ونرش  إلعلوم  إلتقليدية أ ي  علوم  إحلفظ  ,و  ترباك و  تمينا   إملا ثورإت  ل هماتوإعادة  إلطبع    ,إلقدمي  ابلتارخيمن  خفر  

 .1كام  يسمهيا  الاقدمون "

عىل    حيث  يعرج ,عىل إلشعوب إلعربية   وتا ثريهووإقعه  إليوم   ,يتحدث  حنفي  عن  موضوع  الاصاةل  و إملعارصة

 يف  إملقابل  منه  إىل  إملعارصة و  لل صاةلالاصالحية  إدلينية إليت  يه  ويف  غالب  الاحيان إقرب    مساةل إحلراكت

الامهية   هناك إجتاهات  فكرية هنضوية يه إقرب  إىل  إملعارصة إما  حنفي  ويف  خضم  هذإ  يفضل إلسري بني  إلبيين

" و يعين هذإ إملوقف إلثالث الاخذ من  تغذي  روح  إلهنضة  دلى  إلشعوب  إلعربية  إليتإليت  تصاحب  الك  مهنام و  

ن يس توعب أ  فهو موقف  رشعي  من  إلناحية إلنظرية يود  ,وإرجاع إجلديد  ملقاييس  إلقدمي   ,إلقدمي  ما يتفق  مع  إلعرص

 2 ن  يتخىل  عن  عيوهبام "إ  الك من إملوقفني  إلسابقني و  مزإاي

ارخيي  للمسلمني  إذلي  يتشلك  من  إلفكر إلغريب  و  إلوإقع  إلت,فهو  يربط  بني الاسالم و إلرتإث  إلقدمي وروح  إلعرص 

 إذلي  يشهد  بروز  الاسالم إلس يايس

طالب هبا  صاحب عمل   إليت  ,نه يرتمج كخري مايكون مقوةل الاسالم  إملس تنري  و  الاسالم  يف  خدمة إلشعب  أ  كام 

  3الاسالمية إىل  إملامرسة  إمليدإنية  " صول  إلفقه هو إقرب  إلعلوم إلنظريةأ  ولعل  عمل    ,الاس تغرإب   

وظف  الكم   لل سفوإذلي  و   إلس يايس  لال سالمبروز  وإحض   هيؤكد  حنفي  إن  إلوإقع  إلتارخيي  للمسلمني يشلك

هذإ  الاخري  عىل  إلرعية وإذلي  سامه ابلقسد  إلوفري    تا ثريهذإ رإجع ملعرفهتم  إملس بقة مبدى  ,هللا لصاحل ماربه  إخلاصة 

يرى  و  إجلزإء  إحلسن  فهيا   ابل خرةموعودين   وجمرد خاضعني إال رإدةيف  حسب  إلبساط  من  حتهتم وجعلهم مسلويب  

حنفي إنه  ال  بديل  عن  ثورة  إصالحية  تكون إلعقيدة  يه  إحلامةل  للوإهئا فتصبح هذه الاخرية منارة النعاش  فعالية  

"إذن هبدف إلسامء و  الانسان  ال  فعالية هللا  و لفعالية  الارض   وإلتا سيسالارض ونربإسا  للتنوير وإعامر  الارض 

ند حسن  حنفي _  إىل  إعادة  بناء عمل  إصول  إدلين حبيث  تتحول  إلعقيدة إىل  ثورة إلوإقعي  للعقائد _ع  إلتا صيل

يقاظه,و إطالق  إلتوحيد  من  عقاهل  , لدلفاع  عن  إلبالد وحتويهل  إىل  فاعلية يف  الارض و  حركة  ,من  س باته   وإ 

يف  نظرإءه  من  إلغرب  ي  إسس  هل من  خالل  هذإ  يتضح  إن  حنفي  يسري  وفق  نفس إلركب  إذل 4يف  إلتارخي "

 ع  و  ابلضبط  يف  حقل  إلس ياسة جتس يد  الافاكر يف  إلوإق

                                                           
          49ص ) دس( دإر  إلتنوير للنرش و  إلتوزيع  )دط ( ,فكران   إملعارص,قضااي  معارصة  ,حسن  حنفي-1

 31ص ,مصدر  سابق ,حسن  حنفي إلرتإث  و  إلتجديد 2

 ,نفسها إلصفحة  ,إملرجع  نفسه - 3
 54ص ,مرجع سابق  ,جدل  الاان  و  الاخر  ,حسن حنفي  - 4
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 ,و  إس باب  ظهورها  ,حاول  حسن  حنفي  إلبحث  عن  مصدرها,سالمية إ  "يشهد إلفكر الاساليم إملعارص حصوة 

س ية  و  إقتصادية لظهور يرى  حنفي إنه ابلرمغ  من وجود  إس باب  إجامتعية وس يااب امال سمل معها '  فبالنس بة  وكيفية لتعا

و أ  لفكرية إ س باب إل  ن أ  الا    ,هدإفها  ابلقوةأ  ن حتقق أ  حتاول  إليتخاصة  تكل  ,لظهور إمجلاعات  إدلينية  إملعارصة 

  سس إلنظرية  للسلوكإل  تعطي    إليتيه    ل هنا,مهية  عن  الاس باب  الاوىل أ  سس  إلعقائدية ال  تقل  إل  

متدها  بقميها وإهدإفها  ووسائل   إليتول لهذه إمجلاعات و إدلإفع  لها عىل  إحلركة  و إلنشاط و  إل  و ابلتايل تكون يه إحملرك 

 1حتقيقها و تنفيذها "

سة و  س باب ظهور  إلصحوة  الاسالمية  يف  جمال  إلتنظري  للوإقع  و إلس ياأ  حبث حسن حنفي من  خالل ما تقدم عن 

حلراكت  سس  عقائدية إليت  إعطت  إدلإفع لهذه إأ  إىل إس باب فكرية و   ابل ساسإن إلفضل  يف تبلورها  يعود    رأ ى

  قدمت  لها  وسائل لتحقيق إهدإف  من  إجل  إلنشاط و  إليت

يجل ه هذإإلهدف إملمتثل  يف  ربط  إلفكر  ابلوإقع  الا  من خالل  إلسري عىل  خطى   حسن حنفي ال يس تطيع حتقيق

 حيث حيتفي  به  قائال

و  ,حتويل  إدلين  إىل  فكر,روع  مثل عرفه  اترخي  الاداين حىت  الان  واترخي  إلبرشية مجيعاأ  "لقد إس تطاع هيجل يف 

  ,و  هللا  إىل  اترخي '  فلك  ش ئي  ينهتيي  يف  إلفكر  , قيدة  إىل كونإلويح  إىل  عقل و  الاسطورة  إىل  وجود  و  إلع 

و  إلفكر  نفسه  مقدمة  للوجود إو  إىل حلظاته ومن  مث  ال  جند  عند  هيجل هذإ  إلفصل  بني إلنقل  و  إلعقل إو  

النقل  هو إلعقل و  إدلين  هو  إلفلسفة بني  إدلين  و  إلفلسفة إو  بني  إلرشيعة  و  إحلمكة عىل  ما  يقال  يف  ترإثنا ف

 .2إو  بني إلرشيعة و  إحلمكة "

إملعرفة  و  إليت  ما  زإلت تطحن  إلروح    ثنائيةإرإد  حنفي  من خالل  إلسري  وفق  خطى  هيجل إلقضاء  عىل  

إلبرشية حىت  الان  بل  وتقسم  إمجلاعات إىل  نقلية  وعقلية و  إلبيئات  إىل حمافظة و  متحررة وجعل  من  تطور  

اول  إدلين  مطابقا  و إحللقات  نفسها  لتطور إلتارخي  وحول  إدلين  إىل  فكر وإلفكر  دليه  وجود  أ ي  إنه إنس نه  وحي

حنفي  من  خالل هذه  إلنظرية  إلهيغلية وغريها  إىل إثبات  الاان إلعريب  و إنه  يح  موجود  يس تطيع  إملوإهجة من  

خالل  تطبيقه  ملناهجه من  هجة وال  ضري  يف  إن  يس تورد  مناجه  إلغرب  مع  إلوعي  هبا حىت  ال  يقع  يف  إلتقليد  

ال  حماةل " ومما  ال  ريب  فيه  إن  الاان  يكشف  عن  ذإته    ابال بدإعرتإث  و  إلتجديد  ويصاحب هذه  إلتوليفة بني  إل

 .3ابعتباره  مصدرإ  للوعي" 

                                                           
 171ص  ,مرجع  سابق ,عيل إبو  خري - 1
 519ص  ,س(  -( )د 1إلرايض  ) ط ,مكتبة  جمةل إلبيان ,مهنج  حسن  حنفي   ,فهد  بن  محمد  إلقريش  2
 66.طرإبلس  لبنان 2005  1تعايل  الاان  إملوجود )ت(  حسن  حنفي ( دإر  إلتنوير  للطباعة  و  إلنرش  و  إلتوزيع ط  ,جان  بول  سارتر  3
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ل  نظريإهتا  ال بد  لالان  حسب  حنفي  إظهار  ذإته دإخل  حقل  إلتارخي  ويسامه  يف  الاعالء  من  شان  إمته  مقاب 

ن حنفي من  يورد حس من  خالل  إلعمل  وموإءمة  إلفكر  مع  مقتضيات إلوإقع  إملعاش الا   يتا ىتمن  الامم و هذإ ال  

ه  من  خالل  حديثه  عن  الاان   و  إذلي  يسعى  مضن   مرشوعه  إلرتإث  و  إلتجديد  و  ابلضبط  يف  قسم "موقف

 . إلرتإث  إلقدمي "  حيث  يقول

 ,و  ابدلخول  يف  بناءها  ," و  هيدف  هذإ  إلقسم  إىل  إعادة  بناء  إلعلوم  إلتقليدية إبتدإء  من   إحلضارة  ذإهتا     

سوإء  ابلنس بة  إىل  لك  عمل إو  ابلنس بة  جملموع  إلعلوم '  و  يمت  ذكل    ,و  تطورها   نشا هتالبيان   ل صولهاو  إلرجوع  

و  إلتفكري  مع  مؤلفهيا  دون  أ ي  إشارة إىل    ,مهنا  و  إس تعامل  لغهتا   ءو  إلبد  ,ول  نفسهاإىل هذه  الاص  ابال شارة

و  إلتعبري   ,ويه  إلعملية  إليت  تمت  بني  إلفكر  و  إلوإقع   ,كتشلك  اكذب  تا ثرإتعوإمل  خارجية من ظروف  إو  

عن  مضمون  إلفكر  بلغة جديدة  '  فال  توجد  أ ي  إشارإت إىل  حضارإت  إخرى  معارصة قدمية  إو حديثة  الن 

رجاعهاهذإ  إلقسم  الاول يعيد  إلعلوم  إلتقليدية  من  إدلإخل و  ليس   1إىل  مصادر  خارجية  عهنا "  اب 

لك ىل إ   وأ    خالل  إللغة  سوإء  ابلنس بة  إىل  عمل  بعينه  كعمل إلالكميرى حنفي بوجوب جتديد ترإثنا من إدلإخل من  

إصول إدلين    ىل  إلتجديد من  إدلإخل و  إذلي  ال  بد  منه وجب  ابلرضورة  إلتجديد  من  إخلارج وعملإ  ضافة  إ   إلعلوم

 عنده  عوإن  بني  إلعقل  و  إلوإقع  من خالل

ن  عمل  إصول  عىل  إلعقل  و  بناءه عىل  إلوإقع  أ ي  إ تا سيسهإنساين  و  ميكن    عمل -يف  نظره–فعمل  إصول  إدلين  

اةل ومن  هجة  إدلين  حيمل  الابعاد  إلنظرية فهو  عمل  إس تعان  به  حنفي  للتنظري  وإفاد  منه  من  خالل  هذه  إملس

 إسسها  يفإلتنوير  إخرى ميكن  بناء  هذإ  الاخري  طبقا  للوإقع  ومن  خالل مرشوعه  إحلدإثوي  إلقامئ  عىل مبادئ 

 إلفكرية

 : يف إربعة حمددإت  إساس ية  يه تتخصصإليت  ميكنان  "

 وهل 'حويصدر  إحطام  عقلية  ,إليت  ترى يف  إذلإت  مصدر إملعرفة ابعتبار  إن  إلوعي  يمتثل  إلوجود –إلعقالنية  -1

 .و  تطوره '  حيدد  مرإحل  منوه,حريك  للمجمتع  ن إحلدإثة قامت  عىل  معقولية  إلتحول وإفضت إىل تصور  أ  ي أ  إلتارخيانية _ -2

 .شؤنهتعيني رشعية  إلسلطة وتؤكد حق  الانسان  يف تقرير  ك رضيةإحلرية   -3

 2إلقدس ية  عن  إلنصوص   إملقدسة" وفتح  إلباب  إمام نزع,ي  فصل  إلسلطة  إلس ياس ية عن إملؤسسة  إدلينية أ  إلعلامنية _ -4

                                                           
 

 176ص,مصدر  سابق   ,إلرتإث  و  إلتجديد  ,حسن  حنفي - 1
 18ص   ,جدل  الاان و  الاخر مرجع   سابق ,إمحد  عبد  إحللمي  عطية  - 2



ناء  علم  الكالم  االسالمي  الفصل الثاني                                                                     حسن حنفي واعادة  ب  
 

60 
 

من    ر،يف  موإهجة  ش بح إلتغريب أ ي  يظهحنفي  من  إجل  حتقيق  مرشوعه  إلهنضوي   إحملددإت إليت تبناها هذه نأ  

غرب(  هو  إلغالب  إملوقفني  إحلضاريني  إملتصارعني إحدهام  )إل خالل  هذإ  إلرصإع  إحملتدم  يف  الارضية  إلتارخيية بني

  أ  دبمل رسالن""أ  "  زم  وهذإ  ما  حييلنا  بقوة  إىل سؤإلو  إملهمين  و  إلثاين  )إلعرب(  وهو  إملغلوب  عىل  إمره  إملهن

حملدد إ خالل  هذإ  إملرشوع يسعى  حنفي  إىل  إللحاق بركب  إحلضارة ومن  خالل  هذه   غريان ومنوتقدم    تا خران

  فتا ثرإلتارخيانية   يف إما هبيغل و  سارتر  وفولتري  تا ثرهبفالسفة  إلتنوير ففي مساةل  إلعقالنية  يظهر    تا ثرهإت  يظهر  

  نقد  لس نج يف  فكرة  إلتطور  إلبرشي  إىل  جانب  س بينوزإ  إذلي  مل  خيف  إجعابه  به  من  خالل  جرإته  يفاب

 و  إلكتاب  إملقدس   بل  و    إلالهوت

ي  إكتفى  به  يف  ميدإن  إلس ياسة  إذلي  طوره س بينوزإ  من خالل  مهنج دياكرت  إذل  تا ثرهإدلين  لكه إىل  جانب  

 به  يف  إلعلامنية  أ ي  فصل  إدلين عن  إلسلطة   تا ثرمبدإهنة  إلسلطة و  

 1إليت  ترتبط  بتقديس إلسلطة  إلس ياس ية" ,وإلتقديس  يف  إدلين إلتا ليه"كام إس تفاد من  س بينوزإ رفض  مفاهمي  

ب  إخذ  إملبادئ ومن خالل قرإءته  للغر  ل نهن  حنفي هنل  من  س بينوزإ  إملبادئ إلس ياس ية ولوهنا  ابلصبغة  إلعربية أ  أ ي 

 يث  تتناسب  و  إلبيئة  إلعربية ووإمئها حب 

 إلنقدية  لدلين  عند  حسن  حنفي إلرؤية   : إملبحث  إلثاين

عىل إساس  ةمبني ةنقدي ةوقت ماذإ قرإت موروثنا إحلضاري الاساليم قرإء نقد إدلين إنه من إلرضوري إليوم وأ كرث من إي

خرإجنا معوما وهذإ الامر وحده كفيل ةوإلنصوص إلوضعي  ةخاص ,دإخل إلنص إملقدس ةإلفهم وإلمتحيص للمعاين إملتضمن  اب 

 دلت إزمات ال حتىصإليت و ةإحلرفي ةغامئيو من إلتخلف إذلي نقبع دإخهل منذ عقود وإذلي كرس ته إلقرإءإت إدل

 . حيث يقول ةحسن حنفي وهذإ ما يؤكده برصحي إلعبار  *حسب

"وملا اكن إدلين عقائد وشعائر ونصوصا فانه مت نقضها لكها من إجل الافساح يف إجملال حلريه إلفكر وحريه إلفعل وحريه   

 2" وتا ويلإحلريف ال يفيد دون قرإءه وفهم حكر عىل إلفكر وإلشعائر ليست بديال عن إلعمل إلصاحل وإلنص  فالعقيدة إلتا ويل

                                                           
 224ص ,مرجع  سابق ,إلقريشفهد  بن  محمد   -1

 ,2005( 1)ط ,مركز درإسات إلوحدة إلعربية   بريوت,حسن حنفي عبد إلقادر بش ته وإخرون فلسفة إلنقد ونقد إلفلسفة يف إلفكر إلعريب وإلغريب  - 2

 8ص 

الاساليم ووإحد  من  إملفكرين  إلعرب  إملعارصين وإحد  من  منظري  تيار إليسار    èمفكر  مرصي  يعمل  إس تاذإ  جامعيا 1935حسن حنفي ودل يف  *

صل  عىل درجة  من  إحصاب  إملرشوعات  إلفكرية إلعربية  '  مارس إلتدريس  يف  عدد  من  إجلامعات إلعربية  ورإس  قسم  إلفلسفة يف جامعة  إلقاهرة ح

حتت  عنوإن  اتويل    ,2006قام  برتمجهتام  إىل  إلعربية ونرشهام يف  عام   èإدلكتورإه يف إلفلسفة  من  جامعة  إلسوربون وذكل  برسالتني  لدلكتورإه 
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 ةابلرضور  إلتا ويلو حريه إلفكر ابه يفتح إجملال عىل مرصعيه ملا يسمى إملضمونه وحفو  ةحتليليه فاحص ةنقدي ةقرإءه إلرتإث قرإء

 . يق إلنصوصعقليا حيث يتصور إلرتإث إملقدس إلقرإن نصا كبا تا ويال وتا ويهلين إبدإ عن فهمه عوقرإءه إلنص حرفيا ال ت

 ةقدين ةوذكل إلتصدع إلعميق إذلي مسها يعود إىل غياب اتم ملرإجع ةإلعربي ةإن ذكل إلشقاق إحلاصل يف حقل إلفلسف

 لرتإثنا إلعريبعا إمام إجتياح إملشهد إلغريب يلرتإثنا تقف سدإ من  ةجدري

معيق  ال صالحوعىل هذإ الاساس يدعو حسن حنفي إملشهد  إلفكري إلعريب إىل ضعف  ابل ساسحيث إن هذإ يعود  

لوإفد جامت إ هال  صدتلرتإث تس تجيب ملتطلبات إلرإهن وت ل ةنقدي ةيتضمن هذإ الاصالح مرإجع ةعام ةيشمل إلرتإث بصف

 .حيث يؤكد لدلرإسةإلغريب وحتجمه ليصبح موضوعا 

معتربإ ابن  ةإلعلمي ةللهنض ةي من موقع الاصالح إدليين و موقعه هذإ الاخري ابلنس ب" يبدإ إدلكتور حنفي مرشوعه إلهنضو 

ال تتعدى نقد صور إلتفكري إدليين إلتقليدي إلقضاء و إلقدر و نقد إمناط إلسلوك إدليين  ةسلبي ةالاصالح إدليين همم ةهمم

 ةيض و جتديد إلرتإث إلقدمي ولكنه ال يضع إسس هنضإملا ةتصفي ةعند إملؤمنني إلتقليد مثال إن الاصالح إدليين يقوم مبهم

   1إدليين يوقظ " فاال صالح ةعلمي ةبناء إلتفكري إدليين نفسه وحتويهل إىل نظري ال عادة شامةل ةفكري

 قرإءه إلرتإث ومن خالل ةيؤكد حسن حنفي من خالل تصوره هذإ مدى رضورة تعميق الاصالح إدليين من خالل إعاد

ى إعاده تفكري يف فمل يكن يتعد ةذكل ميكننا إعاده بناء إلتفكري إدليين إذلي اكن وإىل وقت غري بعيد يمتزي ابلعقم وإلسلبي

 ةااي إساس يدلى الافرإد وهذإ ما مت جتاوزه دلى حسن حنفي وصوال إىل قض ةإلقضاء وإلقدر وبعض إلسلوكيات إدليني مساةل

 . لعقيدةمتثل لب إ

 دلى حسن حنفي  ةالهوت إحلري

ة للتبعي هو الهوت للتحرر من الاس تعامر إذلي رخس ةالهوت إلتحرير دلى حنفي هو الهوت إلتجديد الهوت إلبناء إلتمني

ي يسعى إدت إىل إلتوزيع غري إلعادل للرثوإت الامر إذلي يس تدعي جتس يد هذإ إلالهوت إملس تنري إذل ةوودل مشالك مج

 .إشاكهل ىتإىل إيقاظ إلضامئر دلى إمجلاهري من إجل إلبناء وإلتعمري وابلتايل إلتحرر بش 

                                                           
  انئب إلظاهرايت " '  وقىض  يف إعدإدهام  يف  إلسوربون عرش س نوإت  '  معل  مستشارإ  علميا يف  جامعة  الامم  إملتحدة بطوكيو    وهو  كذكل

 .ام  للجمعية إلفلسفية  إملرصية و  إلسكرتري  إلع ,رئيس  إلعمعية  إلفلسفية  إلعربية 

 
 115مرجع سابق  ,الاان والاخر لجد ,إمحد عبد إحللمي عطيه- 1
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صفاته فان و بقضااي ذإت هللا "ينطلق حسن حنفي من إلمتيزي بني إلالهوت إلقدمي وإلالهوت إجلديد فاذإ اكن الاول هيمت 

ومشالك  ف وإلبطاةلعىل الارض ال يف إلسامء هيمت بقضااي إلتخل ةوالاقتصادي ةهللا إجلديد إصبح هيمت بقضااي إلناس الاجامتعي

  ةإحلضار  من إلالهوت الهوت إلتقدم الهوت ةوإلتعلمي هكذإ ظهرت إشاكل جديد إلتمنيةوطرق  ةوإلتصنيع وإلبيئ ةإلزرإع

إلبدلإن إليت  ةمن إجل إزدهار إجملمتعات خاص ةإلفعلي ةدلي هيدف من إجل إملسامه ةإخرى هلم إلتمني ةإلعمل وبعبار  الهوت

 1حتتاج إىل هجود كبرية"

وإعامر  ةإلزرإع ةبرضور  إملتدينةىل تعبئه إمجلاهري إ  يسعى حنفي من خالل تصوره هذإ إذلي تبلور يف مرشوعه إلتجديد  

 ةاكنيات متاحذإ ما علمنا إن الامإ   ةخاص تناإليت تكتسح يوميا ةالاقتصادي ةإىل تدينه حىت خيرج من إلضائق ةالارض إضاف

 إليت تشجع يه الاخرى عىل بناء روح الانتاج  ةم روحيأ  اكنت  ةمادي

رض اكجلزء الا يف ن يوضع يف إدههنم هذإ إملفهوم لينطلقوإ يف عباده هللا تعاىل إلتعمريأ  ىل إ   ةشد حاجأ  وإملسلمون إليوم 

 .مريإلتع ابلعبادةيف إجتاه الاهامتم  ةالانسان فيقع تطوير هذه إملهنجي تقرير حقيقةو  ةإسايس من مفهوم إخلالف

 ربط إجلانب إلس يايس والاخاليق والاجامتعي وربط إلفكر ابلوإقع  ةرضور 

ىل ذكل بل إن  ميا إهامتم  حيث يظهر  هذإ  يف  إلعديد من كتبه هذإ الن  إلفكر وحده  غري  قادر  عأ  إهمت حنفي ابلوإقع 

 .الانسان يف  الاصل  خلق ليكون خليفة  هللا يف  الارض و محل  بذإ مسؤولية  إعامرها 

بل إن إملثل  ةق الا يف إحلياالانسان يف حتقيق إملثل الاعىل ال تتحقق متام إلتحق "ويؤكد إدلكتور حسن حنفي إن رساةل

الاعىل نفسه ال يتحقق متاما إلتحقق الا عىل الارض ويف إلوإقع ولعل هذإ ما يعنيه بدعوته إليت إش هترت عنه من هللا إىل 

ال تعين سوى حترير الانسان وحترير  وإلرساةلحتقيق ال إهل الا هللا  ةالارض ويف إعتقادي إن إلس ياق إذلي ساقه يف رضور 

 2وحترير إلوإقع من إلقهر وإلتخلف" الارض

 ةامإلع ةإبرإز إجلانب إلس يايس والاجامتعي وكذإ الاخالق وإحليا ةيوحض حنفي من خالل تصوره إلسالف إذلكر رضور 

للتطور  ةالقخ ةإسرتإتيجي ةهذه بلور مزإوجته إلعقل وإلنقل وإلوإقع عىل حد سوإء وحياول من خالل ةوهذإ جيمع بني ثالثي

 ابلوإقع وإلنقل ةوإلتارخي معا ابعتبارها مرتبط ةللحضار  ةاعنوإلتجديد وص 

بل إلفكر يس متد سلطانه من ذإته  ةإدليني ة و إلسلطأ   ةإلس ياس ي ةسوإء إلسلطة إلسلطة إلفكر إس تعامل جح "ليست رساةل

 3للتحليل إملبارش للوإقع "

                                                           
 105 ,مرجع سابق ,إلعقيدة وفلسفة إلعقلةحسن حنفي ثور,عيل إبو خري  - 1
 50مرجع سابقا ص ,الاان والاخر  ,إمحد عبد إحللمي عطية جدل - 2
 24- 23ص ص,مصدر  سابق ,عارصيف فكران إمل ,ةقضااي معارص  ,حسن حنفي 3



ناء  علم  الكالم  االسالمي  الفصل الثاني                                                                     حسن حنفي واعادة  ب  
 

63 
 

ة لطإو س ,ةحبيث ال توجد قو  ةذلإتهيإيف طياته سلطته  هحيمل فكر  ةن يكون صاحب س يادأ  يؤكد حنفي إن عىل إملفكر 

 ق إلفكر مع وجيب إن يعمتد إلباحث يف حبثه عن تطاب ,شابها دينيا إو س ياس يا إو مة تتلكم فيه إي اكن مصدر هذه الاخري 

ىل ه من إلالهوت إعمل الكم الاساليم علوم إلعقيد ل معطياته ووضعها حتت جمهر إلنظرما هو وإقع من خالل حتلي

 إل نرثوبولوجيا

إن  ثباتال   ,إل نرثوبولوجياإعلن حنفي يف عديد إحملطات وبني إلعديد من مؤلفاته رفضه لالهوت وحماولته الانتقال إىل 

نسان ةإلعقائد مصدرها إنساين ويه موهج إلعلوم  إليت إمن هبا وإليت طبقها عىل ةوقياسا عىل هذه الاطروح,نفسه  لال 

نرثوبولوجيا الايف عمل إلالكم ذكل إلعمل إلعقالين الاقرب إىل  ةخاص ,جماالهتا إخلصبةووجد ضالته يف  ةالاسالمي ةإدليني

 ; منه إىل إلالهوت إذ يقول

"وخبصوص علوم إلعقيده يزنع حنفي إىل نقل عمل إلالكم من بعده إلالهويت ليصبح إنرثوبولوجيا تبحث يف الانسان إلاكمل 

نسانوإلصفات إليت جيب إن متنحها  بدل مباحث إذلإت ويدل إدلفاع عن إلتوحيد إذلي جيب إن يستبدهل ابدلفاع عن  لال 

قهر إل الارض وهكذإ يصبح عمل الاصول إدلين هو إلعمل إذلي يقرإ يف إلعقيده وإقع إملسلمني من الاحتالل وإلتخلف و 

طبقا حلاجات إلعرص بعد ا عنارص إلتقدم لو مت إعاده بناءهكام يرى فهيا مقدمات إلتحرر و  ةالمباالإلفقر وختريب وجتزئه و إلو 

 1إن بناه إلقدماء تلبيه حلاجات عرصمه "

رثوبولويج وإستبدإهل ابلطابع الان ةوإبعاد طبيعية بناء علوم إدلين ومن بيهنا علوم إلعقيد ةجيب حسب حسن حنفي إعاد

نسانإلوضعي إذلي مييط إللثام عن الانسان ويسعى إىل إلوصول   عقيدة عىلإل ة إلاكمل ومن خالل هذإ فقط ميكننا قرإء لال 

نسانضوء وإقع إملسلمني وخيلق هلم نوع من إلتحرر من إذلل وإلهوإن ويعيد الاعتبار   .لال 

"ولهذإ ميكن إلقول ابن مرشوع حسن حنفي إملوسوم ابلرتإث وإلتجديد إذلي يسعى به للتحول إلكبري من إلعقيده إىل 

ركزت عىل الانسان وجعلته إهل  ةرابخيه ذإت إلطابع ونزعة إنسانييفو  ةتعلق بعمل إصول إدلين ما هو الا فلسفإلثوره فامي ي 

رابخيه مطبقه عىل عمل إلالكم بدال من عمل إلالهوت إملس يحي ولكنه حاول إن يلون يفو  ةإلعرص إجلديد فهو حمض فلسف

عن  ةعىل إخلصوص ببعض إملصطلحات الاسالمية هر إملس يحيومن جو  ةرابخييإلفو  ةمن إلنسخ إملنقوةل إلعربيةنسخته 

