


 

اتقدم بأسمى آٌات الشكر والعرفان الذي ألهمنً بالصبر والثبات ومدنً بالقوة 

 والعزٌمة لمواصلة مشواري الدراسً .

 "هللا عز وجل"

فان القلم لٌعجز ان ٌسطر كلمات الشكر واالمتنان لكل من كان له فضل او مد لً ٌد 

 العون من قرٌب او بعٌد فً سبٌل اخراج هذا العمل على هذا النحو. 

خص بالشكر الجزٌل أستاذي حفظه هللا االستاذ "سباعً" الذي لم ٌبخل علً فأ

ً كانت خٌر عون لً فً بإرشاداته ونصائحه حول الموضوع وآرائه السدٌدة الت

تمام هذا البحث فجزاه هللا كل خٌر وجزاء.ا  

كما ال ٌسعنً ان اتقد بالشكر الجزٌل الى كل أعضاء لجنة المناقشة على ما سوف 

 ٌقدمونه من توجٌهات وتصوٌبات.

 كما اتوجه بجزٌل الشكر الى كل من ساهم فً تنشئتً العملٌة من معلمٌن وأساتذة 

ا فٌه خٌر وصالح""عسى هللا ٌوفقا لم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الحمد هلل الذي هدانً ووفقنً النجاز هذا العمل والصالة والسالم لى سٌدنا محمد 

 وحبٌبنا طبٌب العقول ودوائها نور األبصار وضٌائها أما بعد أهدي ثمرة جهدي الى:

التً سهرت لسهري وتعبت لتعبً وضحكت الى ضحكً الى أجمل شٌئ فً الوجود 

غالٌة حفظها هللا واطال فً عمرها.الٌك أمً ال  

الى من عمل لكتف سبٌلً وعلمنً معنى الكفاح وأوصلنً الى ما أنا علٌه أهدي 

 ثمرة نجاحً الٌك أبً الغالً .

الى اخوتً الذي ضاء بهم دربً عبد الرحمان وعدة وفاطمة الزهراء واٌمان 

د الصمد.وزوجة أخً مخطارٌة وأحفادنا "اسالم علً، محمد،عبد االله، عب  

 الى االستاذ المشرف الذي لم ٌبخل علٌا بنصائحة وتوجٌهاته طوال العام الدراسً

ساهم فً تنشئتً العلمٌة من معلمٌن وأساتذةالى كل من   

 هدى،   زوخا، مرٌم، فظٌلة، هادٌة، حنان، سهام، الى أعز صدٌقاتً: حورٌة،

.، جهٌدةخدٌجة  

تواتً ،عٌدود. القادر،عبد عادل ، الى أعز األصدقاء: سفٌان،  

الى كل من سعتهم ذاكرتً ولم تسعهم مذكرتً الى كل من سقط من قلمً سهوا وفً 

األخٌر أرجو من هللا تعالى أن ٌجعل عملً هذا نفعا ٌستفٌد منه جمٌع الطلبة 

 المتربصٌن المقبلٌن على التخرج.
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 مقدمة
مرت الفلسفة منذ نشأتها بالعدٌد من المراحل المتعاقبة فاعتمدت كل مرحلة منها على 

وجدت فٌه والمنطقة التً المرحلة التً سبقتها، وارتبطت وتمٌزت كل منها بالعصر الذي 

تً ظهرت فً القرن حدث المراحل للفلسفة الوكذلك الفلسفة الحدٌثة تعتبر أ. ت بهانشأ

ستمرت هذه الفلسفة حتى بداٌة القرن وإ بعد الفلسفة االسالمٌة،وروبا السابع عشر فً أ

العشرٌن فكانت هً المرحلة التً سبقت الفلسفة المعاصرة الموجودة فً عصرنا الحالً 

والتً كانت أثر كبٌر علٌها. حٌث تمٌزت الفلسفة الحدٌثة بمختلف مذاهبها وتٌاراتها بالعدٌد 

جتمعة عن باقً الفلسفات األخرى فقد ارتبطت من الخصائص المختلفة والتً تمٌزها م

عطاء إ و العقلً فً القرن السابع عشر الفلسفة الحدٌثة بعصر النهضة بسبب ظهور االتجاه

فالسفة هذا العصر أهمٌة كبٌرة للعقل بعدما كان منحصر ومتقٌد بالكنٌسة ورجال الدٌن فمن 

بٌنوزا حٌث عرف بأنه فٌلسوف س أهم هؤالء الفالسفة الذٌن دافعو عن العقل نجد باروخ

ن ٌظهر التنوٌر كحركة فكرٌة شاملة أو كتٌار ضخم فً النصف الثانً من قبل أ التنوٌر

القرن الثامن عشر دافع عن العقل حٌث اعتبره المرجع المعتمد والوحٌد فً الفهم والتفسٌر 

فهو أول من تجرأ دٌثة همٌة كبٌرة فً الفلسفة الحٌنوزا أكل ما فً الوجود فكانت لفلسفة سب

 على نقد المقدس "التورات" وهدما كبٌرا فً الفكر اٌمان بالمعجزات .

مفكرٌن المعاصرٌن ٌعتنقونها ومن فهذه الفكرة ظهرت فً العصر الحدٌث ومزال بعض ال

 ارتأٌت فً هذه الدراسة ان اختار جل الوقوف على أهم النقاط التً تتعلق بهذه الفكرة،ا

من أوالئك المفكرٌن الباحثٌن على أرائه ،أال وهو الدكتور حسن حنفً الذي عمل  نموذجاك

التً عمل علٌها سبٌنوزا واحالل مادة اخرى محلها مع االبقاء على نفس على اسقاط المادة 

 المنهج



 
 ب 

اما عن أسباب اختٌار موضوع البحث فٌعود ألسباب موضوعٌة واألخرى ذاتٌة.     

تتمتع به هذه الفكرة اثر السبٌنوزٌة على الفكر العربً المعاصر الموضوعٌة من خالل ما 

نموذج حسن حنفً فً اعتقادي على األقل من أهمٌة وقٌمة فً الدراسات الفكرٌة العربٌة 

المعاصرة وباعتبارها من أهم القضاٌا التً اثارت فً الواقع الثقافً العربً .لذا رأٌت من 

 راسات وتزوٌد المكتبة الجامعٌة بها .الظروري البحث فً هذا النوع من الد

ذاتٌة:وهو رغبتً فً البحث فً هذه مشكلة حٌوٌة وملحة  من المشكالت التً ٌواجهها 

 فكرنا العربً واالسالمً المعاصر،ومن خالل الوقوف على مدى امكانٌة اثر فكر باروخ

 سبٌنوزا على منهج حسن حنفً لذا ارتأٌت الخوض فً هذه الدراسة .ا

شكالية البحث الرئيسي فهي تتمحور حول التنظير لفكرة أثر السبينوزية على إ أما عن

ما يتمثل المتمثلة في  شكالية عامةلمعاصر نموذجا حسن حنفي من خالل إالفكر العربي ا

 اثر السبنوزية في فكر حسن حنفي ؟

أفكار جابة على هذه االشكالٌة اقتضت منا تتبع المنهج التحلٌلً من خالل تحلٌل إن اإل

مع تطرق الى منهج  سبٌنوزا ومحاولة توضٌحها قدر االمكان حتى ٌسهل فهمهاا باروخ

 .حسن حنفً وكٌفٌة تأثره باسبٌنوزا

 .ثً هذا الى مقدمة وفصلٌن وخاتمةما عن خطة البحث فقد قسمت بحأ 

وطرحها،ثم  مقدمة والتً تناولت فٌها اهمٌة الموضوع ودوافع اختٌاره ،تحدٌد االشكالٌة

 المنهج المتبع لهذا البحث والخطة المتبعة ،مع االشارة الى أهم الصعوبات التً اعترضتنً 

الفصل األول:عنونته بالسٌرة الذاتٌة لسبٌنوزا والذي ٌحتوي على ثالث مباحث فً   

 اسبٌنوزا سبٌنوزا، وفً المبحث الثانً :منهج باروخا المبحث االول: تناولت فٌه فكر باروخ

 .سبٌنوزا فً قراءة الكتاب المقدساما المبحث الثالث:لتحدٌد منهج أ

سبٌنوزا على فكر حسن حنفً ،والذي ااما الفصل الثانً:فقد تناولت فٌه تجلٌات تأثٌر 

ٌحتوي على ثالث مباحث، ففً المبحث األول تناولت :اثر نقد الكتاب المقدس على منهج 



 
 ج 

حنفً أما المبحث الثالث: العلمانٌة بٌن  حسن حنفً، وفً المبحث الثانً :مشروع حسن

 سبٌنوزا وحسن حنفً.ا

سبٌنوزا وأثره على حسن حنفً، ا وفً األخٌر اختتمت البحث بخاتمة اشتملت فكر باروخ

 لننتهً فً األخٌر الى وضع قائمة من المصادر والمراجع التً قام علٌها هذا البحث .

سبٌنوزا وحسن حنفً التً كانت ا برزمصادر باروخاعتمدت فً هذه الدراسة على أ

ظافة الى مجموعة من المراجع التً تناولت الموضوع إلامواجه األولى فً هذه الدراسة، بال

 مثل منهجٌة حسن حنفً فهد محمد القرٌشً  وهذا من اتسام البحث بالجدٌة والموضوعٌة 

لعربً المعاصر ثر السبٌنوزٌة فً فكر اأ اسات السابقة التً عالجت اشكالٌةومن بٌن الدر

عند حسن حنفً التً اعتمدتها فً بحثً هذا نجد اهمها مذكرة تخرج ل.م.د انٌل شهادة 

 .تحت اشكالٌة اآلنا واالخر فً فكر حسن حنفًلٌسانس التً قامت بها الطالبة لعٌمش فتٌحة 

كادٌمً ،وهو ان لتً واجهتنً والتً ال ٌخلو منها أي بحث أهم الصعوبات اأما عن أ

 براز ما تضمنته عناصر الخطة .واسع لذلك ارتكزنا فقط على أ وضوعالم

    . 

 

 

 

 

 

 



         ٤ٍوح اُنار٤خ ٍج٤٘ٞىا انفصم األول :

                 كٌو ثبهٝؿ اٍج٤٘ٞىا انمبحث األول :

 ٜٓ٘ظ ثبهٝؿ اٍج٤٘ٞىا انمبحث انثاني :

 ٜٓ٘ظ اٍج٤٘ٞىا ك٢ هواءح اٌُزبة أُولً  انمبحث انثانث : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 اُلَٖ ا٧ٍٝ                                                                  ا٤َُوح اُنار٤خ َُج٤٘ٞىا
 

 انسيزة انذاتيت سبينىسا

ّق٤ٖزٚ  اثواى ا٠ُٕ ٛج٤ؼخ أُٞٙٞع أُلهًٝ ؽٍٞ كَِلخ  ثبهٝؿ ٍج٤٘ٞىا رٜلف أٍبٍب ا

اُل٤َِٞف ُٛٞ٘ل١ اُن١ ٓضَ رٞعٜب عل٤ُب ك٢ اُلَِلخ ا٧ٝهٝث٤خ: ؽ٤ش هلّ ٓغٔٞػخ ٖٓ 

ٝ إٌُٞ ٝهل رؼوٗ ف٬ٍ  ا٩َٗب٢ٗا٧ػٔبٍ ػٖ ا٧ف٬م ٝ اُلَِلخ اُقبٕخ ثبهلل ٝ اُٞعٞك 

اُزو٤ِل٣خ ٝ  أكٌبهؽ٤برٚ ٌُِض٤و ٖٓ ا٫ٗزوبكاد ٝأُؼبهٙخ ثؼل ًَ ػَٔ أٝ كٌو ٣ولٜٓب ٙل 

ػ٠ِ ٗول أاُلَِلخ اُؾل٣ضخ كٜٞ أٍٝ ٖٓ رغوَج٤٘ٞىا أ٤ٔٛخ ًجوٟ ك٢ ُأُؼزولاد اُل٤٘٣خ ؽ٤ش 

ثبُٔؼغياد ٝٛ٘بى  ا٣٩ٔبٕكٝها ًج٤وا ك٢ ٛلّ اُلٌو " ُٝٚ ا٣ٚب اُزٞهاح " أُولًاٌُزبة 

٤ٌَٛ ك٤َِٞف أُب٢ٗ اُؼظ٤ْ ٣وٍٞ ك٤ٜب: آب إٔ ٣ٌٕٞ أُوء ٍج٤٘ٞى٣ب أٝ ٫  ا٠ُعِٔٚ رَ٘ت 

ىا ٓ٘طِوبد كَِلخ ثبهٝؿ ٍج٤٘ٞ ٘ب٤ٍُٝز ا٧ٍُٜٝنا عبء اُلَٖ   ا٬ٛ٩م٣ٌٕٞ ك٤َِٞكب ػ٠ِ 

ٝ   ػوٗ ّق٤ٖخ  ثبهٝؿ ٍج٤٘ٞىا ا٠ُطوه٘ب ك٤ٜب ر، ٝاُن١ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ص٬س ٓجبؽش 

 رزٔضَك٤ٔب .  ٝرل٤َوٙ اُغل٣ل أُولً اُزبه٣ق٢ ٌُِزبة ولٙاُ٘اٍ رؾ٫ٞرٚ اُلٌو٣خ ثب٩ٙبكخ 

 ؟و ثٜب أْٛ اُزؾ٫ٞد اُلٌو٣خ اُز٢ ٓ ٢ٛ ٝٓب ٍج٤٘ٞىا؟خ ثبهٝؿ كَِل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اُلَٖ ا٧ٍٝ                                                                  ا٤َُوح اُنار٤خ َُج٤٘ٞىا
 

 سبينىسا باروخ فكز: األول انمبحث

٣جِؾ ٖٓ اُْجبة ؽز٠ اٌٗت ػ٠ِ اُلَِلخ ؽ٤ش أًل ًض٤و ٖٓ اٌُزبة إٔ  ُْ ٣ٌٖ ٍج٤٘ٞىا    

 ٝاٗٔبأٝ ٓلٌو ٓ٘ؼي٫ ٓ٘ط٣ٞب ػ٠ِ ٗلَٚ ، ؼل اُ٘بً ٕٞك٤ب ؿبههب ك٢ رؤ٬ٓدٍج٤٘ٞىا ًبٕ أث

ؿبههب ك٢ اُزل٤ٌو ك٢ ا٧ى٤ُخ ٛ٘ل٣ب ٤لا ًَ اُجؼل إٔ ٣ٌٕٞ ٗبٌٍب ثؼ.…٤لي"ًبٕ ًٔب أًل ثٍٞ ٍ

٣ٖٚٔ اُظلو  إٔؽو٣ٖب ػ٠ِ ، ي هعَ ػَٔول ًبٕ ػ٠ِ ػٌٌ مُك .ا٠ُ ؽل ا٤َُ٘بٕ اُؾبٙو

....." كٖٔ مُي ثوىد ٕٞهح ٍج٤٘ٞىا ثٕٞلٚ ا٧ه٧ٗكٌبهٙ اُز٢ ػلٛب ف٤ِوخ ثزـ٤٤و ٝعٚ 

ك٤َِٞك٤ب ّبهى ْٓبهًٚ ك٢ ْٓبًَ ػٖوٙ ٍٝؼ٠ ػ٤ِٔب ا٠ُ ؽِٜب
1

 

٧ٕٝ  .ٍج٤٘ٞىاه٤َِ ٖٓ اُل٬ٍلخ أُؾلص٤ٖ ْٛ اُن٣ٖ هبٓٞا ثٜٔ٘زْٜ ثغل٣خ ربٓخ ًٔب كؼَ 

أكٟ  كٜنائَب ك٢ اُـبُت  ٣بجبثٚ ك٬ثل أٗٚ ًبٕ ك٢ اُجلا٣خ ٍج٤٘ٞىا ؽوّ ٖٓ أهبهثٚ ٝإٔلهبئٚ ّ

٤و كائْ ٣ؼط٤ٚ اُؼوَ َٓزو٬٤ ػٖ فػ٠ِ هَِلخ ٛٞ اُؾبعخ ا٠ُ اُؼضٞلُِإٔ ٣ٌوً ؽ٤برٚ  ا٠ُثٚ 

 اُظوٝف اُقبهع٤خ  ًَ

 

 

 

 

 

 

                                                           
  00دار التنوٌر للطباعة و النشر و التوزٌع ص  ؛ 2002سنة الطبع   اسبٌنوزا ؛فؤاد زكرٌا 1

 20فً امستردام و توفً فً  0362نوفمبر 22عشر و لد فً  01*اسبٌنوزا هو فٌلسوف هولندي من اهم الفالسفة القرن  

فً الهً فً مطلع شبابه كان موافقا مع الفلسفة دٌكارت عن ثنائٌة الجسد و العقل باعتبارهما شٌئٌن من  0311فبراٌر 

منفصلٌن  و لكنه عاد موافقا و غٌر وجهة نظره فً وقت الحق و اكد انهما غٌر منفصلٌن لكونهما كٌان واحد امتاز 

سبٌنوزا باستقامة أخالقه و وخط لنفسه نهجا و فلسفٌا ٌعتبر ان خٌر األسمى ٌكون فً فرج المعرفة أي فً اتحاد الروح 

 " (   020بٌروت ص  6سفة ط بالطبٌعة الكاملة ) انظر جورج طرابٌشً معجم فال



 اُلَٖ ا٧ٍٝ                                                                  ا٤َُوح اُنار٤خ َُج٤٘ٞىا
 

كبهؿٔذ ٗل٢َ ػ٠ِ اُجؾش ثٌَ هٞر٢ ك٢ ؽبُخ فط٤وح ُِـب٣خ ،  ٢٘ٗا أكهًذ٣وٍٞ" ٝ ٌٛنا  اما

ٓوٗ اُن١ ٣ٖبهع  ٓوٗ ٤ٔٓزب ػ٘لٓب ٣وٟ إٔ  ا٩َٗبُٕٖ أعلٙ ٧ٕ  ػٖ ػ٬ط ٓغ ا٢٘ٗ

إٔ ٣جؾش ػٖ مُي اُؼ٬ط ُْ ٣غل ػ٬عب ٣ٌٕٞ ٓغجوا ػ٠ِ  اما أ٤ًلحأُٞد ٣ؾنف ثٚ ثٖٞهح 

ؽ٤ش ر٘ؼول ػ٤ِٚ  ع٤ٔغ أٓبُٚ" ، ثٌَ هٞرٚ 
1

 