 2" إل لس نةيف  هلتحقيق مرشوع ك يديولوجياطريق إس تخدإم إدلين 

                                                           
 30ص ,مرجع  سابق  ,إعالم إلفكر إلعريب مدخل إىل خارطه إلفكر إلعريب إلرإهنة,إلس يد ودل إابه - 1

 266ص,مرجع  سابق    ,مهنج  حسن  حنفي ,فهد  بن  محمد  إلقريش - 2

 

 



ناء  علم  الكالم  االسالمي  الفصل الثاني                                                                     حسن حنفي واعادة  ب  
 

64 
 

ضل  و  ال وتشييد  معامل  الانسان  إلاكمل إذلي  انبناء  ,إن  مرشوع  حنفي  إلهنضوي  هذإ  يريد  من خالهل  حنفي 

 . إلالهوتوحمو  ابل لس نةيزإل  يناضل يف سبيهل  إلعديد من  إلفالسفة  من  إجل حتقيق  ما  يسمى  

 إوال  إملصدر الاساليم 

  إلعديد  يفللهنضة  إلعربية  حيث إنه دعا    إلتا سييسهنل  حنفي من  الاسالم  إملرتكزإت  الاساس ية  لبناء مرشوعه  

ه  إلعربية  إليت  ترعرع  أ ي  إنه مل  ينسلخ  متاما  من  بيئت,من  كتبه  بل  و  إمهها  إىل إملزإوجة  بني  الاصاةل و  إملعارصة 

 فهيا  وودلت  إفاكره  دإخل  إسوإرها '

هبا  يف  حياته وكتبه  و  حمارضإته 'فقد    تا ثردمة  إملصادر إليت  إملصادر إلفكرية  الاسالمية  حلسن  حنفي يف  مق  تا يت"

وليس  ابلنقل  إجلامد إو  الاعامتد   ,ابلفهم  و  إلتدبر  إلعقيل , إلتا ويلوتعامل  معه  مبهنج  ,وفهمه  با مكهلقرإ  إلقرإن  إلكرمي  

فهو  معزتيل  يف  إلتوحيد ,ابملعزتةل   فتا ثر,ومن  إلقرإن  إلكرمي  إنتقل  إىل  درإسة  عمل  إلالكم , عىل  إلتفسريإت  إلقدمية

 1ثوري يف  إلعدل ",

والته  يف  ذ  إنه  ميثل  لب حماإ  ساس يا إس تقى  منه مشاريعه  إلفكرية أ  الاساليم  ابلنس بة  حلنفي حمورإ  يعد إملصدر

آ الاصالح حيث  إس تعان  ابلقر  ن  جدد  إجل  إلعلوم  الاسالمية وما  فعل هو    ابل حرىو  أ  ن  إلكرمي وعمل  إلالكم أ

إليت  ةإفد إلعربيإما إلرو ةمن انحيعن فكرة  إلبناء  و  إلتعمري  إس تعاضإلنظرة  إلهيا  وإخرهجا  من  طابعها إلقدمي إذلي 

ومن إمههم جند  ةإلعربي ةتشخيص الازم كوإ معه يف حماوةلين إشرت هنل مهنا حنفي فنجد إلعديد من إملفكرين إلسابقني هل وإذل

  . ة يف طياهتامحمد عابد إجلابري محمد إركون وماكل بن نيب حيث وجد هذإ الاخري يكشف عام حتمهل الازم

 اثنيا إملصدر إلغريب

مل يتعامل  عىل إملصدر الاساليم إىل إملصدر إلغريب إذلي ةللرتإث وعالو ة ديديجإستند حسن حنفي يف درإساته إلت      

 مثال بل وإفاد منه يف كثري من حمطات مرشوعه إلهنضوي من خالل تبنيه إملهنج إلفينومينولويج ةمعه بعدإئي

ومصدره إلفكري إذلي يقوم عىل إعاده الاعتبار وإحياء إملهنج إلعقيل وإذلي دعى إليه  ,ةسالميإال  حسن حنفي  ة"مع خلفي

ومل يدع بعد  ,فهو مل يسافر للغرب منهبرإ به,يف إورواب وتالميذمه الا إن حسن حنفي إختلف معهم  ةلك من س بقه لدلرإس

ماموإت ولكنه خطا خط ,ابلمنوذج إلغريب دون تفكري إو متحيص إو فهم لل خذعودته  عندما قرر إن يكون هناك عمل  لال 
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ولكنه تفاعل ,وهو يف مرشوعه إلتجديد مل يرفض إملهنج إلغريب بسبب إنه غريب ,الاس تغرإب يف مقابل عمل الاسترشإق 

 1" يف لك إلثقافات ةإن إلفكر الانساين هل جذور ممتد ةمعه من زإوي

من  ةخاص و إلفينومينو لويج وإذلي يظهرأ  هنج إلظاهرإيت حسن حنفي ويف طرحه لتصورإته حول إدلين إستند عىل إمل

بفينومينولوجيا  ةصيمن عن تعرفه عىل إدلرإسات إخلا ةخالل كتابه إلرتإث وإلتجديد وإختيار حنفي لهذإ إملهنج يف إدلرإس

و أ  ن إمجلود إلنقيل عإىل الابتعاد  ةإدلين وفينومينولوجيا إلوعي إلتارخيي ويسعى من خالل إس تخدإمه للفينومينولوجيا عام

اليم وهذإ عىل شلك علوم إلرتإث إلعريب الاس ةرصحية  منه حلل إزم للفينومينولوجيا هو حماوةل فاقرتإحإلروإيئ ومن هنا 

 ةإلعلوم الاوروبي ةزمأ  ما قام هبورسل يف 

ه يف رفضه ميانويل اكنط إذلي يشرتك معإليت هنل مهنا حسن حنفي من إجلانب إلغريب جند إ ةمه إلروإفد إلفكريأ  من بني 

وإن إدلين  لدلين جمرد نوع من إلمتلق ميارسه الانسان دون وعي منه ةإلالهوت وكذكل إعتربه إلطقوس وإلعبادإت إملصاحب

 إحلقيقي هو دين وجدإين شعوري

إىل وجود  ةواكن نتيج لل ش ياء ةإدلإخلي ة"كام يشمل إدلليل إلوحيد عىل وجود هللا يف رإي اكنط إذلي ينتقل من الاماكني

إليت تعمتد عىل إلعامل إخلاريج وتشمل إدلليل إلكوين إذلي ينتقل من  ةمن إلربإهني إلبعدي ةإلثاني ةإو إجملموع مكبدأ  هللا 

فولف كام تشمل إدلليل إلفزييقي إلالهويت  ةالاوىل إليت حتتوي عىل صفات الالوهي إىل إلعةل ةإحلادث إذلي تثبته إلتجرب

 إل نطولويج كامل فيه يرفض اكنط إدلليلإل ي ينتقل من وجود إلعامل إحليس إحلادث إملنظم إىل وجود هللا وصفاتإذل

 .2إلكوين إلفزييقي إلالهويت"

لطبيعي  أ ي نه  موجود  يف  إلعامل إأ  للوجود من  خالل  عدة  برإهني ويؤكد عىل    أ  مكبدعن وجود  هللا    يتحدث اكنط

 . إلوإقعي  ابلرضورة إىل  الانسان  وإنه  هو الاهل  إلفعيل فال  وجود الهل إخر  غري  موجود  يف  إلعاملإنه يشري  

 في يف نقد إلرتإثمهنج حسن حن

عرب  ةإقدم حنفي يف خمتلف كتاابته إملتناثر  ةمست جوهر إدلين وحبثت يف حفوإه بلمسة نقدي ةيف إطروحات جريئ    

س تعينا ابملهنج عىل حمك إلنقد م  ةويف طيات مرشوعه إحلدإيث إلرإيم لتجديد إلرتإث يطرح عده مسائل ديني ةإخملتلف مؤلفاته

 . هإلعلمي حيث يوحض جوهر مرشوع

ابلظوإهر  ةمن الاس تعان ةإلويح وال مانع يف إلبدإي تا صيلإىل إذلإت إىل  ة"س بق وقرران إن حسن حنفي يقوم إىل إلعود

إىل إلويح وابلتايل حتويل إلويح إنطالقا من مهنج  ةوفق إلتطور إحلاصل بعد إرجاع إلعلوم الانسانيلتفسري إدلين  ةإلعلمي
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ال تتطلب سوى تذكر ما اكن عليه إلسلف إلصاحل وذكل  ةإىل منابع إلغيب وإلعز إملفقود وإلقاضي ةإحملمك وهذإ يتطلب إلعود

 1ينفض إلغبار إملرتإمك عىل إلرتإث وصوال إىل كتابه إلرتإث من جديد وال تناقش بني إملايض وإحلارض"

م ن تفسري إدلين جيب إن يكون علميا حمضا حىت يوإمك إلتطور إحلاصل يف إلعلو أ  يؤكد حنفي من خالل تصوره هذإ 

وصول إىل جرإايت إلوإقع من إجل إلإىل منابع إلغيب وابلضبط إىل إلويح وربطه مب ةغري حس به من إلعود فال ةالانساني

 .ةإملنشود ةإحلدإث

 الاس تغرإب والاسترشإق

  توسع  نطاقه ليشمل إحلضاري حبيثينتقد حسن حنفي الاس تغرإب بشده ابعتباره حطم لك مظاهر إس تقاللنا       

 مجيع  مظاهر إحلياة  إليومية 

 الاس تغرإب يف موإهجه إلتغريب

إثره وليس فقط يف  ىمتدأ  إذلي  westernisation يف موإهجه إلتغريب occidentalism "وقد نشا عمل الاس تغرإب 

 ةومظاهر إحليا ةونقاء إللغ ةإليومية وتصورإتنا للعامل وهدد إس تقاللنا إحلضاري بل إمتد إىل إساليب إحليا ةإلثقافي ةإحليا

 ةفلك لكم ةالانفتاح إللغوي عىل الالفاظ الاجنبي ةإلعاملي إلرأ سامليةصاحب الانفتاح الاقتصادي عىل  ةوفن إلعامر  ةإلعام

 2"إلفصحى ةوضاعت إللغ ةإىل إحلروف إلعربي ةإو تنقل الالفاظ الافرجني ةغربي ةنقصها ابحلاقهابلكم ةتتجاوز عقد ةعربي

ظ وإمتد صدى خطره حىت إىل مظاهر إحلياة إليومية ومدد عقده إلنقص دلى الافرإد وليس هذإ حفسب بل إدخل إلفا

إلشعوب  ةزمإمثال وإنتقد إيضا ابعتبارمه جمرد يد ختدم الاس تعامر وتطيل إمد  إلرأ سامليةعىل غرإر  ةعىل إلعربي ةربيغ

 . وحترهما من إس تقاللها حيث إظهر رفضه لهذإ الاخري

من خالل الاخر إلغرب  يةالاان إلرشق ة السترشإق فاذإ اكن الاسترشإق هو رؤي(ل--)إملقابل خر إلآ  "الاس تغرإب هو إلوجه

عند الاان ومركب  بني الاان والاخر وإجلدل بني مركب إلنقص ةزدوجمإمل ةإلتارخيي ةذإ فك إلعقدإ   بهبدف عمل الاس تغرإ

عند الاخر مفنذ الاسترشإق إلقدمي إذلي نشا وإكمتل يف عنفوإن إملد الاس تعامري الاورويب مجلع إكرب قدر ممكن  ةإلعظم

خذ إلغرب دور الاان فاصبح ذإات وإعترب الاغرب هو الاخر إصبح أ  من إملعلومات عن إلشعوب إملس تعمره 

 3الاورويب لالخر الاورويب" موضوعاالاسترشإق إلقدمي يعين رؤيه الاان

                                                           
 123 132ص ص   ,مرجع  سابق,جدل إان والاخر,إمحد عبد إحللمي عطية  - 1
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ليس من إجل إلعمل للعمل  ل نه ةالانساني ةالاس تعامر ومل يكن يف خدم ةذإ كام يرى حسن حنفي هو خدمإ  "والاسترشإق 

إلغزو إلعسكري والاسترشإق إيضا من إجل فهو اترخي إلشعوب ونفس ياهتم للمتكن من إدإمه معد الاس تعامر  ةبل هو مقدم

الن الاسترشإق إجلديد يقوم عىل إلتفسري ة إجلديد عن الاسترشإق إلقدمي الا يف إدوإت إملعرف ال خيتلف الاسترشإق

 1وإلتنظري" وإلتا ويلوإلفهم 

لعمل بل  إ مل  يوجد  من  إجل   ل نهالاسترشإق  هو  الاخر  و  عىل  غرإر  الاس تغرإب  ال  خيدم  مصلحة  الانسانية 

جلديد من  إجل  إلغزو  و الاس تعامر فهو  مظهر  من  مظاهر  قهر  إلشعوب  وال  خيتلف  الاسترشإق إلقدمي  عن  إ

 .سوى يف فرق  طفيف يظهر  يف إدوإت  إملعرفة 

ختتلف  عن  تكل  إليت  يسم  هبا   حسن  حنفي  ويف  كثري  من الاحيان  نظرتنا  حنن إملسلمني  للرتإث  إليت  ال  يلعن

يواننية  ل إملسترشقون  ترإثنا و إذلي  مل  نمتزي  دإخهل  الا  ابلتكرإر  وإجرتإر  إملنقول  من إلفلسفات  إلوإفدة  عىل  غرإر  إ

وهذإ  ما  يظهر  جليا  يف  جل  كتاابت  حنفي  إليت  تمتزي  بروح نقدية  ذلإ  يعول  هذإ  الاخري  عىل  إعادة بناء   ,

بال  موقف  وإحض  ورصحي   ولل سفإصبحنا  رصح  جديد  للعلوم  إلتقليدية  لعهل  جيد  فهيا  عزإء  للمجد  إلضائع  حيث

الامر  حس به  يتطلب  إلبدء إعادة  بناء  إلعلوم  إلتقليدية  من  دإخل   ,عليه متفرجني  إزإء  إلرتإث  ووقفنا  وقفة

إسوإرها  وبعد  ذكل  ننتقل  إىل  خارهجا  و  من  خالل  هذإ  يمت  إلمتيزي بني  الاصيل وغري  الاصيل فهيا  وإذلي  جيعلها 

انية إجزإء  لك  جزء  مهنا خيتص  بعمل  قدمي عدمية  الاس تقاللية  و  إملوضوعية  ولقد  خصص حنفي  لهذإ إملوقف  مث

بناء  عمل  إصول    ال عادة جريئةإجلزء  الاول ومسه  حنفي  بعمل  الانسان  )  من  إلعقيدة  إىل  إلثورة  ( وهو حماوةل   

ابلعقائد إلثورة ىل إ  من إلعقيدة  "ذلكل إرتبط .إدلين  حيث  تصبح  إلعقيدة  نفسها  دإفعا  لبناء  إلبدل وتعمريه وتمنيته

عىل دور  إلعقائد يف  تغيري  حياة إلناس تصورإهتم  وإساليب  حياهتم  من  إجل  تغيري   إليت تركزالاصالحية فهيي 

   2الاجامتعية  و  إلس ياس ية " الانظمة

نسانإذن  وهو ذلي  حيك  عن  إالارإدة  إلتنظريية  عىل  شالكة إلالكم    إلتغيري إلفعلية الميكل الا رإدة  إذلي عمل لال 

ذإ  إجلزء  ابلفقه  فهيي  ثورة  للعمل  وإلتشييد  ال  إلتنظري  إملس تفيض يف إلتجريد وقد  مسي  ه ,إلفرقة  إلناجية  وغريها 

ما  إجلزء قة  الاميان   إالاكرب  وهو  إلفقه  إذلي  يتعرض  للويح يف  إساسه  وجوهره  إلنظري وإذلي  يتعرض  حلقي

 إلعرص وهو  من  إلنقل  إىل  الابدإع و  إذلي  يسعى  إىل  إعادة  بناء إلعلوم  الاسالمية  وفقا ملس تجدإت -إلثاين  

 إحلمكة  بناء  علوم  ال عادةحماوةل 
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بناء علوم إصول إدلين يف مرشوع  إلرتإث و  إلتجديد يف  جهبته  الاوىل "   ال عادةاثنية  "من إلنقل  إىل  الابدإع حماوةل

 1موقفنا من  إلرتإث إلقدمي "من  إجل  إعادة  بناء إلعلوم  إلعقلية "

تكون مبثابة  ا أ  هبو وقد  إحتل  هذإ إلكتاب  إملرتبة  إلثانية  ذكل  إن  إلفلسفة  تشرتك عمل  إصول  إدلين  طابعه  إلنظري  

  .وير  لعمل  إلالكم إما  إجلزء  إلثالث  فبعنوإن  إملهنج الاصويل  من  إلنص  إىل  إلوإقع تط

بناء  عمل  إصول  إدلين   و"من    ال عادةبناءه  بعد "من  إلعقيدة إىل إلثورة "   يعاد"وهو اثلث عمل من إلرتإث  إلقدمي  

بناء   علوم   ال عادةبعد  "من  إلفناء  إىل  إلبقاء  "  يا يتبودي إن  بناء  علوم  إحلمكة  كام   ال عادةإلنقل  إىل  الابدإع" 

بعمل إصول  إلفقه  ابعتباره زبدة إلعلوم  وإقلها  حاجة   الاربعة كنت  إريد  إن  إخمت  إلعلوم إلنقلية وإلعقلية  ل نينإلتصوف  

 2د  عمل  إلالكم وتصورإت  إلفلسفة " ئإىل إعادة  إلبناء  وإبعدها عن  عقا

صالحة  إن  إعادة بناء  علوم  إحلمكة و  إذلي  إعتربه حنفي من  إمه إلعلوم  بل  وزبدهتا هو  إقل  إلعلوم  حاج عىل    لال 

في من وحتدث بعدها  عن  علوم  إلتصوف إملبين  عىل  إساس  شعوري  إستمثر  فيه  حن إلنقيض  من  إلعلوم  الاخرى

 .الل قوهلخ

ذكل  حتويل  إلويح إىل  مهنج   عالوة عىلوهو  عمل سابق  إذن  لعمل  إلتصوف إذ حيتاجه إفرإد  إجملمتع للترشيع  إس تطاع "

إس تنباطي  إس تقرإيئ  وقد  بلغ   من  إلعلمية  حد  تكوين  الانسان  دإخليا وخارجيا  إجلزء  إلرإبع  إملهنج  إلصويف )  

نسانقاء ( وهو إملهنج  إلكفيل  ابلكشف  عن  إجلانب  إلشعوري  من إلفناء  إىل  إلب  3"  لال 

إلتصوف  إلعمل  و  جييء  تا سيسالانسان إخريإ  فيه  كبعد  مس تقل  وكذإ إلتعرف  عىل  إلشعور  ميثل  بدإية  وظهور

ام  إنه  مل  يؤسس  اكن  رد  فعل عىل  إصول  إلفقه   وفقه  إملناجه  إلعقلية بوجه  عام يف إلالكم و  إلفلسفة ك ل نهإخريإ 

   باكء  وحنيب  كعمل قبل  إلقرن  إلرإبع يتوىخ  حنفي  من  هذإ  إلعمل  إىل  إستبدإل  ما  جاء  فيه  يف  الاثر  من تولك

 ة  تسهم  يف  حشذ  إهلمم  من  إجل  إلبناءوحتويلها  إىل  مشاعر  دنيوية  ثوري

                                                           
     7ص ,2000,)دط( ,إلقاهرة  ,دإر  قباء  للطباعة و   إلنرش  )1مج ( ,حسن حنفي من  إلنقل  إىل  الابدإع  - 1

      7ص2004,(  1)ط,إلقاهرة ,)تكوين  إلنص( مركز  إلكتاب  للنرش  ,إجلزء الاول  ,حسن  حنفي من  إلنص  إىل  إلوإقع  -2 

 .178ص,مصدر  سابق  ,)موقفنا   من  إلرتإث  إلقدمي (   ,حسن  حنفي  إلرتإث و  إلتجديد-3 
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بناء  إلعلوم    فامي  خيص من  إلنقل  إىل إلعقل  و  إذلي  ميثل  إجلزء  إخلامس و  إذلي  يتوىخ  حنفي  من  خالهل إعادة

تطويره   جل إلنقلية  إمخلسة وهو  ميثل  إجلزء  إخلامس حيث حاول  حنفي  إلتجديد فيه  من  خالل  ربطه ابلوإقع من  إ

 .إوال  و  تطوير  الامة من  خالهل هو  و  إلعلوم  الاخرى  إلرديفة 

 قلية إمخلسة عمل  إجلزء  إخلامس   من  إلنقل  إىل  إلعقل وإذلي  يريد  من  خالهل  حنفي " إعادة  بناء إلعلوم  إلن  "إما 

ة إلقدمية إليت  إصبحت  بغري  ذي  دالةل  مثل  وإلفقه  من  إجل  إسقاط  إملاد إلقرإن وإحلديث  و  إلتفسري  و إلسرية

إليت  نسخت  قرإءهتا وحمكها  إو  اترخي  إملصاحف ومجعها  وإبرإز  إملوضوعات ذإت  إدلالةل  مثل إس باب  إلزنول   إلآايت

 1و  إولوية إلوإقع  عىل  إلفكر و  إلناخس  و  إملنسوخ  و   إلزمن و   إلتطور "

جند  حنفي من  خالل  هدإ  قد  قطع  إلوصال  ابدلين  وإستبعد  إلعبادإت  وإرإد  بناء  تفسري  جديد  ال  عالقة  هل  

مبا عايشه  إلصحابة   إما  إجلزء  إلسادس  إملمتثل  يف  إلعلوم إلطبيعية  و  إلرايضية  )  إلويح  و إلعقل  و   إلطبيعة 

لعلوم إلرايضية من  جرب  وحساب  وهندسة و فيمل  وموس يقى حبيث  يمت  إكتشاف  بناء  إ عادةإ  »اكنت (ومن خالهل  

 2موهجات إلويح  للشعور  إليت  إدت  إىل  إكتشاف  إلنظرية  يف  إلعلوم  "

عرفة وظيفة وتمت  من خالل هذإ  إعادة  بناء إلعلوم  إلطبيعية و إلطب وترشحي إلنبات  وحيوإن و إلصيدةل من  إجل   م

الانسانية وفيه       يف  توجيه  إلشعور  حنو  إلطبيعة وبناء  وحتليل قوإنيهنا  إلوضعية  إما  إجلزء  إلسابع  إلعلومإلويح

 يكون

" إعادة بناء علوم  إلنفس و  الاجامتع  و  إلس ياسة   و  إلتارخي  و  إجلغرإفيا و إللغة  و  الادب حبيث  يمت   إلتعرف   

 3إلتوحيد يف  إلشعور  وتوجهيه إايه  حنو  الانسان  إلفردي  و  الاجامتعي" من  خاللها  إىل  وظيفة 

مل  إنساين   عمن خالل  هذإ  إجلزء  تمت  معرفة كيفية توجيه   إلويح للشعور  حنو الانسان وكيفية  حتويل إلويح  إىل  

 إجلزء  إلثامن  )الانسان  و  إلتارخي  ( ويه  حماوةل 

ة  بناء  عمل  إصول  إدلين  عن وجود  بعدين  رئيس يني  هام  الانسان و إلتارخي  وهام  إلبعدإن  "كشفت  حماوةل  إعاد 

إلناقصان  إيضا  يف وجدإننا  إملعارص  وقد  يكون تغليفهام  يف  عمل  إلتوحيد  هو  إلسبب  يف  إخفاهئام من وجدإننا  

 "   4إملعارص 

                                                           
   39 7ص,مرجع سابق   ,فهد  بن  محمد  إلقريش مهنج حسن  حنفي  ) درإسة  حتليلية نقدية  (  1
 399إملرجع  نفسه ص 2
 إملرجع  نفسه  إلصفحة  نفسها  - 3
 3 81ص  ,حسن حنفي من  إلعقيدة  إىل إلثورة ' إجملدل  إخلامس )الاميان وإلعمل والامامة (مصدر  سابق  -4



ناء  علم  الكالم  االسالمي  الفصل الثاني                                                                     حسن حنفي واعادة  ب  
 

70 
 

 نقل إحلضارةو  إلرتإث إلقدمي   لوحدة إلرتإث  يف  علوم  تا سيس سالمية  معوحيمل  هذإ إجلزء  وصفا  لبناء  إحلضارة الا

  إليوم  الاسالمية  إىل  طور  جديد  وتغيري  صورهتا  يف إلتارخي  إىل  حضارة متطور  بعد  إن  عرفت  إلكهف  هايه

  إكد حنفي  كذكل تعرف  إدلإئرة  و  إخلط ' كام

هام  بعدإن  كشفت حماوةل   إعادة  بناء عمل إصول  إدلين  عن  وجود  بعدين  رئيس يني فيه  هام الانسان  و  إلتارخي و 

 تفاءهام  من  انقصان  إيضا  يف  وجدإننا  إملعارص و قد  يكون  تغليفهام  يف عمل  إلتوحيد  إلقدمي هو  إلسبب  يف  إخ 

فان  إلقسم   ,وإت مل إىل  قسمني رئيس يني إلعقليات  و  إلسمعيات و  الالهيات  و  إلنبوجدإننا إملعارص'  فاذإ  إنقسم  إلع

 فاهلل  هو  إلوعي إخلالص  إذلإت  أ ي  شعور  الانسان  بوجوده   ,الاول  هو  يف  إحلقيقة مبحث  الانسان 

ين  رئيس يني إهنا  تضم  قسمني إو بعدوحض حنفي من  خالل  تطرقه  لهذه  إملساةل ويه  إعادة  بناء  عمل  إصول  إدلين 

 يديف  وجدإننا إملعارص  مت  إضامرهام   من  خالل  عمل  إلتوح 

وعي  ملا  و  يرى  حنفي إننا جيب  إن نتعامل  مع  إلرتإث  إلغريب وفق  معرفة  وإدرإك  موقف حنفي  من إلرتإث  إلغريب

 من ,ال  إن نكون  جمرد  انقلني  سلبيني  هل  ,علمه  الاساس ية مببادئ إلعارف   ةحيمهل ونقف  منه  وقف

 ضري  إن  خالل  نرشان  لثقافته  إذ  وجب علينا  إلكف  عن  إجرتإر مادة  إلغرب  لكيا  و إلتحول  إىل  الابدإع وال

نا  يف  إلهامش    ك ننقلها   حىت   ال  نبقى  مثلام  إليتمن  حضارة  إلعرب  ما  يفيدان رشط  إلوعي  إلتام  ابملادة    نا خذ

  إنه  مقدر  ال بعيدين  لك  إلبعد  عن  إملركز و  إلعمل  عند  إلغرب جيب إن  ننظر  إليه ابعتباره  وليد  ظروف  معينة 

يف    ل نفس ناية  علهيم  مه  فقط  بل  إن  لك  إلبرش قادرون  عىل  الابدإع  وهذه  إلنقطة  إملمتثةل  يف إلنظرة  إلتحجمي 

   إلغرب يه من  جعلتنا  نقبع  يف  غياهب إلتكرإر  و  الاجرتإر  دومنا  إبدإع مقابل  تضخمي

منه  موقفا    نا خذمنذ  إكرث  من  قرن  و نصف من إلزمان نرتمج  و نعرض  ونرشح  ونفرس إلرتإث  إلغريب  دون  إن  "

 1ا  مل  يتوقف  بعد " رصحيا وإحضا  ما  زإل  موقفنا  حىت  الان موقف  إلناقل  فعرص  إلرتمجة دلين

ملتتالية  إو يشمل  موقف  حنفي  إزإء إلرتإث إلغريب  مخسة  إجزإء  تصف  إلوعي  الاورويب  يف  حلظاته  إلتارخيية  

 ولك  جزء خاص  بفرتة  حضارية  معينة  

 إجلزء  الاول   عرص  إابء  إلكنيسة )مصادر  إلوعي  الاورويب ( 

 إجلزء  إلثاين  إلعرص  إملدريس ) مصادر  إلوعي  الاورويب ( 

 إجلزء  إلثالث الاصالح  إدليين  وعرص  إلهنضة ) بدإية إلوعي  الاورويب ( 

                                                           
 10يف إلفكر إلغريب  إملعارص  مصدر  سابق  ص   -حسن حنفي   - 1
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 دإية  إلوعي  الاورويب( إجلزء  إلرإبع  إلعرص  إحلديث  ) ب

 إجلزء إخلايم ) هناية  إلوعي  الاورويب (

سان ) ه  الاجزإء  إمخلس  يف  ثالثية اكن سببه طول  إملهمة  و قرص  معر  الان ن غرضه من  دمج  هذأ  يؤكد حنفي  

يدإن إلفكر  م أ ي  معره هو ) للخوض يف  هذه  إملساةل  إلطويةل و  قد  جاءت  بعده  حماوالت  للتعرف  علهيا خاصة  يف  

 إدليين و إلفلسفي إيضا 

 مصادر إلوعي الاورويب _ 1

يس تطيع   ن  يعطي  منطا  فكراي  للشعور الاورويب  يف  بدإيته يف  إلعصور  إحلديثة حىتأ  وهو إملصدرإذلي إس تطاع   

ليوانين و  إخلفية  و  إملعلنة  مثل  إملصدر  إ  ثنائياهاإن  ينسج  عىل  منوإهل ويمت  من  خالل  هذإ  إلكشف  عن  

إلرشيق إلقدمي  ما  فامي  خيص  إملصادر  إخلفية  إلفكرأ  حضارة  الاوروبية  إلروماين وهام  ميثالن  منوذجني  فريدين  لل

ول  ويف إلقرن  وإلبيئة  الاوروبية  نفسها وهو  إحلديث عن  إابء  إلكنيسة  و إلعرص  إملدريس الاورويب  يف  إلقرن  الا

 إلسابع  

ور  الاورويب  يف  إلقرنني  إلسابع  و  إلثامن عرش  ويه  حماوةل لبدإية  اترخي  إلشع " بدإية إلوعي  الاورويب       _

وبدإية  إلفصم  يف  إلشعور  الاورويب  بني  الاجتاه  إلعقيل إلصوري  و  الاجتاه  إملادي    ,إبتدإء من  وإقعة  إلكوجيتو

إحليس '  وهذإن  إخلطان إلذلإن  س يظالن  منبعجني منفرجني حىت  يمل  مشلهام من  جديد  يف  إلقصدية  إلشعورية  '  

  ,وإلعقل  و  إحلرية  و  إلتقدم  ,إلعامة مثل "  إلتزنيهوهو  إلعرص  إذلي حياول فيه  إلشعور  إخلاص  إكتشاف  إحلقائق  

كام  وحض  ذكل  يف  إلفلسفة  إلعقالنية يف  إلقرن   إلسابع  عرش  و     ,و  إلغائية  و  إملثال   ,و  إلفردية , و  الانسان

ة  إليت توإكب  إس مترإر توقف  فلسفة  إلتنوير يف  إلقرن  إلثامن  عرش وهام  دعامتا  إليبريإلية  الاوروبية ويه  إلفرت 

  اكال نسان"يف  هذه  إلفرتة  تبلور  دلى  إلغرب إجلانب  إلشعوري  إذلي  يؤسس  بدوره  ملفاهمي  جديدة 1  "حضارتنا 

إلهروب  من  إدلين ورفض    إحلرية وظهرت  من  خالل  هذإ  إلثورة  عىل  إلقدمي و عرف  هذإ  إلعرص  ابالنتفاضات  و

 سلطته

هناية إلوعي  الاورويب "ويه  حماوةل  لتارخي  إلشعور  الاورويب  يف  حلظته  الاخرية  يف  إلقرن  إلتاسع  عرش  و  إلقرن  

إلشعور  الاورويب  توإزنه يف    إفقدوإإلعرشين حيث حتاول  مذإهب  إلقرن  إلتاسع  عرش  مض  الاجتاهني إلسابقني  إذلين  

 2"فاكمتلت  إملثالية  الاوروبية الفينومينولوجيإرؤية  إلظوإهر  حىت  إتت  

                                                           
 182ص  ,مصدر  سابق  ,حسن  حنفي  إلرتإث  و  إلتجديد - 1
 183ص ,إملصدر  نفسه   - 2
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  إفكر  إىل  يف هذه إلفرتة عرف  اترخي  إرواب  حتوال  إنتقد من خالهل  إذلإت الكتشاف  جانب  إلشعور  أ ي  من  الاان 

 .موقفه  من   إلوإقع  إان  إملفكر  فيه  ابل حرىالاان  إشعر  إو  

إو  من    موجود يف إلوإقع  من  إحتالل  سوإء  اكن  من  إخلارج إو  ضد ما  هون إلتغيري  إو  إلثورة  عىل إ  يتضح  

 رة  إلتغيري الافرإد إوال  برضو منا  حيتاج زمنا ليتبلور  إلوعي دلىإ  بني  عش ية  و  حضاها  يتا ىتإلنظام  نفسه  ال  

ذإ  نسانية  حمضة " إن  صياغة  هل  حتقيق  مرشوعه إلهنضوي إلقويم  عىل  ضوء  إلوإقع بىن عدة إهدإف إأ جمن  

 ; حتقيق  إهدإف إملرشوع إلقويم  إحلضاري  إليت  تتلخص  يف ما ييل إملوقف  من  إلوإقع  هو  رشط

 إلعربية  من  الاحتالل  و  إلغزو إل رإيض _حترير 1

 إلتفاوت  إلطبقي ( إعادة توزيع إلرثوة يف موإهجة

 إلقهر  و إلطغيان ( _حتقيق إحلرية و إدلميقرإطية يف موإهجة3

 .موإهجة إلتجزئة (يف _حتقيق إلوحدة 4

 _حتقيق  إلهوية يف  موإهجة  إلتغريب ( 5

 _حتقيق  إلتقدم  يف  موإهجة  إلتخلف ("6

 1"(  إلالمباالة  إلسلبية_جتنيد  إمجلاهري يف موإهجة 7

ان  من نبيةل  تسعى  إىل حترير  الانسإن هذه الاهدإف إليت عرضها حنفي  و إليت  يصبو  إىل  حتقيقها  يه إهدإف 

 غياهب إلتخلف و إلتبعية وتدعوه  إىل  إلرشوع  غفي  إلبناء و إلتشييد

نه  إن  مل  إن وقع مل  ما ال  طائةل  م  أ ي ول جهليؤسس  حنفي تقريبا  لك  مشاريعه الاصالحية  إنطالقا  من  إلوإقع 

 إلفكر و إلوإقع  يكن مصاحبا  للوإقع وجملرايته فهو يربط  بمين 

من إلرتإث  إلقدمي و إملوقف  من إلرتإث إلغريب  لكهيام مدخالن حضاراين  يعربإن  عن موقفنا  إحلضاري   "إن  إملوقف

وإهنام يف  حقيقة  الامر  مصدر  وإحد  من  مصادر  إملعرفة وهو    إليوم إذلي هو مصب   للرتإثني إلقدمي و  إملعارص

من  الاان  إو  من إلغري و  إحلقيقة  إن  إلوإقع   ,ن  مصدره ' إلنقل  من  إملايض  إو  من  إحلارضإلنقل  برصف  إلنظر  ع

 حد  جوإنبه ' هو  رد  إلرتإث إىلأ  يف  ,'  فاملوقف  من  إلرتإث  إلقدمي  إلسابقنيمل  يكن غائبا يف   إملوقفني  إحلضاريني 

                                                           
 30مرجع  سابق  ص ,جدل  الاان  و  الاخر ,إمحد  عبد  إحللمي  عطية    - 1
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إلوإقع  الاول  إذلي  منه  نشا  و  إلذلي  هل  صيغ  خاصة  به مث  عرض  إلرتإث  عىل  إلوإقع  إحلايل '  مفا  إتفق مع 

 1وما  انىف  هذه  إملصاحل  مت  إسقاطه ونقده  وتالش يه",مصاحله  بقى  و طور 

إلوإقع  إملعاش  واكن هذإ  سبب ختلفنا  حيث   يؤكد حنفي  من  خالل عرضه ملوقفه  من  إلوإقع إننا  جتاهلناو بصفة  كبرية 

إصبحت  ثقافتنا  بعيدة  لك  إلبعد  عن  ترمجة  إلوإقع  بل  وإصبحنا  جمرد  اتبعني  لغريان وختلينا عن  الابدإع  ويف  إملقابل  

قع  فاكنت  إلنتيجة  ترإجعنا  يف  إصبحنا  جمرد  عبدة  للتكرإر  نلوك ما  قاهل  إسالفنا  وغريان  فينا   وس بقنا  إلفكر  عن إلوإ

قامة  فكر  حلل  تكل  إ  مقابل  إلغرب  إذلي  يبين  عىل  إلوإقع و مبقتضاه إلوإقع  ميلء  ابلتحدايت  الامر إذلي  يوجب معه 

هبا  كحل  جاهز  من  إلنص  إدليين  إو  ما  شابه و  إلتحدايت  إلكربى  و  إليت  ترإهن    نا يتإملعضالت إلوضعية  ال  إن  

"إن  إلتارخي  ال  يتغري  بتغري  إلسلطة  وحياة  علهيا  إمتنا  عىل  غرإر  ابيق  الامم  يه الارض  و  حتريرها  ومن  مث  تعمريها

حيدث  ذكل  ابلتغيري  إجلوهري  يف  حياة  إلشعوب  و  نظمها  إلس ياس ية  إمنا  ,إلشعوب  ال  تؤرخ بتعاقب  إلسلطات  علهيا 

  2وهو ما  ال   حيدث  يف  يوم  و  ليةل  بل  برتإمك خالل  إلزمن  " 

ن  إحتالل  مو  إلثورة  عىل إو  ضد  ما  هو  موجود  يف  إلوإقع  أ  من خالل تصور  حنفي  هذإ  يتضح  إن  إلتغيري     

  يتبلور  إلوعي  بني  عش ية  و  حضاها  إمنا  حيتاج  زمنا  ليك  يتا ىتن  إخلارج  إو  من  إلنظام  نفسه  ال  سوإء  اكن  م

 الافرإد  إوال  برضورة إلتغيري  دلى 

 دور  إدلين  يف  إلتشكيل  إلنفيس  للشعوب : إملبحث  إلثالث

تبىن  حسن  حنفي من  خالل  درإس ته   للرتإث وعالقته ابلوإقع  وكذإ  من  خالل  حبثه  يف  إلوإفد  إلغريب  وتدإعياته  

من هجة  وبوإدر     بدرإسة إلرتإثعىل  إلساحة  إلفكرية  إلعربية وجد  إن  هذإ  الاخري  حيمل  يف  ثناايه  مهنجا  كفيال  

س نة إدلين  أ ل إملطلوبة  أ ي    إل س نةخرى  الا إن  فينومينولوجيا  هورسل  مل  تسعفه  يف  حتقيق  أ  من هجة إل لس نة

وعقلنته ملا اكنت حتمهل  من  إحنرإف فاكن  وال بد الاس تعانة  بفينومينولووجيا  إلروح  عند  هيغل  يف  نسخهتا  

يف   إملس يحية عىل  إعتبار  إن  فينومينولوجيا  إلروح   رابخية إملطورة للوعي  إدليين إملغرتب  كام  هو موجود  يإلفو 

لهيعل  يف  نسخهتا  إخلام اكنت  ترى  يف  إدلين  إنه إغرتإب  لكه وال  ينبغي  إلنظر  إليه عىل  إنه معقول وال معقول بل  

طااي  الاولني  ذلإ  يؤكد  جيب  إن  ينقد  ويفهم  عىل  إنه  تعبري  عن متزق  الانسان  وشقاءه  أ ي  إنه جمرد تكفري  خل

نسانوهب   هيغل إن جوهر  الانسان  قد بفضل   جنلز يف  هذإ  إلصددأ  إسرتدإده يقول   وإلوإجب  إليوم  هو  لال 

فيورابخ  تلميذ  هيغل  هبطت  إلسامء  إىل  الارض وتبعرثت  كنوزها كام  لو  اكنت  إجحارإ عىل  قارعةإلطريق وما  عىل  

ذن  ومن  خالل  فينومينولوجيا  هيغل  إملطورة  فيورابخيا إس تطاع  حنفي  رمس  إ  ول  إلتقاطها  ومجعهاإملرء الا إن حيا

معامل  فينومينولوجيا  يف  نسخهتا  إلعربية    إليت تقتيض  حس به حتويل  هذإ  إلوعي  إملغرتب ابلتعبري  إلهيغيل إىل  وعي  

                                                           
 42ص   ,مصدر  سابق  ,درإسات  فلسفية  ,حسن  حنفي  1
 325ص  ,مصدر  سابق  ,إدلين  و  إلتحرر إلثقايف  ,حسن  حنفي   2
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إخترصت  عليه  إلطريق  يف    وإليتإدلين وعقلنته   ل نس نهإنساين  متناسق وقد سامه  من خاللها  يف  بناء  حماوةل  

مقصده  هذإ  الا  إنه  يرى يف  مقابل  ذكل  إهنا )إلفينومينولوجيا( غري  اكفية  لتحقيق  هنضة  لكية  جتعل  من  إلفرد  

 إلعريب يتنفس  إلشعور

طها  ابلوإقع وإحرتإهما  توليفة جتمع  فهيا  إسس  إلهنضة  من  عقةل  يف  إرتبا نسانية  وبكرإمته  ذلإ  وجب  إجيادبفعاليته  الا

قلنة  ومن خالل  هذه  خلصوصية إجملمتع  و غري  هممةل  للرتإث  يف  إشارة  منه  إىل  إملزإوجة  بني  الاصاةل  و إملعارصة  بع 

سالن  إلعرب سؤإل  طرحه  فامي  س بق  شكيب  إر  وتا خررح  سؤإل ملاذإ  تقدم إلغرب  إملعطيات  إعاد حنفي  مضنا ط

 -إملغيبة  فيه   س نةإل ل   معامل زبرإأ  و بن  نيب  وإختار بذإ إملهنج  إلفينومينولويج  إملناسب  حس به  لقرإءة  إلرتإث   وماكل

مه حس به  اسي بدرإس ته  من خالل إلتحليل إلشعوري إذلي   أ  إس تعان حنفي لولوج عامل إلرتإث ابملهنج إلفينومينولويج  وبد

إملدخل    يهي  يف تمنية  إلروح  إلثورية  وإلتحررية دلى  إلفرد  إلعريب و  إليت  غابت  عنه  من  قبل"إلتحليل  إلشعور

دليين ويعود  هذإ  إحلقل  إبناء  علوم  إلعقيدة والهوت  إلتحرر هو  إجلرس  إىل  إستيعابه يف   ال عادةإلنظري  و  إملهنجي  

ية من هذإ  إلثوري  إملس يحي يف  إمرياك  إلالتينية مفا  يريده  حنفي  هو  إبدإع  نسخة إسالم  إلالهوتالاجتاه إىل  

ط  جديد  من  منتمتحور  حول  قضااي  إلتمنية  و  إلتقدم  وحاجيات  إجملمتع  إلتارخيية  و  إلعمل  عىل  بروز   إلالهوت

 ين "إملس تنريين إذلين  حيولون رجال  إدل

 1رهاانت  إنسانية  فالعقائد  ليست إحاكم  صورية بل  ذإت مضمون إجامتعي  من  ويح  إلعرص" إملعتقدإت  إلغيبية إىل 

د ئعقايشري حنفي  من  خالل  تصوره  هذإ  إىل إنه من  إلرضوري  إليوم  وإكرث  من أ ي  وقت إعادة إلنظر يف  إل 

ية  عىل إعتبار  بتعدت  عن  رهاانت  إحلارض  الانسان إ  متاهت  يف  إلغيبيات  وإغرقت  فهيا  و   ل هناعقلنهتا الاسالمية  و 

ن مرإعات  إهنا  إصبحت  إحاكما صورية  ال  اتبه  بروح  إلعرص  فقد  إصبحت  إحاكمنا إليوم تس تنسخ  من  إملايض  دو 

  طياهتا  يفوجب  حتويلها  وعىل  جناح  إلرسعة  إىل إحاكم  حتمل   إلتحوالت  إليت  فرضها إلعرص  إلعقل  إلوإقع ذلإ

وح إلتحرر ر مضموان  إجامتعيا  إنسانيا  موإكبا  لروح  إلعرص ويذكر  حنفي يف  ذإت  إلصدد إن هللا مومن إودع  فينا 

  ,نسان ط الالهيي  يف  الاوهو  إذلي  يف  إلسامء  إهل  ويف  الارض  إهل 'فتحرير  الارض  جزء من  إلنشا من خالل "

يظهر  من  خالل  ما  عرضه حنفي  يف  تصوره حول  الهوت  إلتحرير  إنه  من  إيدإع   2موإهجة  عدو  صهيوين " 

 هللا  يف  إلبرش أ ي  إنه  نشاط  

                                                           
 35ص ,مرجع  سابق ,مدخل  إىل  خارطة إلفطر إلعرب  إلرإهنة ,إلس يدودل  إابه  - 1

 107ص   ,مرجع  سابق  ,عيل  إبو  خري حسن  حنفي  ثورة  إلعقيدة وفلسفة  إلعقل - 2
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 إخلليفة  يف  الارض   ل نه ال عامرهاإلهيي  يقوم  به  الانسان  يف  الارض 

 إىل  إلبقاء ( إملهنج إلصويف  ) من إلفناء 

يه  وجعل  وجب  إعادة بناءه  وإبرإز  جانب  الانس نة  ف  خالل إملهنج إلصويف  تظهر  معامل إملهنج  إلوجدإين ذلإ من

 إلعمل لتا سيسبدإية    اكلنقطةالانسان  يمتزي  ابحلرية يف  إطاره  وإكتشاف  ما  يسمى *ابلشعور  

اكن رد فعل عىل  إصول  إلفقه و إلفقه و إملناجه  إلعقلية بوجه  عام يف  إلالكم  و إلفلسفة   ل نهإخريإ  وجييء إلتصوف" 

 1زهد وعبادة  وباكء "  اكحلركةظهر  مبكرإ   إلنشا ةالا قبل  إلقرن  إلرإبع ولو إنه من حيث    ك عملكام  إنه  مل  يؤسس  

ني حيمل  ع  ل نهابلغة  با مهيةحسن  حنفي  و كذكل  دلى  موإطنه  نرص حامد  إبو زيد   لقد  حيض  إلتصوف  عند

علت منه  إلية  إملهنج  إلوجدإين  إذإ  ما  تعمقنا  فيه  وقد  حاول  حنفي  جعهل  بعيدإ  عن  إلطقوس إملغلوطة  إليت  ج

ل ما  بعد  إملوت  إإدلنيوية    إلآمال  الاخرة  وتعلق  للزهد  إملنحرف  وللتقشف  إملبالغ  فيه وللقعود  عن  إدلنيا  وتريج

رتاكس ية  الاتعلوها  إلقوى    أ دإةيه  إذن  ممارسات  حمقت  لب  إلتصوف  يف  معقه  الانساين  إلرصف  و جعلته  جمرد 

إلهنضة  ال و  وإلثورة إلسالبة  غري  إلفعاةل ذلإ وجب  تسليط  إلنظرة  إلعلمية  علية  ليصبح إدإة من  إدوإت  إلتطور  

 إدإات  للباكء  و إلنحيب  وتسكني  الام  إلعجز   _وقد  قسم  حنفي إلتصوف إىل إربعة مرإحل

" إملرحةل الاخالقية  إملرحةل  إلنفس ية و  إلتصوف  إلفلسفي و إلتصوف  إلطريق وإذ  اكنت  قمي  إلصوفية  يف  إلسابق  

عىل إلظمل  وإلبذخ( فان  إملطلوب  هو حتويل  إلتصوف  إىل  قمي  إملقاومة و و إلعزةل )كرد  فعل  يه  إلفناء و إلزهد

إلثورة و إلبقاء فالفناء  يتحول  إىل  فناء  يف  إلعمل  بدل  عقيدة  إحللولية و  الاحتاد  يعين  إجناز  إلقمي  إدلينية  عىل  

 2الارض  ويف  إلتارخي "

يف   يذوب  إلهنضة وإلتطورلتصوف دنيوي  حتريري  مسامه  يف    تا سيسإل يتضح  جليا  مما  تقدم إن  حنفي حياول  

 إلعمل وإلبقاء  وميحق  لك  ما  هل   

   وإلعزةل إىل  الانفتاح  عىل  الاخر  وجمارإته  يف  حترره كزإهدعالقة ابلفناء 

اطفا إظهر  من  خالل  ذكل تعيؤسس  حنفي  دلرإسة  إحلراكت الاسالمية ابس تخدإم إملهنج  إلفينومينولويج  حيث  

خارهجا مثلام   هو  إندماج  يامتىه ومعامل  هذإ  إملهنج حيث  قرر  إن  يكون دإخل  إلظاهرة إدلينية وليس,وإندماجا معها

خوإن مثال  حيث  حلل  إخلطاب هذه  إحلراكت واكنه جزء  مهنا   إو  عضو  فهيا  )مثل  حركة  الا  إل نرثوبولويجيفعل  

 ال يعرف  إرسإرها  الا  إعضاهئا( إليت  

                                                           
                                                                                                                                               178مصدر سابق  ص ,حسن حنفي  إلرتإث  و  إلتجديد  -1
 36ص  ,مرجع  سابق  ,إلس يد    ودل  إابه - 2
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ذإت  طابع  ونزعة  إنسانية  وركزت  عىل  الانسان  وجعلته   فويرابخني"فامي  يتعلق  بعمل  إصول  إدلين ما  هو  الا  فلسفة  

  1إملس يحي  "   إلالهوتمطبقة  عىل  عمل  إلالكم  بدال  من  عمل    فويرابخنيإهل  إلعرص  إجلديد   فهو حمض  فلسفة 

 إلفلسفة  يؤكد حنفي  يف  هذإ  إملقام  إن عمل  إلالكم  ومن  خالل  درإس ته هل  عن  كثب وجد إنه  حيمل  نفس  معامل

 ياوميكن  للشعور  إيضا  بعد درإس ته للحراكت الاسالمية درإسة  هللا  موضوع  وعقلنة  ةأ نس نإلفيورابخية من  

ه  إكد  عليه  سعى حنفي  من  خالل تبنيه  للمهنج  إلفينومينولويج إىل إبرإز  إجلانب  إلشعوري  يف  إدلين  الامر  عين

إن    تبارابع ملهمه  فيورابخ  يف  عديد  إحملطات و قد  درس  حنفي  من  خالل هذإ علوم إلعقيدة وصوال  إىل إلس ياسة 

 يل  ابمتيازالانسان إصبح  الاهومكل  إلعرص  إحلا

"وقد  عد  درإسة  إدلين هبذإ  إملهنج إلوإفد  رضوراي  ليك يبني  للناس  إن إدلين  ما هو  الا قصد  من  إلس ياسة  

حيث  يقول  وملا  كنا  نتعامل مع إلتصور  ووعي  إمجلاهري اكن  إلتحليل  إلفينومينولويج رضوراي  ليبني  إدلين  ابعتباره 

 2س ياس ية   إدلين  هو  صورة  إلشعور وإلتمنية  مادته "قصدإ دلى  إلقيادة  إل 

ينومينولويج  من خالل  تصور حنفي  هذإ  يتضح  إن حنفي  ومن خالل  تصوره  لدلين ودرإس ته  هل  ابس تخدإم  إملهنج  إلف  

قصدإ  للس ياسة  ترب  موإلشعور  إساسا  وإذلي  ميثل  مادة  إدلين  الاوىل  وإذلي  ميثل  من  خالهل  حنفي  إن  إدلين  يع 

 ,مل مع إلرتإث وغاية  لها ذلإ  فان مهنج إلتحليل  إلشعوري  إذلي  طورته إملناجه  إلظاهرإتية و هو  الاجدى  يف  إلتعا

متناسق   فيورابخية  تنظر  للوعي إدليين  كوعي  "مغرتب"ال يقتيض  حتويهل إىل  وعي  إنساين  -مع  مسحة  هيغلية  

ن  مركزة  حول  بناء إحلضارة  الاسالمية' وإكتشاف  إذلإتية  وتغيري  حماورها وبؤرها  بدال  من إن  تكومن  إجل إعادة  

دمية ماكن  إلبدإئل بدإئل تق ال جياد ,الانسان  مفا دإم  إلرتإث  هو  مبثابة "إلقوإلب  إذلهنية  للناس  فيجب  إعادة  بناءه 

 .بناء علوم  إدلين   ال عادةاوةل  جزئية هذإ  إملهنج  س يقود حنفي إىل حم  -إلسائدة 

بدإع نسخة يعترب  إلتحليل  إلشعوري  بوإبة  لولوج  إحلقل إدليين و إستيعابه وما  يريد  من  خالهل  حسن حنفي هو إ

إلتمنية  مور إإسالمية   عىل  منوإل ومقاس  إلنسخة إلغربية  إلهيغلية  إملعدةل  من  قبل  فيورابخ من إجل إلبحث  يف  

إىل  إلعقل و   وتلبية  حاجات  إجملمتع و  إلعمل عىل  خلق إانس  ميتازون بعقول  مس تنرية  حيولون  سكة  إلتفكري إدليين

إدلين  وإحدإ    صولأ  حنفي  عمل   ويعترب إلرهاانت  الانسانية  إحلالية بدل إل  تفكري  يف  الاخرة  و  الانشغال  ابملصري

 إال نساين.للشعور    من إلعلوم إليت تؤسس
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 266ص ,مرجع سابق  ,مهنج  حسن حنفي ,فهد  بن  محمد  إلقريش  - 2



ناء  علم  الكالم  االسالمي  الفصل الثاني                                                                     حسن حنفي واعادة  ب  
 

77 
 

 1عقال إو  بناؤها  وإقعا "   تا سيسها" وموضوعات  عمل  إصول  إدلين موضوعات  شعورية إساسا  ميكن  

الاويل  هل فيكون  من  قبيل  إلعقل   إلتا سيسأ ي  إن  إلويح  يبىن إلفهم  فيه  من  خالل  إلتجربة إملعيشة وإقعا  إما  

يسعى  حنفي  من  خالل  بناء عمل  إلالكم  و  إلعلوم  الاسالمية  و  متاش يا  و  روح   إلعرص مع  مسعاه  يف  حتقيق  

هو  إلقادر  عىل  إدلفاع عن  حرية  إلناس دون  ; " إن  الاسالم  إلعرصي  كام  يقول  حسن  حنفيالاسالم  إملس تنري

بل يه  حق  يكفهل  الاسالم '  ولك  نفس  ,فاحلرية  ليست  جرمية  إو  إرهاب  إو  تعذيب إو  نفي  إو  قتل  خوف

 2حرية  إلرفض  ملا  هو قامئ" ,عىل  إحلرية   تا كيدمبا  كسبت  رهينة بل  إن  إلشهادة  يه  

آايتهيرى  حنفي  إن  الاسالم  نفسه  يف   ىل  إدلفاع  عن  عإ  إىل  إحلرية و  هو  إلقادر  وتعالميه  يرفض  إلظمل  ويدعو  أ

وفق  إملهنج    رابخ إنه  عاجل  إملسائل إدلينيةيإلناس  من  لك  إشاكل  إلتعذيب يتضح  من  خالل  تقفي  حنفي  الثر  فو 

ن  الازمة  مه  إلفينومينولويج  و  إذلي  من  خالهل  حاول إظهار  إجلانب  إلرويح يف عمل  إلالكم الاساليم  و  إخرإج

إلهورسلية ذإت   تبىن حنفي إلفينومينولوجياتناىس  الاش ياء  إملوجودة  حوهل إليت  جعلته  يربط لك  الامور  بلغييب  و  ي 

 جنعها.و  إإلصبغة إلفويرابخية وإليت  بلورت  دليه طابعا  فلسفيا  خاصا جعلته يشهد  لها ابهنا  إمكل إملناجه  

إلطابع  إلفلسفي  عند  حسن  حنفي فهو  يرإها إمكل  إملناجه  ," شلكت  إلفينومينولوجيا  بنوعهيا  إلهورسلية  و  إلفيورابخية 

بعنوإن مناجه  إلتفسري  حماوةل   ,وقد  درس عمل  إصول  إلفقه  ابلفينومينولوجيا إلهورسلية يف  إجلزء  الاول  من  رسالته  لدلكتورإه

و ذكل  بعد  إن  وسع  هورسل  فينومينولوجياه  عىل   1484م  إملوإفق ل1960ل  إلفقه ابلغة  إلفرنس ية س نة يف عمل  إصو 

 .3إلشلك  إذلي  إنهتت  إليه  يف  الازمة " 

إلعلوم  الاوروبية و  إلفينومينولوجيا  إلرتنس ندنتالية  فشملت  موضوعات  إلوعي إلتارخيي و  الازمة  إلروحية  للغرب  و  

  إلرتإثإنعاكس  ذكل  عىل  إلعوملة " حسب  تصور حنفي  فان  إملهنج  إلفينومينولويج  هو  إملهنج  إلكفيل  بدرإسة  

الاساليم  وإبرإز   إلزنعة الانسانية  فيه من  خالل  إبرإز عامل  إلشعور  إدليين  إذلي  س بقه  إليه  الاملاين لودفيغ  

فيورابخ حيث حاول  حنفي  من  خالل  إملهنج إلفينومينولويج إلهورسيل درإسة عمل  إصول  إلفقه  إذلي  برز من خالل  

عند  حد درإس ته    إلعلوم  الاسالمية  مبا  فهيا عمل  إصول  إلفقه  ابملهنج   مل يقففي رسالته يف  إدلكتورإه مل يتوقف حن

موضوعاتة هذه  إلعلوم بل  ومن  إمهها عىل  الاطالق  ويه درإسة  موضوع  هللا    دلرإسةإلفينومينولويج بل جتاوز ذكل 

يه  إو  كشعور ابملطلق إو  كحلول  للمطلق  فيه كشعور" ميكن  للشعور  إذن  إن يتناول موضوع  هللا  مكوضوع حال  ف 

من  قبل   أ وسطنيوهو  ما  سامه  ش يلر بعد  ذكل  يف  فينومينولوجيا  إدلين دليه " إخلادل  يف  الانسان " إو كام  قال  

                                                           
 519إملرجع نفسه ص - 1

 107ص   ,مرجع  سابق  ,حسن  حنفي  ثورة  إلعقيدة وفلسفة  إلعقل ,عيل  إبو  خري  - 2
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إذن  ليس  كام   "  إخللود  يف  إلزمان " يمت  بناء  هللا إذن  يف  إلشعور إدلإخل إلزمان خطوة  خطوة  و  درجة  ) هللا 

  إليتإىل  إخر  هذه  إلصفات   ----الازيل  ,إلاكمل إلثابت,الاخر   ,الاول   ,  إلالهنايئ  ,يف  إلتصور  إلتقليدي  ,يقال 

 1تدعي تزنيه هللا يف  إحلدوث  بل هو إملوضوع  إلشعوري إملتغري  إذلي  يمت  بناؤه  يف الاحساس  إدلإخيل  ابلزمان "

جة  عليا  عرضه حنفي  يتضح  لنا  جليا  إن هللا  و  إذلي  نزهته إلتصورإت  إلتقليدية  ووضعته يف در من خالل  ما  

ن  هللا  ال  إعىل  إنه  هو  إملطلق  ما  هو  الا شعور  دإخيل بلوره  الانسان  دإخليا  وهو  موجود  يف  إلزمان  أ ي  

شعوري   وبناه  دإخهل إذإ  ومن  خالل  هذإ  فاهلل هو  موضوعيعدو  إن  يكون  جمرد  شعور  دإخيل  ركبه  الانسان 