ػٞآَ اُغبمث٤خ أُؤُٞكخ ك٢ اُؾ٤بح ا٫عزٔبػ٤خ أٜٗب ًبٗذ ػ٘ل ٍج٤٘ٞىا ػو٤ٔخ  أصجزذُول  

٣ٌٖٔ إ ٣ٞعل ك٢ اُضوٟ ٝ اُْٜوح ،  كائْ أٓب٫ٕٝ ، ُول ًبٕ ٣ؼزول أٗٚ ٤ٌُ صٔخ هٙب ٓغلثخ

ٓغ  ،٣غل ف٤و ؽو٤و٤ب ٣ؾوى اُؼوَ ٝؽلٙ أٝ ٓغ اُؾٌ أٝ ك٢ اُؾت أ١ ٢ّء ىائَ ك٬ ثل إٔ

ٝعلد ٛنٙ  ٝامااٍزجؼبك ًَ ٢ّء ٬ًُزْبف ٝثِٞؽ ٓب ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ اٍزٔزبع ثبَُؼبكح اُلائٔخ 

 ؽز٠ ٣ٌْٜٔ٘ ثِٞؿٜب ثٌَ رول٣و ٝكْٜ. ٦ُفو٣ٖاَُؼبكح كبٗٚ ٣ٔل اُؼٕٞ 

ثل١ إٔ مُي اُق٤و اُؾو٤و٢ ٝاُلائْ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٗقجوٙ ا٫ ك٢ ؽت ٓب ٛٞ أ ا٣ٝ٠ُ٘ز٢ٜ ٍج٤٘ٞىا 

وقوته كِول رؼِْ اٍج٤٘ٞىا إٔ ٣ؾت ٤ٍلح هللا ثٌَ ػوِٚ ٝ ٗلَٚ ، هللا  ٫ٝ ٜٗبئ٢ أؿ٠٘ ك٢ ؽت
2

 

 سبينىسا و ديكارث:

ٍج٤٘ٞىا ٛٞ اُل٣ٌبهر٢ اُٞؽ٤ل اُن١ أٍزطبع إٔ ٣طجن أُٜ٘ظ اُل٣ٌبهر٢ رطج٤وب  عنه٣ب ك٢     

لٍخ ٝا٤ٌَُ٘خ اٌُزت أُو، هد ك٢ ٜٓ٘غٚ فبٕخ ك٢ ٓغبٍ اُل٣ٖ أُغب٫د اُز٢ اٍزجؼلٛب ك٣ٌب

ُنُي ًبٗذ ٛ٘بى ٓؾب٫ٝد ػلح ٫ؿز٤بٍ ٍج٤٘ٞىا ك٢ ؽ٤ٖ  ،ُٔولً...اُـ ا، ٝاُؼوبئل ٝاُزبه٣ـ 

إٔ ك٣ٌبهد ًبٕ ٕل٣وب ُوعبٍ اُل٣ٖ ٧ٕ ٜٓ٘غٚ ًبٕ ٓزطبثن ٓغ أكٌبه اُوعبٍ اُل٣ٖ كِْ 

 رقوط ػٖ ٗطبم اُؼوبئل اُل٤٘٣خ ٝا٤ٌَُ٘خ.
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 اُلَٖ ا٧ٍٝ                                                                  ا٤َُوح اُنار٤خ َُج٤٘ٞىا
 

أٗ٘ب  ا٫ٕ ك٣ٌبهد أؽل ٓئ٢ٍَ اُؼِْ اُؾل٣ش مؤًبٕ ٓؼوٝف ك٢ اُؼٖٞه اُؾل٣ضخ ك٣ٌبهد ث

   ٗغل إٔ هللا ٛٞ اُٚبٖٓ ُٖلم اُؾوبئن ٝإٔ ك٣ٌبهد ثٜنا أُؼ٠٘ ٣و٤ْ اُؼِْ ػ٠ِ ٝعٞك هللا 

ثؼل ًٞع٤زٞ ٝأٗٚ ٛٞ  ا٠ُٝ٧ػِٔ٘ب أٗٚ اُٞاهؼخ  اما ؽٖخٝ ٕلهٚ إٔ هللا ٛٞ ٓؾٞه ٓنٛجٚ 

 اُٚبٖٓ ٝعٞك هللا إٔ اُؼبُْ ُل٣ٚ ؽوًخ ٝآزلاك.

أٓب ٍج٤٘ٞىا ٛٞ اُن١ ٛجن ٜٓ٘ظ ا٧كٌبه اُٞاٙؾخ أُز٤ٔيح ك٢ ٤ٓلإ اُل٣ٖ ٝاُؼوبئل ك٤ٌِ 

هَٔخ ث٤ٖ اُ٘بً ثَ ٛٞ أكَٚ ٢ّء ك٢ ٝعٞكٗب ٣ٌٕٝٞ ك٢ ًٔبُٚ  ا٤ّ٧بءاُؼوَ كوٜ ٛٞ أػلٍ 

ف٤وٗب ا٧ه٠ٖ ٝإ ًبٗذ ا٧كٌبه اُٞاٙؾخ ٓغ ا٤ّ٧بء اُـبٓٚخ صْ رل٤َو  ا٣٥بد اُٞاٙؾخ 

ًٔب ٣َزؼَٔ اُٞٙٞػ ٝاُز٤٤ٔي ًغلٍ ك٢  ،ؾب رل٤َوا ف٤ب٤ُب ؽَت ٟٛٞ أُلَورل٤َوا ٝاٙ

 . ثوا٤ٛ٘ٚ اُؼو٤ِخ كٔبكاّ ًَ ٌٓبٕ ٓب رؼِٔٚ ثٞٙٞػ

ٝر٤٤ٔي آب إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼوٝكب ثنارٚ اٝ ثـ٤وٙ رؼِٔٚ ثٞٙٞػ ٝر٤٤ٔي كبٕ أُؼغيح ٫ رَزط٤غ إٔ 

أٓب كٌوح  هللا اُٞاٙؾخ ٫ رؾزبط رلُ٘ب ػ٠ِ ٝعٞك هللا ٝػ٠ِ ٓب .... ٧ٗ٘ب ٫ ٣ؼِٜٔب ثٞٙٞػ 

ثوٛبٕ ا٠ُ
1

 

 هللا وصفاته

ػوف ك٣ٌبهد اُغٞٛو ثؤٗٚ  ٢ّء ٓٞعٞك ٫ ٣زطِت ٤ّئب : ٍٟٞ مارٚ ٢ٌُ ٣ٞعل ٣ٝوجَ   

 ٢ّءاػزٔل ػ٠ِ  ا٫اٍج٤٘ٞىا ٛنا اُزؼو٣ق ٣ٝج٤ٖ إٔ ٛنا أُٞعٞك ٫ثل إٔ ٣ٌٕٞ ٫ ٓز٘ب٤ٛب ٝ 

ٝ ٓضَ  ٛن٣ٖ اُغٞٛو٤٣ٖ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞعل  ٧ٗٚ اػزٔل ثؼْٜٚ ػ٠ِ ثؼ٘ ٣َزغل ًَ  أفو

ٕٞ ٛ٘بى ٍٟٞ ٜٓ٘ٔب ػٖ ٛو٣ن ا٧فو ٫ٝ ٣ٌٞٗبٕ ٫ ٓز٘ب٤٤ٖٛ ثبُلؼَ ُٝنُي ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌ

ًبَٓ ّٝبَٓ ًَ أٍُْٞ ٌٝٓزت ثلاٗٚ ٝٛنا اُغٞٛو ثبُزب٢ُ ٛٞ اُؾو٤وخ ٝ عٞٛو ٝاؽل ٫ ٓز٘بٙ

 ك٢ إٌُٞ ك٤ولّ اٍج٤٘ٞىا أهثؼخ  أكُخ ػ٠ِ ٝعٞك هللا:اُٞؽ٤لح ا٧ٍب٤ٍخ 

 

                                                           
1
  00 النشر و التوزٌع ص بٌروت دار التنوٌر للطباعة و ، حسب حنفً : تر ،رسالة فً الالهوت و السٌاسة اسبٌنوزا ،   



 اُلَٖ ا٧ٍٝ                                                                  ا٤َُوح اُنار٤خ َُج٤٘ٞىا
 

ٛٞ اُل٤َُ ا٫ٗطُٞٞع٢: اُن١ ٣نٛت ؽ٤ش ا٠ُ إ ٣زٖٞه هللا ثٕٞلٚ عٞٛو  ا٧ٍٝاُل٤َُ  -

٫ ٓز٘ب٤ٛب كٌوح ٝاٙؾخ ٝ ٓز٤ٔيح ٖٝٓ ؽ٤ش أٗٚ ًنُي، ٖٝٓ ؽ٤ش أٗٚ ٓٞعٞك ٫ٓز٘بٙ ك٬ 

 ٕلبد ا٬ُر٘ب٢ٛ. اؽل٣ٌٟٖٔ إٔ ر٘وٖٚ 

٢: اُن١ ٣وٟ إٔ رٖٞه هللا ٫ ٣زٖٚٔ ر٘بهٚب ٓ٘طو٤ب ٣ٝغؼِٞا عٞكٙ َٓزؾ٬٤ اُل٤َُ اُضبٗ -

 ٣ٌٕٞ ٓٞعٞكا. أ٣ٕغت 

اُل٤َُ اُضبُش: ٣نٛت ا٠ُ إٔ ٝعٞكٗب ٗؾٖ اُقبٓ ٖٓ ؽ٤ش أٗ٘ب ٓٞعٞك إٔ ٓز٘ب٤ٛٚ ُْ  -

ٓب ٫ ٜٗب٣خ ٣ئك١  ا٠ُرٞعل أٗلَ٘ب ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ رٞع٘ب ٓٞعٞك أفوٟ ٓز٘ب٤ٛخ ٌٝٛنا 

 ثبُٚوٝهح ا٠ُ ٓٞعٞك ٫ ٓز٘بٙ ٣ٌٕٞ ػِخ أٝ أٍبً اُٞعٞك اُقبٓ.

٣ٌٕٝٞ  ا٬ُٓز٘ب٤ٛخ ا٬ُٓز٘ب٢ٛ ٫ثل إٔ ٣ٔزِي هٞحإٔ أُٞعٞك  ا٠ُاُل٤َُ اُواثغ:  ك٤نٛت  -

 ثنُي هبكه ػ٠ِ إٔ ٣٘زظ ٝعٞكٙ ٣ٝلػٔٚ.

ب٤ٕخ ٖٓ اُقٖبئٔ  ٤ٌُ هللا ٖٓ ؽ٤ش أٗٚ عٞٛو ٫ٓز٘بٙ ٫ ُٚ ٕلبد ٫ ٓز٘ب٤ٛٚ أ١ ف

ٝٛٞ ٣لؼَ ٝكوب  ثؤٍوٙاُؼظ٤ْ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ ٛج٤ؼ٤خ  ا٢ُاُؼبك٣خ ُ٪َٗبٕ كٜٞ َٗن ه٣ب٢ٙ ٝ 

ُِوٞا٤ٖٗ اُو٣ب٤ٙبد  ٝ ....ٓضَ اُٜ٘لٍخ أُغٔٞع اُيٝا٣ب أُضِش اُض٬س  رَب١ٝ ىا٣ٝز٤ٖ 

اُٜ٘لٍخ هبئٔز٤ٖ  ٝٓز٠ ٍززٞهلبٕ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ًنُي رِي ا٧ٍئِخ ٤ٌُ ُٜب ٓؼ٠٘ ٧ٕ ٓجبكة 

ٝأى٤ُخ٫ ىٓب٤ٗخ 
1

 

رؾلصٜب أ٤ّبء فبهع٤خ  ،ٍ ٤ٌُ ُٚ  اٗلؼب٫د ٝػٞاٛق ٓضِ٘بهللا ًبَٓ ّٝبَٓ ًَ ّٔٞ إ   

٣وؿت ك٢ ر٘ل٤نٛب ٧ٝٗٚ ًَ كبٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وؿت ٤ّئب ُٝنُي ٤ٌُ ُٚ ؿب٣بد ٫ٝ فططب 

اُن١ ٣ؼوف ًَ ٢ّء كبٗٚ ٫ ،٢ً ٌٗزْق ٓب ٫ ٗؼوكٚ أٓب هللا ٝٗؾٖ ٗزؼوَ  ،٤ٌُٝ ُٚ ا٩هاكح

ٝٗؾٖ ٗطِن ًَ ا٤ّ٧بء اُز٢ ٗوؿجٜب  ا٩َٗب٢ٗمُي ٖٝٓ صْ ٤ٌُ ُٚ ػوَ ثبُٔؼ٠٘  ا٣٠ُؾزبط 

اُن١ ٫ ٣ِٔي هؿجبد ،ٜٛب ثبٍْ اُْو أٓب ثبَُ٘جخ هلل  اُز٢ ٌٗو ا٤ّ٧بءأٍْ اُق٤و ٝٗطِن ػ٠ِ 

ٗلٌو ك٢ هللا ػ٠ِ أٗٚ إٔ   اُؾٔن ٖٝٓ أف٬ه٤خٖٓ اٌُوا٤ٛخ ك٬ ٣ٌٖٔ إٔ رٞعل ه٤ْ  إٔ٘بكب

٣قِن أ١ ٢ّء ُٔ٘لؼخ اُ٘بً أٝ أٗٚ ٣جطَ هٞا٤ٖٗ اُطج٤ؼ٤خ ٣ٝو٤ْ ٓؼغياد ٌٓبٜٗب إٔ اُق٤و 

 ٤ٌُٝ فب٤ٕخ هلل ػ٠ِ ٗؾٞ ٓب ٛٞ ػ٤ِٚ ثبُلؼَ. ،ٝاُغٔبٍ ٕلبد اَٗب٤ٗخ ؿ٤و ًبك٤خ ٝاُْو
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 اُلَٖ ا٧ٍٝ                                                                  ا٤َُوح اُنار٤خ َُج٤٘ٞىا
 

ِٓؾل  ارْٜ ٍج٤٘ٞىا ٖٓ ٛوف ا٤ُٕٞ٧ٕٞ ا٤َُٔؾ٤ٕٞ ٝا٤ُٜٞك اُن٣ٖ ػبّٞا ك٢ ػٖوٙ ثؤٗٚ 

ثٚ ا٣ٔبٌُٕٖ ٍج٤٘ٞىا ًبٕ ٣ئٖٓ ثبهلل ثطو٣وزٚ اُقبٕخ ٝأٗٚ ًبٕ ٣َزٔل ٬ٍٓب كاف٤ِب ٖٓ 
1

 

 أنىاع انمعزفت عنذ سبينىسا:

أٝ أُؼوكخ أَُبػ٤خ ٝ أُؼوكخ ب ُظٖ ٤ٖ ص٬صخ أ٤ّبء ٖٓ أُؼوكخ ٤ٛٝٗغل إٔ ٍج٤٘ٞىا ث

 اُؼو٤ِخ ا٫ٍزل٤ُ٫خ ٝأُؼوكخ اُؾل٤ٍخ.

 ا٠ُرزٔضَ ك٢ ا٫كهاًبد اُؾ٤َخ اُز٢ روبثِٜب ك٢ اُزغوثخ ٝ ٢ٛ رلزوو  اُظ٤٘خ:أُؼوكخ  -1

٤ل ٝاُنًو٣بد ػٖ ٛو٣ن أَُغ ٝ اُزوِ ا٤ُٜباُلهخ اُؼ٤ِٔخ ٧ٜٗب عيئ٤خ  ٝ ؿبٓٚخ رو 

رلفَ ك٢ كٜٜٔب ٝ ر٤ٖ٘لٜب ٝ ثبُزب٢ُ رٌٕٞ ٓؼوكٚ ؿ٤و كه٤وخ ك٢ٜ  اُزغبهة أُب٤ٙخ

 رض٤واُْي ك٢ اُ٘لًٞ كائٔب.

إٔ ع٤ٔغ اُ٘بً ٣زلوٕٞ ػ٠ِ ٕؾخ  اماو٤ِخ ٢ٛٝ أُؼوكخ أٌُٔ٘خ ٝاُٖبكهخ، أُؼوكخ اُؼ -2

 أُؼوكخ اُؼو٤ِخ ًٔب أٗ٘ب َٗزط٤غ اُجوٛ٘خ ػ٤ِٜب.

ُٖلبد ٓؼ٤٘خ ُجؼ٘ ٕلبد هللا  خأُؼوكخ اُؾل٤ٍخ : ٝاُز٢ ر٘زوَ ك٤ٜب ٖٓ أكٌبه ٓطبثو -3

رولٓ٘ب ك٢ ٓؼوكخ ا٤ّ٧بء ثؼٔن كَْٜ٘  اماٝٛنا اُزؾو٣ق ُٚ ٓلٍُٞ إط٬ؽ٢ ؽ٤ش 

ؽو٤وزٜب ٝإ أكهً٘ب ؽو٤وخ ا٤ّ٧بء كَٞف ٗوٟ أٜٗب عيء ٖٓ اُؼوَ ا٬ُٓز٘ب٢ٛ هللا  كزٖجؼ 

ٝاٙؾخ ٕٝبكهخ ثبُٚوٝهح ٝك٢ َٓزٟٞ ٕلم أكٌبهٗب ػٖ هللا
2
 . 

ؽل ٓب  ا٠ُاُؼوَ أٗٞاع أُؼوكخ ٛنٙ ػ٠ِ ٗؾٞ ٓقزِق  ا٬ٕػ٣ٝؼوٗ  ٍج٤٘ٞىا ك٢ 

 أهثغ أهَبّ: ٠ُاك٤َؤَٜب 

 اػزجبٛبٓؼوكخ ٍٔبػ٤خ رقزبه -1

ٝ اُز٢ روجَ ُغو :ػلّ ٝعٞك ٓب ، وثخ اُـبٓٚخ اُز٢ ٣قزجوٛب اُؼوَٓؼوكخ َٓزٔل ٖٓ اُزغ -2

 ٣٘بهٜٚب ك٢ اُؼوَ.
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 اُلَٖ ا٧ٍٝ                                                                  ا٤َُوح اُنار٤خ َُج٤٘ٞىا
 

ٌُٖٝ ٤ٌُ  آفو٢ّء  ٓب٤ٛخٖٓ  ،خ : ٖٓ ا٫ٍزل٫ٍ ػ٠ِ ٓب٤ٛخ ٢ّء أُؼوكخ اُ٘بّئ -3

ٖٓ ه٤ٚخ  أ١ثطو٣وخ ًبك٤خ  ٝٛنٙ أُؼوكخ رزٔضَ ك٢ ا٫ٍزل٫ٍ ٖٓ أُؼِّٞ ػ٠ِ اُؼِخ 

 ػبٓخ ػ٠ِ كٝاّ ٝعٞك ٕلٚ ٓب.