بتحليل   يف  الانسان يبلوره   دإخليا  يف  إطر  حمدود حسب  حسن  حنفي  فان مساةل  الاميان  مرتبطة  ابلشعور  و

  لثالثة بتحليل جوإنب  إلشعور  إ" وميكن  حتليل  مساةل  الاميان و  إلعمل  جوإنب  ثالثة هل من خالل قوهل

صورته  ومضمونه  و  موضوعيته  فصورة  إلشعور  تظهر  يف  إلوحدة  إو  الاختالف  بني  إبعاد  إلشعور  الاربعة  

إلفكر  و  إلقول  و  إلوجدإن  و  إلعمل بيامن  يظهر  مضمون  إلشعور  يف  إلفكر  إملمتثل  إذلي  حيول  إىل قول  ومعل  

( وإخريإ  يمتوضع  إلشعور  عندما  يتحول  --- ,و  إليوم  الاخر,إلرسل  و  ,يف  مضمون  إلتصديق ) هللا  وإلكتب 

لقد  طبق  حسن حنفي  كام  ذكران  سالفا  إملهنج إلفينومينولويج   2الاميان  من  طاقة يف  إلشعور إىل  نظام  مثايل  للعامل " 

 تكل  إملوإضيع  إليت  عاجلها  من  خالهل  و  وبلضبط  جانب  إلشعور  عىل  إلعلوم  الاسالمية  واكن  الاميان  من  بني

إلوجدإن  و   وجلوإنب  إلشعور هل  إربعة  إبعاد  تظهر  من  خالل  إلفكر و  إلقول    يالالاميان  من  خالل  كونه  حتل 

س تدالل  و  الاإلعمل  إما  فامي  خيص  إلفكر إذلي  يعنيه حنفي  هنا هو  ما  يسميه  إلقدماء إملعرفة  إو  إلنظر  إو  

ىل  إلسوإء  ابلقلب  و  إلعمل لفظ قدمي ومعارص  عإلقول  حس به  هو  الاقرإر إو  إلشهادة  و  إلوجدإن  هو  إلتصديق  

و  إفلمعرفة  حسب  حنفي  نظر  ووجدإن  و  إملعرفة  حس به  شعور فان  مل  تكن  كذكل  فهيي  ليست  من  إلوإقع 

 وبعده   بل  هيغل نظرإ  لنجاعة  إلفينومينولوجيا  إلهورسلية  و  إملطعمة  من  ق  إلطبيعة  إلذلإن  ينبين  علهيام  مرشوعه

  إلتا ويلء فيورابخ يتوجب  حسب  حنفي  إرساء وتثبيت  دعامئ  إلشعور  إدليين  من  خاللها و  إليت  تنضوي  حتت  لوإ

 .إحلديث من  عمل  إلظاهرإيت

 إلنص  و إلتجربة  إلشعورية 

                                                           
 271مصدر  سابق  ص   ,إلفكر  إلغريب  إملعارص ,حسن  حنفي- 1
 . 10مصدر  سابق ص  ,إجملدل)إخلامس ( )الاميان  وإلعمل ,حسن  حنفي  من  إلعقيدة  إىل  إلثورة 2
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آينجيعل  حسن  حنفي  من  إلقرإن  إلكرمي  إو  إلنص   ساس  بناء  الاعه  وفق  هذإ  اكئنا  حيا  ميكن  إلتعامل  م  إلقرأ

ل أ ي  إن نقرإ  إذلي  إفاد  منه  هذإ  الاخري  من  فينومينولوجيا  هورس  إليشءعىل  تبين  جتربة  شعورية  مع  حمتوإه  

   بلحياهإلنص ابعتباران  جزء  منه  فهو  ليس مادة  جامدة  موضوعة  بني  دفيت  كتاب  إمنا هو  اكئن انبض  

الاصويل  ليس  نصا صوراي  خالصا  بل إنه   يعرب  عن  جتربة  شعورية حية  عند صاحبه ينشغل  به  يف  "و إلنص  

مقتبل إلعمر إو  يف  إخره  كنوع  من  إملرإن ويمت  إلتصنيف  فيه ويف  غريه من  إلعلوم مثل  علوم  إلتصوف يف  مرحةل  

حسن  حنفي  و إليت  إس تقى  إسسها  من  فينومينولوجيا  هورسل   إخرى  من  إلعمر " إلتجربة  إلشعورية  إليت  تبناها

 1و  إليت  يعتربها سبيال  ال  بد  منه  إلتعامل مع  إلنص وفهم  حفوإه  ومقاصده "

لنفيس " يوكد  وليس  حتليل  إلشعور  من  إاثر إلوإفد إخلاريج  بل  هو  إمسرإر للموروث إدلإخيل  يف  حتليل  إلالكم  إ

ذإ قام  ه وعالوة  عىل ,من خالل هذإ إن إلتجربة  إلشعورية  موجودة يف  موروثنا إلثقايف وليست  جديدة  عليه حنفي  

ع  حسن  حنفي لنظرية  يف إلتفسري "*)إلهريمينوطيقا ( ومتثل  هذه إلنظرية  إجلهبة  إلثالثة  من  مرشو  ابلتا سيسحنفي 

لعمل  ال  يفكر  "و  ن نظرية  إملعرفة إل  إلهريمينوطيقا بعبارة  هيدغر " إن  إو  إليت  ومن  خاللها إنتقل  هذإ  الاخري  م

 إعادت  صياغة  الاشاكلية و  إلرؤية  إملرتبطتني ابلعالقة  بني  " إذلإت  و  إملوضوع "  إليت

ول الاوىل مقاربة  بة للمجهومن خالل  هذإ  يتضح  إن  إشاكلية  إملعرفة  فهيا مقاربة  للمعلوم  إما إلهريمينوطيقا  مفقار   

ولوجيا  هو  إرجاع  و  إلتفسري  يف  إلفينومين "للفكر  و  إلثانية مقاربة للطبيعة و إلوإقع  وهو  عني  ما  يبحث  عنه حنفي

لهريمينوطيقا ومبا  فهو  مرإدف  ل  إلتا ويلإلظاهرة  إىل  إصولها الاوىل  ونشاهتا وحوإملها  إملادية ومن عنارصها الاساس ية  

لغة  إن  إن  إلوجود  الانساين ال  ينفصل  عن  إللغة فان  أ ي  نظرية  يف  إلتفسري ال  بد  إن  تتصل  بظاهرة  إل

 : ممن  خالل  جمالني  لنظرية  إلفه,و  إنطولوجية   أ بس متولوجياإلهريمينوطيقا  تدرس  إلفهم بوصفه  ظاهرة  

  .يعنيه  فهم  نص  ما _إلسؤإل  عام 1

 2_إلسؤإل  عن  معىن  إلفهم  ذإته من  إلناحية  إلوجودية "2

حنفي  وقبهل  س بينوزإ  فيورابخ  ما رفضهوهو   إلالهوتن  إرجاع  إلظاهرة  إدلينية إىل  مصدر  غييب  هو من ويح  إ  

وغريمه  كثري وإرإد  إن يكون  إلوإقع  سابقا  للفكر  وهذإ  الامر  وجده  يف  نظرية  إلفسري  يف إلفينومينولوجيا ----واكنط

                                                           
 .8مصدر  سابق  ص ,)إجلزء  إلثاين ( بنية  إلنص  ,بناء عمل  إصول إلفقه (  ال عادة)حماوةل  ,من  إلنص  إىل  إلوإقع ,حسن  حنفي  1
 416مهنج  حسن  حنفي  مرجع  سابق  ص   -فهد  بن  محمد  إلقريش - 2

و  إذلي  يرتمج  عادة  ابلفعل  يفرس  hermeneuinإىل  إلفعل إليوانينhermeneuticsمينوطيقا ترجع  جذور  مصطلح  إلهريمينوطيقا إلهري *

intepretieren’interpret  ومنه  الامسhermeneia إو  إلتفسري 'وتشري  لكمةhermeios إل اكهنةpriest                     معبد دلفي كام  يشري

 إىل  الاهل         hermeneiaو  الامس                              hertmeneueinإلفعل        

 " ويبدو  إن  إللكمة  إش تقت  من  إمسه  ,هرمس
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 و إليت  محلت  إرهاصاهتا الاوىل  ما  هو  مادي  وإقعي وإكد  عىل  دور  إللغة يف  إلفهم  عىل  إعتبار  إن إلوجود 

الا  من  خالل قرإءتنا  هل  من    يتا ىتالانساين  ال  يس تقمي  الا  من خاللها فقرإءتنا  لنص  ما  وسعينا  لفهمه  ال  

يتجاوز  إلتفسري  من  خالل  إن  هذإ  الاخري  متعلق    إلتا ويلإن    حسن حنفييرى  خالل  هذه  الاخرية  مث  فهمه

فهل  عالقة  وثيقة  ابلوإقع وإلشعور  الانساين  ويظهر  هذإ  من  خالل   إلتا ويلص إما  ابلغة  ودالالهتا  إخملتلفة  يف  إلن

إذإ   الا ,و  إلتفسري   دون  وضع  فروق  دقيقة بيهنام  إلتا ويلن إلهريمينوطيقا تعين   عمل إ   حنفيإلتعريف  إذلي  إورده 

ودون  إن  ندخل  يف  مس توايت  إعامق  إلنص إما    ,قلنا  إن  إلتفسري يظل هو  إلتفسري  إذلي  يعمتد عىل  إللغة  

فهيي  تتجاوز مس توى  علوم  إللغة ومس توى  إلوإقع  و  إلعامل إىل  مس توى  إملعاين    إلتا ويلعلوم  -أ ي " إلهريمينوطيقا

 ,ينطبق  إكرث  عىل  إلهريمينوطيقا   إلتا ويلفهذإ  ,نزل  إلقرإن  عىل  س بعة  إحرف   ,لفة إلباطنية للنص  و  إبعاده  إخملت

يتضمن  إبعاد  ابطنية  للنص إذ  ما  عاشه  إلشعور يف  حني  إن  إلتفسري هو  جمرد  ضبط لغوي  وفهم    إلتا ويلالن  

"1 

ن  خالل  ة  و  إملقصودة من  خالل  إلالكم وتفهم  مهو  غوص  يف  إعامق  إلنص  لولوج  إملعاين  إلباطني  إلتا ويل

  رفية  إلظاهريةإحل  ابل لفاظمرتبط    ل نهإملعىن  ومن  س ياق  إلالكم  إما  ما  يفهم من  خالل  إلظاهر  فهو  إلتفسري  

رإءة  قمرتجام  للجانب  إلشعوري  من  حيث  إن  إلقريب  من  إلنص  إدليين    إلتا ويلوعىل  هذإ  الاساس  يكون  

سب  حنفي  ح إن  إلتفسري   وفهام ومتعنا  يدرك  إملعىن  إملرإد  ويربطه  بس ياقه ومقصده  إلوإعي  من  حيث  إنه مادي

 ومؤخرإ  الا إنه  إلالهوتن  قبيل  اكن  مرتبطا  قدميا  بعلوم  إخرى من الكم  ولغة  وفقه وتصوف  أ ي  إنه  اكن  م

 ومل  يظهر  إلتفسري  الاجامتعي  الا  مؤخرإ يف  حراكت  الاصالح 2فقط  إرتبط  ابدلرإسات  إلنفس ية و  الاجامتعية " 

كام  مل  يظهر الاصالح  إلنفيس  الاجامتعي  إيضا الا  مؤخرإ  عندما  دعت  إحلاجة  إىل إعادة إلويح  إىل  قلوب 

 إلتفسري    تا سسوشعور  الامة  إحلاجة يه  إليت  دعت  إىل  تقريب  إلويح  من قلوب  إملسلمني  وشعورمه  ذلإ   إلناس

ل  إملناجه إلتفسري الاجامتعي  و  إلنفيس" فهو يرإها  إمك  تا سستقريب  إلويح  من قلوب  إملسلمني  وشعورمه  ذلإ  ل 

 اجه  يف  بعنوإن من,إلهورسلية يف  إجلزء  الاول من  رسالته لدلكتورإهوقد  درس عمل إصول إلفقه ابلفينومينولوجيا ,

ه  وذكل  بعد  إن  وسع 1384م إملوإفق  ل1960س نة   ,و  ابلغة  إلفرنس ية,إلتفسري حماوةل  يف  عمل إصول  إلفقه " 

هرسل فينومينولوجيته عىل  إلشلك  إذلي  إنهتت  إليه يف "  إزمة  إلعلوم الاوروبية و  إلفينومينولوجيا إلرتنس ندنسالية 

                                                           
 .420ص  ,إملرجع  نفسه- 1

 25ص   ,مصدر  سابق ,درإسات  فلسفية ,حسن  حنفي - 2
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ومينولوجيا فشملت  موضوعات إلوعي  إلتارخيي  و  الازمة  إلروحية للغرب و  إنعاكس  ذكل  عىل  علومه و  إلفين 1"

 .إلفويرابخية فقد  درس  هبا  عمل  إصول  إدلين

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 242ص   ,مرجع  سابق  ,بن  محمد  إلقريشفهد  1-

 

 

 

 

 

 



ناء  علم  الكالم  االسالمي  الفصل الثاني                                                                     حسن حنفي واعادة  ب  
 

82 
 

 

 خالصة               

حسن  حنفي  ومن خالل  مرشوعه إلهنضوي  إرإد  إذإ مد  جسور  إلوصال  بني  إملايض وإحلارض من  خالل     

إرإد  من  خاللها إلهنوض  ابجملمتع  إلعريب  دون إقصاء  ,الاس تفادة  من لك مهنام يف  مقاربة حتمل  توليفة  غربية  عربية 

ونلحظ  من  خالل   ,جتس يدإ  ملبدإ  الانفتاح  عىل  الاخر من  هجة  اثنية  ,و دون  رفض للوإفد إلغريب  ,هذإ  من  هجة 

ذلإ  إس تقى  من  بعض  إملصادر  إلغربية مقارابهتا حول   ,مكحور  تدور  رىح  إلعامل  حوهل  ابال نسانهذإ  إهامتم حنفي  

  فينومينولوجيتهإ  إفاد  من  هورسل يف  فامي  خيص رفضه  لالهوت  وكذ,فويرابخ   ل ثر  تقفيةهذإ  الاخري  عىل  غرإر 

حيث إنه صبغ لك ما   ,منه  يف  درإسة  إلفرق  إلالكمية وبىن  إوإرص  إلشعور مع  مبادهئا    لبناء  جرس  شعوري إفاد

وكذإ س بينوزإ    بصبغة  إسالمية  حمض  تمن  عن  دعوته  إمللحة  لعدم   إلسابقنيإس تقاه  من  هذين  إلفيلسوفني  

ودعى  يف س ياق ذي  صةل  إىل  رضورة  ربط  إلفكر  ابلوإقع ليك   ,إليت  تبلورت  فهيا  إفاكران صاللتنالتخيل  عن  إ

و  إعاب  عىل  عمل  إلالكم  إلتقليدي  دعوته  إىل  إلقعود  عن  إدلنيا  ورجاء  الاخرة  إذ  يؤكد   ,حنقق  إجملد  إملنشود 

هجة  إن إلرهان  إليوم  هو  تعمري  الارض وهذإ  ال  يتناىف  مع  ما  جاء  به  إلقرإن  يف  كتبه و  بعبارإت  شديدة  إلل 

عىل  إعتبار  إن  الانسان  هو    ,إلعقل  و  إلبناء ل عاملإلكرمي  وال  إلس نة  إلنبوية  بل  ابلعكس  هناك دعوة رصحية  

إلالكم  و جعهل  يتناسب  و  إلعلوم  الانسانية   وإر  عملخليفة  هللا  يف  الارض   ومن  خالل  هذإ  دعا  إىل جتديد  إس

 ‘.و  إلس ياسة  وتغيري  أ ي  عمل حس به  يبدإ من  إللغة  إلهنا حامةل  لوإء  تطوره  الاجامتعو   إحلديثة  كعمل  إلنفس
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 مقاربة  نقدية الفصل الثالث 

 تمهيد*

 رباخ في قراءة يالنسان  عند فواهميةا –1

 لسينغ 

 تاريخية  االديان  –   2

 التطابق  الموجود _ الثالث المبحث    _3

 رباخ  العلمانيون والقران الكريميبين  فو  
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 ; متهيد     

إلالهوت سعت  إىل  الاعالء  من    وطا ةمما ال  شك فيه  إن خمتلف  إلنظرايت  إليت  صيغت  يف  سبيل  حترير  الانسان من  

شان  هذإ 

إانرة  مناطق  إلظلمة إليت  قبع  فهيا  الانسان وحيكت  من  قبيل  هذإ  كام  ذكران إنفا  عديد الاطروحات    ابل حرىإو     ,الاخري 

من  بيهنا  نظرية  إلتطور  دلى لس نج  و إلنقد  إلتارخيي  عند  س بينوزإ ومن  مه  عىل  شالكهتم    إلشا نإليت  تصب  يف  هذإ  

نسانرنيس  لك هذه  إجلهود  تصب  بلورة  مفهوم جديد  إء  من  إلتيار  الاملاين  إو  إلفرو  يف  خضم  هذإ  إلعرص وإعادة   لال 

يه  إليت  توجه  سلوكه  وليست  إلعناية  الالهية  إو  إلفضل  الالهيي    إل خريةالاعتبار  مللكته  إلعقلية عىل  إعتبار  إن  هذه  

إىل  مرحةل  الاجنيل  إجلديد  إذلي يمتزي  ابلنضج إلعقيل  الانساين  أ ي    كام  يقر  فولتري ومن  هنا  جيمع  هؤالء  عىل إلوصول

هذإ  إلطرح  يف  كونه  يسعى     رإهنيهمرحةل  الانس نة  إدلينية  بعد  إن  اكنت  من  قبيل  إلالهوت   حلقب  طويةل  وتظهر  

نسان  يقبع  يف  هامش  إحلياة و  إذلي  خضع  لعقود  إىل  إعامر  الارض  و  إلقضاء  عىل  إلقوى  الارتاكس ية  إليت  جعلت  الا

من  هلم  سلطة إلقرإر  عليه و  إذلين  خدمهتم إلعناية  الالهية  يف  إساكته وعىل  هذإ  الاساس  فامي  تمتثل  خمتلف  هذه   لتا ليب

شادةإلنظرايت  وهل  إحظي  إدلور  إذلي  لعبه   يف  ظل  سطوة اب 
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 عند  فويرابخ  يف  قرإءة  لس نجالانسان أ مهية       : إملبحث  الاول  

 _فكرة إلتطور  عند *لس نج ومرإحلها 

خالل  كتابه   الاخري من إليت  صاغها  هذإو  ,لس نج  إمنا  تعود  يف  الاصل  إىل نظرية إلتطور إلبرشية *إن فكرة  إلتطور   دلى 

تطور  إدلروينية يه  إلفكرة  إليت توإزي نظرايت  إخرى  يف  إلتطور  من  قبيل  نظرية  إل ,إلشهري  "  تربية  إجلنس  إلبرشي  "  

  رسطو" يفوإصل  لك  نظرية  للتطور  همام  اكنت  اكن  قد  إشار  إلهيا  "إ,إو نظرية  إلتطور  إلفكري  دلى  كونت  إوغست 

عود  إلفضل وهذه  يه  إصل  إلفكرة إلتطورية و ي,إن  إلاكئن  إحلي  يكون  إكرث  رقيا لكام  صعد  يف  سمل  إلعضوية  ; قوهل

 ث (  وقام بتطوير إجلنس إلبرشي ذي إملرإحل  ثال1871يف  إبدإع   هذه  إلفكرة ولفظها  معا مث  جاء  لس نج ) ل رسطو

و  إلرتبية  يف  هذه  إملرحةل تعمتد  عىل  إجلزإء  إحليس عقااب  اكن  إو  ,إلعهد  إلقدمي إدلين  إلهيودي ويه  مرحةل   : "مرحةل إلطفوةل

خبلود  إلنفس ووجود  إحلياة  بعد  إملوت و  عىل  الاميان    اكال ميان,الن إلبرشية  غري  قادرة  عىل  إدرإك  الامور  إجملردة ; ثوإاب

هذه  إملرحةل  الاوىل   يف»إلعقل رش الن  هذإ  يتطلب  ظهور    ل نهخري و  جتنب  إلرش    ل نهري  ابلقمي  ذإهتا وعىل  فعل  إخل

 1" يف  إلعهد  إلقدمي  من  إدلين  إلهيودي اكن  إجلزإء  حس يا ل نهال  يقدر  الانسان  إستيعاب الاش ياء    إلغيبية  اكلويح  

ويف  هذه  إملرحةل  ترتك  إلرتبية إجلزإءإت  إدلنيوية إحلس ية  ,و  إدلين  إملس يحي ,إجلديد  ويه مرحةل إلعهد إلش باب:"مرحةل إلصبا 

عادةويف  هذه  إملرحةل  يقوم  إلعقل , خرويةالا إجلزإءإتو  تستبدل  ,إليت  اكنت متبعة  يف  مرحةل  إلطفوةل  تفسري  إلعقائد     اب 

 2إحليس  ابلتجرييب "خروي أ ي إستبدإل  لس نج إستبدإل  إجلزإء  إدلنيوي  ابل  

إلعقل  من  يه  مرحةل  الاجنيل  الابدي فيه  يتجىل دين  خرى إمسىأ   ىل مرحةلإ   إلعهد إجلديدو أ  إلش باب  لس نج من مرحةلينتقل 

 خالل

جنيل  الابدي دين  الا,دين إملس تقبل ,(----إلتنوير ) فلسفةصاغته  ودين إلعقل إذليبدي إل  ويه مرحةل"الاجنيل "– إملرحةل إلثالثة"

 لعقل  إ هذه  إملرحةل  ينكشف   يف»ابلعقل إذلي  يبدو  يف  إلعرص  إلثالث من  تطور  إجلنس  إلبرشي ' وهنا  يتحد  إلويح  

                                                           
 28مرجع  سابق  ص ,مهنج  حسن  حنفي ,فهد  بن  محمد  إلقريش  - 1
 28ص ,إملرجع  نفسه   - 2
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نسان ومن خالل  هذإ  ميحي  إلتعارض  إذلي  اكن  قامئا  بني  إحليس و  إجملرد إخليال  و   ويكتشف إلويح وحقائقه من خالهل لال 

 1إلعقل فاصبح  الانسان  من  خالل  هذه  إملعادةل  ينشد  إخلري  من  إجل إخلري بعد  إن  إمتد  إخللود "

ه  ال  حتتاج ويرمفرحةل  إلنضج  إلعقيل  هاتومن هنا يطلق لس نج إلعنان لدلين هو دين جديد دين  من   مثلام  فعل فالسفة  إلتن

يل الابدي ال مسا جد مفرحةل  الاجن إو   شعائر  إو كنائسإو   خاللها  ومن منظورها  لوصااي إلهية وال  وصااي  إلنيب  إلبرشية

 إخر  تتغري من  عرص

ة الافاكر  إلكنيسة حيث  إس تقى  من  خالل هذه  الاخري  ل ابءإطالعه  عن  قرإءإته تمن عن  إجلنس إلبرشي إن قرإءة لس نج لتطور

 إليت  عرب  عهنا عن  إلتطور الانساين 

 ب إىلينتسبمن  ةخاص ةإلكنيس ل ابء ةسج لرتبيه إجلنس إلبرشي إىل قرإءته إملبكر ن تصور ل  يرجع"

وليس  ةإلهي ةلرتبي ةوبطيئ طويةل ةوطبقا الورويج يمت إخلالص بعملي لكمنت وإودجينيمثل  ةيف الاسكندري ةإملس يحي ةالافالطوني

إلبس يطة ودجيني إنه يف إلكتاب إملقدس ليكيف إلويح الالهيي مع قدرإت الانسان أ  عن طريق الاميان ابخمللص كام يرى  ةوإحد ةدفع

 2. " إرسإر خيوض فهيا إملتعمل ةهل يف حني إهنا تعرض يف صور ةإحلقائق مبارش  فتعرض

  الانسان إلبس يطة مع قدرإتيتكيف إلويح الالهيي  دفعة وإحدة بل جيب أ ن ال تمت تصور لس نجإلرتبية حسب 

 وض  فهيا و  تعرض  إحلقائق  مبارشة  هل ال  يف  صورة  إرسإر   غامضة  ابلنس بة  هل ال يس تطيع  فهمها  الا  من خالل  إخل

لعقل وحده كام حاول لة بناء إلفرد وال تمت إلرتبي ال عادة ةيه إلطريق ةفالرتبي ةابلرتبيلقد عرف إلقرن إلثامن عرش ابهامتماته "ويضيف 

 عند بيكون إلتجربة الاس تقرإئيةياكرتيني إو إدلعند دياكرت و  ةوالاس تنباطي ةإلعقلي ناهجهمب  إلسابع عرش إلقرن 

 وأ   نريد إملس ت الانسان إلعاقل إو إلفر  ةإىل الانسان ذإته من إجل إقام ةبوجه عام بل جتاوزت إلرتبي سكسونية الاجنلو  سةوإملدر 

 إلصاحل مك إملوإطن

والانسان من حيث هو وجود إنسان يح  ةبل إصبح الانسان لكه عقل وإرإد ةاكن إحلال يف فرنسا مل يعد إلعقل فقط مناط إلرتبي

 3"يف عالقته مع هللا ومع إلعامل عىل حد سوإء 

                                                           
 85ص,2006 ,2ط,بريوت ,دإر إلتنوير  للطباعةو  إلنرش  و  إلتوزيع  ,حسن  حنفي ,ت  ,لس نج تربية  إجلنس إلبرشي -1-

قد  فين  إملاين وهو  وان ,واكتب  مرسيح  ,وفيلسوف,برإونشفاجي ( اكتب1781فربإير  15مكيزن  إملانيا _1729يناير 22إفرإمي ليسينغ  )غوهتودل ; لس نج*

 إحد ممثيل  عرص  إلتنوير '

 77ص ,مرجع نفسه  ,لس نغ تربيه إجلنس إلبرشي  - 2 
 78ص ,إملرجع نفسه   - 3
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من  حيث    خصوصا  يف  إلقرن إلثامن عرش ويمت  من  خاللها   إعادة  بناء  إلفرد ال ملحوظاعرفت  إلرتبية  حسب لس نج تطورإ 

 ة  يف  إلعاملوبني  الاش ياء إملوجود  هللا منقسمة بنيإجلانب  إلعقيل  فقط  بل اكنسان مس تنري صاحب  إرإدة  عالقته  مزدوجة  

ن هذإ أ  يح ومتقدما حنو إلكامل معمتدإ عىل نفسه يف إلبحث عن إخلري ويف حتقيق إلتقدم حص  ةث عن إحلقيقيبني لس نج الانسان ابح

ذلين يريدون إو مرإت مما يدفع الانسان إىل إلياس كام هو إحلال دلى إلطوابوين وإحلاملني إ ةمر  ابليا سإلتقدم بطيء وقد يصاب 

 ةلوقت وإملثابر ابولكن  ةإلبرشي يعةال ميكن تغيري إلطب  ةإلهنائي لوصول إىل إملرحةلإلوصول إىل إلكامل مبارشه دون إن يصربوإ حىت إ

 إلبطيءإلتقدم  ةإجلنس إلبرشي إىل فكر  ةإلكربى ويعود لس نج ابس مترإر يف تربي ةإمام إلتقدم وحتقيق إلغاي إلعقباتليل لك ذ ميكن ت

إملزيفة   إخلوإرقل  إحلقيقة  حبريته  وإرإدته من خالل  رفض س بالانسان  إكتشاف  ضة وعىل تبدو غام ةالالهي ةفالطرق إلعناي

  ; حيث  يقول

ماكنياهتاوإعية  بذإهتا  متاما و  ،إحلارضوقد   ختلصت من مايس  نسانية إملس تقبلإ  تصور  إحلايل والانسان تغيري  ذنإ  فباال ماكن "  اب 

نظم  تا ملية خترج    ل هنامنه  لسعادهتا لك  إخلربإت  إملمكنة '  ذلكل  رفض  لس نج نظم  إلرهبنة    تا خذو , تعمل مصادر  غىن  إلعامل,

 1وترفعه  إىل  إقىص  حد ",ويفضل  إلهرطقة إليت  تربز  من  خضم  إملوقف  الانساين ,عن  نطاق  إلوإقعة  الانسانية 

 يفإن حيقق حلمه ابلبلوغ الانسان إلاكمل معمتدإ عىل نفسه  حول الانسان يتضح إنه يريد منه لس نجومن خالل عرض تصور 

 ة متاهويناضل وال يقع يف لليا سن يستسمل أ  ب ه عرإقيل الا إنه ال جيإلبحث عن إي يشء يريده من إخلريإت ويف هذإ قد توإهج

لك  ليلذإلكربى وأاكد عىل وجوب ت ةجل حتقيق إلغايأ  ومن  ةإحالمه إىل حني إخر وحث إلبرش عىل إملثابر  وتا جيلالاغرتإب 

للوإقعة  الانسانية     كد  رفضه  للك  ما  ال  ميت  بصةلأ  ة و الالهي ةوإملصاعب دون إنتظار ما اكن قدميا مسلام به وهو إلعناي إلعقبات

 , اكلرهبنة  مثال

يف كتابه  هنجه روسو  إذلي سار عىل نفسه خالقية إل مرإل   ويقصد إلرتبيةإلرتبية من إلطفوةل  عىلنه يركز أ  ومعروف عىل لس نج 

نسانإميل  إو  تربية  إلطفل  من  إملهد  إىل  إلرشد  يف مقاربة حتمل  دالةل  إصالحية  هنضوية    ذإ  الاخريه حيث  يقول   لال 

وهتم تمنو  ق ومع  منو ‘ ابل خرينقلت حاجهتم  لالس تعانة  ,مبزيد من إلعون و إلعمل  با نفسهم يقوموإن أ  "مفىت إس تطاع الاطفال  

 لفرد'إذ  يبدإ اة  إلفرد حياة  إمعرفهتم  حبيث يكونون  قادرين عىل إس تخدإم  قوإمه وتوجهيها 'وهبذإ  تبدإ  و بصورة  دقيقة حي
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ذكل  إحلني  و إلشقاء 'ويكون من  إحملمت إن  نعتربه  منذ أ  عىل إلشعور ابلسعادة  ابلتايل قادرإ( ويكون --------ذن وعيه ذلإته )أ  عند 

 1اكئنا  إخالقيا "

ة  مهنا  الامر ال يس توعب الامور  خاصة  إدليني ل نهىل إلرعاية إلتامة إ  من حياته حباجة  إملرإحل إملبكرةهذإ عين إن إلطفل يف 

 مور  إلويح  الايف مرحةل  إلنضج أ  من  يشءنفسه    يقاس  عىل  إلعقل  إلبرشي فال  جيب إن  يلقن 

لقضاء  عىل  إ ىل  إحلقيقة  و إ  إلوصول   جلأ  إلثامن عرش من يف إلقرن  ابل إملس تنريينمه إملوضوعات إليت شغلت أ  إلرتبية من بني 

 يطلب  غري  إلتعمل و  إلتقدم  حنو  إخلري   للسعادة الحبمك  إن  إلاكئن  إلبرشي  توإق  ,إجلهل ونيل  إلسعادة 

إملس تقبل نسانية يف إال  ابلعامل حىت تكمتل  وعهيا بذإهتا ووعهيا يقودها تدرجييا إخلالق والانسانية عارية متاما من يد  يا خذ لس نج"_ 

 2(يوجه  لس نج الانسانية  حنو  إملعرفة و  إلسعادة  عن  طريق تربية  إلويح  لها  تربية  معلية "----)و حتقق طبيعهتا وغايهتا 

يعمل  إن  لها  دورإ  ابلغا  يف    ل نه  ة  وضعها  هللا  فهيم  من  قبل ىل إلرتبية عارية من أ ي  قمي  مس بقإ  الانسانية  لس نجيقود 

دإخل  إجملمتع  و  هذإ ما  حتقق  فعال  يف  بدله  الام  إملانيا فالرتبية  حس به    تا طرهتقومي  و  تعديل  سلوك  إلفرد  يف شلك  نظم  

ليست  معطى  جاهز  إو  فطري  إمنا  خيضع  للتلقني  و  إلتعلمي حسب  إلسن  و  إلكفاءة  فال  يعقل  مثال  تعلمي  طفل  يف  

هابلرضورة  لن  يس توعب  ل نهسن  إلعارشة  تعالمي إلويح  الالهيي 
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سعى  إىل ت  يؤكد لس نج  يف  كتابه تربية  إجلنس  إلبرشي  إن الاخالق ورمغ  إختالف  مبادهئا  بني  إلناس  الا إهنا  وإحدة 

 صالح  إلفرد  ومن  مثة  إجملمتع ونظرإ  لشموليهتا  بىن  علهيا  هذإ  الاخري  تصورإته 

 1إملعمورة وال  توجد عنرص  بعينه  قادر  عىل إلتقدم  و  عنرص إخر  متخلف  بطبعه" وإحدة ابلنس بة للك ساكن  فال خالقية

  لكنا غري  إلبعض  منا  عىل  إلبعض  الاخر  فلو  اكنت  هذه  الاخرية  فطرية  من  هللاأ ن إلرتبية يه أ ساس تفوق لس نج  يتصور

بيعة  بل  يه  وال  من  إلط  الاهلإ  فالرتبية  ليست  هبة  من  ذكل  متساوين  يف  إلقدرإت  إلعقلية و  إلفكرية ومن  خالل  هذ

 'وإحدة  عرب  لك  إحناء  إلعامل  ويه  متاحة  للجميع فال خالق ,ويف  أ ي  ماكن ,نظام  يمت  تلقينه يف  أ ي  وقت 

ىل حضور وعي إملتعمل  سايس  يف  هذه  إتتحقق  إلغاية  من  إملعارف  إملقدمة  و  عامل إلسن  إمر  اكمال  حىتإلرتبية أ مر حيتاج إ 

ذه  إلفكرة إىل  إملعادةل حيث  يرفض  لس نج رفضا قاطعا  تلقني  إلطفل حقائق  ال  يقدر  عىل  إدرإكها  وال  إستيعاهبا  وتنمتي ه

   إملس هتل  إملرحةل  الاوىل من  مرإحل  تطور  إجلنس  إلبرشي إملشار  إلهيا  يف

فيا  مل  يبلغ بعد قدرإ  اك ل نهعطاؤه وحيا  يتضمن إحلقائق  إليت ال  ميكن لعقهل  إن  يدركها  إ   إخلطا  كام يقول لس نج لك  إخلطا  "مفن 

إكرث  من  يريد  به  إلتبايه  عىل  حسابه  ,ذكل  إملريب إملغرور إذلي  حيمل  إلطفل ما  ال  طاقة هل  بهمن  إلمنو والا لاكن  مثل 

إعطاء  إلطفل تكوينا  رإخسا '  و  مرحةل  إلطفوةل هذه  تمتزي  ابالنتقال من  تعدد  الالهة إىل  إلتوحيد  و  يكفيه إميانه  بعقيدة 

 2تصور  هللا  إلوإحد "

إلبرشية  قاطبة يه  إليوم  يف  مرحةل  إلطفوةل  ابلنس بة  لدلين إليت مل يتبلور   خالل  ما  تقدم  يريد  لس نج  إن  يوحض إن من 

  فهيا الادرإك  إلعقيل  بعد ذلإ  ال  جيب  إن  نترسع  يف  تلقني إلتعالمي  إدلينية للناس  قبل  إن  تتكون  دلهيم  إس تعدإدإت  عقلية

حفوإه و  إملرإحل  إليت  ذكرها  لس نج  يف  كتابه  تربية  إجلنس  إلبرشي  قريبة  من تكل  إليت  و ضعها  إوغست  كونت   ال درإك

_ إملرحةل  إمليتافزييقية و   إملرحةل إلوضعية  إلالهوتيةمرإحل يه إملرحةل   با ربعةالانسانية  مرت   من  خالل إن إجملمتعات
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ليت  تتجاوز ما  هو  إذ   إهنم ابلغو  يف  تصوير  مضامني الاهل إلغيبية إ ,مباالته  هبم د لالهوتيني وعدم عرف لس نج ابنتقاده إلشدي

ذلي  سار  الامر  إذلي  دعاه  إىل  إكتشاف  الانسان  إلاكمن ورإء الاهل  إذلي  يصورونه هو  الامر  نفسه إ,عقيل إنساين  

 '  نسان  هو  الاهل إلاكمن  يف  إلطبيعة  و ما  دوهنام  ما  هو  الا  ومهعليه  فويرابخ  بعده يف  إعالنه  إن  الا

وابلتايل  يكون   ,إملوضوعات  كامال هو  هللا وهو أ ناكر إلعناية الالهية ل ن أ عظم إلتقليديني "ومل يبال لس نج ابعرتإض إلالهوتيني 

زنيه  إلعقيل وصل  درجة  إكتشاف  إحلقائق  الانسانية إلعامة هللا هو  إذلإت  و  إملوضوع  يف  إن   وإحد 'ولكن يبدو  إن  إلت

مما دفع  فويرابخ فامي   بعد  إىل  إنزإل  حقائق  إملثالية إىل  عامل  ,مثل وحدة  إذلإت  و  إملوضوع وتركها  عىل مس توى  إلتالية ,

  1وحتويلها  إىل   حقائق  إنسانية هبا  دم  وحلم  و  تنفس  و  حياة ",إلوإقع 

ميكنه  الاعامتد عىل   نسانإال  ن  أ  كثريإ  معلنا يف  إملقابل   إلالهوتيونناية  الالهية  إليت  إمن  هبا  يوحض  لس نج هنا  إناكره للع  

ن  خالل  إنه  نفسه كونه  مسؤوال  عن  ترصفاته  من  خالل  إنه  منح  عقال  و  مضريإ إلفكرة  نفسها  صاغها  فويرابخ  بعده  م

يفكر  الا  يف  ال    جنلز وهللا  حس هبم  اكمل  و  إلاكملأ  إنزل إحلقائق  إملثالية إىل  ساحة  إلوإقع  و  إلطبيعة  إحلس ية  بتعبري  

و وبعده  بلورها  إلاكمل وال  يفكر  يف  إلنقص  إبدإ  الن  يف  هذإ  تشكيك  يف  تزنهيه ويه  إلفكرة  إليت  صاغها قبل  هذإ إرسط

ال يفيفكر   يون  و  الاقتصاديون فالنبيل الإلتنويريون ومعل  هبا  إلس ياس   ال يف و  صاحب  رإس إملال   ال  يفك ذإته إ   هلرأ سامر إ 

تري  إلرإفض  كام  ويؤكد  إلفيلسوف  الاخر  وإذلي  هو  من  رعيل لس نج  من  إجلهة  إلتنويرية  إلفرنس ية  وهو  فول ,ابلرضورة 

 .إلتحريف دمه  حافظة  للكتاب  إملقدس  من إملس يحيون يف  معتقرة إلعناية  الالهية إليت يرإها متاما  لفك

فالفضل  ,الالهية إلطبيعة 'كذكل ينكر فولتري "إلفضل الالهيي "وهو صورة خمففة  للعناية غاية  ابلعناية الالهية ويستبدل فولتري"  

 .2"–عند  اكجيتان  ويعطي إدلوإء, إلتكويينالالهيي  يعطي  إلصحة عند  توما 
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يس  الاملاين إذلي  إلتنويري  إلفرنذن  إلعناية  الالهية  مستبدال  إايها ابلطبيعة  هذإ  سريإ  عىل  نفس  إلهنج  إ  يرفض  فولتري  

عادة  إلنظر  يف  من  خالل  عرص  إلتنوير  ظهرت  بوإدر  الاصالح وإ إلطبيعة  عىل  إملثاليات  إلغييب ,يدعوإ  إىل  س يادة  إلعقل

دلين  و  إخلالق اب يه حقائق  خاصة ,الامور  إليت  اكنت  وإىل  وقت  غري  بعيد  تعترب  حقائق  قامئة  بذإهتا  ال  ميكن  تغيريها 

ر  ببساطة  وغريها  من  الامور  إليت  تنضوي  حتت  هذين  إملسميني وجاءت مرحةل إلعقل إذلي  من  خالهل  يمت  إدرإك  الامو 

عليه  س بينوزإ    هللا  إلوإحد  و خلود  إلنفس  وغريها     إو  ما  سامه  لس نج مرحةل الاجنيل  إجلديد وهو  ما  إطلق ويرس كتصور

 لفظة إدلين  إلشامل إذلي  يمت  إدرإكه  ابلنور  إلفطري

يقول ,فقد  اكن  هذإ  إلتنوير  هو  إلغاية إليت  سعى  إلهيا  إلويح ," وهذه  إملرحةل متثل  إلغاية  إلقصوى من   إلرتبية الانسانية 

حيث  إصبحت  –تعود إلاكف  عىل  إس تخدإم  إلعقل -إعين  إنه لقد إصبح  دلى  هذإ  إجلزء من  إجلنس  إلبرشي  : لس نج

بوإعث  إلسلوك إخللقي  إكرث  نبال وإكرث  كرإمة  من بوإعث  الاالم و  إجلزإءإت إدلنيوية إليت اكنت  حىت  الان   يه   إلعنرص  

يكون  حرإ  كرميا سعيدإ  مثل   وجبانب إحللوى   و  إللعب ظهرت  إلرغبة   إلناش ئة يف  إن ,إملوجه للسلوك 'إصبح  إلطفل  صبيا 

 1يقينا  عرص  "  الاجنيل إجلديد  إخلادل "  إذلي  وعدان  هبا حىت يف إلكتب  الاولية للعهد إجلديد" س يا تينا---إخوته  إلكبار 

ىل حتقيقها فكرة  الاجنيل إجلديد    ىل إدلين إملس يحية  إلتارخيية  أ جل  الانتقال  من  إلتنوير من لك فالسفةيسعى إ  إلشامل إ 

وإعطاهئا  طابعا  شامال أ ي  حتويلها  إىل  دين  شامل  يقوم  particularismeإخلاص  هذإ إلطابعإلفالسفة  إلقضاة عىل   حاول»

الاوىل  ,بني  إملس يحية إلتارخيية  و  إدلين  إلشامل ,عىل إلعقل ' ذلكل  يفرق  فولتري كام  فعل  س بينوزإ  و  اكنط من  قبل 

 2و إلثانية دين  يقوم عىل  إلعقل  و  إلنقل  معا" ,وليدة  ظروف  اترخيية معينة  ال  إثر  فهيا  للنقل إو  إلعقل 

  إلنقل  مقابل  لدلين  إلشامل  إملبين  عىل  إلعقل  كام  إلتا سيسمن  خالل  لك  هذإ  يتضح  سعي  فالسفة  إلتنوير  إملمتثل  يف 

   .الانتقادإت  إملوهجة ما  اكن  سائدإ إملس يحية  إلتارخيية  إليت  اكنت  نتيجة  ظروف  اترخيية  ومل  تعرتف  ال  ابلعقل  وال  ابلنقل

  .معومالنظرية إلتطور 
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إليت    نفس  إلنظرية النتقادإت  الذعة مست  الاسس تبنوإتعرضت  نظرية  إلتطور  ابلنس بة  للس نج ولفالسفة  الاخرين     

 أ ي  الانسان  ابحليوإن ابل دىنبنيت  علهيا  هذه  الاخرية من  خالل  إهنا ش هبت الاعىل  

الاصلح  يف  فلسفة إلقوة  و  إلبطش و  إلتخريب و  إدلمار  و   "وقد نتج عن  هذه  إلنظرية  مببادهئا يف تنازع  إلبقاء  و  بقاء 

سفك إدلماء  كام  يه  إحلال  عند نيتشه'  كام  إهنا  جعلت  من  الانسان  حيوإان كسائر  إحليوإانت  حتمكه إلغرإئز وتس يطر  عليه  

إحضا  جليا وقد  ظهر  هذإ  و ,عندمه مادة  خالصة  ال  روح فهيا  فاال نسان,انفية  عليه  إلنفخة  الالهية ,ويوهجه  إجلنس ,إلشهوة 

" إذلي جعل  إدلين  و  الارسة من نتاج  إجملمتع ' وإتت  عىل  إدلين مفحقت  قدإس ته وما  هل  ك ميدور عند"فرويد" و"ماركس"و 

 1من  ماكنة وتقدير  يف  نفوس  إلناس "

  إهنم    الإ   إلالهوتهتم  الاعالء من  شان  الانسان  إذلي إختفى  حتت  غطاء  وقع  إلتطوريون  يف  مفارقة من  خالل  إرإد 

د  بل  تعدت  إىل  ويف  إملقابل  حطو  من  قميته  وجعلوه مبثابة  حيوإن سائر  ورإء  شهوإته ومل  تنهتيي الانتقادإت عند  هذإ  إحل

لعبثية يف  ودل  من  قبيل  إلصدفة  ومن  هنا  ظهرت  فكرة  إ كون  الانسان  عندمه  إلصبح بال  غاية  وال  هدف  فهو  إصال 

ونتيجة  هذإ  إلوجود وظهرت  فكرة  إلقلق  فال  إميان يسكن جرإهحم  إثناء  الامل  وهيدإ  من  روعهم  وقت  إملصائب  حيث  جند

 هذه  إلنظرايتورواب إلناجت  عن  الاكتئاب إلنفيس  إذلي  وجلدته  أ  لنس بة  الانتحار  يف    رتفاعاإ

 ىل معل إلطبيعة وحدها بناء عىلإ  تطورها إل حياء و وجود إذلين أ رجعوإ  إملاديني إلتطورينيي أ  إحلياة يف ر  لنشا ةن إلتفسري إ  "

 2إناكر إخلالق إملدبر   لشان  إلكون " وإوقعهم يف,ساس قوإنيهنا إليت تسري بال غاية وال هدفأ  وعىل  و إلرضورةأ  إلصدفة 

 

من خالل  هذإ  يتضح  إن عيوب  إلنظرية  إلتطورية  و  إليت  طفت  نتاجئها  إلوخمية إىل  إلسطح  تس تدعي  ابلرضورة إعادة  

إلنظر  فهيا ويف  الاسس  إليت  كونهتا  من  خالل  إهنا  إرضت  ابال نسان  و  بكيانه  إكرث  مما  نفعته لتكون  فكرة الانسان  

 دعون الامسى حقيقية   كام  ي

 حسن حنفي  لودفيغ فويرابخ
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 ميكن إن يتلخص إلفهم _"1

 فيوريباخر الاسايس لدلين عند

 يف إن الانرثوبولويج هو رس  

 إلالهوت إن جوهر  حقيقة

 وحقيقه إدلين ومعناها 

 هو إجلوهر  إلعميقةإلباطين 

 "الانساين

 إدلين. . أ صلإنظر. فويرابخ)

 (10ص 

 فيورابخ  أ نرثوبولوجياالا "-

 جتعل من إلشعور إساس إدلين هنا قبل فلسفه

 هو فاال نسان إدلينيةيورابغ  

  .تاكمل إحلوإس وإملشاعر 

 ذإ اكنت إحلوإسإ  و 

  ةإساس الادرإك وإملعرف 

 وإلشعور  ةإلنظري

 وإلتحليل إلهنايئ .إساس إدلين

 "رابخ مصطلح يلدلين يعود إىل مصدر س يكولويج وهو ما يطلق عليه فو 

 ة"   "إلشعور ابلتبعي

 

 عبد إحللمي عطية. )إمحد 

 يف فلسفة  فويرابخ   الانسان

 وتظهر فلسفة فويرابخ (211ص 

 إال نساينىل  إلشعور  إ  إدلينية إليت ترجع إدلين 

  فهيي ،غريهاابملقارنة مع  

ميانيةذإ اكنت بعض إملقدمات إ  و _1 لرمحن فقط ابمس هللا إ تبدأ  ة إلقدمي ةإال 

 إلرحمي 

ننا   ةابمس الام نبدأ   فا 

 فاهلل و 

 "وإحد بنص إلقرإن وهجان ليشءة الام

 ( 30ص 1مج إىل إلثورة من إلعقيدة; )إنظر

ذإ هو عمل وضعي يدرس ما هو اكئن وهو إلقرإن كتاب إ  عمل إلالكم "-

 حمسوس و

 ملموس وخيرج من هذإ

 الالتباس الاول اللتباس 

 اثين وهو إن هذإ إلالكم هل هو الكم هللا ابعتبار  

 مصدر إلويح إو الكم 

 إنسان ابعتباره متلقي 

 إلويح وقارئه بصوته 

رإدتهفامهه بعقهل مدركه بتجربته حمققه   إلالكم  اب 

 الاول ال ميكننا معرفته

 معرفه مبارشه الا من خالل إلالكم إلثاين وابلتايل 

 يكون الكم الانسان حديثا عن الكم هللا يف عقهل 

 "وقلبه وبلسانه وصوته

 إملصدر نفسه .)إنظر 

 (54ص

 وليس إلالكم كصفه "-

 ذلإت مشخصه بل ك 

 س "موضوع موجود ابلفعل يف إلويح إي يف معطي اترخيي مدون وملمو 

 (55نفسه ص  )إملصدر
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 ي هربرت س بنرس أ  تتفق مع ر 

 إذلي 

  إذلي»ابلشعور »يعرف إدلين 

 حني نتخيل   حيدث لنا

 جمال   نفس نا يفأ  

 الارسإرابلغموض و ميلء

 )إمحد عبد إحللمي   

 الانسان يف فلسفة  – عطية

 (223فويرابخ ص

 

 

 

 

 

 

 

وليس  . الاخالق من  الانسان وفويرابخ  هنا  مثلام هو  يف  لك  فلسفته يريد  إن  يش تق-

مركزها   أ نرثوبولويجإنه  يريد  إن  تكون إخالقه  إخالقا .الانسان من  إلقوإعد  الاخالقية 

 الانسان"

 (225ص إملرجع نفسه) 

  فويرابخ إخذ"حياول 

 عن هللا و إلنصوص إلقدمية

 عادة حتليلها إ   

 الانساين لهذه   عن إملضموننفس يا وجوداي ليكشف  حتليال 

 )حسن حنفي إلنصوص "

  وحذإ حذوه فسار حسن حنفي عىل خطى فريابخ

 وملا شعر ابلقدة إلقذة

 بوقع حافر عىل حافر  

 عليه تا ثريهن إ  يرخب و 

 صبح ظاهرإ للعيان أ   

 فعل مع هو رس من قبل ولكن بعد حاول إناكر ذكل كام

 فوإت الاوإن الن كتابه من إلعقيده إىل إلثوره  

 تا ثريشاهد عىل مدى 

 فيوري ابخا عليه يقول  

 حس نا حنفي هل إلصفات 

 الاهيه إم إنسانيه وهل

 نظريه إذلإت  

 وإلصفات والافعال لكها 

يف الانسان وبتعبري معارص هل الالهيات  ةيف هللا إم نظري ةنظري

 . )فهد بن  محمد إلقريش ? يات مقلوبةالانسان 

 270ص .مهنج حسن حنفي 

 خ يرابفو حاول حسن حنفي تطبيق ما تعلمه من 

 يشه تطبيقا اكمال عىل ن و 

 مستبدال به  هإله

 ومسي  . الانسان إلاكمل

  ة"إىل إلثور ةمن إلعقيد"إجلزء إلثاين من كتابه 

ومن  ةالانتقال من إدلين إىل إلفلسف غلبذكل تعمل حسن إحلنفي من هي

إىل فيورابخ  ةوال تعين إلعود ةإىل إلطبيع ةخ الانتقال من إلفلسفيرابو ف

 إذلي  بل يعين هبا نوع من إليسار إدليين .عنده إلغاء للموقف إملاركيس

  ةإعاد تفسري إملس يحي
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 (407ص,درإسات فلسفية  ,

 

 

 

 

 وراي مبهنج ث إتفسري 

 ويف ذكل .إلنص إملبارش

  "حياول يقول هنا

 تفسري إدلين"تريز 

 وحتليل  . إجملمتعهللا هو ---تفسري ثوراي  

 çإلوإقع الاجامتعي هو

 "إلالهوت إلوحيد إملمكن 

 

 

 (275)إملرجع نفسه ص

   

 داين إل   اترخيية :إلثاينإملبحث 

ن ينعتعرف لس نج ابحرتإمه لدلين و    نسانحاكم  مس بقة وأ   غرإئزأ فعال و هوإء و با نه جمرد أ   هذإ الاخري رفض إ  قد  ربط    و  ,لال 

سهابإلتارخي  ابدلين و  حتدث     تطور  يف حيث  إكد  إن  إملعجزإت إليت  حدثت  فامي  س بق سامهت ,عن اترخيية  الاداين   اب 

إلشعور    جدوإها  فيتطور إلشعور  الانساين إدليين  وينكر  لس نج إستبعاد  الاانجيل  للمعجزإت ونفورمه  مهنا  حيث  يؤكد 

 : حيث يقول الانساين 

توي  عىل  قصص  حت  ل هناو  إلنفور  مهنا  تطور  طويل  للشعور  الانساين إدليين وإن إناكر الاانجيل ميان ابملعجزإت خطوةإال  "اكن 

ران يف  إلقرن  مليئة ابملعجزإت  وهو إعتناق بوهجة  نظر  اترخيية وليس  من   حقنا  مطالبة إلقرن  الاول إن  يؤمن  بوهجة   نظ

 ومدرس ته  ويف إمشزئإزه من  هؤالء  semlerإلثامن  عرش و  هذإ  هو  سبب  عدإء  لس نج لالهويت إجلديد  زملر 

 تطور إلشعورمرحليا يف  إملعجزة دورإدت أ  رمياوس ' لقد و زملر  مثل بتعاد إملعجزإتإافظة عىل الاانجيل بعد إحمل إذلين يريدون

 1إلتوحيد " نساين وإسرتعت إنتباهه ' وكشفت لذلهن بعض جوإنب الا
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نسان  نساين  ويه  إليت  جعلت  الايف بلورة إلشعور إال  الاسطورة  إذلي تلعبهإلبارز  يظهر لس نج من خالل تصوره هذإ إدلور

كن  دون  الابقاء  لهيمت  بدلين  من  الاساس منتقدإ من  رفظوها من  إمثال  زملر  ورمياوس الهنم  إرإدو  إحملافظة  عىل  الاانجيل 

 عىل إملعجزإت 

و  إلتصورإت  و   لل فاكرمك اترخيي "دين  إملس يح  موجود  عىل  الاقل  يف  الاانجيل إملتقابةل  إما  إدلين إملس يحي  فهو  ترإ

 إلعقائد إليت  تعرب   عن  إملوإقف الانسانية للجامعة  إملس يحية  الاوىل موإقف  الامل و  إلفرح  و  إلهزمية  و  الاضطهاد  و  إخلوف

  1بل  إن  الاجنيل  إلرإبع  هو  إول  صورة لهذه  إملس يحية  إلتارخيية "

د  ترإمك  من  خالل  عرض  لس نج لمنوذج  إدلين  إملس يحي يؤكد  لس نج  اترخيية  الاداين  حيث  عرف  هذإ  الاخري  ابنه  جمر 

وىل يه  موإقف و  هذه  الاخرية  تعرب بشلك  وإحض  عن إملوإقف  الانسانية للجامعة  إملس يحية  الا عقائدهاترخيي وتصورإته  و   

 إلنقد   إلتارخيي  لدلين  من  منظور  ) ابروخ س بينوزإ( الت الانسان  تعرب  عن  لك    إنفعا

ديدة  يف  هذإ  عالاوإئل  إذلين  نظرو  لفلسفة  إدلين  إىل  جانب  اكنط  وليبينزت و إذلي قدم  إطروحات     يعترب  س بينوزإ  من

 إحلقل  إدليين  و إعطى  مقارابت حول  إلنقد  إلتارخيي خبصوص  إدلين 

 ,و  إليت إنهتت  يه  و  صاحهبا  كام  رإينا ," رمبا  اكنت  حماوالت  )إورايل  كوس تا ( يف  تقدمي  تفسري  اترخيي للكتاب  إملقدس 

من  إملرجعيات  إملهمة  إليت  تؤسس   ملا  س يقدم  علهيا   ,هناية  فضيعة حتت  إقثدإم  )  إملؤمنني  و  حامة  الاهوت و  هللا

أ ي  إلنقد  إلتارخيي للكتاب  إملقدس   و  ابملقابل  فان تقليال  من   دور  الاجتاه إلتحذيري  إذلي  نرى  إنه    ,بعد  س بينوزإ  فامي

مثل  إجتاها  حدإثواي  يف  هولندإ  )إلرإساملية( إنذإك  ودعوإت  إتباع  هذإ  الاجتاه  '  مثل  رضورة  إلبحث   إحلر  و  متثلهم  

 .2إتباعهم  إلبحث  إلطبيعي  و  إعالهئم   من  شان  إلزمين  حيال  الاهويت  "    الرتيابية الهوتية و

إ  نقده  لالهوت من  خالل  تصور  س بينوزإ   تتضح  جليا  معا مل  إلنقد  إلتارخيي لدلين  و  للكتاب  إملقدس  و  يوإصل  س بينوز 

 ملا  يمتزي  به  حس به  من  إرتيابية  و  إرتباطه  إميا  إرتباط ابلبعد  إلزمين  حيث  يبني
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و  قام بتطبيع الاهل أ ي  جلعهل  مساواي  للطبيعة  إو هو  إلطبيعة  إن  إهل    ,قا" س بينوزإ  ال  يفصل  بني   هللا  و  إلطبيعة  مطل

هلومل  تعد  ,س بينوزإ إنزل  من  علياءه   و  إندمج  يف  إلطبيعة  و  إصبح قريبا  من  الانسان  إية حرية  يف  فلسفة  س بينوزإ    لال 

 1لطبيعة و  هللا  عنده  عةل " ال  يس تطيع  تغيري  قوإنني  إلطبيعة النه  هو  إ ,النه 

فرق  عنده  بني  هللا  و  إلطبيعة   يبني  س بينوزإ  من  خالل  ما  تقدم  نظرته  إملادية  إلوضعية  و  إلطبيعية  لدلين  حيث  إنه ال

نزإل  هللا   من  علياءه وحد  من  حريته  النه  ال  قانون   الهنام  إصبحا  شيئا  وإحدإ  بعدما  دجمهام  حيث قام  هذإ   الاخري  اب 

يعلو  فوق  صوت و  قانون  إلطبيعة  والن  هللا  إصبح  من  قبيل  إلطبيعة  إو  ابل حرى  إل نرثوبولوجيا  فال  بد هل  إن  ميتثل  

لغة إذ خمت  من خالل هذإ  يش يد فويرابخ بس بينوزإ وحيتفي به حيث  إواله  إمهية  اب لها  النه  و  ببساطة  ال  يس تطيع  تغيريها

 به إجملدل  الاول  من "اترخي  إلفلسفة  إحلديثة "
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"فهو  إملؤسس إلفعيل  للفلسفة  إلتاملية  إحلديثة إليت  حددها  شلينج  و  إمكلها  هيجل  وميكن  إلتاكيد  إن  هممة  إس بينوزإ يف  

ويه  إلنظر  إلنقدي  يف  إمرإدلين والاهوت  وإلكتب  ,إلقرن  إلسابع  عرش  يه  نفس  هممة فويرابخ  يف  إلقرن  إلتاسع  عرش 