أُؼوكخ اٌُبك٤خ ٢ُِْء ػٖ ٛو٣ن ٓب ٤ٛزٚ ٝؽلٛب أٝ ٍججٚ اُوو٣ت ٝٓغ مُي ك٢ اُزو٤َْ  -4

ثبرٚ ٣لٓظ اُ٘ٞػ٤ٖ ٍج٤٘ٞىا ٝاٗٚ ك٢ ٓؼظْ ًزبااُض٬ص٢ ا٧ٍٝ ٛٞ أًضو ٤ّٞػب ك٢ ًزبثبد 

ا٤ُٝ٧ٖ ك٢ اُزو٤َْ اُوثبػ٢ ٌَُ ٜٓ٘ٔب ٗٞػب ٝاؽل
1

 

 :انعقم وانالهىث

ث٤ٖ اُلَِلخ ٝاُل٣ٖ أٝ ًٔب ٣وٍٞ ٛٞ  ٝا٣٩ٔب٣ٕوٟ ٍج٤٘ٞىا أٗٚ ٫ رٞعل أ٣خ  ِٕخ ث٤ٖ اُؼوَ 

٣وّٞ ًَ ػِْ اُلَِلخ  إٔ أفوٟٝهللا ٛٞ ٖٓ ٗبؽ٤خ  ا٣٩ٔبٕث٤ٖ اُؼوَ ٝاُلَِلخ ٖٓ ٗبؽ٤خ ٝث٤ٖ 

ك٢  ا٧فوٝا٬ُٛٞد ػ٠ِ ٓجبكة ٓقزِلخ افز٬كب عنه٣ب ػٖ أُجبكة اُز٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜب اُؼِْ 

ٛبػخ ٝروٟٞ ا٣٩ٔبٕاُلَِلخ اُؾو٤و٤خ ٝؿب٣خ  كـب٣خ
2
  

ًٔب إٔ ا٧ٌٍ اُز٢ روّٞ ػ٤ِٜب اُلَِلخ ا٧كٌبه أُْزوًخ أ١ أُجبكة اُؼبٓخ اُز٢ رؾٌْ ا٤ّ٫بء 

ػ٠ِ اٌُزت أُولٍخ ٝاُز٤َِْ ثبُٞاهغ اُٞؽ٢      ا٣٩ٔبُٕضبثزخ ُِطج٤ؼخ ٝؽلٛب أٓب أٝ اُوٞا٤ٖٗ ا

٫ٝ ٣ٌَْ فطو ػ٤ِٚ  ا٣٩ٔبٕكبٕ اُزلَِق ٫ ٣ٚو  ا٣٩ٔبٕأُغبٍ اُلَِل٢ ٣قزِق ػٖ ٓغبٍ 

ك٢ عٞٛوٙ  ا٣٩ٔب٣ٕؼزٔل ػ٠ِ اُز٤َِْ ثبُٞعت اٌُزت أُولٍخ كٔؼ٠٘ ٛنا إٔ  ا٣٩ٔب٧ٕٕٝ 

ٛٞ اُزٜبة  ا٣٩ٔبُٕؾو٣خ أُطِوخ ك٢ إٔ ٣زلَِق ٝ ٧ٕ اُٜلف ا٧ٍب٢ٍ ٣ٌلَ ٌَُ كوك ا

ا٧ف٬م ٣غؼَ اُ٘بً ٣ط٤ؼٕٞ ا٧ٝآو ا٧ف٬ه٤خ كبٗٚ ٫ ٣زٚوه اُؼ٤ٖبٕ أٝ ػٖت أٝ 

 ٝا٩ؽَبٕاُؼلٍ  ا٠ًُوا٤ٛخ ك٢ أُغزٔغ ٝأُئٕٓ٘ٞ اُؾو٤و٤ٕٞ ْٛ أُٝئي اُن٣ٖ ٣لػٕٞ اُ٘بً 

٫ صجبد  ػوبئل ٓؼ٤٘خ ٝ ٣٘طِن ٍج٤٘ٞىا أ١ ٝعٜٚ ٗظوٙ ؽغظ ٝثوا٤ٖٛ ػو٤ِخ  ا٫٠ُ ُِغٞء 

ٛنٙ ٖٓ ٓجلأ ٣نٛت ا٠ُ إٔ اُؼوبئل أُقزِلخ ُلٟ اُْؼٞة ًٝنُي ك٢ٜ رزـ٤و ٝر٘ط١ٞ أٓب 

كضبثذ ٝ ؿ٤و ٓزـ٤و  ٝا٩ؽَبٕاُؼلٍ  ا٠ُاُن١ ٣زٔضَ ك٢ اُزوٟٞ ٝاُطبػخ ٝاُلػٞح  ا٣٩ٔبٕ
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 اُلَٖ ا٧ٍٝ                                                                  ا٤َُوح اُنار٤خ َُج٤٘ٞىا
 

اُؼوبئل ٓؼ٤٘خ ٫ٕ ٛنٙ ٤َُذ ٝظ٤لزٚ ثَ ٝظ٤لخ  اصجبد٣زلفَ اُؼوَ ك٢  إُٔٝنُي ٫ ٣غت 

 ٗظبّ اُطج٤ؼخ. اكهاىا٧ٍب٤ٍخ اًزْبف هٞا٤ٖٗ ٝ 

ٛو٣ن ٙوٝه١ ُو٤بكح اُؼبٓخ مُي ٫ٕ اٌُزبة  ا٣٩ٔبٕاُوأ١ اُوبئَ إٔ  ا٤ٔ٣ٝ٠َُ ٍج٤٘ٞىا 

اُق٤بٍ اُز٣ٖٞو١ ٝ أُغبى ٝ ٙوة ا٧ٓضِخ ٝ ُـخ  ؽٔب٤ٍخ  ا٠ُأُولً ٣ؼزٔل ك٢ ٖٕٗٞٚ 

أُجبكة ا٧ف٬ه٤خ ػٖ ٛو٣ن اُ٘ظو اُؼو٢ِ ٝ اُزلَِق  ا٠ُٝ اُغٜٔٞه ٫ ٣َزط٤غ إٍُٞٞ 

ٝاُجوٛبٕ ٓضِٔب ٣لؼَ اُل٬ٍلخ
1

 

 : انعقم وانجسذ

طج٤ؼخ اُغَل ك٢ ُلَِلخ ثبهٝؿ  ٍج٤٘ٞىا ٓٞهؼب ٓوًي٣ب كوؿجزٚ ك٢ ر٣ٌٖٞ كٌوح ػٖ اُ       

ٓؼوكٚ اُغَل ٝ ٓب ٣وله ػ٤ِٚ  كب٩َٗبٕ ؽَت  هإ٣خاُجْو٣خ.... ا٫ٗقواٛ ك٢ ػَٔ كَِل٢ 

ٍج٤٘ٞىا ٣زٌٕٞ ٖٓ ٗلٌ ٝعَْ ٝٛٞ ٓٞعٞك ًٔب ٗؾٌ ثٚ ًٔب ػ٤ِ٘ب اُؾٍٖٞ ػ٠ِ كٌوح ربٓخ 

ٝٓز٤ٔيح ػٖ ٛنا ا٫رؾبك اما ُْ ٗؼوف هجَ مُي ٛج٤ؼخ عَٔ٘ب
2
ا٠ُ ٙوٝهح  كػ٠ ٍج٤٘ٞىا 

اَُؼ٢ ا٠ُ ٓؼوكخ اُله٤وخ ثزو٤ًت اُغَل ٝاًزَبة ٓؼوكخ اُوبٍخ ًٝبِٓخ ثبٗلؼب٫رٚ ٝرور٤جٜب 

 ٝكن اُ٘ظبّ ا٬ُٔئْ ُِنٖٛ.

 حاػبكٝٙغ ٍج٤٘ٞىا ٗظو٣زٚ ؽٍٞ اُؼوَ ٝاُغَل ٓوبثَ ٗظو٣خ ك٣ٌبهد اُز٢ رؼل ك٢ ؽو٤وزٜب 

ٌٕٓٞ ٖٓ عٞٛو٣ٖ  ا٩َٗبٕإٔ اٌُبئٖ  ا٤ٕ٠ُبؿخ ُ٘ظو٣بد اُؼٖٞه اٍُٞط٠ مٛت ك٣ٌبهد 

 إٔ ا٠ُٓ٘ل٤ِٖٖ ٝٓز٤ٔي٣ٖ عٞٛو ٓلٌو ٝ ٛٞ اُؼوَ. ٝعٞٛو ٓٔزل ٛٞ اُغَْ ك٤نٛت ك٣ٌبهد 

اُؼوَ ٝاُغَل ٓ٘ل٤ِٖٖ ػٖ ثؼْٜٚ اُجؼ٘ ٌُْٜ٘ ك٢ ٗلٌ اُٞهذ ٓٞعٞك٣ٖ ٓؼب ٝٝعٞكٛٔب 

 ا٧ٛلبٍ خٓؼب ٤ٌُ ٙوٝه٣ب ثَ ػبهٙب ٫ٕ اُغَل ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ثلٕٝ ػوَ ك٢ ؽبُ

ب٤ٖٗ ٝاُؾ٤ٞاٗبد ٝاُؼوَ أ٣ٚب ٣ٌٔ٘ٚ إ ٣ٌٕٞ ثلٕٝ عَل ك٢ ؽبُٚ اُّ٘ٞ ٝثؼل أُٞد ٝأُغ

 ػ٘لٓب ٣ٔٞد اُغَل.
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اُلَِل٤خ ٝا٠ُ عؼَ اُو٣بٙخ ٗٔٞمعب ٝ ٓض٬ أػ٠ِ ٖٓ ُِٔؼوكخ  ا٧كٌبه ٤ٕبؿخاُو٣ب٤ٙخ ك٢ 

اُجْو٣خ ك٢ ًبكٚ ٤ٓبك٣ٜ٘ب
1

 

ٝٛنا ا٫ٛزٔبّ كوٙزٚ ، ٝهٍبئِٚ اٛزْ ٍج٤٘ٞىا ثبُؼِْ ٣ٝظٜو ٛنا ا٫ٛزٔبّ ك٢ أؿِت ًزبثبرٚ

 اؽلٟأُزطِجبد اُؼ٤ِٔخ ٝاُضوبك٤خ ُؼٖوٙ أ١ اُووٕ اَُبثغ ػْوٝ هل رٌَْ اُؼِْ ػ٘لٙ 

اُوًبئي ا٧ٍب٤ٍخ ك٢ اُضبُٞس ا٣٫ز٤و٢  ٝٛنا ا٫ٛزٔبّ رغ٠ِ ثٞٙٞػ ك٢ ٓقزِق ًزبثبد 

"كول ثَ  ك٢ 2ا٫ر٤وب ٍج٤٘ٞىا كقطبثٚ اُلَِل٢ ٣ؼزٔل ٗٔٞمعب ه٣ب٤ٙب ٛ٘ل٤ٍب ٤ٌُ ك٢ ًزبة "

 .إٔ  "ا٫ر٤وب" ٛٞ اٌُزبة ا٧ًضو ٕوآخ ك٢  ٛنا أُٜ٘ظ   ا٫ٓؼظْ ًزبثٚ 

ػ٤ِٜب ثطو٣وخ ٛ٘ل٤ٍخ ٝ اُٜلف ٖٓ ٛنا أُٜ٘ظ ٛٞ رؤ٤ٌٍ  خؽ٤ش ٗظْ ٕٞه هٚب٣ب ٓجوٛ٘  

ٝثبُزب٢ُ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼزجو اُلَِلخ أف٬هب  ٝ ٫ ػِٔب ، ػ٠ِ أٍبً ػ٢ِٔ ّبَٓ ا٧ف٬م

ثَ  رزؾلك ى "ا٣٫ز٤وب"  ٨ُف٬م
2

 

اُن١  ٝا٧ٛ٘بةٍج٤٘ٞىا ُِٜٔ٘ظ اُٜ٘ل٢ٍ ٣غؼِٚ ٣جزؼل ػٖ ا٧ٍِٞة اُج٬ؿخ أًب إٔ اٍزقلاّ 

٣ورجٜ  ػبكح ثبٌُزبثخ أَُزوٍِخ كٜٞ ٍِي ٛو٣ن ٣ِٕٞٚ ا٠ُ اُؾوبئن أُجبّوح ٣ٖٝٚٔ أهَ 

اٗلؼبٍ ٌٖٓٔ ػِٔي ُِوبهة ًٔب ٣َزجؼل أ١ ػبَٓ ّق٢ٖ
3
ؼٔبٍ ٛنا ٖٝٓ عٜخ أفوٟ اٍز 

أُٜ٘ظ ٣ئًل ػ٠ِ ا٫رغبٙ اُؾز٢ٔ َُِج٤٘ٞى٣خ ٧ٕ اُو٣ب٤ٙبد رَزجؼل اُطو٣وخ اُـبئ٤خ ك٢ 

ػٖ ًٞٗٚ ٓغوك اهزٚبء ثبَُبئو٤ٖ  ٍج٤٘ٞىا ري٣لااُزل٤ٌو ٝثبُزب٢ُ كل٫ُخ أُٜ٘ظ اُٜ٘ل٢ٍ ػ٘ل 

 ثَ ٛٞ عيء ْٜٓ ك٢ كَِلزٚ.

ك٢ ٓولٓٚ ثؾضٚ )ا٤َُب٢ٍ ُول ػيٓذ إٔ أثوٖٛ ثطو٣وخ ٓجوٛ٘خ ٣و٤٘٤خ ك٢  ٍج٤٘ٞىاا٣وٍٞ 

ا٫ٍزل٫ٍ ػ٠ِ أًضو ا٤ّ٧بء ارلبهب ٓغ اُٞاهغ اُلؼ٢ِ ٢ٌُٝ أثؾش ك٢ أُٞٙٞع ٛنا اُؼِْ 

ثؾو٣خ اُوٝػ ٗلَٜب اُز٢ رؼزٔلٛب ػبكح ك٢ اُو٣ب٤ٙبد كول ثلُذ ًَ عٜل١ ؽز٠ ٫ أٍقو أٝ 

ا٫ٗلؼب٫د ًبُؾت ٝاٌُوا٤ٛخ  ا٠ُُٜٝنا ٫ ُـب٣خ ٗظود ، اُجْو أكؼبٍأؿٚت ثَ ٧كْٜ 

 ٝاُؾَل ٝاُطٔٞػ ، ٝاُْلوخ ٝؿ٤و مُي.، ٝاُـٚت 
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ٝ رجو٠ اُوٝػ ًٔب ٣نٛت ك٣ٌبهد ا٠ُ إٔ اُؼوَ ك٢ اُغَل ًِٚ ك٢ عيء ك٤ٚ ٝؽَت مُي ٧ٕ 

ْو اُؼوَ ٤ٌُ ٓضَ ه٣بٕ اَُل٤٘خ أُٞعٞك ك٢ ٌٓبٕ ٜٓ٘ب ٣ٝٞعٜٜب ٖٓ ٛنا أٌُبٕ . كبُؼوَ ٓ٘ز

اُز٢ رؾوى ًَ أعياء اُغَل ًٔب أٗٚ ٖٓله  ا٩هاكحك٢ ًَ عَل ٧ٕ اُؼوَ ٛٞ ٖٓله 

 . ا٧ؽب٤ٌٍ اُز٢ ٣ْؼو ثٜب أُوء ك٢ عَلٙ ًِٚ ٝاُغَل ػ٘ل ك٣ٌبهد اُخ ٣ؾوًٜب اُؼوَ

ٝمُي ٖٓ ٓ٘طِن ٝعٞك عٞٛو ٝاؽل ، اما مٛت ٍج٤٘ٞىا ا٠ُ إٔ اُؼوَ ٝاُغَل ٢ّء ٝاؽل 

كبُؼوَ ٝاُغَل ػ٘ل ٍج٤٘ٞىا ٕلبد أٝ ، ٝك٢ ٗلٌ اُٞهذ  ٣ؾَٔ ٕلز٢ اُلٌو ٝا٫ٓزلاك

ؽب٫د ُِغٞٛو اُٞاؽل  . كٌَ ؽبكصخ عَل٣خ رٞاى٣ٜب ؽبكصخ أفوٟ ٓٔبصِخ ُٜب ػ٠ِ َٓزٟٞ 

٣ْؼو ثٚ اُؼوَ ثبػزجبهٙ ّؼٞه أٝ  ا٩ؽَبًاُؼوَ ثٔؼ٠٘ إٔ ًَ ٓب ٣ْؼو ثٚ اُغَل ثبػزجبهٙ 

كٌوح 
1
. 
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 اُلَٖ ا٧ٍٝ                                                                  ا٤َُوح اُنار٤خ َُج٤٘ٞىا
 

 انمنهج نذي سبينىسا: انمبحث انثاني

 هبٍ رؼب٠ُ ك٢ ٓؾٌْ ًزبثٚ اُؼي٣ي: " ٌَُ عؼِ٘ب ٌْٓ٘ ّوػخ ٜٝٓ٘بعب"     
1

 

 انمنهج انهنذسي:

أفند ه٣ب٤ٙبد ف٬ٍ اُؼٖو اُؾل٣ش ٌٓبٗخ ٜٓٔخ ٝاٍزقلٓذ ك٢ ٗطبم ٝاٍغ ُِزؼج٤و        

ٝ ك٢ اُز٘جئ ثبُؾٞاكس أَُزوج٤ِخ كؤٕجؼ رؼج٤و ػٖ اُظٞاٛو ،ػٖ اُقٖبئٔ اُؼ٤ِٔخ 

اُل٤ي٣بئ٤خ ثؤٍِٞة ه٣ب٢ٙ ٝإٔجؾذ أُؼبك٫د ٝ أُجبكة ٖٓ ا٧ٓٞه اُز٢ ٣٘جـ٢ ػ٠ِ اُؼبُْ 

اُ٘غبػ" ا٤ٌُٔب٤ٌٗب ا٤ٌ٤ٍ٬ٌُخ ٤ٌٍٕٝٞ ُٜنا ا٧ٓٞه  ا٠ُا٢ُْء اُن١ أكٟ  ،إٔ ٣ِزيّ ثٜب  

 ٤ٕبؿخرِي اُلهخ اُز٢ رولٜٓب اُؼِّٞ اُو٣ب٤ٙخ ك٢  رؤص٤وا ك٢ ا٤ُٔلإ اُلَِلخ ؽ٤ش أفند

ا٧كٌبه اُلَِل٤خ  
2

ٍج٤٘ٞىا ًَ ٖٓ هثٜ ث٤ٖ أُٜ٘ظ اُٜ٘ل٢ٍ ٝث٤ٖ اٌُزبثخ اُلَِل٤خ ٝهل اُْ ٣ٌٖ 

ثوهٌِ ك٢ ًزبثبد كٞه٣ًٞ  ،أٍزقلّ ٛنا أُٜ٘ظ عيئ٤ب ك٢ ٛنا أُٜ٘ظ ك٢ اُؼٖٞه اُول٣ٔخ 

ٍج٤٘ٞىا اًٝبٕ ٛو٣وخ ّبئؼخ ُْوػ ٝاُجوٛبٕ ث٤ٖ ك٬ٍلخ اُؼٖٞه اٍُٞط٠ أٓب ك٢ ػٖو 

كػٞح  ا٠ُ،ُنارٚ كول أكد ٜٗٚخ اُؼِّٞ اُو٣ب٤ٙخ ٝ ٗغبؽٜب اُٜبئَ ك٢ ٤ٓلا٢ٗ اُلِي ٝاُل٤ي٣بء 

ٓٔب ٣ؼٌو  اٌُض٤و ٖٓ أُلٌو٣ٖ  ٓضَ ك٣ٌبهد ٝ ٛٞٗجو صْ ٤ُ٘زِ ك٢ ٓب ثؼل ا٠ُ ا٫هزلاء ثبُلهخ

ثَ ػ٠ِ أٜٗب فٖبئٔ ٓورجطخ ثٜنٙ ، ك٢ اُطج٤ؼخ اُجْو٣خأٜٗب همائَ  نٖٛ ٫ ػ٠ِإُلٞ 

اُطج٤ؼخ ٓضِٔب ٣ورجٜ اُؾو ٝاُجوك ٝاُؼٞاٛق ٝاُوػل ٝٓب ّجٚ مُي ثطج٤ؼخ اُغٞ ٢ٛٝ ًِٜب 

ٝإ رٌٕٞ ٓؼٌوح كبٜٗب ٓغ مُي ٙوٝه٣خ ُٜٝب أٍجبة ٙوٝه٣خ
3
. 

اُٜ٘لٍخ ك٢ اُقطٞٛ ٝ اَُطٞػ ٍج٤٘ٞىا ك٢ اٗلؼب٫د اُ٘ل٤َخ ًٔب ٣جؾش اُؼبُْاثؾش 
4
أ١ إٔ  

أُٜ٘ظ اُن١ ٛجوٚ ك٢ اُجبث٤ٖ ا٤ُٝ٧ٖ هبّ ثزطج٤وٚ ػ٠ِ اٗلؼب٫د ؽ٤ش هبٓٞا ثٔؼبُغٚ ٛج٤ؼخ 

ا٧كؼبٍ ٝ اُْٜٞاد ًٔب ُٞ إٔ  ا٠ُٝٗظو ، ا٫ٗلؼب٫د ٝهٞرٜب ٝ ٓب ُِ٘لٌ ٖٓ ٍِطبٕ ػ٤ِٜب
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 147ص  الخالق ؛علم ابازوخ سبٌنوزا:   



 اُلَٖ ا٧ٍٝ                                                                  ا٤َُوح اُنار٤خ َُج٤٘ٞىا
 

ٝعٞآل ا٧ٓو ٣زؼِن ثبُقطٞٛ ٝاَُطٞػ
1
كٜنا أُٜ٘ظ ٣ضجذ إٔ ا٫ٗلؼب٫د ٫ ربُق ٤ًبٗب هبئٔب  

أُطِوخ  ك٢ٜ أ٤ّبء ٛج٤ؼ٤خ ربثؼٚ ُِطج٤ؼخ ٝ ػ٠ِ  َُِ٘جخػ٠ِ ؽلح ثبُٚوٝهح ٛج٤ؼ٤خ ٝ

أفو كبُؾَ اُٞؽ٤ل ُلْٜ  ا٠ُٓوز٠ٚ ٛنٙ اُوٞا٤ٖٗ اُطج٤ؼ٤خ ٣٘زظ ًَ ٢ّء ٝ ٣٘زوَ ٖٓ ٌَّ 

٤ِخ اُوبئٔخ ك٢ اُطج٤ؼخ ا٤ّ٧بء اُطج٤ؼ٤خ ٛٞ عؼَ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُوٞاػل اٌُ
2
. 

 منهج انتفسيز:

ٝظ٤لزٚ ٗوَ اُٞؽ٢ ّل٤ٜب أّ ، ًبٕ اُْؼٞه اُل٢٘٣ ما أثؼبك ص٬صخ: اُْؼٞه اُزبه٣ق٢ اما     

ٜٝٓٔزٚ كْٜ اُٞؽ٢ ثؼل اُزؤًل ، ًزبث٤ب ٝٙٔبٕ ٕؾزٚ ٝٙجٜ ػجو اُزبه٣ـ ٝ اُْؼٞه اُلٌو١

أٌٍ ٗظو٣خ َُِِٞى ٝأف٤وا اُْؼٞه اُؼ٢ِٔ ٜٝٓٔزٚ رؾ٣َٞ  ا٠ُٖٓ ٕؾزٚ رل٤َوٙ أٝ رؾ٣ِٞٚ 

ٓ٘بٛظ ػ٤ِٔخ ك٢ اُؾ٤بح  ا٠ُاُٞؽ٢ ثؼل اُزؤًل ٖٓ ٕؾزٚ ٝكْٜ ٓؼ٘بٛب ا٠ُ أٗٔبٛ َُِِٞى ٝ 

ؽ٤ش ٣ٖجؼ اُٞؽ٢ ُِؼَٔ ػ٤ِٔٚ ك٢ اُؾ٤بح ؽز٠ ٣ٖجؼ ٗظبٓب ُِؼبُْ ٣ٝزْ رؾو٤ن اُٞؽلح ث٤ٖ 

٣قوط ٍج٤٘ٞىا ٫ اٝ إ ٤ّئب ث٤ٖ هللا ٝاُؼبُْ كبٕ أٝ ث٤ٖ اُوٝػ  ٝ اُطج٤ؼخ أ، اُلٌو ٝاُٞاهغ 

أ٫ٝ ًْؼٞه ربه٣ق٢ ، صْ ٣لهً ٓ٘بٛظ ًْؼٞه ربه٣ق٢ صْ  اُ٘جٞحػٖ ٛنا اُزو٤َْ  ك٤لهً 

 ٣لهً  ٓ٘بٛظ اُزل٤َو ًْؼٞه كٌو١ صْ ٣٘ز٢ٜ.

ٝ ٗظبّ اُؾٌْ ، اُؼ٤ِٔخ ك٢ كهاٍزٚ ُِِٖخ ث٤ٖ اُل٣ٖ ٝاُلُٝخ ٝاُؾ٤بحاَُِٞى  ا٠ُثؼل مُي 

َ ك٢ اُْؼٞه اُؼ٢ِٔا٧ٓض
3
ٍج٤٘ٞىا ٛٞ أَُؤُخ اُؼبٓخ اُز٢ رْٚ اٝٓغ مُي ك٢ اُزل٤َو ػ٘ل  

 . ًض٤وا ٖٓ أَُبئَ اُ٘ول٣خ ػ٠ِ اَُٞاء

أٝ ػ٠ِ اَُِطخ ثؼ٤ٜ٘ب ٌَُ كوك اُؾو٣خ أُطِوخ ك٢ إٔ ، ٝاُزل٤َو ٤ٌُ ؽٌوا ػ٠ِ كوك ٓؼ٤ٖ 

ٝك٢ إٔ ٣لَو اٌُزبة ػ٠ِ ، ٣لَو ًٔب ّبء ٝك٢ إٔ ٣ئٖٓ إٔ ٣زٖٞه اُؼوبئل ًٔب ٣و٣ل  

ٍِطخ ا٤ٌَُ٘خ ك٢ اُزل٤َو ٝٓب رلػ٤ٚ ٖٓ ؽن ك٢ رل٤َو اٌُزبة  اٍج٤٘ٞىآَزٟٞ كٜٔٚ ٣وك٘ 

أُولً ًٔب هكٜٚب ُٞصو ٖٓ هجَ كبهلل ٫ ٣ؾوّ ػ٠ِ اُلوك ؽو٣خ اُجؾش ٫ٝ ٣ٔ٘ؼٚ ؽوٚ ك٢ 

َزبٗز٢ "اٌُزبة ٍج٤٘ٞىا ك٢ رؾ٤ِِٚ ٌُِزبة ػ٠ِ ٓجلأ اُجوٝرااُزل٤ٌو ٝاُلْٜ ٝاُزل٤َو ٣ؼزٔل 
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 اُلَٖ ا٧ٍٝ                                                                  ا٤َُوح اُنار٤خ َُج٤٘ٞىا
 

اُؼٖٞه ُنُي ٨ٔ٣  اثبٕاُٞؽلح" كٕٝ اُِغٞء ا٠ُ اَُِطخ أثبء ا٤ٌَُ٘خ أٝ اُزواس ا٤َُٔؾ٢ 

٤ّئب ٝ  ا٧ٗج٤بءٍج٤٘ٞىا اُوٍبُخ ثبُْٞاٛل اُ٘و٤ِخ ٖٓ اٌُزبة أُولً ٝ ٫ ٤ٚ٣ق ا٠ُ أهٞاٍ ا

ٜٞك١ أٝ ُجؼ٘ اُزواس  ا٤ُ ا٠ُك٢ كهاٍزٚ  ُزبه٣ـ اُؼجوا٤٤ٖٗ  ا٧ؽ٤بُٕٞاٗٚ  ٣ِغؤ ك٢ ثؼ٘ 

 اُ٘ظو٣بد اُلَِل٤خ.

ك٢ٜ ًِٜب ثلع   ا٧ٝٛبّػ٠ِ اُٜٟٞ ٝاُقواكخ ٝػ٠ِ  روٍّٞج٤٘ٞىا ًَ  اُزل٤َواد اُز٢ اك٤وٗ 

اَُِطخ  ا٠ُػ٠ِ اػزوبكٛب ٝثؼل ٛنٙ اُزل٤َواد  ا٥فوٕٝرؤفن ػ٠ِ أٜٗب ٬ًّ هللا ، ٣ٝغجو 

ثبُقواكبد ٝاؽزوبه  ا٣٩ٔبٕأفطبئٜب ٣ٝوّٞ اُجؼ٘ ا٧فو ػ٠ِ  ا٥فوٕٝا٤ُٜ٩خ ؽز٠ ٫ ٣ظٜو 

            اُؼوَ ٣ٝؼزٔل اُجؼ٘ اُضبُش ػ٠ِ ا٧ٍواه ٝ اُـٔٞٗ ٝ ا٫ّزجبٙ ٝ ػ٠ِ اُزؤ٬٣ٝد 

 ٝ اُزقو٣غبٕ. 

ٍج٤٘ٞىا ٜٓ٘ظ أفو ُزل٤َو اُ٘ٔ ٜٓ٘ظ رل٤َو اُطج٤ؼخ ٣وّٞ ػ٠ِ ا٬ُٔؽظخ اُنُي ٣وزوػ 

ٔؼط٤بد ا٤ُو٤٘٤خ ٝٝٙغ اُلوٝٗ ٝ اٍزق٬ٓ اُ٘زبئظٝاُزغوثخ ٝ ػ٠ِ عٔغ اُ
1
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 اُلَٖ ا٧ٍٝ                                                                  ا٤َُوح اُنار٤خ َُج٤٘ٞىا
 

 سبينىسا في قزاءة انكتاب انمقذسامنهج  :انمبحث انثانث 

 اننقذ انتاريخي نهكتاب انمقذست  

٣ؼزجو اُ٘ول اُزبه٣ق٢ ٌُِزت أُولٍخ أؽل أُ٘بٛظ اُز٢ ٝٙؼزٜب اُلَِلخ اُؾل٣ضخ ًٔب ٣ؼزجو      

ٗزغذ ػٖ ربء٤ُٚ اُؼوَ  ٝا٩ٗغ٤َٖٓ أْٛ ٌٓبٍت اُؾٚبهح ا٧ٝهٝث٤خ ثبَُ٘جخ ُلهاٍخ اُزٞهاح 

اُطج٤ؼخ ُٚ . كٌٔب إٔ ٛ٘بى  ٝافٚبعٍج٤٘ٞىا اك٢ اُووٕ اَُبثغ ػْو هوٕ اَُبثغ ػْو هوٕ 

ِطج٤ؼخ ٛ٘بى أ٣ٚب هٞا٤ٖٗ ُٚجٜ اُٖؾخ اُوٝا٣خ ٫ٝ كوم ث٤ٖ اُظبٛوح اُطج٤ؼ٤خ ٗظبّ ُ

ٝاُ٘ٔ اُل٢٘٣ ٬ًٛٔب ُِؼوَ ٝهٞاػلٙ ٣ٝؼزجو اُ٘ول اُزبه٣ق٢ أْٛ ا٧ٍجبة ك٢ ْٗؤح ؽوًٚ 

اُ٘ٔ   ٝإٔجؼاُزغل٣ل اُل٢٘٣ ك٢ اُلٌو أُؼبٕو كول هلّ اُجؼل اُْؼٞه١ ك٢ اُ٘ٔ اُل٢٘٣ 

اُز٢ ْٗب اُ٘ٔ ٝ ٜٓ٘ب ٖٝٓ صْ ًبٕ ٫ثل ٖٓ  ا٠ُٝ٧غٔبػخ اُل٤٘٣خ ٣ؼجو ػٖ رغبهة اُؾ٤خ ُِ

ٝٙغ اُ٘ٔ ك٢ اُؾ٤بح ٝكهاٍخ أٌُٞٗبد اُ٘ل٤َخ ُِْؼٞه اُغٔبػ٢ ا٧ٍٝ ٓضَ ٝاهؼخ ا٫ٗزظبه 

اٝ ف٤جخ أَٓ   اُْؼٞه ثب٫ٙطٜبك ٝ إٔجؾذ هٍبئَ اُؾٞاه٣ِ رؼجو ػٖ اُزغبهة 

بّذ اُغٔبػخ ا٠ُٝ٧ أكٌبه صْ ػجو ػٜ٘ب اُْق٤ٖخ ُْٜ  ثَ ٝ ػٖ ػولْٛ ػولْٛ اُ٘ل٤َخ ػ

ثبُٖ٘ٞٓ ثؼل مُي ٝ ٢ٛ اُز٢  عٔؼذ ك٢ ٓغٔٞػبد ٕـ٤وح  صْ ك٢ ٓغٔٞػبد ًج٤وح ؽز٠ 

رٌٞٗذ ا٧ٗبع٤َ ك٢ اُووٕ اُضب٢ٗ، اُز٢ ًبٗذ رؼل ثبُؼْواد صْ افزبهد ا٤ٌَُ٘خ أهثؼخ ٜٓ٘ب ٓب 

اُزؾ٤َِ اُٞعٞك١  ا٠ُاُ٘ٔ  اهعبع٣زلن ٓغ ػوبئلٛب ك٢ اُووٕ اُواثغ ٝ إٔجؼ ٜٓ٘ظ اُزل٤َو 

رزجغ ْٗؤرٚ ٝ ْٗؤٙ ا٧ٍطٞهح اُز٢ ٣ؼجو اُ٘ٔ ػٜ٘ب إُٔ٪َٗبٕ ثؼل 
1
. 
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 اُلَٖ ا٧ٍٝ                                                                  ا٤َُوح اُنار٤خ َُج٤٘ٞىا
 

 ٛٞ عٔؼٚ ث٤ٖ أٗٞاع اُ٘ول ٛنٙ اُز٢ ظٜود ك٢ اُووٕٝ أُب٤ٙخ ٍج٤٘ٞىااٌُٖٝ اُن١ ٤ٔ٣ي ٗول 

كٜٞ ٗول ػو٢ِ ٣وّٞ ػ٠ِ اٍزؼٔبٍ اُؼوَ اُو٣ب٢ٙ اُٜ٘ل٢ٍ ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ ًزبة ا٧ف٬م 

" ا٧ف٬مكٜٞ ٗول ػو٢ِ ٣وّٞ ػ٠ِ اٍزؼٔبٍ اُؼوَ اُو٣ب٢ٙ اُٜ٘ل٢ٍ ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ ًزبة "

ٝ اٗلؼبٍ ٝٛٞ أ٣ٚب ٗول ػ٢ِٔ كهً اُ٘ٔ اُل٢٘٣ ًٔب  ٝرق٤َ اكهاىٖٓ  ا٩َٗب٤ٗخٝ ٛٞ ٗول  

اُوٞا٤ٖٗ ُِزطٞه  ا٠ُُوٞاػل صبثزخ ٝإٍُٞٞ  افٚبػٚرلهً اُظبٛوح اُطج٤ؼ٤خ ٣ٝؾبٍٝ 

 ا٠ُُوٞاػل صبثزخ ٝ إٍُٞٞ  افٚبػٚاُوٝا٣خ ًٔب ٣قٚغ اُؼبُْ ُِظبٛوح اُطج٤ؼ٤خ ٝ ٣ؾبٍٝ 

 ا٤٠ُؼ٤خ ُوٞاػل أُٜ٘ظ اُؼ٢ِٔ ٣َٖٝ هٞا٤ٖٗ ُزطٞه اُوٝا٣خ ًٔب ٣قٚغ اُؼبُْ اُظبٛوح اُطج

هٞا٤ٖٗ رؾٌْ اُظٞاٛو  كبُ٘بهل ًبُؼبُْ ٍٞاء ثَٞاء ٬ًٛٔب ٣لهً اُظبٛوح اُز٢ أٓبٓٚ ٣ؾبٍٝ 

هٞا٤ٜٗ٘ب اُز٢ رؾٌٜٔب ا٠ُإٍُٞٞ 
1

 

ٍج٤٘ٞىا إٔ اُظٞاٛو أُؼغياد اُز٢ هٝاٛب اُؼٜل اُول٣ْ  ٤ٌُ فوٝعب ػ٠ِ اُطج٤ؼخ ثَ ا و٣ٟ

ًبٕ ٌٓٔ٘ب ؽلٝس ٢ّء  اماوٝاح ٝ اُؾٞاكس اُطج٤ؼ٤خ ٣ٝزَبءٍ ػٔب أٜٗب ف٤ِٜ ٖٓ ف٤بٍ اُ

٣٘به٘ اُطج٤ؼخ ٌُٝ٘ٚ ٣٘ل٢ مُي هبئ٬ " أٗٚ ٫ عل٣ل ٣ؾلس ك٢ اُطج٤ؼخ "ٝأٗٚ ٣زج٤ٖ ثؤػظْ هله 

ٖٓ اُٞٙٞػ إٔ أُؼغياد ًبٗذ ظٞاٛو ٛج٤ؼ٤خ ٝثبُزب٢ُ ٣غت رل٤َوٛب ثؾ٤ش ٫ رجلٝ 

ٛنا  ٝػ٠ِ، عل٣لح..... أٝ ٓز٘بهٚخ ُِطج٤ؼخ ثَ ٣غت إ ٗلَوٛب ٓج٤٘٤ٖ ثوله ٓب َٗزط٤غ 

ٍج٤٘ٞىا إٔ ٣لَو ٓب ٝهك ك٢ اُؼٜل اُول٣ْ ٖٓ ٓؼغياد ٖٓ ّن اُجؾو ثؼ٠ٖ اا٧ٍبً ٣ؾبٍٝ 

٠ٍٞٓ  ٝاُٚوثبد اُؼْو ٝرٞه٤ق أٌُْ ك٢ ًجل أَُبء ثؤٜٗب أؽلاس ٛج٤ؼ٤خ ٤ٌُ ك٤ٜب 

ّن اُجؾو ٓض٬ ؽَٖ ػ٠ِ ٣ل اٌٍ٘له أُول٢ٗٝ ًٔب ؽَٖ ػ٠ِ ٣ل  إٝ   ا٩ػغبى٢ّء ٖٓ 

ٍج٤٘ٞىا إٔ ٣غوء اُؼٜل اُول٣ْ اٌٛنا ٣ؾبٍٝ  ،امٕه اٌٍ٘له ٗج٤ب ٠ٍٞٓ كَٜ ٣غت اػزجب

ؽل  ا٠ُٓورجٚ اُولاٍخ ٢ٛٝ اػزٔبك أُؼغيح  ا٤ٍ٫ٝ٠ُٔب اُزٞهاح ٖٓ ف٤ٕٖٞخ ٜٓٔخ روكؼٚ 

ٗجٞٙ ٠ٍٞٓ  صجبد٧ًج٤و 
2
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إٔ أُؼِٞٓبد اُزبه٣ق٤خ ػٖ اٌُزبة أُولً ٗبهٖٚ ثَ ٝ ًبمثخ أ١ إٔ ا٧ٌٍ  ٍج٤٘ٞىاا٣وٟ 

اُز٢ روّٞ ػ٤ِٜب ٓؼوكخ اٌُزبة ٤َُذ ًبك٤خ كوٜ ٖٓ ؽ٤ش اٌُْ ثؾ٤ش ٫ َٗزط٤غ إٔ ٗو٤ْ ػ٤ِٜب 

٣ٚب ٓؼ٤٘خ ٖٓ ؽ٤ش ا٤ٌُق ٌُٖٝ اُ٘بً ٓزْت ٓزْجض٤ٖ ثآهائْٜ اُل٤٘٣خ أ أٜٗب٤ّئب ًب٬ٓ ثَ 

٣ٖؾؼ اؽل آهائْٜ أُزؼِوخ ثبُل٣ٖ ثَ إٔجؾٞا ٣لاكؼٕٞ ثؼ٘بء ػٖ ا٧ؽٌبّ  إٕٔٚٞ ٣وك

ػ٘ل ه٤َِ َٗج٤ب "  ا٫أَُجوخ أُز٤ٔيح اُز٢ ٣زٌَٕٔٞ ثٜب ثبٍْ اُل٣ٖ ُْٝ ٣ؼل ُِؼوَ أ١ ٌٓبٕ 

1
ؽٍٞ ا٧ٍلبه اُؼٜل اُول٣ْ ػٔٞٓب  ٜٓٔخٍج٤٘ٞىا رَبإ٫د اٛنٙ اُ٘ظو٣بد ٤ْ٣و  ا٠ُٝاٍز٘بكا 

ؽل  ا٠ُزٞهاح ٓب ٢ِ٣: ٓؼزٔل ا ك٢ روو٣وٙ ػ٠ِ اثٖ ػياها ٝ ٛٞ هعَ ًبٕ كٌوٙ ؽوا ٝأٍلبه اُ

ٛنا اُقطؤ ك٤ٔب أػِْ ُْ ٣غوإ ػ٠ِ ا٩كٖبػ   ا٠ُٓب ُْ ٣ٌٖ ػِٔٚ ٣َزٜبٕ ثٚ ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ ر٘جب 

ثؤُلبظ ٓجٜٔخ أٓب ٍج٤٘ٞىا ك٬ ٣ق٠ْ مُي أهٍٞ  ا٤ُٚػٖ هإ٣ٚ ثٖواؽخ ٌُٖٝ ٝاًزل٠ ثب٩ّبهح 

"ك٤ٔب ٝهاء اُٜ٘و ا٧هكٕ .....اُـ ُٞ ً٘ذ رؼوف ٍو اص٘ز٢ ػْو.... ًزت  وؽٚاثٖ ػياها ّ

٤ٍٞؽ٢  ث٢ ػ٠ِ عجَ هللا ....ٓب ٛٞ ما  ا٧هٗ... ًٝبٕ اٌُ٘ؼب٢ٗ ػ٠ِ أ٣ٚب٠ٍٞٓ ّو٣ؼزٚ 

ٍو٣وٙ ٍو٣و ٖٓ ؽل٣ل ؽ٤٘ئن
رؼوف 

اُؾو٤وخ.." كٖٔ ٛنٙ أٌُِبد ٣ج٤ٖ ٝ ٣ضجذ إٔ ٠ٍٞٓ ٤ٌُ  

ػبُ ثؼلٙ  ثيٖٓ ٣َٞٛ ٝإٔ ٠ٍٞٓ  أفواُقَٔخ ثَ إ ٓئُلٜب ّقٔ  ا٧ٍلبهٛٞ ٓئُق 

٤ٌُ ٛٞ ٓئُق  ا٧ٍلبه  اُقَٔخ اُزٞهاح ثَ إٔ ٓئُلٜب ّقٔ أفو ػبُ ثؼلٙ ثيٖٓ ٣َٞٛ ٝ 

 ٍج٤٘ٞىا اُجوا٤ٖٛ اُزب٤ُخ:اإٔ ٠ٍٞٓ ًزت أٍلو ٓقزِلب ُٝزؤ٤ًل ٣ولّ 

 .ا٧هكُْٕ ٣ٌزت ٠ٍٞٓ ٓولٓٚ ٍلو اُض٤٘خ ٧ٗٚ ُْ ٣ؼجو ٜٗو  -1

ؽغوا  أ١ إٔ اَُلو ًبٕ  12ًبٕ ٍلو ٠ٍٞٓ ٌٓزٞثب ػ٠ِ ؽبئٜ أُؼجل اُن١ ُْ ٣زغبٝى  -2

 .ا٥ٕإٔـو ثٌض٤و ٓٔب ُل٣٘ب 

ٝهك ك٢ ٍلو اُزض٤٘خ  : إٔ ٠ٍٞٓ ًزت ٛنٙ  اُزٞهاح ٣َزؾ٤َ إٔ ٣ٌٕٞ ٠ٍٞٓ هل هبٍ مُي  -3

 ٫ثل إٔ ٣ٌٕٞ هبئِٜب ًزبثب  أفو ٣و١ٝ أهٞاٍ ٠ٍٞٓ ٝ أػٔبُٚ .

ك٢ أهٗ ً٘ؼبٕ ٣وٍٞ " اٌُ٘ؼب٤ٕٗٞ  اثوا١ْ٤ٛ ٍلو ر٣ٌٖٞ ػٖ هؽِخ ػ٘لٓب ٣زؾلس اُواٝ -4

ؽ٤٘ئن ك٢ ا٧هٗ ٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ أْٜٗ أ١ اٌُ٘ؼب٤ٕٗٞ ُْ ٣ٌٞٗٞا ك٢ ٛنٙ ػ٘لٓب ًزت ٛنا 

ا٬ٌُّ ٓٔب ٣ؼ٢٘ إٔ ٛنا ا٬ٌُّ هل ًزت ثؼل ٠ٍٞٓ ٝ ثؼل إ ٛوك اٌُ٘ؼب٤ٕٗٞ ٝ ُْ ٣ؼٞكٝا 
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١ ُْ ٣ٌٖ ٠ٍٞٓ ٧ٕ اٌُ٘ؼب٤ٕٗٞ ك٢ ىٓبٕ ٠ٍٞٓ ٣ْـِٕٞ ٛنٙ أُ٘بٛن ٝ ثبُزب٢ُ كبٕ اُواٝ

 ًبٗٞا ٫ ٣ٞإُٞ ٣ٌِٕٔٞ ٛنٙ  ا٧هٗ .

إٔ مُي اُغجَ ُْ ٣ؾَٔ ٛنا ا٫ٍْ  ا٫ٝهك ٍلو اٌُزبة اُز٣ٌٖٞ إ عجَ "ٓٞه٣ب " عجَ هللا  -5

 ثؼل اُْوٝع ك٢ ث٘بء أُؼجل ٝ ٛٞ ٓب رْ ثؼل ػٖو ٠ٍٞٓ . ا٫

ط رٞؽ٢ ثبٕ اُوٝا٣خ ًزجذ ثؼل ٓٞد ك٢ ٍلو اُض٤٘خ ٝٙؼذ ثؼ٘ ا٣٥بد ك٢ هٖخ أٝ -6

 ٠ٍٞٓ ثٔلح ٣ِٞٛخ ام ٣وٟٝ أُئُق أ٤ّبء ؽلصذ ٓ٘ن ىٖٓ ثؼ٤ل .

 ٍج٤٘ٞىا ػ٠ِ ِٓؾٞظبد اثٖ ػياها ٛنٙ ِٓؾٞظبد أفوٟ :اصْ ٤ٚ٣ق 

      ث٤ٔٚو اُـبئت ٝ ٤ٌُ ث٤ٔٚو أُزٌِْ كزوٍٞ ٓض٬: هبٍ ٠ٍٞٓ هلل  ا٧ٍلبهًزبثخ ٠ٍٞٓ -

 ٝ مٛت ٝ ًِْ هة ٠ٍٞٓ ٝ كػب اُوة ٠ٍٞٓ ٝ ؿٚت ٠ٍٞٓ ػ٠ِ ٙجٜ اُغ٤ِ ...اُـ.

ٍلو اُزض٤٘خ  هل هٟٝ هٖخ ٝكبح ٠ٍٞٓ ٝ كك٘ٚ ٝ ٢ٛ هٖخ ٫ ثل ٖٓ إٔ رٌٕٞ  ا٠ُثب٩ٙبكخ 

فبهعخ ػٖ ٗطبم أػٔبٍ ٠ٍٞٓ ك٢ ٛنا اَُلو كؤٕ اُوا١ٝ ٣وٟ إٔ ٠ٍٞٓ كبم ٖٓ عبء ثؼلٙ 

ٗج٢ ٠ًٍٞٔ اُن١ ػوف  اٍوائ٤ٍَٞ " ٝ ُْ ٣وْ ٖٓ ثؼل ك٢ ٣و ام اٍوائ٤َٖٓ أٗج٤بء ك٢ ثز٢ 

 اُوة ٝعٜب ُٞعٚ ٓٔب ٣ئًل ث٬ أك٠ٗ ّي إٔ ٕبؽت ا٬ٌُّ ٛٞ ؿ٤و ٠ٍٞٓ ثبُطجغ .

ٝهكد ك٢ أٍلبه اُزٞهاح أٍٔبء أِٛوذ ػ٠ِ أٌٓ٘خ ُْ رؼوف ثٜب ك٢ ػٜل ٠ٍٞٓ ػوف ثؼلٙ 

ؽز٠ كإ ٝ ُْ رؾَٔ  صوْٛأؽنف ك٢  اثوا٤ْٛثيٖٓ ٣َٞٛ ٓضَ ٓب ٝهك ك٢ ٍلو اُز٣ٌٖٞ ثؤٕ 

 ثؼل ٓٞد ٣ْوع ثٔلح ٣ِٞٛخ ًٔب ٝهك ٍلو ُوٖبح  ا٫كإ "ٛنا ا٫ٍْ 

ًض٤وا ٓب ٣زغبٝى اُوا١ٝ ك٢ هٝا٣زٚ ك٢ ا٧ٍلبه اُزٞهاح ؽ٤بح ٠ٍٞٓ ًبٕ ٣و١ٝ ك٢ ٍلو 

ؽ٤ٖ  ا٠ُأهٗ ػبٓوح أًِٞا  ا٠ُإٔ ِٕٝٞا  ا٠ٍُ٘خ " " أًِٞا" اٍوائ٤َاُقوٝط إٔ ث٢٘ " 

 إٔ ٓ٘ن أًِٞا ٖٓ ؿِخ ا٧هٗ ٝ ٓؼِّٞ أُٖ ٖٓ اُـل،ً٘ؼبٕ ؽ٤ش اٗوطغ أهٗ  ا٠ُِٕٝٞا 

أهٗ ً٘ؼبٕ ٝ أًِْٜ ٖٓ ؿِزٜب  ٝأٝإ ٣و١ٝ ك٢  ا٠ٍٞٓ٠ُ هل ٓبد هجَ كفٍٞ اُؼجوا٤٤ٖٗ 

 ام اٍوائ٤ٍَلو اُز٣ٌٖٞ ػٖ ٛئ٫ء أُِٞى اُن١ ٌِٓٞا ك٢ ا٧هٗ أكّٝ هجَ إٔ ٣ِٔي ك٢ ث٢٘ 

٣زؾلس اُوا١ٝ ػٖ أُِٞى اُن١ ًبٗٞا ٣ؾٌٕٔٞ ا٧ك٤٤ٖٓٝ هجَ إٔ ٣قٚؼْٜ كاٝك ُؾٌٔٚ ؽ٤ش 
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عؼَ كاٝك ك٢ أكّٝ ٓؾبكظ٤ٖ ٝ ٕبه ع٤ٔغ ا٧ك٤٤ٖٓٝ هػب٣ب كاٝك ٓٔب ٣ئًل إٔ اُوا١ٝ ك٢ 

ٛنا اَُلو هل ػبُ ثؼل كاٝك 
1
  

ُغٜٔٞه ٝاؽل  أٍلبه اٌُزبة أُولً ُْ ٣ٌزجٜب ٓئُق ٝاؽل ك٢ ػٖوٙ ٝاؽل إٔف٬ٕخ اُوٍٞ 

ثَ ًزجٜب ٓئُلٕٞ ًض٤وٕٝ ك٢ ػٖٞه ٓزؼبهجخ ُغٔب٤ٛو ٓقزِلخ ك٢ أُياط ٝ اُز٣ٌٖٞ ٝ ٣ٔزل 

 أُل٢ ػبّ ٝ هثٔب أًضو ٖٓ مُي . ا٠ُاُزل٣ٖٝ 

  تفسيز انكتاب

أٝ  اُؾوخ ٗٚ ٣ؼِْ اُ٘بً اَُؼبكح اُوٝؽ٤خ٣ؼزوف ع٤ٔغ اُ٘بً ثؤٕ اٌُزبة أُولً ٬ًّ هللا ، ٝأ

ٛو٣ن اُق٬ٓ ؿ٤و إٔ ٍِٞى اُ٘بً ٣ٌْق ػٔب ٣لٍ مُي رٔبٓب ٧ٕ ػبٓٚ ٫ ٣ؾوٕٕٞ أثلا 

٣ؼ٤ْٞا ٝكوب ُزؼب٤ُْ اٌُزبة أُولً ع٤ٔغ اُ٘بً روو٣جب ٝهل اٍزجلُٞا ث٬ٌّ هللا ثلػْٜ  إٔػ٠ِ 

. أٓضِْٜػ٠ِ إٔ ٣نًو  ا٥فو٣ٖ اهؿبّاُقبٕخ ٣ٝجنُٕٞ هٖبهٟ عٜٞكْٛ ثبٍْ اُل٣ٖ ٖٓ أعَ 

ج٤٘ٞىا هك٘ مُي ثَجت ًضوح اُزل٤َواد اُوبئٔخ ػ٠ِ اُٜٟٞ ٝاُقواكخ ٝ ا٧ٝٛبّ اُز٢ ٍاٌُٖ 

رئفن ػ٠ِ أٜٗب ٬ًّ هللا ٣غجو ا٧فو ا٫ػزوبك ثٜب ٢ٌُ ٫ رظٜو أفطبء رل٤َوارْٜ ُِؼبٓخ ٓٔب 

ٍجت اُٞٙغ  ٕؾ٤ؾخ٣٘زظ ػ٘ٚ اؽزوبه اُؼوَ ٣ٖجؼ اُـٔٞٗ اُ٘برظ ػٖ اُزؤ٬٣ٝد ؿ٤و 

ٕبكهٙ ػٖ اٗلؼب٫د اُ٘لٌ ٓضَ اُقٞف ٝاُزوكك ٝاُؼوبة كٜنٙ اُوبػلح ٓؼزولاد  ٫ ػو٤ِخ 

. رٞٙغ أٓبّ اُؼبٓخ ٢ٌُ ٫ رؾبٍٝ اُْي ك٢ اُزؤ٬٣ٝد اٌُ٘بئٌ
2

 