 .1لوحيد  إذلي قدم  لنا إلعنارص  الاساس ية لتطبيق  إملهنج  يف إمور الاهوت "فهو  إ,إملقدسة 

ال  ميكن  إن   تمكن إهمية  ورإهنية  فكر إس بينوزإ يف  كونه إول  من  قدم  معارضة  إجيابية لالهوت وإول  من  حدد  إن  إلعامل

ن  إجل  موإول  من قال ابللكية  إلطبيعية  ,الاغرإض   يكون  حمصةل إلاكئن  إلشخيص إذلي  يعمل  مبا  يتفق مع إلغاايت  و

 فلسفة  إدلين '

 يس يف  عمل  إلتارخي عين  الانسان  ابهامتم  وإشادة  كبريين  يف  عرص  إلتنوير عىل  إعتبار  إن  هذإ  الاخري إعترب  إحملور  الاسا

إىل  متركز حول  theoceantrismeلفضل  يف  تقوية  هذإ  إلقلب واكن  لها  إ  ,"اكن  الانسان  يف  فلسفة إلتنوير  حمور  إلتارخي 

واكن  هو  الانسان  إلشامل إلعاقل  إحلر 'صورة  إنسانية  عىل  الارض 'لكن  لسوء  إحلظ   anthropocentriame èالانسان 

منفصال  عن   الانسان    ,رسعان ما  حتول  هذإ  الانسان من  حيث  هو  كذكل إىل  إنسان  إورويب  إبيض  إو  مس يحي 

إلهيودي  إو  إملسمل  إو إلطبيعي واكن  إلوعي  الاورويب يقوم  عىل  إساس   ,غري  الاورويب  الاسود  الاصفر  إو  الامحر 

 .2عنرصي"

رإ  من  حإلتنوير حيث  إن  رىح إلتارخي  دإرت لصاحله و إصبح  إحيط  هبا  الانسان يف  فلسفة   لس نج  إملاكنة إليت يمثن 

لكن  ,سلوكه    الانسان  إلعاقل  إحلرإملتحمك  يف ,خالل  إلقلب  إجلوهري من  إلمتركز  حول  هللا إىل  إلمتركز  حول  الانسان 

إلقلب و     الاوروبيون  مضن  نطاق  هذإ  لس نج  ويف  الان  ذإته  يلعن  هذه  إملركزية  إو  ابالحرى إلعنرصية  إليت  مضهنا

ليت  ختتلف  إتوهجالقول  حبرية  الانسان وعقالنيته  صوب  الانسان  و  إلفرد  الاورويب  دون  غريه من  الاجناس  الاخرى  و  

ا  مل  يتقبهل  مر وهذإ  هذه  إلنظرة  الاحادية  صاغت إجتاها وإحدإ  ووحيدإ  للفك----عنه  ال  يف  إلفكر  بل  يف  لون  إلبرشة 

 إاي  الاجيابية  لفلسفة إلتنوير.وهييب     لس نج بلمز ,لس نج 
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وهو  إللقب  إذلي   la citouenيف  فلسفة  إلتنوير وإصبح  الانسان  هو  إملوإطن  la nation"وقد   ظهر  مفهوم  الامة 

 1ساب  إنسان إىل  جامعة  إحدى إبعاده الانسانية "  يطلق  عىل  لك  إنسان يشري  إىل  والئه لالمة  و  لالرض وإصبح  إنت 

ملوإطن  إ يؤكد  لس نج  هنا  وجمددإ إن  الانسان  إس تعاد  هيبته إملفقودة منذ  إمد حبيث إصبح يف  هذإ  إلعرص  ينعت بصفة 

ثل بعدإ  من  مجلاعة  ما  مي  إذلي  هل  حقوق وعليه  وإجبات وهو  ما يدل  عىل  إن  الانسان  هو  خليفة  وويل الامة وإنتسابه 

 إبعاده  الانسانية 

ا  قاهل  ميامتىه  إلطرح إذلي  قدمه  لس نج مع   لالنسان  صفات تليق  مباكنته  و  إليت  اكنت  ممحوقة  يف  عصور  إلظالم 

لقدمي  إحلامل إ قبل  الاهوت فيورابخ متاما  من  خالل  إبرإز مالمح  إلزنعة  الانسانية يف  إدلين  و  إليت  لطاملا إخفيت  من  

 للميتافزييقا  و للخوإرق  إلغيبية و  إليت  إمضرت  إجلانب  الانساين

"دين  إملس يح هو  إدلين  إذلي  عرفه  ومارسه إملس يح  و  إذلي  من  إجهل وجد  إدلين   أ ي  لتحقيق  مقاصد  إنسانية  حبته

و  إذلي  جيب  عىل لك   إنسان ابلرضورة لكام  اكن  إشد  رغبة   ,نفسه  ابعتباره  إنساان وإلذلي  يشارك  فيه  لك  إنسان  معه 

 2إجعااب "   يف  إن   يشارك معه اكن  ما  يصف  به  إملس يح  من   حيث  هو  جمرد إنساان إكرث  إاثرة  و

ملس يح  إيوحض  لس نج وعىل  غرإر  إلطرح  إلفويرابيخ إلزنعة  الانسانية يف  إدلين من  خالل  إنه يعرض  لنا تصورإ  حول  

ذإ  الاساس  هالانسان و  إذلي  مارس  إدلين  كونه  كذكل وشارك  لك  برشي  إدلين  حبيث  إنه  ال  خيتلف عهنم  فادلين  عىل  

رح  إذلي  إنسانية  حمض خاصة  وإن  إملس يح  نفسه اكن  ميارس إلطقوس  الانسانية حاهل  إلبرش  هو  نفس  إلط  مصطبغ  بصبغة

 سار  عىل هنجه  فولتري  من  خالل 

ع  م,ت  إلباابوإت " يؤكد  فولتري  إذن  إن  إلوهية  إملس يح  من  خلق  إمجلاعة  إملس يحية الاوىل  ومن  تقنني إلكنيسة  ومن قرإرإ

   إن إابء  إلكنيسة الاوىل  يف  إلقرون  إلثالثة  الاوىل مل  يؤلهوإ  إملس يح  وإعتربوه جمرد  إنسان

ومن إلوإحض  إنه  خالل ثالمثائة س نة اكن  إملس يح  جمرد إنسان ,"لقد  اكن  تفكري إابء  إلكنيسة مماثال  لتفكري  إلقديس  بولس :

"3 
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لكنيسة  بدليل  إ يظهر من  خالل  تصور فولتري  يتضح  إن  إملسؤول عن  إلهنة  إملس يح  من  خلق  إمجلاعة  الاوىل  إليت  قننهتا  

ول  ابنسانية وإليوم  ها يه  تتعاىل  إصوإت  عىل  غرإر  صوت  لس نج  تق,إنه وقبل  ثالمثائة  س نة  فقط  اكن  إملس يح  إنساان 

 خيتلف  عن  أ ي  اكن  من  إلبرش  يف  طقوسه   إملس يح  وإنه  ال

حسب  و  إعترب  حسن  كتاب " نقد  إلكتاب  إملقدس  " و  إذلي  جاء  به  س بينوزإ الاساس  إلنظري لفلسفات  إلتارخي النه 

ور  الافقي  يف  إحمل  حنفي  إذلي  مل  خيفي  إجعابه  هبذإ  الاخري  من خالل  إنه إفاد  منه  كثريإ يف  مهنجه  خاصة  وإنه يكشف

لنصوص  إدلينية  إال  إحملور  إلرإيس  إذلي  يعلمه إلفكر  إدلينيي  إلتقليدي وهو  موجه  خصيصا  دلرإسة حفوى   ,حياة  الانسان  

ية  و  لتارخي بني  إ–حسب  س بينوزإ   -هذإ بغض   إلنظر  عام  إذإ  اكنت  حمرفة  إم  ال و  إليت  ترتإوح    -ونشاهتا  الاوىل 

 ليك  يقيض  عىل  إس بقية إملعىن وحمتية  إحلقيقة  يف إلويح  وإنه; الاسطورية

ويتخلص  إيضا  من  سلطة  الاسطورية ولعل  إمه  ما  ,"جيب  إلبحث  يف  اترخيية  إلنص  ال إلبحث  عن  إملعىن و  إحلقيقة 

فقد  طبق  إملهنج    ,جرإته  عىل  نقد  إلكتاب  إملقدس  بل إدلين  لكه -ميزي  س بينوزإ  عن  دياكرت _يف  نظر  حسن  حنفي

رساةل  : ى  كتابه  هبذين  إجملالنيو  خاصة  إجملال  إدليين وإلس يايس وقد  مس  ,إدلياكريت يف  إجملاالت  إليت  مل  خيض  فهيا  دياكرت

 1يف  الاهوت  و  إلس ياسة " 

يدعو  س بينوزإ  من  منظور  حنفي  إىل رضورة  إلبحث  يف اترخيية  إلنص إملقدس  إاي  اكن  هذإ  إلنص   و  سوإء اكن  حمرفا  

حقيقته  إمنا  اترخييته  و  من  خاللها  نبحث  عن  الانسان  إلقابع  ورإء إلنص  وحنن  إو  ال  فال  هيمنا  
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من  خالل  هذإ  ال  حنتاج  إىل  معاين  جاهزة  وإمنا نبحث  عهنا من  خالل  إلنص  ذإته  و  يف  وضعه  إخلام   و  هذإ  ما  

 إثبت  فعال  بفضل هجود  يبينوزإ  وإخرين  من  خالل 

وجاك  r *simonنشاة إلنقد  إلتارخيي  للكتب إملقدسة منذ  إلقرن  إلسابع  عرش  عىل  يد  س بينوزإ وريشار  س ميون "بعد 

إهزت  إليقني  إلتارخيي إذلي  قام  عىل  إملصدر  الالهيي للكتب  إملقدسة '  فبعد  إن  إثبت إلنقد  إلتارخيي    j-austricإوسرتيك 

قائق  إلتارخيية وذكل  بفضل  الاحباث  و  إدلرإسات إلتارخيية  و  الاكتشافات الاثرية  بدإ  تعارض  إلكتب  إملقدسةمع  إحل

يف  إلبحث  عن  إسس  إخرى  لليقني غري  الاساس  إلتارخيي إذلي  إدى  إىل  تقويض  , ومن  قبلهم  إلعقالنيون,فالسفة إلتنوير 

ويف  إلتجربة ويف  ,ويف إلعقل  ,وإ  إليقني  إدلإخيل  إملؤسس عىل  إلطبيعة و  إكتشف  ,إملس يحية إكرث  مما  إدى  إىل  اتسيسها 

 1ويف  إلعمل إلصاحل ",الاخالق 

  إخمليال عىل  يف إحدث  إلنقد  إلتارخيي  و  إذلي  إرىس  معامله  س بينوزإ  إىل  جانب إخرين  ثورة  عىل  ما  اكن  يقينا  اثبتا 

لتعارض  إلوإحض  إ هو  يقني  إهزت  كيانه  من  خالل إثبات إلقرإءة  إلتارخيية  للكتب  إملقدسة  إملصدر  الالهيي  للكتب  إملقدسة 

الكته موجود  شبني  ما  حتمهل  إلكتب  إملقدسة و  إحلقائق  إلتارخيية  و  إليقني  لك  إليقني  حسب  س بينوزإ  ومن  مه  عىل  

ساين  مقابل  الاخالق  أ ي  لك  ماهو  مادي  وإقعي  و  الاكرث من   ذكل  الان بني  ثنااي  إلطبيعة و  إلعقل  و  إلتجربة  و  

 .الالهيي'

ستبعدها دياكرت إس تطاع  إن  يطبق إملهنج  إدلياكريت تطبيقا  جذراي يف  إجملاالت  إليت أ   إذليإلوحيد يعتربس بينوزإ إدلياكريت   

ف  دياكرت  ابنه  إخل وعر ---بين  إرسإئيل  إلعقائد واترخيو  إلكنيسة  و  يف  جمال  إدلين إلرمسي  و  إلكتب إملقدسة  من  مهنجه ,

مهنجه    إبدو  من  س بينوزإ واكن  يدإهن  رجال  إدلين  وميارس  نوعا  من  إلتقيا و إذلين  وبدورمه  من  خالل  هذإ  جرأ ةإقل  

 دينيا و  س ياس يا   حملاوةل  إغتيال نظري  موإقفه  إلتحررية عرف  مبعارضهتم  تعرض   ول نهابعتباره  خيدم  مصاحلهم إما  س بينوزإ  

" الن  س بينوزإ إيضا  هو  إلوحيد من  بني  إدلياكرتيني إذلي  طبق  مهنج  دياكرت رصإحة  يف  ميدإن  إلس ياسة فدرس  إنظمة  

إنهتيى إىل  إن  إلنظام  إدلميقرإطي هو  إكرث  و ,ونقد  إلنظم  إلتسلطية إلقامئة  عىل  حمك  إلفرد  إملطلق   ,إحلمك  و  قارن  بيهنا 

الانظمة  إلس ياس ية إتفاقا  مع  إلعقل ومع  إلطبيعة  الانسانية ودرس  إلصةل  بني  إدلين و  إدلوةل إو  بني  إلفكر  و  إلوإقع 
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يف  إدلوةل كام اكن  إحلال  مع   فيفكر ,فالفيلسوف  ال  يتعامل  مع إلنظرايت  و  الافاكر حفسب  بل  يس تنتج  مهنا نظاما  للوإقع ,

إفالطون  و  إوغسطني قبهل  وهيغل من  بعده    '  بذكل  يفضل  دياكرت  نفسه  إذلي  مل يطبق مهنجه  عىل  إلنظم  إلس ياس ية 

 1إلتسلطية  إليت  إش هتر  هبا  إلقرن إلسابع  عرش "

 إذلي  لعبه  س بينوزإ  يف  مقاربته  إلنقدية  للكتاب  إملقدس  من  خالل ر إحملوريإدلو  يؤكد حنفي عىل

إلعقل  إلراييض  إلهنديس : فنقده  يقوم  عىل  إس تعامل," ابن  مجع  بني  لك إنوإع إلنقد  إليت  ظهرت  يف  إلقرون إلثالثة  إملاضية 

 إس تعامل  إلنور  إلفطري بوصفه  نورإ  طبيعيا  يف  الانسان نقد  إنساين  يقوم  عىل  وهو»خالق إل  كام  يه  إحلال يف  كتابه  "

وهو إيضا  نقد  علمي يدرس  إلنص  إدليين كام  تدرس  إلظاهرة  إلطبيعية  وحياول  إخضاعه لقوإعد  اثبتة و  إذلي  إس تقر عليه  ,

صوص  ذكل  إلكتاب سوإء  ما  تضمنته  من  وهذإ  يلزم  منه  إن  ن, س بينوزإ  يف  نقده للكتاب  إملقدس وهو  إملهنج  إلتارخيي

 2إلظرف إلتارخيي  و  الاجامتعي "  تا ثريو  حىت  إلطريقة إليت  دونت  هبا مل  تسمل  من  أ  تعالمي الانبياء  

جلانب  خرى  عىل  اترخيية  الاداين  إلساموية  ويرى  إهنا  يه  من  إطرت  هذه  الاخرية بل وحىت  إأ   مرة يؤكد س بينوزإ

 ,جامتعي  هل  دوره  يف  ذكل من  خالل  إلتدوين  حىت الا

إن س بينوزإ    من  خالل  إنه كشف  حقيقهتا  للعيان حيث  لل داينحسن  حنفي  بس بينوزإ  يف  نقده  إلتارخيي   تا ثريظهر  جليا  

ن  خالل إلتورإت  من  هللا  مواكن ويرد  بلهجة  شديدة  عىل  من  يدعون  إن  ,مل يتوإىن يف نقده  لالهوت يف  أ ي  ساحنة

تدويهنا    بل  جاء مل  تدون  إسفار  إلعهدين إلقدمي  و  إجلديد بتفويض  خاص  يف  عرص  وإحد يرسي  عىل  لك  الازمان; قوهل

ل  ا  تدممصادفة وقصد  هبا  إانس  معينون ودونت  حبيث  تالمئ  مقتضيات  إلعرص و  إلتكوين  إلشخيص  لهؤالء إلناس وهذإ  

ل  قوهل  هذإ  عليه  رساالت  الانبياء إذلين  إرسلوإ  نذيرإ لكفار  عرصمه و  كذكل رسائل  إحلوإريني "يؤكد  س بينوزإ  يف  مس هت

يست  إن  إدلايانت  جاءت  لكها  لرعاية  مصاحل  الانسانية وحسب  مقتضيات  لك  عرص  من  إلعصور  أ ي  إن  إحاكهما  ل 

يث  نقل  خربته  حب إحلوإدث  إحلالية ' وقد  إس تفاد  حنفي  من خربة  س بينوزإ  إميا  إس تفادة   لتالمئري  قوإلب  جامدة  إمنا  تتغ

 هذه إىل  حضارتنا  
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إن  إلعقل   للكتاب  إملقدس عىل  إساس  إلوضوح  و  إلبدإهة  إدلياكرتية  حيث  يؤكد نقده إلتارخيي مهنجه يفيبين   س بينوزإ 

  .ور  إلبدهيية  إحسن  من  تكل  إملعقدة حبيث  يطبق  هذإ  الامر  عىل  إلنبوةالانساين  يفهم  الام

ط  هو  إعدل  الافاكر  إلوإحضة و  إملمتزية  يف  ميدإن إدلين  و  إلعقائد  فليس  إلعقل فق"وأ ما س بينوزإ فهو إذلي طبق مهنج 

وإحضة  و  هل  خريان  الاقىص وإذإ  اكنت  الافاكر  إلبل هو  إيضا  إفضل  ش ئي   ويكون يف  كام,الاش ياء قسمة  بني  إلناس 

 رإت  إلغامضة كام  فان  س بينوزإ  حيلل إلنبوة  وخيرهجا من  نطاق  الافاكر  إلوإحضة و  إلتطو ,إملمتزية يه  إملثل الاعىل  لليقني 

كام  يس تعمل  إلوضوح   ,سب هوى  إملفرس إلوإحضة  تفسريإ  خياليا ح  إلآايتمث تفسري  ,مع  الاش ياء  إلغامضة  إلآايتيرفض وضع 

 1و  إلمتيزي  كجدل يف  برإهينه  إلعقلية"

ليقيين  ملعرفة  لفهم  حفوى  إلكتاب  إملقدس  إن  هذه  الاخرية  يه  إلطريق  إ  ك ساسس بينوزإ  من  خالل  تصوره  للبدإهة   بني

نساين  إذلي  تتجاوز  إلعقل  الا ل هناهللا ودليل  عىل  وجودهالن إملعجزة  ال تس تطيع  حس به  إن  توصلنا  إىل  هللا  ببساطة  

 ! برهان  وال حتتاج  إىل! عقدة  يف  حني  إنه فكرة  وإحضةيشرتك فيه  مجيع  إلناس  فلامذإ  حناول  فهم  هللا  بطريقة  م

الل  هذإ  خ يؤكد  س بينوزإ  يف  عديد  إحملطات  دعوته  إلرصحية  و  إلوإحضة  لقرإءة  الاهوت  عىل  ضوء  إلطبيعة ودعا  من 

و  اكنسان  أ ي  هإن  جيد  فيه حقيقته   ابن  يعتربه  نصه  إخلاص  به مبعىن  إملقدس إىل  الانس نة  إليت  تسمح  للك  قارء  للنص

 إن  يعرب  عنه  ويؤكد  عىل  رضورة  تفعيل  دور  إلنقد  إلتارخيي  حيث  يقول 

  ضالالتفعليه  وهو  يكشف  عن اترخيية  إلنص  إن  يكشف عن  ," فان  عىل  إلنقد  إلتارخيي  إن  يقول إللكمة  إلفصل 

  قللناهليت  فعلت  يف  إلنص  حمققة به  ومن  خالهل مارهبا  الاجامتعية  و  إلس ياس ية وإن  ما  إلبرش وهذايهنم ومقاصد  الاهوتيني إ

 إلتا ويلليك  خنرج  إنفس نا  من  هذه إملتاهة )  أ ي  متاهة  : يعلنه س بينوزإ  رصإحة  بقوهل,ونقوهل  عن دوإفع  و  همامت  إلنقد ذإك 

جيب  ,تعالمي  إلهية   وك هناوحىت  ال  نؤمن يف  غفةل  منا  ببدع من  وضع  إلبرش ,ملس بقة وحنرر  إفاكران من  إحاكم  الاهوتيني  إ,(

 2"---إن  نتحدث  عن  إملهنج  إلصحيح إذلي  جيب  إتباعه  لتفسري  إلكتاب وإما  هذإ  إملهنج  فهو مهنج  إلبحث  إلطبيعي 

                                                           
ص  2005 ,1بريوت  ط ,إلتوزيع  إلتوزيعو   إلنرش و    إلتنوير  للطباعةدإر   ,حسن  حنفي  ,ت,رساةل  يف  الاهوت  و  إلس ياسة   ,س بينوزإ    -1  

11 

 
 33ص ,  2009دط    ,إلهيئة  إلسورية  ,منشورإت  وزإرة  إلثقافة   ,س بينوزإ و  الاهوت  . منذر  إلش باين - 2
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غامضة  من  مهنج  إلنقد  إلتارخيي  للكتاب  إملقدس   هو  مهنج  إرإد  من  خالهل  س بينوزإ  إلكشف عن  إرسإر  الاهوت  إل  

لكتب  إ إلبرش  من هجة  إخرى  وحىت  ال  نقع  يف  غفةل منا  يف متاهات بدع  إلبرش  إليت  مضنت  يف   ضالالتهجة  وعن  

ياق  ذي صةل  هذإ ويؤكد  يف  س  ,    بتة  يف إشارة  منه  للتحريف  إذلي  طال  إلكتب  إملقدسة إملقدسة  عىل  إهنا  إصلية  اث

 إننا  إن  مل  نضع  إلعقل  حمال  إخلرإفة  يف  نقدان  إلتارخيي  فس يحدث  إلعكس  ال  حماةل 

رإفة  يف   إرجاع ظوإهر  إلطبيعة   إىل  و  تظهر  إخل,وإذإ  سادت  إخلرإفة  ضاع  إلعقل ,إلعقل  ظهرت  إخلرإفة   فاذإ غاب" 

 إجلن  و  إلش ياطني  و  الاروإح  إو  إىل  موجودإت غيبية  مثل  ,إو  إىل  إفعال  خيالية  ,إو  إىل  قوى  ومهية .علل  إوىل   

و  ,معجزإت  و  خوإرق   ميكن   معرفهتا  وإن  خرجت  هذه  إلظوإهر  إلطبيعية  عن  إملا لوف وبدت  وك هنا  ,إلطيبة خلبيثة أ وإ

ال  عن طريق إلعلل  إملبارشة إليت  تفرس  و  جود إلظوإهر كام  يدركها   ,إلتنبؤ بوقوعها  عن  طريق  إلكهانة  و  إلعرإفة   و إلسحر 

 1إلعقل  " 

من إخلوف   وتنشا  إساسا  حس به إلغيبعىل  إلعقل يعد  خطرإ  حمدقا  عىل  إلبرشية  من  قوى   أ ن س يادة إخلرإفة يرى س بينوزإ

 من   و  إلرجاء   وهو  تذبذب  انجت  عن إلشعور  إدليين  إذلي  يامتلكه إخلوف  من  هجة  و  إلرجاء  من  هجة  إلرغبة

ىل هجة و إلرهبة من هجة نسان  من  منو  إلقوى  الارتاكس ية  إليت   تغذي  جعز الانسان حيث  يريد  الا اثنية وهو ما يؤدي إ 

لرجاء  الالهيي اكعىل  إلطبيعة ال  عن  طريق  إليات  مبارشة  وإمنا  إلعكس فيلجا  إىل  طرق  غري  مبارشة    إلتا ثريخالل  هذإ  

 و  ابلصالت  و  إلترضع  هل  دلرء  إلكوإرث

 .) رساةل  يف  الاهوت و  إلس ياسة( موضوع رساةل  س بينوزإ

حاالتال  خيمت  س بينوزإ  يف  إلعادة  مؤلفاته إن  مل  نقل  جلها   ه  إملتضمنة لتصل  إىل  إمنا  حياول  دوما إن  يرشح  حفوى  رسالت اب 

ن  إخر  حيمل  فيه  مؤلفه بعنوإ الاذهان  وحتقق إلغاية  إملنوطة  هبا  يف  نرش  إلوعي ذلإ  فانه  دوما  يردف  إلعنوإن  الاول  من 

 رشحا  مفصال  لرسالته 

"إلغرض  من  إلرساةل  هو  إثبات  إن  حرية  إلفكر  ال  تعارض الاميان  إلصحيح  إو كام  يقول  هو  يف  إلربهنة عىل  إن  حرية  

من  إميان  يقوم عىل  إلعادإت  و   يقوم  عىل  إلبحث إحلر  خري   فاال ميان: إلتفلسف ال متثل  خطرإ  عىل  إلتقوى  إلصحيحة

 2إلتقاليد  إملوروثة " 

                                                           
 13مرجع  سابق ص   و  إلس ياسة  س بينوزإ  رساةل  يف  الاهوت - 1
 56مصدر  سابق  ص  ,قضااي  معارصة  يف  فكران  إملعارص     ,حسن  حنفي 2
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رير إلشعور  حتيف  حملاولته  إلقضاء  عىل  إخلزعبالت  إلغيبية وغايته  من  خالل  هذإ   يطبق س بينوزإ من خالل هذإ مهنج إلعقل

ا لريمتي  ن  يقع  فريسة  للخوف و  إلتوجس  خاصة  إن الانسان  بطبيعته  ميال  إىل تصديقهأ  إدليين من  مغبة الاوهام ومن  

وف و  يف  إلس ياق  رسيعا  يف  حضن إلرجاء  و  إلعجز وبني  إلرهبة  و  إلرغبة  الامر ذإته  إكده  فويرابخ  يف تفسريه  لدلين  ابخل

 صريه  ملعقيل  الاخاليق حيث  يقول  إن دينا  ما ال  يعرتف  ابلعقل  ذإته  جند  إيضا اكنط  يؤكد  عىل  فكرة  إدلين  إ

ين  يف  حدود  من  قبيل  الاهوت حيث  يورد  يف  كتابه  إملوسوم  ب  إدل  ل هنايعرتف  اكنط  ابلعبادة  إلطقوس ية   إلزوإل وال

 :عىل  هذإ  من  خالل قوهل تا كيدهجمرد  إلعقل 

هو إىل  حد  كبري  فعل  مت  إغتصابه عىل  إحلقيقة  ,ن حيث  هو  إعرتإف  ابطين بتصديقه  إلرإخس م," وذكل  إن  هذإ  الاميان 

 يوحض  س بينوزإ من  خالل  ما  قدمه إن  دينا  ما  يقوم  عىل  إجبار  إلناس  و  إكرإههم   1بوإسطة  إخلوف "

مياندإة  ضغط  ميثل  هذإ  ابلنس بة  هل  إغتصااب  صارخا  أ    ؤيدأ  و  أ  عىل  الاميان  من  خالل  إملعتقدإت   لن  يكون    نهل    لال 

ن مس مترإ  حس به  الا  إحلقيقي  هو  الاميان  إلناجت  عن  إلعقل  وعن  قناعة  به و  حبقيقته  فال  دي  فاال ميانخالصا  بعبارة  اكنط 

نيهتا و  تتضمن  ذت  بفكر  إلعديد من  إلفالسفة  تظهر  من  خالل  رإه إن  إمهية  هذه  إلفكرة إليت  تغ,دين  إلعقل  و  الاخالق 

طه  إلنقدي يف  دإخلها  بوإدر  دين  عاملي  إخاليق  وتؤكد عىل  عكس  ما  قاهل  إملنتقدون لفويرابخ  )ومن  مه  عىل نفس  خ

قيقة  إدلين  بل  ح  ارابهتم  هذه  يظهر إهنم  كشفوإ فهو وإمثاهل  من  خالل  مق , ابل ساسوموإزإات معه( ابنه  يريد إزإةل  إدلين  

ن  شلكه  يف  لك  م إمن  إدلين  يغري   تا كدوتركوه  يعرب  عن  نفسه بنافذة  إلعقالنية  و  الانسانية  إملنفتحة ومن  خالل   هذإ  

 .عرص  الا  إنه  ال  يزول وال  ميوت إبدإ

ئد إلتارخيية  إو ال  وجود  للعقا,إو  دين  إلقانون  إلطبيعي ,ن  إلطبيعة  إلبرشية إو دي,إدلين إلشامل فهو   دين  إلعقل  "وأ ما

ىل  إلتوحيد بعد  الانسانية  ابلرشك و  إنهتت  إ  بدأ تلقد   هو إدلين  إذلي يعترب  نتاجا  طبيعيا للروح  إلبرشي,الاسطورية فيه 

س نج  إما  يف  فة  إلتنوير  سوإء يف  إملانيا  عند  اكنط  و هردر ول ويه  إلفكرة  إلشائعة دلى  مجيع فالس,إن  إستنار  إلعقل 

 فرنسا عند  فولتري  و  فالسفة دإئرة  إملعارف  إلفلسفية 'إدلين  إلشامل نتيجة  طبيعية

من ينقل  مثإلويح  إذلي  بدإ مبخاطبة  الانسانية عىل  مس توى  تطورها إلبدإيئ  بقانون  إلرتغيب  و  إلرتهيب )إلهيودية(لتطور 

بعد  هذه  الافاكر  إلتنويرية  عرفت  منعرجا  إجيابيا حول  بوصةل  إحلياة  جذراي   الانسانية وإلبرش  من إلرشك  إىل  إلتوحيد