ٝٛٞ ٜٓ٘ظ ٓطبثن ُٜٔ٘بط رل٤َو  ٍج٤٘ٞىا ٖٓ أعَ رل٤َو اُٖ٘ٞٓ اُل٤٘٣ٚاُنُي ٣وزوػ 

اُظٞاٛو اُطج٤ؼ٤خ أهٍٞ :أٗٚ أُٜ٘ظ ٫ ٣قزِق ك٢ ٢ّء ػٖ أُٜ٘ظ اُن١ رزجؼٚ ك٢ رل٤َو 

اُطج٤ؼخ ثَ ٣زلن ٓؼٚ ع٤ٔغ عٞاٗجٚ 
3
أٗٚ ْٓوٝع ٣وّٞ ػ٠ِ عؼَ أُٜ٘ظ ا٤َُِْ اُوبئْ ػ٠ِ  

ٜ٘ظ اُؼو٢ِ اُن١ اُؼوَ ٝاُنٖٛ ٣ؾَ ٓؾَ أُٜ٘ظ أُجزٞه اُوبئْ ػ٠ِ ا٫ٗلؼب٫د ٝٛٞ أُ

٣قٚغ ًَ ٢ّء ُِزؾ٤َِ ٝاُلهاٍخ كٌَ ٓب ٣ٌٔ٘٘ب هُٞٚ ٖٓ أ٤ّبء ػٖ اٌُزبة أُولً ػ٘لٓب 

ػٖ اٌُزبة أُولً ػ٘لٓب ٣ٌٕٞ  ا٤ّ٧بء٣ٌٕٞ ٓٞٙٞع رؾ٤َِ ٝكهاٍخ كٌَ ٓب ٣ٌٖٔ هُٞٚ ٖٓ 
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ٓٞٙٞع رؾ٤َِ ٝكهاٍخ ٣ٌٕٞ ٓضَ أ١ ٢ّء ٖٓ أ٤ّبء اُطج٤ؼخ ٝثبُزب٢ُ ٣غت اُزؼبَٓ ٓؼٚ 

ٍج٤٘ٞىا ٌُِزبة ٫ روّٞ ػ٠ِ َٓبثوبد ارؼبَٓ ٓغ ظبٛوح ٛج٤ؼ٤خ مارٜب كهاٍخ كلهاٍخ  ًٔب

روهٔ ػ٠ِ أُؼ٠٘  ا٧ٗلًٌُٞٙؼ٤ٚ اٌُزبة أُولً روغ فبهط اُؼوَ أٝ فبهط ًَ ٢ّء 

 .اُؾو٤و٢ ٝأُطبثن ُلوواد اُ٘ٔ ػٖ ٛو٣ن اُ٘ٞه ٛج٤ؼ٢ 

٣وله ػ٠ِ رل٤َو اٌُزبة ٝأٗٚ ٫ثل ٍج٤٘ٞىا ٛ٘بى ٖٓ ٣ظٕ٘ٞ إٔ اُ٘ٞه اُطج٤ؼ٢ ٫ أًب ٣وٍٞ 

هواءٙ اُٖ٘ٞٓ رَزلػ٢  إٔثنُي ٖٓ ٝعٞك ٗٞه ٣لٞم  اُطج٤ؼخ ٧عَ مُي اػزول اُجؼ٘ 

ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ إٔؾبة ٛنٙ ا٫كػبء  أٍواهٛباُوٞح رلٞم اُ٘ٞه اُطج٤ؼ٢ ُلي اُـبى ٝؽَ 

رل٤َو  ا٠ُٗب ٗظو اماٍج٤٘ٞىا ٫ ٣ولٕٓٞ أ١ رل٤َو ٣زغبٝى اُ٘ٞه اُطج٤ؼ٢ ٝمُي ٧ٗٚ اؽَجٚ 

٤ّئب ٣لٞم اُطج٤ؼخ ثَ ٍ٘غل ٓغوك رق٤ٔ٘بد ُٝٞ هبهٗب رل٤َوا رْٜ  ا٬ٛ٩مك٬ ٗغل ك٤ٜب ػ٠ِ 

اُ٘ٞه اُطج٤ؼ٢ ُٞعلٗب ٓزْبثٜخ  رٔبٓب  ا٫ٛنٙ ثزل٤َواد ٖٓ ٣ؼزوكٕٞ ٕواؽخ ثؤٕ ٤ٌُ ُل٣ْٜ 

عٜل ٣َٞٛ  ك٢ اُزل٤ٌو كبكػبء ٙوٝهح  ا٠ُك٬ٌ اُزل٤َو٣ٖ ٖٓ اثزلاع اُجْو ٬ًٝٛٔب ٣وعغ 

ػ٠ِ أٛلاف ٤ٍب٤ٍخ  ا٫ٝاهغ ا٧ٓو  ا٠ُاُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓؼوكٚ رلٞم اُطج٤ؼ٢ ٫ ٣ٜلف 

٣َٝزط٤غ ػ٠ِ أكئلح اُؼبٓخ  ٓؼظْ ا٬ُٛٞر٤٤ٖ هل اْٗـِٞا ثبُجؾش ػٖ ٤ٍِٝٚ اٍزق٬ٓ ثلػْٜ 

ثبَُِطخ ا٤ُٜ٩خ  ؽٌبّٝا٧اُقبٕخ اَُل٤ٚ ٖٓ ًزت أُولٓخ ثزؤ٣ِٜٝب هَوا ٝ رجو٣و ٛنٙ اُجلع 

ْٝٛ ٣ٌٕٞٗٞ أهَ ؽوٕب أٝ أًضو ك٢  أ١ ٓٞٙٞع أفو ثوله ٓب ٣ٌٕٞٗٞ ك٢ رل٤َو اٌُزبة أ١ 

 كٌو اُوٝػ اُولً.

ٍج٤٘ٞىا اٝٛنٙ اُزؤ٬٣ٝد اٌُبمثخ رٖجؼ ػ٘لٓب أْٛ ٓب ٣٘جـ٢ اُلكبع ػ٘ٚ ًٔب ٣وٍٞ ك٤َِٞك٘ب 

َجٞا ا٠ُ هٝػ اُولً ػو٤لح ثبِٛٚ ا٧ٓو اُٞؽ٤ل اُن١ ٣قْٞٗٚ ثؼِْٜٔ ٛنا ٤ٌُ فٞكب ٖٓ إٔ ٣٘

ٝهل  أػلائْٜأٝ إٔ ٣غ٤لٝا ػٖ ٛو٣ن اُق٬ٓ ثَ إٔ ٣وزؾْ ا٧فو ٖٝٓ ٣قطئْٜ ٝإٔ ٣وٝا 

هٚٞا ػ٠ِ ٍِطْٜ٘ ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓٞٙٞع اؽزٌبه ا٫فو٣ٖ
1

 

ٓؾبُٝخ ٓ٘ٚ ُٖل اُ٘بً ػٖ  ا٫كٔب اكػبء إٔ رل٤َو اٌُزبة ٣َزلػ٢ ٗٞه ٣لٞم اُ٘ٞه ٛج٤ؼ٢ 

ٍج٤٘ٞىا ٢ٛ إٔ اا٫عزٜبك ٓـب٣وٙ ُزِي هبئٔٚ ك٢ اُوبػلح اُضبثزخ ػ٘ل اُقٞٗ ك٢ رؤ٬٣ٝد ٝ

٣غت رغو٣لٙ ػ٘لٓب ٣ٞك هل٤ٍزٚ  أ١اٌُزبة أُولً ظبٛوٙ ٛج٤ؼ٤خ ٓضَ ثبه٢ اُلٍٝ ا٧فوٟ 
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ػ٘لٓب ٗٞك رؤ٣ِٝٚ ٝرل٤َوٙ ٝرَزلػ٢ اُ٘ٞه  اُطج٤ؼ٢ ًبُن١ َٗزلػ٤ٚ ك٢ اُظٞاٛو  اُطج٤ؼ٤خ 

ٚ إٔ ٫ ٣قزِق ك٢ ٢ّء ػٖ أُٜ٘ظ اُن١ رزجؼٚ ك٢ رل٤َو ٍج٤٘ٞىا ك٢ هُٞأًب ٣ٞٙؼ مُي 

 .اُطج٤ؼخ ثَ ٣زلن  ٓؼٚ ك٢ ع٤ٔغ عٞاٗجٚ 

ٝهجَ ًَ ٢ّء ػ٠ِ ٬ٓؽظٚ اُطج٤ؼ٤خ ٝع٤ٔغ  أٍبٍبأُٜ٘ظ رل٤َو اُطج٤ؼخ ٣وّٞ  إٔكٌٔب 

اُطج٤ؼ٤خ ًٝنُي ٣زؾزْ ػ٤ِ٘ب ك٢ رل٤َو  ا٤ّ٧بءرؼو٣لبد  ا٠ُأُؼط٤بد ا٤ُو٤٘٤خ صْ اٗزٜبء ٜٓ٘ب 

اٌُزبة ػ٠ِ ٓؼوكٚ ربه٣ق٤ٚ ٓٚجٞٛخ ٝ ثؼل اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب أ١ ػ٠ِ ٓؼط٤بد ٝ ٓجبكة ٣و٤٘٤خ 

اٍز٘زبط ْٓوٝع اُلٌو ٓئُق اٌُزبة" ا٣٠ٌُٔ٘٘ب إٔ ٗ٘ز٢ٜ ٖٓ مُي 
1
كَج٤٘يٝا ٣ؼزٔل ٜٓ٘ظ  

بد ا٤ُو٤٘٤خ ٝٙغ ػ٢ِٔ ٓؾ٘ ٓب كاّ ٣وّٞ ػ٠ِ ا٬ُٔؽظخ ٝاُزغوثخ ػ٠ِ ع٤ٔغ أُؼط٤

اُلو٤ٙبد ٝرؾ٤ِِٜب ٝاٍزق٬ٓ اُ٘زبئظ أُزورجخ ػ٤ِٜب ٝك٢ ؽبُٚ اٌُزبة ٣ٌٕٞ ٜٓ٘بعب 

ًنُي ٖٗٚٔ اُٖؾخ ٗزبئظ  ًٔب  ا٧ٍلبهٓئُل٤ٖ  أكٌبه ا٫٠ٍُزوٖبء اُؾوبئن ٝاٗزٜبء ٜٓ٘ب 

اٌُزبة ٝػبُظ ٓغٔٞػٚ ٖٓ  إٖٔٗٚٔ ٕؾخ أُؼوكخ اُز٢ ٗؾَٖ ػ٤ِٜب ثبُ٘ٞه اُلطو١ هؿْ 

أُؼغياد ٝاُٞؽ٢ اُن١  ا٧ٗج٤بءٞٙٞػبد اُز٢ ٫ ٣ٌٖٔ ٓؼوكزٜب ثبُ٘ٞه اُطج٤ؼ٢ هٖٔ أُ

أُٞٙٞػبد اُز٢ رزؾلس  أ١ ا٩َٗب٢ٗؽلٝك اُلْٜ  ؽو٤وخر٤ٌق ٓغ ا٧ٗج٤بء ثؾوف ٣زغبٝى 

اُؾل٣ش أُؼوكخ ا٩َٗب٤ٗخ ٝاُز٢ رزطِت اٍزوٖبء ربه٣ق٤ب ُنُي ٝعت ػ٤ِ٘ب اٍزق٬ٓ رل٤َو 

ٌُزبة ٗلَٚ ث٬َٓٚ َٗزٔل ٓؼوكز٘ب ثطج٤ؼخ ٗلَٜب ًزبة ّبٗٚ ّبٕ ٛج٤ؼخ اٌُزبة أُولً ٖٓ ا

اُطج٤ؼ٤خ ٖٓ  ا٤ّ٧بءٍج٤٘ٞىا كٔضِٔب َٗز٘زظ  رؼو٣لبد ا هأ١اُز٢ ٣زؾلس ػٜ٘ب ؽَت  ا٤ّ٧بء

اُطج٤ؼ٤خ أُقزِلخ ٣ٌٔ٘٘ب أ٣ٚب اٍزق٬ٓ اُزؼو٣لبد اُز٢ رٞعل ك٢ اٌُزبة أُولً ٖٓ  ا٧كؼبٍ

ك٢ اُوبػلح اُؼبٓخ اُز٢  اماُوٝا٣بد اُز٢ ٣زٜٚٔ٘ب اٌُزبة أُولً ف٬ٍ رؾ٤ِِ٘ب ُٔقزِق ا

رؼ٤ِْ ٍٟٞ اُز٢ رضجذ اُلؾٔ اُزبه٣ق٢ ثٞٙٞػ  ا٣ٚ ا٤ُٚ ا٧َٗتٗٚؼٜب ُزل٤َو اٌُزبة ٢ٛ 

ربّ اٗٚ هبٍ ثٜب.
2
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 :ا٧ٍب٣ًٌٕٞ كؾٔ اُزبه٣ـ ٓج٢٘ ػ٠ِ ٛنا  أ٣ٕ٘جـ٢ 

اٌُزبة أُول٢ٍ اؽزبط ٓئُلٚ  أٍلبه٣لْٜ ٛج٤ؼخ ٝفٖبئٔ اُِـخ اُز٢ كٝٗذ ك٢  أ٣ٕغت  -1

٣ل٤ل اُ٘ٔ ؽَت ا٫ٍزؼٔبٍ اُْبئغ  إٔرؾلس ثٜب ٝثنُي ٣ٌٔ٘٘ب اُلؾٔ أُؼب٢ٗ اُز٢ ٣ٌٖٔ 

اُؼٜل اُول٣ْ أٌُزٞثخ  ا٧ٍلبهٓؼوكٚ اُِـخ اُؼجو٣خ ٙوٝه٣خ هجَ ًَ ٢ّء ٫ ٢ٌُ ٗلْٜ 

هل  أٜٗبف٤وح ٓغ ثٜنٙ اُِـخ كؾَت ثَ ٢ٌُ أ٣ٚب أٍلبه اُؼٜل اُغل٣ل كٜنٙ ا٧ٍلبه ا٧

 ِٓٔٞءح ثبُزؼج٤واد اُؼجو٣خ أٜٗب ا٠ُ أفوٟاٗزْود ثِـبد 

ٓؾلٝكح ثَُٜٞٚ ػ٠ِ  أٍب٣ٚ٤ٍغت رغ٤ٔغ آ٣بد ًَ ٍلو ٝ ر٤ٖ٘لٜب رؾذ ٓٞٙٞػبد  -2

 أٝأُزؼِوخ ث٘لٌ أُٞٙٞع ٝثؼل مُي ٗغٔغ ًَ ا٣٥بد أُزْبثٜخ ٝأُغَٔ  ا٣٥بدع٤ٔغ 

 ٫ رزؼبهٗ ثؼٜٚب اُجؼ٘.

ثغ٤ٔغ ا٬ُٔثَبد اُقبٕخ اُز٢ ؽلظزٚ  ا٧ٗج٤بءاُجؾش اُزبه٣ق٢ ًزت ٣وثٜ ٛنا  ٕأ٣غت  -3

ٝ ٖٓ ٛٞ ٝ  ا٤ُٜبٝ اُـب٣خ اُز٢ ٣و٢ٓ  أف٬هٚاُناًوح اػ٢٘ ٤ٍوح ٓئُق ًَ ًزبة ٝ   أُ٘ب

 ُـخ ًزت. ثؤ١ٓ٘بٍجخ  ًزت ًزبثٚ ٝ ك٢ ا١ ٝهذ ُٖٝٔ ٝ  أ١ ك٢

٣٘ز٢ٜ ٖٓ ٛنا اُلؾٔ اٌُزبة ٝ ٗؤفن هواها ؽبٍٔب ُْ ٣َِْ ث٢ْء ٫ ٣قٚغ ُٜنا  إٔٝثؼل 

ٓئًلٙ ٨ُٗج٤بء ػ٘ل امٕ ٣ؾ٤ٖ ٝهذ  ػو٤لحاُلؾٔ ٫ٝ ٣َزقِٔ ٓ٘ٚ ثٞٙٞػ ربّ ػ٠ِ اٗٚ 

ٝاُوٝػ اُولً ٌُٖٝ ٗوّٞ ثٜنٙ أُٜٔخ ٓزجؼ٤ٖ ك٢ مُي  ا٧ٗج٤بءاُؼٌٞف ػ٠ِ كهاٍخ كٌو 

ن١ ٤َٗو ػ٤ِٚ ػ٘ل ٖٓ ا٬ُٔؽظخ اُطج٤ؼ٤خ ا٠ُ رل٤َوٛب ؽٌْ أُٜ٘ظ ٣غجبٕ ٤َٗو ػ٠ِ ٗؾٞ اُ

ػ٤ٓٞٔخ ك٢ اُؾوًخ ٝإٌَُٞ ًنُي ٗلؼَ  ا٤ّ٧بء أًضوٖٓ كؼَ ك٢ اُطج٤ؼخ ػ٘لٓب ٗجلأ ثلهاٍخ 

أًضو ٫ّٞٔ أ١ ا٧ٍبً اُن١ ٣ورٌي ػ٤ِٚ اٌُزبة  ا٤ّ٧بءكهاٍخ  أ١ك٢ اٌُزبة أُولً 

ُِجْو ع٤ٔؼب ًٔب ٣وٍٞ  ٗبكؼخأثل٣خ  ػو٤لحُي  بءا٧ٗج٤أُولً ٝٛٞ ًَ ٓب أٝؽ٠ هللا ُِغ٤ٔغ 

هللا ٝاؽل هبكه هلهٙ ٓطِوٚ ٝرغت ػجبكرٚ ٝؽلٙ ٣وٟ اُغ٤ٔغ ٣ٝغت  امٍٕج٤٘ٞىا :" ًٞعٞة ا

ك٢ ٛنٙ اُزؼب٤ُْ ٓٞعٞك ك٢ اٌُزبة  أٗلَْٜٖٓ ٣ؼجلٝٗٚ ٣ؾجٕٞ عبهْٛ ًٔب ٣ؾجٕٞ  ا٧فٔػ٠ِ 

٫ ٣وٍٞ  ا٤ّ٧بءك٢ ٓب ٣زؼِن ثبُطج٤ؼخ هللا ٤ًٝل٤ٚ هإ٣زٚ ٝهػب٣زٚ ُغ٤ٔغ  أٓب ٕٝواؽخٝٙٞػ 

ثَ  أٓٞهْٓبثٜب ٖٓ  ا٧ٓٞهاى٤ُٚ رزؼِن ثٜنٙ  ػو٤لح٫ٝ ٣ؼط٢  ٕواؽخاٌُزبة ٢ّء ػٖ مُي 
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ثٕٞلٚ  ا٧ٓوُٞٙغ ٛنا  اماػ٠ِ ٛنٙ أَُبئَ ك٬ ٓغبٍ  أٗلَْٜ ا٧ٗج٤بءػ٠ِ اُؼٌٌ ٫ ٣زلن 

اُولًٕبكهٙ ػٖ اُوٝػ  ػو٤لح
1
 ا٧ؽَٖٓغ اٗٚ ٣ٌٖٔ ثؾش َٛ  

 ٕؾ٤ؾخاٌُزبة ٓؼوكٚ  ا٤ُٜبثبُ٘ٞه اُلطو١ كبٕ ػوك٘ب ٛنٙ اُؼو٤لح اُْبِٓخ اُز٢ ٣لػٞ  ٚٝع

اُقبٕخ اُقبهع٤خ  ا٧كؼبٍرؼب٤ُْ ههْ ٫ٝ رزؼِن ثؤٓٞه اُؼبك٣خ ك٢ اُؾ٤بح ك٢  ا٠ُاٗزوِ٘ب 

بح ًَٝ ٓب ٗغلٙ ك٢ اٌُزبة ٖٓ اُلبِٙخ ثؾن اُز٢ ٣زْ اٍز٘جبٜٛب ٖٓ ٓجبكة اُؼبٓخ ُٜنٙ اُؾ٤

٣ٝغت ػ٤ِ٘ب اٙبؽخ ٝرؾل٣لٙ ثبُؼو٤لح ا٤ُُْٞٔخ ٌُِزبة  ا٧كؼبٍؿٔٞٗ أٝ أ٤ّبء ثْؤٕ ٛنٙ 

ٝهذ ١٧ٝ ّقٔ ًزت ٛنٙ اُٖ٘ٞٓ  أ١ٝك٢  ٓ٘بٍجخ أ١كبٗٚ ٫ ٣زؼبهٗ ٣غت ٓؼوكٚ 

ثبُن٣ٖ "٣ؼ٢٘ ٛٞث٢ ُِؾيإ كبْٜٗ ٣ؾيٕٗٞ  ٍٞ ا٤َُٔؼ ٓض٬أُؼبهٙخ ٝٓضبٍ مُي ػ٘لٓب ٣و

ٕٞ ػ٠ِ ٌِٓٞد هللا ٝاُؼلاُخ اُز٢ عِٜٜب اُ٘بً أ١ ٖٓ ٣ؾجٕٞ اُؼلٍ ٣ٝؾزووٕٝ ٣ٌجٌٕٞ ٖٓ ٣ج

 ا٧فوكؾٍٞ ُٚ  ا٣٧ًَٖٔ ٓب ٍٟٞ ٖٓ فطٞٛ اُل٤ٗب ًٝنُي ػ٘لٓب ٣وٍٞ ٖٓ ُطٔي ػ٠ِ فلى 

 ًْ ٣ؤٓو أُْوٝع ٌُبٕ ثٜنٙ اُٞٙؼ٤خ ه٘ هٔ ػ٠ِ ّو٣ؼخ ٠ٍٞٓ.

 ٕ ك٢ ىٖٓٝهذ هبُٜب كبُلػٞح ُِزَبٓؼ رٌٞ أ١ٜب ك٢ ك٤غت إٔ ٗجؾش ػٔن هبُٜب ُٖٝٔ هبُ

اُؼلٍ اُز٣ٌٖٞ ك٢ اُلُٝخ ٣ٌٕٞ ُِٔٞا٤ٖ٘ٛ ك٤ٜب ٗلٌ اُؾوٞم ٝٛنا ٓب   ا٠ُٝ اُلػٞح ا٫ٙطٜبك 

ك٢ اُزبه٣ـ اُ٘ول١ ٌُِزبة  ا٧ٗج٤بء أكٌبهك٤ٌق ٣ٌٖٔ ٓؼوكٚ  أ٣ٚب٣وز٤ٚٚ اُ٘ٞه اُلطو١ 
2

 

 أَُزٔو  ا٧ٍب٢٢ٍ ٓب ُ٘ج٢ ٝ ٓب ُِٞؽ٢ ٕٓٚٔٞ ٫ّٞٔ ٝ ٛ ا٧ًضوٗجلأ ثب٧كٌبه  إٔػ٤ِ٘ب  

ثٚ اُ٘ج٢ ًَٝ   أر٠فبٕخ ثبُ٘ج٢ ٝكَٖ ٓؼ٠٘ ًَ ٝؽ٢  أكٌبه ا٠ُٝ ٓب ٓؼغيح صْ رز٘وَ 

ٝ اُوٝا٣بد  ٖٓ ٗبؽ٤خ  ٝث٤ٖ كٌو اُوٝػ اُولً ٝ  ا٧ٗج٤بءٓؼغيٙ ثْوٛ  ُٖ ٗقِٜ ث٤ٖ مًو 

 أ٣ٌٕٕٞ  إٔك٤ٔب أهاكٝا  ٍٝٔؼٚ ثبُلؼَ ٫ ا٧ٗج٤بءاثؾش ك٢ ٓواٙ  أ٣ٕٝغت  أ٤ِٕٚؽو٤وزٜب 

ثبُ٘ٔ أُولً ك٢ أُٜ٘ظ ا٫ٍز٘جب٢ٛ  اصجبر٣ٖٚٞهٝٗٚ ثبؽَبٍْٜ كنُي ٫ ٣ٌٖٔ  آ٣ٝؼجو ػ٘ٚ 

ٍج٤٘ٞىا ك٢ ٓضَ ٛنٙ اُؾبٍ ُنُي ٝعت ػ٤ِ٘ب ٓؼوكٚ أُؼ٠٘ اُؾو٤و٢ اا٤ُو٤ٖ ٝٛٞ ٓب ٣و٣ل 

ٖٓ كافَ اُ٘ٔ اُل٢٘٣ ٝاصجبرٚ
3
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 اُلَٖ ا٧ٍٝ                                                                  ا٤َُوح اُنار٤خ َُج٤٘ٞىا
 

أُٜ٘ظ رل٤َو اٌُزبة أُولً ٛٞ ٛو٣ن ا٤ُو٤ٖ اُٞؽ٤ل ُِٔؼوكخ  إٔ ا٠ُرقزٔ  إٌٔٝٛنا ٣ٌٖٔ 

اُز٢  ا٤ّ٧بءأُؼ٠٘ اُؾو٤و٢ ُِ٘ٔ أُٔ٘ٞع ٖٓ ٕؼٞثبد اُِـ٣ٞخ ٝربه٣ق٤ٚ رٔ٘ؼ٘ب ٖٓ ٓؼوكٚ 

اُز٢ رزْ  ا٤ّ٧بءكبٕ ٛنٙ اُٖؼٞثبد  اُِـ٣ٞخ ٝ ربه٣ق٤خ رٔ٘ؼ٘ب ٖٓ رٖٞه  اكهاًٜب٫ ٣ٌٖٔ 

ٓؼ٠٘ اُٖ٘ٞٓ ٣ؾلس ثَُٜٞٚ ك٢ ٓؼب٢ٗ ًِٔبد ٝاُِلع ٫  ثبُنٖٛ كبٕ ًبٕ رـ٤٤و اكهاًٜب

ؿ٤و  كبما٣ٌٖٔ رـ٤٤وٛب ٖٝٓ ٣و٣ل رـ٤٤و ٓؼب٤ْٜٗ ػ٤ِٚ رـ٤٤و ربه٣ـ اٍزؼٔبُٜب ٝٛنا َٓزؾ٤َ 

ٓؼ٠٘ اُٖ٘ٞٓ كِْ ٣زْ رـ٤٤و ٓؼب٢ٗ ًِٔبد ٓؼب٢ٗ ًِٔبد ثبُوؿْ ٖٓ عٞاى رؾو٣و 

 ثبَُٔبٝاح  اُزؤ٣َٝ. ا٧ٗج٤بءاُٖ٘ٞٓ ٝ رـ٤٤و كٌوٙ 

اُ٘ٞه اُلطو١ اُن١ ٣وز٢ٚ اٍز٘جبٛ  ا٫ب ٛٞ صبثذ ُل٣٘ب ػٖ ٜٓ٘ظ اُزل٤َو اٗٚ ٫ ٣زطِت ٝٓ

اُٞاٙؾخ ٝٛٞ ٜٓ٘ظ ٍَٜ ُِـب٣خ ا٠ُ اٗٚ اٍزؼ٠ٖ ػ٠ِ اُ٘بً  ا٤ّ٧بءاُـبٓٚخ ػٖ  ا٤ّ٧بء

ُطٍٞ ٤َٗبْٜٗ ٝ ٤ٌُ ٛ٘بى ٓب ٣لػ٢ ٗٞها  كٞم ٗٞه اُطج٤ؼخ  كٌَ اكػبء ٖٓ ٛنا اُؾغْ ٓب 

ٓؾ٘ كٖؼٞثخ اُزل٤َو ٫ ٣٘زظ ػٖ ػلّ ًلب٣خ اُ٘ٞه اُطج٤ؼ٢ ًٔب  َٗب٢ٗا اثزلاع  ا٫ٛٞ 

ك٢ أُؼوكخ اُزبه٣ق٤خ ٝ اُ٘ول٣خ ٌُِزبة ٝثبُزب٢ُ  كبُوبػلح   ا٩ٛٔب٣ٍلػٕٞ ثَ ٖٓ اُزٌبٍَ ٝ 

اُ٘لًٞ  ا٩صبهحٖٓ اُوا١ٝ  ى٣بكحٛج٤ؼ٢ ٧ٗٚ  آٝرزٔضَ ك٢ ؽنف ًَ ٓب ٣٘به٘ اُؼوَ  أٍبً

ٝرؾو٣ي اُق٤بٍ.
1

 

 

                                                           

212ص  ،المصدر نفسه  1  



 

 تجميات تأثير سبينوزا عمى فكر حسن الحنفيالفصل الثاني : 

 أثر نقد كتاب المقدس عمى منيج حسن الحنفي :  المبحث األول

 مشروع حسن الحنفي :  المبحث الثاني

 العممانية بين سبينوزا وحسن الحنفي المبحث الثالث :
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الفكرية التي  االتجاىاتالعديد من شيد العالم العربي واإلسالمي في الفترة المعاصرة ظيور 

والسعي إلى تغيره أو إصالحو بغية الخروج من حالة االنحطاط حاول كل منيا فيم الواقع 

ويعد الىوت التحرير اإلسالمي واحد من ىذه ، والتخمف 8 ومن ثمة تحقيق النيضة والتقدم 

نموذجا في دراستنا  وعمى رأسيم حسن حنفي الذي اتخذناه، فقد حاول أصحابو ، االتجاىات 

ىذه أن يجعموا من الدين قوة ثورية قادرة عمى التأثير في جماىير ىذه األمة بغية تحريرىا من 

فيرى ال ىوة التحرير اإلسالمي من حيث نشأة ، القير والظمم واالستبداد واالستعمار والتبعية 

اه فكري داخل الديانة فقد نشأ كاتج، والتطور التاريخي ارتباطا وثيقا بالديانة المسيحية 

نجد باروخ سبينوزا الذي  المسحيين قام عمى اصالح الديني ومن بين الفالسفة ىذا االتجاه

من الحديث عن الفمسفة وفكر ومنيج سبينوزا  االنتياءتطرقنا عميو في الفصل األول .فبعد 

ه لكتاب سبينوزا وعن تقدر اقل في ىذا الفصل بالتحدث عمى أثوعن نقده لكتاب مقدس ننت

مقدس ننتقل في ىذا الفصل بالتحدث عمى أثر السبينوزية في الفكر العربي المعاصر 

بالفصل  متخذين حسن حنفي نموذجا الذي يحتوي عمى ثالثة مباحث كل مبحث لو عالقة

 وموضوع حديثنا .

 

 

 



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

 نقد الكتاب المقدس عمى منهج حسن حنفي :

د أفاده عمم "نقد الكتاب المقدس " في منيجو سبينوزا فقاكان حسن حنفي معجبا ومولعا      

أن يطبق المنيج سبينوزا ىو الديكارتي الوحيد الذي استطاع اكثيرا حيث كان يرى أن 

الديكارتي تطبيقا جذريا في المجاالت التي استبعدىا ديكارت من منيجو خاصة في مجال 

 ، ومجال السياسة .الدين أي كتاب المقدس والكنيسة والتاريخ المقدس .........إلخ 

التي دعي بو إلى تطبيق  1رسالة في الالىوت والسياسة، حيث سمى كتابو بيذين المجالين 

والتعاليم حتى ال يخمط الناس بين البدع اإلنسانية ، النور الطبيعي في مجال الدين والسياسة 

لعدل والخير أو بين التصديق الساذج واإليمان الصادق وبين اإلحساس الطبيعي با، اإلليية 

وبين السالم الداخمي في ، أو بين الفتن  والمصادمات بين الطوائف باسم الدفاع عن الدين 

وىو ما ، سبينوزا غير المعمن من وراء ىذه الرسالة ف اوىذا ىو ىد 2اإلنسان وفي الدولة .

كشفو حسن حنفي من ترجمتو ليذا الكتاب حيث يقول 8 ) والحقيقة أن موضوع رسالة 
                                                           

عامة وفي حسن حنفي 8 يعد أحمد أىم المفكرين والفالسفة اإلسالميين المشيورين في العالم العربي المعاصر بصفة *
في القاىرة؛ ينتسب إلى أسرة ريفية من محافظة بن بسويف 5791مصر بصفة خاصة؛ ولد في الثالث عشر من فبراير سنة 

أحمد مقاطعة مصر وىم من المياجرين الذي ينتقمون إلى مصر ليذا نجد حنفي ذرية من المغرب. وفييا نشاء وتعمم . 
 -بيروت مكتبة العربية ألبحاث ) د 5؛ ط -ى خارطة الفكر العربي الراىنةلإ اه ؛ أعالم الفكر العربي مداخلالسيد ولد أب
  .93ت(؛ ص 

  357م ( ص  5761، ) الرياض ، مكتبة مجمة البيان  5ط، منيجو حسن حنفي ، فيد محمد القريشي 1

م ( 5771، لتوزيع ، ) بيروت 8 المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر وا 5ط، حسن حنفي 8 في فكرنا الغربي المعاصر 2
  15ص  
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بل بتعبير ، حتى الصمة بينيما وزا ليس ىو الالىوت فحسب أو السياسة فحسب أو سبينا

 1أدق في التاريخ يعني فمسفة التاريخ الديني أو التاريخ المقدس .( 

وىو اعطاء نموذج لعمل العقل في ، حيث أضاف حسن حنفي ىدفا أخر من ترجمتو لرسالة 

طتين . وإلثبات حرية التفمسف ال تمثل خطرا و االكتشاف التواطؤ بين السم، الدين والسياسة 

عمى التقوى أو عمى السالمة الدولة بل أن القضاء عمييا يؤدي إلى ضياع السالم والتقوى 

ن حرية الفكر ال تمثل خطرا عمى اإليمان ، ذاتيا  العقل ىو أساس أو بتعبير آخر أن ، وا 

ذا سادت الخرا، األيمان  فة ضاع العقل ىو خير المساعد فإذا غاب العقل ظيرت الخرفات وا 

 لحسن حنفي في منيجو .