                                                           
 270ص  ,2012 )1ط( ,بريوت  ,فتحي  إملسكيين جدإول  للنرش  و  إلتوزيع –,ت   ,إدلين  يف  حدود  جمرد  إلعقل , إمانويل  اكنط1
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يرى  س بينوزإ  ,وغري  حىت  إخلطاابت  يف  إلويح  بعد  إن  اكنت  ترهيبية  إصبحت  إنسانية  ملهئا إلود  و  إلتسامح و إحلب

  ايس  ذريعة  و مصوغا لقهر  إلشعوب.الاسطوري  محل  عيواب  مجة حبيث  إن  خوإرقه  إختذت  يف  إجملال  إلس ي إن إدلين 

س بينوزإ  من  قبل إىل  إس تخدإم  إحلاكم إدلين للس يطرة  عىل  إلشعوب وهذإ  ما  نشهده  يف  إلوقت  إحلايل حيث  أ شار  " وقد

ابملوإدل و  الاكثار من  إلربإمج إدلينية  ساعة  إلهزمية وهللا  ال  بد  إن  يرعى إملؤمنني    تزدهر  حركة بناء  إجلوإمع  و الاحتفال

 1إملهزومني"

قط  ف أ ي  إن  إلس ياس يني  ال  يتوإنون  يف جر  إدلين الاساكت  إلشعوب  ليك  ال  تطلب  حقها  و  تبقى  عاجزة  تتطلع 

إليسار  -ه  ين  إفيون  إلشعوب " هذإ  ونفس  إلفكرة  إقتبسها  حنفي  يف  مرشوعوهذإ  ما  يعنيه  ماركس  بقوهل  "إدل لل خرة

 من  خالل –الاساليم 

يطيعون  دومنا  حاجة إىل  إقتناع إس تعمهل  إحلاكم  طلبا  للطاعة ,"  فلام  اكن  إلرتإث  سلطة وقمية  و  جحة يف  و  جدإن  إلناس 

إلطاعة  "إطيعوإ  هللا  و  إطيعوإ   إلرسول وإويل  الامر  منمك "دون  عقائد ال  طاعة   عقائد   وإظهروإهلم وإثباات  لرشعيهتم '

 2خمللوق يف  معصية  خالق" 

ن حنفي انمق عىل إلوضع إلس يايس  إحلايل إذلي يستمثر إحصابه   يف  إدلين  ووجدإن  إلناس أ ي  إنه  إصبح  جمرد  رمز أ  وهنا يظهر 

س تخفاف  بعقول  إلبرش وهذإ  ال  ما  ال   يعقل  إن  يكون  ذلإ  جيب  إقامة ثورة شامةل  إجامتعية  لالس تغالل  دلى  هؤالء  لال

 إخل     ------س ياس ية  إقتصادية  ثقافية  

                                                           
 95إملعارص ص  حسن  حنفي  قضااي معارصة  يف  فكران - 1
  إملرجع نفسه إلصفحة  نفسها, حسن  حنفي - 2
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 إلتطابق إملوجود  بني  فويرابخ  إلعلامنيون  و  إلقرإن  إلكرمي   إملبحث إلثالث 

ت إدلعوة  الاضطهاد  إملامرس  من  قبل  رجال  إدلين حيث ظهر إلعلامنية  يعود إىل حقب  خلت  ويه  محةل  ضد  نشا ةإن اترخي 

 إمللحة   إىل  إنشاء نظام  يفصل  بيامن  هو  ديين  وما  هو  دنيوي 

يف عهد ة عاد مع فتح إلقسطنطيني ةإذلي يؤرخ لبدإي ةمنذ عرص إلهنض ةإلعلامني إلبدء بتارخيدرج بعض إلباحثني عىل إلبدء عىل "

 1ة"الاسود هو إذلي إنتج إلعلامني إضطهادها واترخيها,إلكنيس إعتبار مساوئعاده لك  إدرجو كام 1453محمد إلفاحت س نه 

إو عن لك ما هو دنيوي وهذإ ما يؤسس يف حفوإها فصل إلالهوت  يسمى فصل إدلين عن إدلوةل تؤسس ملا  ةوهذه الافاكر إلعلامني

جند  ةوحىت إلعلامء مفن إلفالسف ةإزدإدت حدهتا فامي بعد مع إلفالسف إلنظرةنظرإ ملا سببه من مساوئ وهذه  ةعن مجيع جوإنب إحليا

وهو الاملاين فيورابخ إذلي  ةمه والان نتوجه لعرض رإي إحد إلفالسفوغري غاليلومن إلعلامء جند نيوتن غالييل ه نيش هيغل اكنط

فالتوبري الانسان هو هللا تعاىل هللا وتقدس هللا هو ( 1872 _1854)اكن قد تقدم به فيورابخ  ةهذإ إلتطرف يف الانس" ديؤك

ليست الا جتسدإ لرغبات  الاهليتحدث عن نفسه الن  إحلقيقةن الانسان حيث يتحدث عن هللا عز وجل فانه يف أ  الانسان و 

تعكس فهيا صفات إلنوع إلبرشي والانسان هو إذلي خلق هللا إس تغفر هللا تعاىل  مرةال إ  الانسان وهللا عز وجل بنظره ليس 

 جيب إن ترجع إليه فاالعتقاد يف هللا ةوهذه إلطبيع هل ةسامي ةايم كطبيعتسوتقدم عىل صورته حيمل مالحمه متاما ووضعه يف عامل م 

 2" نتيجه لضعف الانسان وفقره ولو اكن قواي ملا اكن حيتاج إىل هللا

 ,هنا ة  و  إلعيش  يف  تسامح  هذإ حسب  إملدإفعني  عإحلارض ةإحليا ةهذإ إلعامل إو ممارسيف  ةبتنشد نرش إحمل  ةعلامني

 عن  هللا فهو  يتحدث عن نفسه            ن الانسان  يف   س ياق حديثهأ  يذكر فويرابخ  

ن  عومن خالل هذإ  يتضح  إن الانسان هو  الاهل وفصل  إدلين    الاهل حس به  ما هو  الا  جتسد  لرغبات  هذإ  الاخري

                                                                                                                                                                                                                                  إدلوةل  ما  هو  الا  منح حلق  الانسان يف إحلرية  و  الارإدة                                              

ها  بشلك  إو  ابخر  يف  حتريران  من تكل  إلهاةل  من  إلقدإسة  و إليت  سلطنا  سامهوإيرى محمد  عامرة  إن  إلعلامنيني مه  إذلين  

 عىل  إلنص  و  إدلين  الاساليم  كلك  و  إليت  حرمتنا من إدرإك  حقيقته إلاكمنةورإءه الامر  نفسه  قام  به  إركون حني  قام

                                                           
 31ص 2007,1428 ط(,د(دإر إبن حرم للنرش وإلتوزيع  إلرايض ,ه إلنصيإلعلامنيون وإلقرإن إلكرمي واترخي ,إمحد إدريس إلطعان  - 1

 86 -85  ,ص ص  ,إملرجع نفسه - 2
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 ةللنص هذه إلهيبة إلساحق ةحرران من إلهيب إركون ل نه ميتدح إخلطاب إلعلامين"ومن هنا بوضع  إلنص  يف  حمك إلنظر  إلعقيل  

يقوم عىل إخضاع إلقرإن حملك إلنقد إلتارخيي إملقارن  معيل: يقول حني علنه إركوني وهو ما " ةلغوي ةمادي حلقيقةإإليت حتجب عهنا 

حيث خيضع إركون إلقرإن إلكرمي ملطرقته إلنقديه بعني حفريه  "للنص إلقرإين ةاترخيي ةوحني حيدد مسعاه من نقده ابنه فرض قرإء"

 .1 ة"ودنيوي ةماديه الاكرث يتاكشفا عن اترخي  كيةتفكي 

غري  إحاكهما  تت ةأ نرثوبولوجيو   خالل  هذإ  يتضح إن  إدلين  و  إلنص  عىل  حد  سوإء  هام  من  طبيعة  مادية وضعية  إذن ومن

عىل  ضوء  إحاكم    بتغري  إلظرف  إلتارخيي  إملوجودة فيه فالقرإءة  إلتارخيية  لدلين  جعلتنا  نقرإ  حارضان  إمليلء  ابملس تجدإت

  ابنقضائهتعطل  إلعمل  هبا  فهيي اكنت  خمصصة  لزمن معني إنقضت صالحيهتا  

إلعرص إت ه من مس تجدعلكن بتصورإت إخرى وممارسات خمتلفه انب مور والاراكنوإدلين الاساليم يف بعض الا ةتطابق إلعلامنيت قد 

ماء يف إدلين ال حتاول خلق إختالف بيهنا وبني الاسالم بل حتاول فقط جتديد إدل ةإن إلعلامنيهو لكها تلتقي يف هدف وإحد  لكهنا

 ولكن ال متس جوهره

إجلديد إلعرصي إملس متر ليس من إلرضوري إن يقوم  فاال سالموهكذإ يسكل إلعلامنيون إلعرب درب إساتذهتم يف ما خيص عالقهتم "

وصوم رمضان وجح إلبيت ملن إس تطاع  إلزاكةوإيتاء  إلصالةإراكن يه شهاده إن ال إهل الا هللا وإن محمد رسول هللا وإقام  ةعىل مخس

 ةملقتضيات إلعرص ال تعين إلشهاد الامر وطبقا ةيف حقيق ل نهن يف إدلين إلعلامء إجلديد هلام مدلول إايين اك ةإليه سبيال فالشهاد

 ة نظري ة بل إلشهادة وإلنبو  ةإذن إعالان عىل الالوهي ةعىل إلعرص وليس إلشهاد ةإمنا تعين إلشهاد ةابلنطق إو ابللفظ إو إلكتاب

 2" وإدث إلتارخيو ح عىل قضااي إلعرص ةإلعلمي ةوإلشهاد

 .طهريه وعىل نفس شالكة  هذإ  إلطرح  إن إلعلامنية مل  متح  إدلين عىل  الاطالق بل  قامت بت  إءو ر ليفيه  وأ  كام يرى  * 

من حيث  ال  ,نطهره,ن  مثة  سوء  فهم كبريإ يف  هذإ  إلنقاش  فالعلمنة مل  متح  إدليين وحنن ابنزتإع  إدليين  من  حميطنا إلثقايف إ  "

إن  ما  نشهده  إليوم  هو  إعادة  تشكيل لدلين  يف  إطار نضايل : يف إنقى صوره يف  إلوإقع  إن  إلعلمنة  قد  جنحت فعال,نريد 

                                                           
 ص ,إملرجع نفسه ,اترخييه إلنص  ,إلعلامنيون إلقرإن إلكرمي  ,إمحد إدريس إلطعان - 1
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فللك ركن من الاسالم  إحلقيقيةيتضح من خالل تصور إلعلامنيني إهنم حياولون جتديد مالمح إدلين مع إحلفاظ عىل ملسه الاسالم  1"

 مدلول خيتلف عن مدلول إلزمن الاساليم يف الاسالم لكنه ميثهل بشلكمثال 

 رة ريف لك ميغري من إشاكهل عرب إلزمن ومتطلباته لكنه يبقى قامئا  يعود ويظه إملدينةمن الاشاكل وهذإ ما يوحض جليا 

ث ال نريد يف إنقى سوء فهم كبريه يف هذإ إلنقاش فالعمل مل متحو إدلين وحنن ابنزتإع إدلين عىل حميطنا إلثقايف نطهره من حي ةإن مث

لامين إعطى لهذإ صوره يف إلوإقع إن إلعمل عىل قد جنحت فعال إمنا نشهده إليوم هو إعاده إلتشكيل لدلين يف إطار نضايل ويف فضاء ع

ىل إلتفكري بشلك ن مث ظروفا لالنتشار فقد دفعت إلعلامنيه وكذكل إلعلمنه إدلايانت إىل الانسالخ عن إلثقافه إإدلين إس تقالليه وم

تمنية  يف  حميط  إن  إلنضال  و  إل لس يايس منني ل ضع خامس تقل وإىل إعاده بناء نفسها يف فضاء مل يعد حمليا بعد الان وابلتايل غري 

ملامرسة إدلينية  من  إ ه وإن  غاب  إملسمى  إدليين  يف  إجملمتع  ويف  إدلوةل  اكطار معرتف  به فان الانسان  إمنا  يشلك  إدلين  عين

ب  إلعلامنية   وهو  معل  وبناء وجتس يد  للمعىن  الانساين  يف إحلقيقة  ما  هو  الا  إحياء  لدلين  بشلك  مضين  وهذإ  ما  ميثل  ل

ع  ولدلوةل و  إلالكم متعاتنا  إلعربية  الننا  نعيش  إلعكس  متاما فادلين  حارض  كشعار  للمجمتما  حنن  حباجة  إليه  إليوم  يف  جم 

هو  ما  نصبو  إليه  و عنه ال  ياكد  يفارق  إخلاص  كام  إلعام  الامام  كام  رجل  إدلوةل  الا  إن  جتس يد هو  إلغائب  الاكرب  عنه 

ال   عبادة  من  وين  فادلين  ممارسة  دنيوية  هنضوية وليس  باكء  عىل  إجماد  الاسالف  من  خالل  إملقاربة  و  إلطرح   إلعلام

 .إجل  تريج  إجلزإء  يف  الاخرة

 وإلقرإن إلكرمي الاسالم ةإلتطابق إملوجود بني إلعلامني

هبا يعزز إلقوى ابعتباره حس  ةإدلينيوي ةمع إدلين عامه ابعتبارها ترصفه عن مظاهر إحليا ةتس نه إلعلامني يرمغ الاختالف إلكبريإذل

ما جاء به الاسالم  إفضال إن إهدإفها تش به إىل حد كبري ةإليت حتمل حيا إلآخرةالارتاكس يه إليت تدعو إىل إلقعود عن إدلنيا وإنتظار 

 وذكره إلقرإن إلكرمي حيث يذكر حسن حنفي إن

                                                           
 2010 ,ل عبد  إجلبار  إلرفاعي إلس نة  إلرإبعة  عرش ش تاء و ربيع ,مضن جمةل  قضااي  إسالمية  معارصة  ,إوليفيه  روإ_إحلدإثة و عودة  إدليين - 1

 فلورنسا إيطاليا  إس تاذ  يف  معهد  إجلامعة الاوروبية  يف,يف الروشل  هو  عامل  س يايس  فرنيس olivier roy’ (1949إوليفيه  روإ : *إوليفيه  روإ1431

السالم  إلرإدياكيل ل نرش  مقاالت  و  كتب عن  إلعلمنة و  الاسالم من  بيهنا  الاسالم  إلعاملي و  فشل  الاسالم  إلس يايس '  يش هتر  بنظرته إخملتلفة 

الميا "فعليا "( مؤخرإ  وجزءإ  من  إجملمتع  إملتشدد و  "الافرتإيض" إكرث  من  كونه  جممتعا إس,وغربيا ,ء  الاخرين )حيث  يرإه  حميطا "عن  بعض  إخلربإ

   ht'tp://ar –  wikipedia’ org/w/index’php ' ht'tp://ar " ماخوذة  من 2015كتب  عن إلهجوم  عىل شاريل إبدو    وجهامت  ابريس نومفرب 

title =46486879 إوليفيه روإsoldid = 
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إبتدإء  ةكام حددها الاصوليون وضع إلرشيع ةويه مقاصد إلرشيع ةتقوم عىل حتقيق إملصاحل إلعام ةوضعي ةرشيع ةالاسالمي ةإلرشيع"

إدلين  ةإلعقل وإلعرض وإملال ويه مقومات إحليا ةعىل إدلين إحليا ةإلرضورايت وإحلاجيات وإلتحسينات وإلرضورايت مخس إحملافظ

إذلي بدونه ال يكون إلتلكيف وال إحلساب  يف ذكل وإلعقل ةكعمت ةالانساني ةعن إهوإل إلبرش وإحليا إملس تقةل ةإملوضوعي ةهو إحلقيق

نسانوإلعرض إذلي ال يكون بدونه  ويضمن بقاهئا وإس مترإرها هذه إلرضورايت إمخلس يه ما  ةوإملال إذلي ال يقمي إود إحليا ةكرإم لال 

من الاخر وليس من الاان تقليدإ  إال سالميةيس من إلرشيعه ويضيف ول  ةإلغربي ةمن إحلضار  يا خذوهنايدإفع عنه إلعلامنيون الا إهنم 

 1"وليس إبدإعا

ا له ةالاسالمي ةإليت حيكت يف خدم إلرشيع ةيظهر جليا من خالل طرحه تصور حسن حنفي إذلي ذكر فيه إن إملقاصد إلرشيع

 الاسالم ونس بوها يف ةموجود يستس يغوهنامل  ةإلعلامنيحسن وإقوم الا إن إملدإفعني عن أ  إن مل تكن  ةنفس الابعاد إليت حتملها إلعلامني

 من الاخر  ل هنا ةإلغربي ةللحضار 

سالمية  بتعالميها يوحض حنفي  مرة  إخرى  إلتقارب  إملوجود  بني  إلقرإن  إلكرمي  و  إلعلامنية  وإليت  متد  جسوره إلرشيعة  الا

صار إلعلمنة فلكها  الاسالمية من تسامح  ديين وغريها ال  ختتلف عامن  يرد  عند إنفاملقاصد  الانسانية  إملوجودة  بني  إلرشيعة  ,

 تصب  يف إطار إنساين  حمض

لامنيون  الن  " مفقاصدإلرشيعة يه  يف  حقيقة الامر  متدإجلسور  بني هذين إخلصمني يف  حياتنا  إملعارصة ومه  إلسلفيون  وإلع

 عقلون " خارجة  إس تقرإء  من  إلنصوص " ولمك  يف  إلقصاص  حياة "" إفال  ت  ل هناة إلسلفيني ال  يرفضون  مقاصد  إلرشيع

يف رإهيم  يه  إملبادئ إلعامة  للحدإثة و  إحلضارة إلغربية  لكهنم  يهنلون  هذه  إملبادئ إلعامة من    ل هناو إلعلامنيون  ال  يرفضوهنا 

 2حيدث هذإ  إحلوإر  بني إلفريقني  إملتخامصني "  إلغرب  ومن  مثة  فميكن  عىل  مقاصد إلرشيعة ما

آنية  إلآايتمن  خالل  عرض  حنفي خملتلف   و  إلرؤية  إلعلامنية بشهادة   مبادهياإدلإةل  عىل إن  مقاصد  إلرشيعة تامتىه يف    إلقرأ

حني  يه  موجودة  من  قبل  يف إلقرإن   إلعلامنيني  إنفسهم و من  هنا  يتضح إن  إملبادئ  إليت  تتغىن هبا  إلعلامنية  يف  لك 

                                                           
ص      1990      (-1) ط    ,بريوت ,إلعربية لدلرإسات وإلنرش سةإملؤس  ,حنو إعاده بناء إلفكر إلقويم إلعريب,حسن حنفي حوإر إملرشق وإملغرب  - 1
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إلكرمي وحنن  إلسبب يف  نس هبا  إىل  إحلدإثة  إلغربية و تظهر  إمهية  هذإ  إلتقارب يف  كونه  يشلك  مهزة  وصل  بني إلطرفني  

لعلامنيون  ال  يرفضوهنا إملتصارعني  إلتقليديني ومه  إلسلفيون  و  إلعلامنيون حيث  إن إلسلفيني  يش يدون  مبقاصد  إلرشيعة  و إ

ممارسات   تامتىه  مع  إلطرح  إحلدإيث  إلغريب  كذإ  ويتقاطع إلطرح  إلعلامين  مع  ما اكن منترشإ يف   إلتارخي  الاساليم  من  ل هنا

ض  ابلعلمنة  ففيه  متزي  هبا  حىت  إخللفاء" والن  إلتارخي  الاساليم  يفي  إليتمتت  ابلصةل  ملا هودنيوي  حبت اكلشعر إملاجن و 

و تصوير  إحلياة  الاجامتعية  وخصوصا  حياة  إلقصور  عل  إهنا مملوءة ابملذلإت  ابدلنيويةو إلرتإث يفيض   ,إلشعر  إملاجن  وإدلنيوي

وإنتشار ظاهرة  إلزندقة  يف إوساط  ,و إمخلر واكن  شائعا ومنترشإ يف  مجمل  إلعامل  الاساليم  ,وإلشهوإت  و الاقبال  عىل إدلنيا 

آرإهئمإملسلمني _ و إس تفحالها  حىت ومص  بذكل  بعض إخللفاء مثل  إلوليد  بن يزيد و إملهدي وإعالن  إلزاندقة  بلك  جشاعة   أ

وإن  إلعلمنة  ممارسة  خمتلف إشاكل  إلعلامنية   ال بناءهورصإحة ودون خوف  من خالل هذإ يرى إلعلامنيون  إن  الاسالم  إابح  

تعد  مساةل  الاسالم  و  إلعلامنية  يف  زماننا  إلرإهن ويف  مل  تكن رضاب  من  رضوب  إخليال  بل  اكنت  وإقعا  معاشا  أ نذإك

 عرصان  إحلايل  ابلنس بةإىل

كبريإ وجودي    ثل  حتدايجممتعنا   خاصة  الاشاكلية الابرز إليت  تمتحور  حولها  خمتلف إملشالكت و  إلقضااي  إلفرعية إليت  مت 

لتارخي الاساليم نفسه  إإما  جذور  هذه  إملشلكة وبدإايهتا  فهيي  قدمية قدم  , إلطابع  تالمس إمجلاهريية يف  دإخل إجملمتعات  إلعربية

ظرإت معرفية من  مناوقد  اكنت  هذه  إملشلكة موضوعا  ملناقشات  و  . يف  جممتعاتنا وعرفت  إتساعا  ابتساع رقعة إدلوةل  إلعربية

يبدإ  عظم  سالم إلفرق  إلالكمية و  إلفالسفة ويف  س ياق  حتديدموقفه من  إماكن  بلوغ  صيغة من  إملوإءمة بني  إلعلامنية  و  الا

و   إوروبيةغربية    بسؤإل معريف  مهنجي يتناول  إماكن  معوم   إلعلامنية يف  إملس توى  إلعاملي ابلرمغ  من  إن  إسسها  و  مبادهئا

 إلسؤإل  إذلي  يطرحه  عظم  هو

وغري  ذكل  ,و  إلتسامح  إدليين  ,وحرية  إلضمري  èشامةل  حول  مبادئ مثل  حقوق  الانسان ,مفاهمي  عامة  ميكن بناء"هل 

بشلك  جازم  إعامتدإ  عىل  إلتارخي '  إذ  رمغ  إن  مفهوم  حقوق  الانسان و   ابال جياب جوإيب هو  ? إنطالقا من  ترإث  خاص

و  إجملمتع  إملدين وفصل  إدلين عن  إدلوةل يه  ,وحرية  إلتعبري  ,و  حقوق  إملوإطن و  إدلميقرإطية ,لوإحقه مثل  إحلرايت  إملدنية 

 .1إورويب "  منشا  ذإت 

                                                           
_ معهد  إدلرإسات الاسرتإتيجية   1ط,بغدإد  ,دإر  إلهدى ,)ت_فاحل  عبد إجلبار ( ,الاسالم  و  إلزنعة  الانسانية  إلعلامنية ,صادق  جالل  عظم  1

 5ص 2007
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ىل  إخلربة  إلتارخيية عظم  من  خالل  هذإ  إن   إلعلامنية  يف  إلهناية  ما  يه  الا ظاهرة  إصلها  إورويب لكهنا  بناء ع يقصدهما  

حقوق  الانسان و  قد  إثبتت جدإرهتا يك  تعمتد  عىل  إلصعيد  إلعاملي  فهيي  إنتاج  غريب خالص  غري  إن  مفاهميها حول  إلتسامح 

 مفاهمي  مشرتكة  تسعى  لك  إلشعوب  يف  سبيل  تزكيهتا  ل هناتعمتد  عامليا    إخل ميكهنا  إن---

ال أ ن إلعلامنيني أ و إملوجود بني إلعلامنية و الاسالم  _رمغ إلتطابق   سلمني  يف  عديد  فريق  مهنم حياول إلنيل  من مبادئ  إمل إ 

 إحملطات ومىت  حتينت  هلم  إلفرصة  ذلكل

رصة  رإيه   الانف يف  هذه   إلقضية   ابذلإت حياول  إن  يس تدل  ويرسد  إلروإايت إلكثرية  إليت يوظفها  لن  إخلطاب  إلعلامين " 

 ?مفا  هو  إلرس  يف  ذكل ,إذلكر  يف  إلقرإن  إلكرمي 

هو  إنه وجد  إن  إملسلمني  مه يعرضون  هذه  إلروإايت دون  تردد  و  دون  خوف يف  قرإهنم   إحلقيقة أ ن إلرس ورإء إس تدالهل

فاملسلمون  مل  مينعهم  تقديسهم  لكتاب  هللا  عز وجل و  تعظميهم  هل  يف  موإهجة  لك ما ميكن  إن  يمتسك  به   ,ليناقشوها  

 1إخلصوم و  إهل  إلعناد  مث  دحضه  و  تفنيده "

آايتهلك  مرة  شكهم  إلبالغ  يف  إن  إلقرإن  إلكرمي  يشوبه  إلنقص  وإن بعض  ؤكد إلعلامنيون يف ي  عض  الاخر  و  تمكل  إلب  أ

لبقرة  و  هذإ  هو  إملصوغ  إذلي  جعل  إلشكوك  ترإودمه  حيث    قالو  مثال  إن صورة الاحزإب يه  سورة  معدةل  لسورة  إ

هو  مقصود  ف يف  يشء  إمنا  يمن  عن  إلقرإءة  إلسطحية  و  إحلاقدة  حفىت  ولو  اكن  هناك  نقص   هذإ  ما  ليس  من  إلصحة

 .وجودمه  و  إدرإكهم '  ويثبتوإليك  يعمل  إلناس  عقوهلم  فيه 

ذإ  عىل ه  جياإل نرثوبولو _ يتصور نرص  حامد  إبو  زيد  إن  إلقرإن  إلكرمي  هو  منتوج  ثقايف إجامتعي  حبت ومن  صنيع  

هجة  نظره  حتمل  و غرإرما  قال  به موإطنه  حنفي هذإ  ال  يعين  إنه   يلغي  عنه  صفة إملطلقية ونفي  إنه  مصدر  إلهيي  الا  إن 

 تفسريإ وإحضا  لهذإ  الالتباس  حيث  يقول 

" إن  إلقرإن  نص  ديين  اثبت من  حيث  منطوقه لكنه  من  حيث  يتعرض  هل إلعقل  الانساين  يصبح "  مفهوما " يفقد  صفة  

وإلقرإن  ,إما  الانساين  فهو  نس يب  متغري   ,إنه  يتحرك  وتتعدد  داللته  إىل  إلثبات  من صفات  إملطلق و  إملقدس,إلثبات  

ويتحول  إىل  نص  إنساين " ,من  هجة  الانسان   أ ي ,نطوقه لكنه  يصبح  مفهوما ابلنس يب  إملتغرينص  مقدس من  انحية  م 
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" ومن  إلرضوري  هنا  إن  نؤكد  إن حاةل  إلنص  إخلام إملقدس  حاةل  ميتافزييقية ال  ندري  عهنا  شيئا  الا ما  ذكره   يتا نسن

 .1ان  إملتغري  و  إلنس يب "إلنص  عهنا ونفهمه  ابلرضورة من  زإوية  الانس

اين  فهو  زيد  الا إنه  عندما  يتعرض  لفهم  إنس  إوإبو  حامدإلنص  إلقرإين  نص  مقدس  وال  خالف  يف  هذإ  حسب  نرص  

كام  ذكران  الان   إلهيا( ويصري  ) نصا  إنسانيا  (  من  خالل  إلفهم ببيئته  إلنسبية  إملتغرية  ويتحول  من  كونه ) نصا  يتا ثر

وهذإ ---خيضع  هذإ  الاخري إىل  متغريإت إخرى  يه  ظروف  إلعرص  إلرإهن وغريها  إلتا ويلالانسان  من  خالل  إلفهم  و  

 إلرإي  نفسه ذهب  إليه  كام  إرشان  سالفا  حسن  حنفي  من  خالل  نظريته

 النص  إملقدس  إملطلق نسبيا  ومن  إلثابت  متغريإ جتعل من إليت إلتا ويللتفسري و يف إ  

وحس به ليس  يف  حفوإه  من  مظاهر  الانسانية وحقوق  الانسان وغريها إلعلامين ملا حيمهل هذإ  الاخرييدإفع عظم عن إلمنوذج 

  حوإها إىل  ممارسات  يلفت  إلنظر  هو إن  تتحول  هذه  إلقمي  إليت همام  بشلك  كبري  إلعنوإن  الافت  إذلي  محهل  كتابه  إمنا  ما 

لمنوذج من  إ وإقعية  خاصة  يف  عاملنا  إلعريب ويتحدث  بدوره  عىل  إن  إلظروف  يه  إليت  ساعدت  إورواب  عىل إنشاء  هذإ 

 :خالل  قوهل

لمنوذج إحلديث  ال إإحمللية  و  إملتوإضعة إليت  تنشا  مهنا هذإ     ,عن  إن  إملنابع الاوروبية,ابدئ  الامر ,يضا إشدد أ  " دعوين 

ثلام  إن  ظهور م من  طابعه إللكي إلعام )إلشامل( إو  من  إلشلك إلمنوذيج إذلي  إل  إليه الحقا  متاما ,برإيي ,ينتقض إو  يقلل 

و  يقلل  من  م  الامربإطورية إلرومانية ال ينتقص إالاسالم عىل حنو متوإضع يف  مدينتني  حصرإويتني صغريتني  تقعان عىل  ختو 

 إحمللية  ,ضعةإلطابع  إلعام إلاكحس  إذلي إل  إليه  الاسالم الحقا '  وميكن  قول  إليشء  ذإته عىل  عالقة  إملنابع  إملتوإ

 

ذإهتا و  حتولها الحقا  إىل  منوذج عام بل  يف الامربإطورية إلرومانية , بل  مزدرإة ,إملس يحية  عهنا يف  منطقة  هممةل   نشا تإليت   

 .2و  مشوليهتا "  ,و  همينهتا

                                                           
 126ص , 1994 )2ط  (مرص ,سينا  للنرش  و  إلتوزيع  ,نقد  إخلطاب  إدليين  ,نرص  حامد  إبو  زيد  -1

 
 6ص    ,مرجع  سابق  ,الاسالم  و  إلزنعة الانسانية  إلعلامنية ,صادق  جالل  عظم   -2
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م إذلي  ظهور  إلعلامنية يف  شلكها  الاويل   ظهر  يف  بيئة  متوإضعة  حسب عظم الامر نفسه  حدث  مع  ظهور  الاسالحال 

إن إلعظمة  إليت    اكن  يف مدينتني  حصرإويتني  صغريتني  متوإضعني  وهذه  إملقاربة  إليت  إحدهثا  هذإ  الاخري يقصد  من  خاللها

 و  الاسالم  ال  تقلل  من  شانه إلبيئة  إلبس يطة  إليت  ظهر  هبا لكهيام وصلت  إلهيا  إلعلامنية 

كر   عبد  إلكرمي  حتمل إلعلامنية  يف  طياهتا  معاين  سامية تصب  يف  صاحل  الانسان  و  الانس نة  معا الا    إهنا  و  حسب إملف

 : الل  قوهلوهجه  إلند  للند حيث  يؤكد  عىل  هذإ  من  خإلرشوس تقيص  إدلين  من  حياة  الانسانية و  شؤوهنا و  تقف  يف  

ولكن  هناك  مسة  إخرى للعرص  إجلديد  هو  إلتارخي  إلبرشي ,إلعرص  إجلديد  هو  عرص  إزإحة الاساطري أ ن ‘"يقول "فيرب"

ولكن   يف  بدلان  حتمل ,إحلدإيث  ارصونإملعويه  "إلعلامنية " وهذه  إملفردة  يرإد  هبا  يف  إلبدلإن إلغربية  وصف حاةل  الانسان  

 .1هذه  إملفردة محوةل  سلبية تطلق  عىل  بعض  الاشخاص مبثابة  إلس بة وإن  إلشخص  إلعلامين  اتبع "

و    إذن  ومن  خالل  عرض  تصور  إلرشوس  حول  إلعلامنية  نالحظ إنه وصفها  ابهنا تضطلع  مبهمة  الاطاحة ابخلرإفات

حيمل لك  ماهو   إهنا  ويف  مقابل  هذإ ال  تعرتف  الا  ابلعقل فادلين  من  منظور  إلعلامنيني  أ يالاساطري إلغيبية و  إخلوإرق 

عندمه    هنال  ومن خالل  رفضها  لدلين  جند  إن  إلكثري  من  إلعرب  يتوجسون  مهنا ,عن  الانسانية جمرد  غييب الهويت  بعيد 

ر  يف  لك  مرإدفة  للسب  و  إلش مت وإن  حاملها  جمرد  اتبع  للغرب عئب  من  قبل إجندإت  غربية لكن  إلرشوس   يعود  ويكر 

تضمن حاةل فكرية ال  شك  إن  ظاهرة  إلعلامنية يه  ظاهرة  فكرية  ت  ن  إملس تقبلمرة إهنا  يف  معناها  الاصيل حتمل معامل  إنسا

نسان إملعارص من  خالل  هذإ  يتضح  إن  إلعلامنية تعىن  هبموم و  مشالك الانسان  إملعارص  إلتحدايت   و ونزعة  نفسانية  لال 

 معىن إدلنيوية  إليت  توإهجه   ذلإ  يرإهن  علهيا  إلغرب

 

عىل إعتبار إن  مةمظل ةسطحي دالةل  معناها إملتدإول دين عن إدلوةل ةيرى عبد إلكرمي إلرشوس إن إلعلامني وإدلين ةإلعلامنيتقابل 

ين إقرب الن إسسها تنشا من منطلق غري دي ةوإحده تقطف من جشر  ةال ميثل الا مثر  جذورها إمعق بكثري وفصل إدلين عن إدلوةل

 :إذ يؤكد قوهل اين من مع ةمنه إىل إدلين الا إهنا تريد إنت حل حمل إدلين بلك ما حتمهل هذه إللفظ ةإىل إلس ياس

ابملعىن إذلي ذكرته إنفا حلت حمل  ةويف إلوإقع إن إلعلامني ةإلس ياس ي ةومهنا إحليا ةمتتد إىل مجيع إبعاد وشؤون إحلياه إلبرشي ة"إلعلامني

ال تعادي إدلين ولكن ينبغي إلتعمق يف فهم هذإ الكم  ةليست ضد إدلين فهو الكم حصيح فالعلامني ةإدلين وعندما يقال إن إلعلامني

                                                           
مكتبة  إلفكر  إجلديد  ,منشورإت  إمجلل   , يإمحد إلقباجن,ت ,إخللفيات  و  إملعطيات,عبد  إلكرمي  رشوس إلرتإث  و  إلعلامنية )إلبىن  و  إملرتكزإت  - 1
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ماكهناهل  ةليست ضد إدلين ولكهنا إسوء من ضد إدلين منافس ةفالعلامني إنت حل حمهل وتعمل عىل إقصائه عن وإقع إحلياه فهنا  واب 

 1إلطرد" ة ال تعين دوما إلعدإو  ةست  إدلين وال تقصد تدمريه وإلقضاء عليه إلضديلي ة قلنا إن إلعلامني ل نناضد ال تعين إلعدإء  ةلكم

 ةوتطل حىت إحليا ةالانساني ةال تعين ابي شلك من الاشاكل إهنا ضد إدلين رمغ إهنا حتتل شؤون إحليا ةيرى إلرشوس إن إلعلامني

 ومسامهةلعبت دور إملنافس هل بل  حلت حمهل ل هناقد فعلت سوإء من إن تكون ضد حسب إخري ة وببساط ل هناهذإ  ةإلس ياس ي

قد توقعنا  ل هنا ةال تعين يف لك إحلاالت إلتدمري ذلإ وجب بتعبريه إعاده إلنظر معق فيمل يف إملفاهمي إملطروح ةدينالن إل  ءهيف إقصا

.يف مغالطات كبري
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 خالصة 

خاصة من  انحية  إلرتبية  إدلينية إليت   ,إن  إلرتبية حسب  لس نج يه  إحملك  الاول  إذلي  وجب إلبناء  عليه  لتكوين  الانسان 

كام  ورإهن  من  خالل  هذه  الاخرية  عىل  الانسان  و  دوره  إلتنويري  من   ,وضع  لها  رشوطا  تتناسب  و  إلفئة  إلعمرية

يف مقاربة  وثيقة  إلصةل  مبا  إكد  عليه فويرابخ  حيث  إن  لس نج  ويف  كتابه  إملشهور  تربية  إجلنس   ,و  الارإدة  خالل  إلعقل 

 ,سعى  إىل  رفض  إلالهوت  ولك  ما  يتعلق  به  من  طقوس و  ممارسات  ابلية  ال  يس تطيع  إلعقل  الانساين  تقبلها ,إلبرشي 

ومتاىه إيضا  يف   ,إدلين الاخاليق  إلشامل  إذلي  يرى فيه بعدإ  عامليا ,ر  اكنط  عىل  دين  إلعقل  وإكد  هو  الاخر  عىل  غرإ

يرفض  الاساطري  الاهنا حس به  سامهت  يف تكوين  إلشعور   إكد  عىل  اترخيية  الاداين ومل إلطرح  مع  س بينوزإ  إذلي 

شالكة إخلط  إلنقدي  الانوإري إن  دين  إملس يح  ما  هو  الا ترإمك ملوإقف   هذإ  وإكد  س بينوزإ عىل  نفس  , الانساين  ابدلين 

 و  إلفرح  موإقف  إلهزمية  و  الانتصار', يه  موإقف  الامل , إنسانية  حمضة 

 من  خالل  ما  تقدم  إن  لس نج إسس وعىل  نفس  شالك  إخلط  إلنقدي  إذلي  سار  عليه موإطنوه عىل غرإر فويرابخ يتضح 

وإكد  ,يف  مقابل  رفض  الاهوت  أ نرثوبولوجياوغريمه من  خالل طرح  قضية  الانس نة وجعل  إدلين وضعيا  ---اكنط نيتشه 

ر  إلرتبية يف فهم  إملعاين إلغيبية  إمليتافزييقية إملتعلقة  ابهلل كذإ وإكد  عىل إن إدلين  لس نج  عالوة  عىل  هذإ  عىل هذإ عىل  د و 

عىل  الانس نة  ورفض    وللتا كيدويف  س ياق  ذي  صةل ,إحلقيقي هو  دين  الاخالق يف  مقاربة  شديدة  إلصةل  مبا  قاهل  اكنط 

ن إملس يح  نفسه  هو  إنسان  يقوم  مبا  يقوم  به  إلبرشومن  خالل  هذإ أ  وإكد  الاكد س بينوزإ  ابروخ  عىل اترخيية  الاداين

يظهر إن  إحلركة  إلتنويرية  الاملانية  و  إلفرنس ية عىل  حد  سوإء  اكن  هلام  إدلور إلكبري  يف  إشعال  جذوة  و  فتيل إلطرح 

كام وإكد لس نج عىل إمهية الانسان  من  خالل  قرإءة فويرابخ ' كام ومن   طويةل  ل مادن  غطى  عليه  الاهوت إ  الانساين  بعد  

خالل  هذه إلقرإءة  إلعقالنية  لدلين ظهرت إطروحات  خمتلفة  تقاربه مع  إدلين حيث  إن هناك  من  يؤكد إهنام وإن هنال من  

من خالل لك  هذإ إن  و  الاخر و  إلتقريب  بني  إلناس  ن  هدفهام وإحد  هو خلق إلتسامح  بني  الاانأ  منبعني خمتلفني  الا 

ظهار قاموإحيث  جبهود مضنية قاموإإلفالسفة وعلامء الاجامتع  عصارة هجدمه  يف  فهم حفوى  إدلين   لك حسب  ختصصه حيث   اب 

غري إن  هؤالء  ,حب هذإ  الاخري  منا  يمن  عن إلتشابك  و  إلتعقيد  إذلي  يصاإ   إل رإءفرز  لنا  هذإ  تعددإ  و  تضاراب  يف  أ  

تتجاذبه عدة  مياكنزيماتومن  حيث  هو  كذكل فهو  يعد  ,إمجعو  لكهم عىل  إنه  قوة  مفارقة حتمك  إلبرش  و  توجه  سلوكهم  
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ن  إلعديد  أ  رمغ  ,نسان  ابعتباره  إملس هتدف الاول  و  الاخري  من  إلظاهرة  إدلينية وجب عليه  إدرإكه كويح إال  جماالت  و  

ستيعاب ولو  قليل إمن  إدلرإسات  إثبتت  إس تعصاء  هذإ  عىل  إلعقل  إلبرشي إذلي  يشوبه  إلقصور رمغ  هذإ  وجب  عليه  

رمغ  وجود  إطروحات يه نفسها  إليت  مقنا  مبعاجلهتا  يف  س ياق  الاطروحة  ,منه فهو  ميثل  مهزة إلوصل  بني  إلفرد  و خالقه 

هل إلاكمل  بل  يه  من  صنيع  تقول  وتقر   ابن الانسان هو  الاهل مفا  هو  موجود يف  إلتعالمي  إدلينية  ال  يعقل  إن  يوجه لال 

 ن خاللها  معامل  الانسان إلاكدح.  رمسوإ  م  مهو إلهيم  ابعتبار رشإلب 
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 خامتة                 

 

ن  إلطرح  إذلي  قدمه لودفيغ  فيورابخ  وإقىت إثره  حسن حنفي بعد حماوةل  إ  نس تخلص  مما تقدم ذكره  يف ثنااي  إملذكرة     

نرثوبولوجياإلفعيل   إلتا سيس  ابل حرىإو    إلتا سيس إلفلسفية إملتعلقة  ابدلين يه عالمة  جديدة يف تؤسس لبلورة نظرة  لل 

نت  من قبل ذإت صبغة  الهوتية إلطرح  اك نإ  حتاك حول هذإ  الاخري  بعد  إلرؤى إليتجديدة يه الاخرى  لدلين تؤنسن 

إىل  جمال إلرؤيةحولت زإوية إلنظر إدلينية إىل الانسان بعد إن غيب حلقب ومنه إتسع  جريئةومن خالل هذإ ويف خطوة 

  وكشفوإمن قبل ا إرسإر يف  إلالهوت اكنت غامضة ومل يمت إلكشف عهن قام وبتعريةجماالت إخرى  ومن خالل هذإ  يتضح إهنم  

خالل سطوة الاهوت  عىل  ماكهنا  يه  حياة تكتس هيا  مع ذكل خبااي حياة الانسان إليت إمهلت بل وحمقت من ابملوإزانت

ديين يؤلف  بني  إلفردي  وإمجلاعي يسن  ويضع  قوإنني ويس هنا يف شلك  ابلنس يجعالقات  فردية  وإخرى  جامعية   مرتبطة 

خلدمهتم و تمكن إمهية هذه  ابل ساسويسعى  ابل ساسمنظم مكننا من إكتشاف إن إدلين هو من صنع إلبرش وموجه هلم 

وإمليتافزييقا إملتعلقة ابدلين  إلالهوتل بد وإلساعية  إىل إحالل الانس نة  ابجلرأ ةابلروح  إلنقدية إملمتزية  مشفعهنا أ  يف   الاطروحة

حةل إدلين يف إملهد ومن عىل نفس إلهنج إلنقدي ابملرحةل إلطفولية إليت تفتقد إلنضج إلعقيل ويه مر  إلسائروإليت ربطها فرويد 

ق ةووإثقة   ما  تقدم  يتضح  إن إلعلوم  الانسانية مبثل هذه الاطروحات ىقد خطت  وال زإلت ختطو  خطوإت  معالخالل لك 

نسانإىل  الامام  هذه الاطروحات إليت إعطت   .ماكنته  إلطبيعية إملفقود لال 
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 : " فهرس  إملصادر  و  إملرإجع

 : قامئة  إملصادر

 1410   ,(4إملؤسسة  إجلامعية  لدلرإسات و  إلنرش  و  إلتوزيع  بريوت )ط,يف إ لفكر  إلغريب  إملعارص  ,حنفي حسن  .1

1990 

_حنفي  حسن و محمد  عابد إجلابري _حوإر  إملرشق  و  إملغرب _)حنو  إعادة  بناء  إلفكر  إلقويم إلعريب( إملؤسسة   .2

 1990_1_ طإلعربية  لدلرإسات  و  إلنرش _بريوت 

 1411,1991,مقدمة  يف  عمل  الاس تغرإب _ إدلإر  إلفنية  للنرش  و  إلتوزيع _  إلقاهرة _ دط*_حنفي  حسن  .3

 د س ,دط ,مكتبة  مدبويل   ,إملعاد   ,من  إلعقيدة  إىل  إلثورة  ) إجملدل  إلرإبع(إلنبوة ,_حنفي  حسن  .4

إملؤسسة  إجلامعية  لدلرإسات و  إلنرش  و  إلتوزيع  ,إث إلقدمي إلرتث  و  إلتجديد  موقفنا  من  إلرت ,_حنفي  حسن   .5

  -1992_1412_4ط,

  1993 ),  9)ط,إلقاهرة  ,دإر  إلرشوق  للطباعة  و  إلنرش  و  إلتوزيع ,جتديد إلفكر  إلعريب  ,محمود زيك  جنيب   .6

دإر قباء  للطباعةو  إلنرش و  إلتوزيع ,مهوم  فكر  ووطن _)  إلفكر  إلعريب  إملعارص (إجلزء  الاول   ,حنفي  حسن   .7

  1998دط_ ,

من  إلنقل  إىل  الابدإع )إجملدل  الاول ( إلنقل  دإر قباء للطباعة  و  إلنرش  و  إلتوزيع  إلقاهرة  دط  ,_حنفي  حسن   .8

 فرإس   2000

 

ط ,دمشق ,إدلين  للنرش  و  إلتوزيعدإر  عالء  ,حبث  يف  ماهية  إدلين و منشا  إدلإفع  إدليين : دين  الانسان,سوإح  .9

4, 2 200 , 

 2004_   1من  إلنص إىل  إلوإقع )إجلزء  الاول ( تكوين  إلنص  مركز  إلكتاب  للنرش   إلقاهرة _ط ,_حنفي حسن  .10

 2005_1( بنية  إلنص مركز  إلكتاب  للنرش إلقاهرة _ط إجلزء إلثاينإلوإقع ) _حسن حنفي من إلنص إىل .11

إلتوزيع    لدلرإسات  و  إلنرش  و–جلامعية إمحد  عبد  إحللمي  عطية _ إملؤسسة  إ -ت-صل إدلين  أ   –فيورابخ لودفيغ  .12

 (1991-1411) -1ط -_  بريوت  

عطية   إمحد  عبد  إحللمي   -ت–إصالح إلفلسفة و نصوص إخرى  ولية يفأ  فيورابخ لودفيغ _ ماهية إدلين _ قضااي  .13

 2007ط_ .إلقاهرة _د



 قامئة إملصادر وإملرإجع

 

95 
 

   .إلقاهرة _دط  دس -مكتبة  الاجنلو  إملرصية  منتدى  سور  الازبكية   –درإسات  فلسفية   ,حنفي  حسن  .14

 يف  فكران  إملعارص _ دإر  إلتنوير للنرش و  إلتوزيع __دط _ دس  حنفي حسن _قضااي معارصة .15

دإر قباء  للطباعةو  إلنرش و   ,)  إلفكر  إلعريب  إملعارص (إجلزء  إلثاين ,مهوم  فكر  ووطن   ,حسن   حنفي .16

  )ط.د (إلتوزيع      1998

  إلعربيةة عبد إلقادر بش ته وإخرون فلسفه إلنقد ونقد إلفلسفه يف إلفكر إلعريب وإلغريب مركز درإسات إلوحد حسن حنفي .17

  2005بريوت (1ط)

 2017 )1ط(,بريوت   ,نبيل  فياض  )ت(و  الازلية   حول إملوتفاكر أ  -فيورابخ لودفيغ .18

 2017  )2ط  (بريوت ,جورج  طرإبييش   )ت(جوهر  إملس يحية  , فيورابخ لودفيغ .19

 2017_  1438_     1إملعارف  إحلمكية _ بريوت _طت _إمحد عبد إحللمي عطية _ –إدلين جوهر – فيورابخ لودفيغ .20

 1988)1ط(دإر  إلتنوير  للطباعة  وإلنرش,بريوت ,مقدمات  نظرية  ,إلثورة)إجملدل  الاول (من  إلعقيدة  إىل   , حنفي حسن .21

    دإر  إلتنوير للطباعة  و  إلنرش  و   ,من إلعقيدة  إىل  إلثورة )إجملدل  إلثاين (الانسان  إلاكمل إلتوحيد  ,حنفي حسن  .22

 )س,د )(ط ,د,(إلتوزيع _بريوت  

   دإر  إلتنوير  للنرش  و  إلتوزيع  ,إىل  إلثورة  ) إجملدل  إلثالث (الانسان  إملتعني )إلعدل( من  إلعقيدة   ,حنفي  حسن  .23

 8198 )-1ط( ,بريوت    ,

 قامئة إملرإجع

 )دط (             ,إلقاهرة ,إدلإر  إملرصية  إللبنانية ,مدخل  إىل  فلسفة  إدلين ,إلنشار  مصطفى .24

 1965 ,دط ,ابريس ,جورج  طرإبييش ,ت,إحلرإم إلطوطم و _فرويد س يغموند .25

 1986 4),ط(بريوت  ,جورج  طرإبييش _دإر  إلطليعة  للطباعة  و  إلنرش ,ت,موىس  و  إلتوحيد  ,فرويد  س يغموند .26

   بريوت   ,دإر  إلطليعة  للطباعة  وإلنرش  وإلتوزيع ,جورج  طرإبييش ,ت  , قلق  يف  إحلضارة ,فرويد س يغموند .27

   (1996,)4ط

 1998_4_فرويدس يغموند _ مس تقبل إلومه_ت_  جورج  طرإبييش _دإر  إلطليعة للطباعة و إلنرش _بريوت_ط .28

 2عبد إحللمي  عطيةإمحد_ الانسان  يف  فلسفة  فويرابخ_دإر  إلتنوير  للطباعة  و  إلنرش  و  إلتوزيع )د_ب ( )دط(  .29

  .دس  )2ط(إحلوإر  دإر,جورج  ميخائيل  ديب  )ت(عدو  إملس يح ,_نيتشه   فردريش  .30

 دس ,   ,)دط (حسن  إلقبييس  ,)ت (إصل  الاخالق  و  فصلها  ,نيتشه  فردريش  .31
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 1970-1ت جورج  طرإبييش _ منشورإت  دإر  الادإب   ط  -_غارودي  رويج _ اكرل  ماركس  .32

 ,1190- ,23410 ,ط, إلسعودية ,رإمتان ,عمل الاجامتع  إدليين ,إخلرجيي عبد هللا .33

  1984 )دط (إلقاهرة  ,دإر  إلثقافة  للنرش  وإلتوزيع,درإسات  هيغلية  ,إلفتاح_إمام عبد  .34

 روإفد  للنرش  و  إلتوزيع  ,لودفيج  فويرابخ  و  هناية  إلفلسفة   إلالكس يكية الاملانية ,إجنلز  فردريش  .35

 1988),3ط(,إلقاهرة ,دإر  إملعارف  ,الاغرتإب  سرية  مصطلح  ,رجب  محمد  .36

 2005)دط(    ,إلقاهرة  ,مكتبة  دإر إللكمة    ,حسن  حامد   )ت(مفهوم  الانسان  عند  ماركس  ,فروم  إريك  .37

 )دط  ,(إلقاهرة ,الازبكية  منتدى  صور,مكتبة  إجنلو  إملرصية ,درإسات  فلسفية  ,_حنفي  حسن   .38

 1994 ,)1ط (بريوت ,الاموإج  للطباعة  و  إلنرش   ,هيغل  و  فويرابخ ,_ديب حنا  .39

                   هيئة إبو  ظيب للثقافة  و   ,الاشاكالت و  إلس ياقات : عمل  الاجامتع  إدليين ,إنرتوابتيشإكوإفيفا سابينوو .40

 2001 ,(1)ط,إبو  ظيب   ,إلرتإث  و  إللكمة 

 إلنرش  و رإساتد  إملؤسسة  إجلامعية لدلبسمة  عيل  بدرإن جم  ,)ت( ,الاداين  يف  عمل  الاجامتع  ,ولمي  جون  بول  .41

 2001 1)ط( ,إلتوزيع بريوت 

 2005_ )دط(إلقاهرة _  ,مكتبة  دإر  إللكمة  ,حسن  حامد  ,ت ,الانسان  إملغرتب  ,_فروم  إيريك   .42

 2007 )1ط(بغدإد  ,منشورإت  إمجلل ,عيل  مصباح )ت (زرإدشت  ,هكذإ تلكم  ,_نيتشه  فردريش .43

 2010,)1ط(تونس ,دإر يسيناترإ,فتحي  إملسكيين ,ت ,يف جينيالوجيا  الاخالق   ,_نيتشه  فردريش   .44

 2017 ,(2ط (بريوت ,مكتبة  إلتنوير ,ىفلسفة  فويرابخ  بني  إملادية  و  الانسانية  ,_إمحد  نرصإوي  اندية .45

 2017)دس(  ,)دط(  ,مؤمنون  بال  حدود  ,فتحي  إملسكيين  ,ت ,مدخل  إىل  فلسفة  إدلين ,_صاند  كولر  هانس .46

                       درإسة  يف  عمل  ,بني  إلتصور  الانساين  و  إلتصور  الاساليم ,إدلين   نشا ة,محدإن حسن عيل مصطفى  .47

 1991(  1قس نطينة )ط ,الاجامتع إدليين مؤسسة  الارسإء  للنرش و  إلتوزيع  

 1987إلثقافة  للنرش _ و  إلتوزيع  إلقاهرة _ دط_  لالكم دإر  إصاةل علام_محمد إلس يد محمد صاحل_  .48

 ,1994)2ط (إلقاهرة  ,سينا  للنرش و إلتوزيع ,نقد  إخلطاب  إدليين  ,حامد  إبو  زيد  نرص  .49

 1994_1414,إلقاهرة)دط(  , دإر  إلرشوق  للنرشو  إلتوزيع ,رساةل  يف  إلتوحيد,عبده محمد   .50
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        جدل  الاان  و  الاخر _ ) قرإئات  نقدية يف  فكر  حسن حنفي يف  عيد  ميالده  ,عبد إحللمي  عطية  إمحد  .51

    11997 )    ط (مرص  ,مكتبة  مدبويل  إلصغري   )إلس تني

 ,إلتوزيع  للطباعة  و إلنرش  ودإر  إلتنوير   ,)ت(  حسن  حنفي  ,س بينوزإ  ابروخ  رساةل  يف  الاهوت  و  إلس ياسة  .52

 2005)1ط (بريوت 

     2006 )2ط(بريوت ,دإر إلتنوير  للطباعةو  إلنرش  و  إلتوزيع ,حسن  حنفي  ,ت ,تربية  إجلنس إلبرشي  ,لس نج .53

  2007_1428, )1ط(إلرايض ,)اترخيية  إلنص(  ,إلعلامنيون  و  إلقرإن  إلكرمي ,إدريس إلطعان  إمحد   .54

    بغدإد   )1ط(دإر  إلهدى   ,فاحل  عبد إجلبار  ,))ت ,لامنية _صادق  جالل  عظم _الاسالم  و  إلزنعة  الانسانية  إلع .55

  2007معهد  إدلرإسات الاسرتإتيجية  إلعرإق 

   2009  )دط(إلهيئة  إلسورية    ,منشورإت  وزإرة  إلثقافة  ,س بينوزإ  و  الاهوت  ,منذر  إلش باين  .56

إلنرش  إلرشكة  إلعربية  للطباعة و ,نظمي  لوقا ,ت,إميل  إو  تربية  إلطفل  من  إملهد  إىل  إلرشد   ,_جان  جاك روسو  .57

 بدل(,س نة ()د,)د,)دط(

 قامئة  إملوسوعات 

 1 8 6 (1معن زايدة _إملوسوعة  إلفلسفية إلعربية _معهد  إلامنء  إلعريب )د_بدل ( )ط .58

 _ودل  إابه  إلس يد_إعالم  إلفكر  إلعريب  _)مدخل  إىل  خارطة إلفكر  إلعريب  إلرإهنة(_  .59

 2010_ 1و  إلنرش _ بريوت_ ط إلش بكة  إلعربية  لالحباث    .60

_  1434_ 1إلقريش  فهد  بن  محمد _ مهنج  حسن  حنفي) وموقفه من إصول  الاعتقاد  درإسات  نقدية (إلرايض  _ط .61

2013 

  2011 ,1ط,بريوت  ,مكتبة  مؤمن  قريش  ,حسن  حنفي  ثورة  إلعقيدة  و  فلسفة  إلعقل ,عيل إبو  خري  .62

    )دط( ,بريوت ,دإر إلكتاب  إللبناين  ,ت  إسامعيل  إلبيطار ,إلفكر  إلعريب  و  مرزكزه  يف  إلتارخي,إولريي دي  اليس .63

 دس(                                                (

درإسات  و   ,مؤمنون بال  حدود   ,إلصةل  بني  إلويح  و  إلوإقع يف  فكرحسن  حنفي )حماوةل  للتفهم ( ,مقنعي  بالل  .64

 .إحباث  قسم إدلرإسات  إدلينية )دط(
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a. وإجملالت  قامئة إملعامج 

   1982,)دط(    ,لبنان  ,(دإر إلكتاب  إللبناين 1)ج ,إلفلسفي  مصليبا مجيل   إملعج .65

للطباعة  و  إلنرش    تيني _ إملتصوفني (دإر  إلطليعة )  إلفالسفة  إملتلكمني  _  الاهو  ,معجم  إلفالسفة  ,طرإبييش  جورج  .66

 2006 )3ط (بريوت  ,و  إلتوزيع 

  2007إلقاهرة  )دط(,دإر قباء  إحلديثة للطباعة  و  إلنرش  و إلتوزيع ,إملعجم  إلفلسفي   ,وهبة مرإد  .67

 د س(((دط),ةوإلنرش وإلتوزيع الاسكندري ,ةدإر الاميان للطباع(كتاب إلتعريفات  ) ,إجلرجاينعيل بن محمد  .68

 فلسفة  إدلين )إملصطلح  من  الارهاصات إىل ,  غيضان   س يد  عيل  .69

( 1)ط,إملصطلحات  إملعارصة ( بريوتدلرإسات  الاسرتإتيجية  )سلسةل  إملركز  إلعريب  ,إلتكوين  إلعلمي  إلرإهن ( .70

 )د_س(

  ,و  إلعلوم  الاجامتعية  إل دإبجمةل   ,جامعة  إلسلطان  قابوس ,إشاكلية  إلتجديد  يف  فكر حسن  حنفي  ,كربية  كرمية  .71

 

i.  إجملالتقامئة  

 

 1979 ,( تصدر من  وزإرة  الاعالم  إلكويت 1إلعدد ) ,إلفكرجمةل عامل  .72

مضن جمةل  قضااي  إسالمية  معارصة ل عبد  إجلبار  إلرفاعي إلس نة إل                                                 ,إحلدإثة و عودة  إدليين, إوليفيه  روإ .73
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