سبينوزا في نقده لمكتاب المقدس في نظر حسن الحنفي بأن جمع بين أنواع النقد ا قد تميز 

فنقد يقوم عمى استعمال العقل الرباني اليندسي ، التي ظيرت في القرون الثالثة الماضية 

د إنساني يقوم عمى استعمال النور الفطري وىو نق، كما ىو الحال في الكتاب " األخالق " 

وىو أيضا نقد عممي يدرس النص الديني كما تدرس ، بوصفو نور طبيعيا في اإلنسان 

   الظاىرة الطبيعية ويحاول إخضاعو لقواعد ثابتة

سبينوزا إلى حضارتنا اسبينوزا في ىذا المجال بعقل وخبرة القد استفاد حسن حنفي من 

سقاط ، اإلسالمية  حالل التراث اإلسالمي بدال عنيا االمادة التي عمل عمييا وا  سبينوزا وا 

                                                           

 12ص ، رسالة الالهوت والسياسة، اسبينوزا   
1
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حالل مادة أخرى ، سبينوزا افيقول حسن حنفي ) .... ىي إسقاط المادة التي عمل عمييا  وا 

حالل تراث ديني آخر ، محميا  مع اإلبقاء عمى نفس المنيج ، أعني إسقاط التراث الييودي وا 

سبينوزا وأصالتو في ما يتعمق بتفسير الكتب اح حدة ليكن التراث اإلسالمي حتى تتض

سبينوزا نفسو يود تعميم تحميالتو عمى الديانات األخرى لوال االمقدسة .......... وكان 

عمى قد ما استطاع عمى ، فقد عمم سبينوزا تحميالتو  لكفية ..... ومع ذإمكانية المغوية والثقا

 1اإلسالمي ( التراث المسيحي . واليوناني والروماني و 

وكانت قراءة حسن حنفي لرسالة الالىوت والسياسية "في بداية دراستو في فرنسا فاكتشافو 

ليذه الكتاب اكتشافا طاال بو فرحا 8 وىو يرى فيو نقد النصوص الدينية ونقد العقائد ورفض 

لم يكن فرحو إلثبات تحريف الدين ولكن فرحو كان بالمنيج الذي جاء بو ، المعجزات 

سبينوزا وىو اعمى نقد الكتاب المقدس سواء كان التوراة واإلنجيل عند  ؤلتجر بينوزا وىو اسا

حيث تمنى حسن الحنفي أن يقرأ كل مواطن في مصر بل ، القرآن الكريم عند حسن الحنفي 

إنسان العنوان الجانبي لسبينوزا وىو أن حرية التفمسف ال تمثل خطر عمى التقوى أو عمى 

وأن حرية ، لة بل أن القضاء عمييا يؤدي إلى ضياع السالم والتقوى ذاتيا السالم في الدو 

ن أساس اإليمان ىو العقل ، لفكر ال تمثل خطرا عمى اإليمان ا  2وا 

                                                           
  . 5ص ، الالىوت والسياسية، سبينوزا رسالة1

2
 . 112ص، منهجية حسن حنفي فهد محمد القريشي ، 
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سبينوزا رفض مفاىيم التالية والتقديس في الدين 8 التي ترتبط اكما استفاد حسن حنفي من 

 حيث ، الىوت والسمطة السياسية بتقديس السمطة السياسية أي التواطئ بين سمطة ال

 ن الالىوتية والسمطات السياسية .8 الحقيقة أن رسالة ليست لمصمة بي يقول

حالل مادة  أخرى ، سبينوزا افعمل حسن الحنفي عمى إسقاط المادة التي عمل عمييا       وا 

حالل تراث الد، مع اإلبقاء عمى نفس المنيج ، محميا  ين أي اسقاط التراث الييودي وا 

فإعادة بناء عمم تفسير عنده تتم بتجاوز التفسير  1اإلسالمي في تفسير الكتب المقدسة ،

الصمولي  سورة سورة وآية آية خشية تفرق الموضوعات وتكرارىا كما يتم تجاوز التفسيرات 

والتفسير التاريخي الذي وقع فيو كثيرا من ، المغوية واألدبية والفقيو ..............إلخ 

وكان القرآن يتحدث عن وقائع مادية في زمان ومكان ين في نظر حسن حنفي . المفسر 

فيو يرى أن يؤسس لتفسير جديد ال عالقة لو بما عرفو الصحابة رضي اهلل عنيم ، معينين 

الذي عايشوا التنزيل وعاصروه بتفسير شعوري يجعل القرآن وصفا لإلنسان وعالقتو باألخرين 

وصعو ىذا التفسير وطابعو أن يكون تفسيرا ثوريا ، التاريخ  ووضعو في العالم ومكانة في

  2ومن ثم يتحول عمم العقائد إلى إيديولوجية ثورية ، لمقرآن 

                                                           
.7ص ، رسالة في الالهوت والسياسة ،  سبينوزاا 
1
  

.197ص ، منهجية حسن حنفي، فهد محمد القريشي 
2
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وضع حسن خنفي لنظريتو في التفسير ثالثة أجزاء متأثر بتفسير السبينوزي األول 8   

مراحل الوحي ابتداء من ، يختص بالعيد الجديد لكي يتحقق من صحة الوحي في التاريخ 

يعد عند خسن حنفي مساىمة في التأكد من بما ، السابقة أو من حيث سموك أىل الكتاب 

 باستعمال مناىج النقل التاريخي، صحة الوحي السابق عمى الرسالة الخاتمة 

الثاني 8 يختص بالعيد القديم وفيو يتم تحميل الكتاب المقدس والتمييز بينو وبين الكتب الييود 

والتفرقة بين ما قالو ، ومحاولة الفصل بين أنبياء بني إسرائيل وكتب الحكمة  ،الكثيرة 

والذي ال ينفصل عن ، األشياء وما قالو اإلجبار والمموك ،ثم دراسة العقائد عند بني إسرائيل 

 تاريخيم القومي .

القديم  الثالث 8يتعمق بمناىج القرآن الكريم محاولة تجاوز مناىج التفسير التي عرفيا تراثنا

أو ، ،الكالمية والفمسفية ، والفقيية والصوفية وتراوحيا بين مناىج نصية أو عقمية أو واقعية 

ثم وضع نظرية جديدة لمتفسير تكون جامعة ليا كميا تبدأ من الواقع الشعوري الذي ، وجدانية 
ي النص يقدم لنا التجارب الحية التي يقوم العقل بتحميميا ويصل إلى معان تكون ىي معان1

ليتمكن بعد ، إلى النص مباشر أو إلى الواقع المباشر والتي يمكن إدراكيا بالحدس الموجو 

مبني عمى دين العقل ودين الطبيعة ودين الحرية ودين ، ذلك من بناء فيم جديد لمنصوص 

 اإلنسانية .

                                                           
1
 .191ص، منيجية حسن حنفي، حمد القريشيفيد م  
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وىذا الفيم الجديد لمنصوص في نظر حسن الحنفي ىو الفيم الصحيح الذي يحقق     

 مصمحة العامة ويتوافق مع الواقع المعاصر، ويصبح ىو المتحكم في الوحي والمستدعي لوال

 1فبدال أن يكون الوحي نازال من السماء يصبح صاعدا من األرض.

سبينوزا في تفسيره لمكتاب المقدس كما الحظناه في الفصل األول افيذه نظريات استعمميا  -

  ىي8بميزات عدة  –نظره وقد تميز ىذا المنيج التفسير الجديد في 

أن  أي8ىذه المرحمة أنو تفسير جزئي لمقرآن الكريم وليس تفسيرا كميا عمى األقل في  (5

داخل القرآن الكريم وليس تفسير القرآن ، المسممينالمطموب تفسيره ىو رؤية حاجات 

فالتفسير البد أن يبدأ من  ومطالبيم.ويصرف النظر عن حاجات المسممين ، كموالكريم 

ولعالم ، واقع حيث قال إذا كانا ندعوا إلى الواقع فأننا نعطي األولوية آليات التأويل ال

 الشيادة وليس لعالم الغيب .

أن ىذا النوع من التفسير الموضوعي لمقرآن ىو األقدر عمى الوفاء بمقتضيات المنيج  (3

يعني ،  أو جزءا من الفاتحة إلى الناس رةوليس التفسير لصمولي سورة سو ،  االجتماعي

 تفسيرا انتقائيا

 األجيالأن ىذا التفسير الزمني قادر عمى إعطاء صورة لمقرآن لجيل بعينو وليس لكل  (9

 العصور.وفي عصر بعينو وليس في كل 
                                                           

.194ص ، منيجية حسن حنفي، فيد محمد القريشي 
1
  



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

وال يدافع ، إن ىذا التفسير الذي يبدأ من الواقع ال يدافع عن اهلل8 فاهلل غني عن العالمين (1

نما، فمإلسالم رب يحميو، عن اإلسالم يدافع عن المسممين الذين ال يدافع عنيم سواء.  وا 

 وبيذا التفسير يتم لو فصل الدين عن الحياة.

وبيذا النوع من التفسير ، وليس بالحرف والمفظ ، إن ىذا التفسير تفسير بالمعنى والقصد  (1

كما يصل إلى الدين الجديد الذي يدعو ، وتقديس العقل وتألييو ، يصل إلى أنسنو الدين 

وكالىما دينان خاليان من وجود إلو أو وحي أو أنبياء ، دين العقل ودين الطبيعة لو وىو 

  1أو شعائر .
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 المبحث الثاني: مشروع التراث و التجديد

 ماذا يعني "التراث والتحديد "

باعتبارىا ، لقد ارتكزت اىتمامات بعض المفكرين العرب حول مسألة التراث الجديد -

فإذا كان التراث ، جوىرية لتجاوز إشكالية الواقع العربي المعاصرالدعامة المركزية وال

فإذا التجديد ، موضوعا يتخطى حدود الماضي ومشكالتو إلى قضايا الحاضر والمستقبل

ىو استجابة التراث لمواقع المعاصر وتطويره لذلك أثرنا أن نتناوليا في البداية من حيث 

في لكل من مفيوم التراث ومستوياتو مفيوميما8 لغة واصطالحا وكيف نظر حسن حن

 والتجديد ؟ 

 8التراثمفهوم  -5

التراث. وأدى  والمفكرين حول إيجاد تعريف لمفظ منذ أبعد العصور وقع اختالف بين الباحثين

ن اختمفوا في التجديدات ، ذلك إلى العديد من التعريفات وذلك حسب وجية نظر كل باحث وا 

ومن ىنا نحاول أن نبين المفيوم المغوي  ،إال أن مجمميا يصب في اإلطار ذاتو

 1واالصطالحي لمفظ التراث.

 

                                                           
 

1
 .939، المرجع نفسه  



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

 لغة: التراث  - أ

التراث في المغة مشتق من مادة " ورث" ففي لسان  إلى لفظتشير أغمب المعاجم القديمة 

واإلرث في الحسب ..... ، العرب البن منظور يعرفو8) وقيل الورث والميراث في المال

والتاء فيو بدل من الواو......واورثو الشيء أعقبو إياىواورثو ، لورثتو والتراث ما يخالفو الرجل

كذلك ..............وكمو عمى االستعارة والتشبيو بوراثو المال والحزن ، ضعفاالمرض 

  1والمجد (

) ىو المفظ المشتق من  héritageكما جاء تعريف لفض التراث في معجم الفرنسي بأن 

فالوارث  كالمعتقد والممتمكات، ا ورثو بالتتابع من جيل إلى جيلبمعنى كل م، فعل ورث يرث

héritier سابق عنو ممتمكاتو أو  8 ىو الشخص الذي لو الحق في أن يرث عن شخص

   2ثروتو 

                                                           

دار الكتب ، ) بيروت 3ج، خفقة عامر أحمد حيدر وعبد المنعم إبراىيم، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين إبن منظور 1
  .535-534ص.ص، ادة ورثم، ) د.ت (  ، العممية

2 Berned ,Girqdon, et autre; Dictonnaire; Enychop Dipue ( n oms communs ;Noms propres 
– p 618.  



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

إن األصل المغوي لمفظ التراث لديو جانبان8 جانب مادي يقول فيو8 ) ورث أبي ورثت الشيء 

رثا ( أما ، إن يشير المعنى ىنا إلى وراثة اإلنسان عن أبيو المال ، 1من أبي أرثو ورثا وراثة وا 

والحزن ىما، كذلك. يورثو المال والمجد ، بالنسبة لمجانب المعنوي قولو ) وارثو المرض ضعفا

 ان فينا المفظ يشير إلى معنى وراثة المجد والمرض .2( 

ما يشير إلى ما ىو  كما ورد لفظ التراث في القرآن الكريم وكذا مشتقات الفعل ورث منيا

 3قولو سبحانو وتعالى8 ) فإن لم يكن لو ولد ورثو أبوه فألئمو الثمث (  مادي وما ىو معنوي

 قال الزجاج 8 ،  4فينا لفظ التراث يشير إلى إرث المال وقولو تعالى) ورث سميمان داود (

 سعة عشر ولداوروي أنو كان لداود عميو السالم ت، في التفسيرات ورثو نبوتو وممكة ) جاء

  5فورثو سميمان عميو السالم من بينيم النبوة والممك ( 

ومنو فإن لفظ التراث في المغة العربية وفي القرآن الكريم تعني الميراث أي كل ما يخمفو 

ولكن إذا اتبعنا المعنى المغوي لكممة التراث ، األول ألخر من مال أو عمم ودين ونحو ذلك

                                                           

    ) بيروت8 دار الكتب العممية (، خفقة أبو الوفاء نصر اليوريني ، القاموس المحيط، مجد الدين يعقوب الفيروز آباي 1 
  .535ص ، م مادة الورث3115

535، مادة الورث ص 3ج ، لسان العرب، ابن المنظور  2
  

55اآلية ، سورة النساء  3  

54اآلية ، سورة النمل  4  

311ص ، 3ج، لسان العرب، نقال 8ابن منظور  5  



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

التي تنحصر في جانبي المجد جاوزت الوراثة المادية والمعنوية مع مرور الزمن تجد أنيا ت

  1فاإلرث والميراث ىو األصل واألمر القديم توارثو األخر عن البقية من الشيء ، والحسب

 مفهوم التراث والتجديد عند حسن حنفي:   

يعرف حسن حنفي مصطمح التراث بأنو كل ما تركو من أشياء مادية وأمور معنوي روحية 

إذا يقول8 ) ىو كل ما وصل إلينا من ، تشكل عمى العديد من المستويات في الواقع المعيشت

فيو إن قضيتو موروث في نفس الوقت قضية معطى ، السائدةالماضي داخل الحضارة 

 2حاضر عمى عديد من المستويات( 

ال بقدر ما التراث ىو نقطة البداية كمسؤولية ثقافية وقومية والتراث ليس قيمة في ذاتو إ  

 فيو ليس متحفا لألفكار نفخر، يعطي من نظرية عممية في تغير الواقع والعمل عمى تطويره

بيا وننظر إلييا بإعجاب ونقف أماميا في انبيار وندعو العالم معنا لممشاىدة والسياحة 

الفكرية بل ىو نظرية لمعمل وموجو لمسموك ونخبره قومية يمكن اكتشافيا واستغالليا 

                                                           

1 ت( -م (8 مؤسسة الرسالة ) د -) دتحقيق عدنان  –معجم مصطمحات  –الكميات ، أبو البقاء أيوب بن موسى الكوفي 
 

5773مادة ورش    

55ص  ،(3115، ير إلسالمي 8 ) بيروت8 ذار ابن الجو التجديد في الفكر ا، عدنان محمد أمامة  2  



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

اإلنسان وعالقتو باألرض وىما حجرا الغترة التي تحطم عمييا ارىا من أجل إعادة بناء واستثم

  1كل جيود البالد النامية في التطور التنمية 

يرفض حسن حنفي التراث بصورتو التقميدية ألنو في رأيو غاية في حد ذاتو فضال عمى أنو  

 قراءة التراث وتوظيف.مشحون بكل من قضايا مجتمعنا الماضي فيو بمع إلى إعادة 

فرق الشاسع  فعمى الرغم من وجود، فقيو يتداخل الديني والشعبي،في كونو ليس ديننا تفصل 

بينيما من حيث أن األول كالم اهلل ورسولو " صمى" والثاني كالم وضعي8 إال أن أنيم 

اة مخزونا نفسيا موجيا لسموكيم وأفعاليم في الحييجتمعون في الالشعور وليصبح بذلك 

اليومية إذا يقول ) التراث ليس تراثا دينيا فحسب بل يتداخل فيو الديني بالشعبي ....ال فرق 

في االستخدام الشعبي بين االستشياد باآلية القرآنية والحديث النبوي بين االستشياد بالمثل 

الشعبي .....تداخل فيو الصحيح والموضوع ....الكل يكون مخزونا نفسانيا في الالشعور 

لتاريخي لألمة في ذاكرتيا الجماعية التراث في ذاتو مجرد افتراض ال وجود لو بالفعل مجرد ا

 2تصور إجرائي لمحديث عن الثقافة ( 

 

                                                           

م( 5773) د. م (8المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع ،5موقفنا من التراث القديم. ط، التراث والتجديد،حسن حنفي2
  .13.ص 
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سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

بالتراث في بضعة أسطر، فالتراث فمن خالل ما سبق يمكن أن تحدد ما قصده حسن حنفي 

عيدا عن طرق توظيفو ال يوجد شيء اسمو التراث ب، أداة ليس موضوعا، متغيرا وليس ثابتا

واستخدامو. التراث ىو مجرد افتراض ال وجود لو بالفعل مجرد تصوير إجرائي لمحديث عن 

 الجماىير.ثقافة 

 

 

 التجديد :

وبالتالي  1ينظر حسن الحنفي إلى الجديد بأنو ) اعادة تفسير التراث طبقا لحاجات العصر( 

عادة قراءتو ومن ثم تأويمو لظروف فالتجديد ىو إعادة بناء التراث من جديد من خالل إ

وانطالقا من ىذا فيو ال يسعى لتوفيق بين التراث والتجديد عن طريق المقابمة بين ، العصر

 الطرفين بقدر ما يسعى إلى جعل التراث وسيمة لغاية أسمى ىو التجديد. 

تراث طبقا والتجديد ىو إعادة تفسير ال، ) التراث ىو نقطة البداية كمسؤولية ثقافية وقومية

 2فالقديم يسبق الجديد (، لحاجات العصر

                                                           

.59ص ، لتجديدالتراث وا،  المصدر نفسو 
1
  

 14ص، والمصدر نفس 2



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

فموقف حسن حنفي من قضية التراث والتجديد مبني عمى قضية فيم عناصر التراث،      

وىذا بدوره ، بناء عمى تغيير الشروطانطالقا من واقع معين وبذلك تتغير معاني التراث عنده 

بعض بين دعاة التمسك بالماضي ودعاة يقود إلى التجديد، وىو الموقف الوسط الذي يتخذه ال

 العصرنة .

 آليات التجديد عند حسن الحنفي :

أوليا التجديد المغويوتغيير ، يشير حسن حنفي إلى أنو ىناك عدة طرق ومناىج لتجديد التراث

 واكتشاف مستويات حديثة لمتحميل " منيج الشعور االجتماعي ".، البيئة الثقافية

 لتجديد المغوي " التجديد المغوي " منطق ا - أ

نظر ألىمية المغة وتطور وتقدم المعارف والعموم بل وتقدم الحضارات انطمق حنفي من نقد 

ولما كان العمم  1باعتبارىا أداة رئيسية لتجديد التراث ، المغة كمرحمة أولى من أجل تجديدىا

تتطمب  الجديد مرتبط بالضرورة بمغة جديدة فإن محاولة حنفي في دراسة التراث وتجديد

أىمية  –وىي نفس الفكرة ، تجديد المغة القديمة بما يتناسب مع معطيات العصر الحالي

 2التي أشار إلييا شريف كرمة في مجمة حوليات التراث  –تجديد المغة 

                                                           

ط ( القاىرة8 مركز دراسات  –) د  ، أعمال الندوة الفمسفية الخامس عشر، فمسفة النقد ونقد الفمسفة، حسن حنفي وآخرون1
  .5ص ، ت (  -الوحدة العربية ) د

.209ص ، التراث والتجديد ، حسن حنفي 
2
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أذا يقول حنفي 8 )إن اكتشاف لغة جديدة ىو اكتشاف لمعمم .....بل ان تطور العموم وانفراج 

ومن ثم يصبح التجديد عن طريق المغة ىو بداية ، فظ أو المفيومأزمتيا يحدث باكتشاف الم

 1العمم الجديد

 من المفظ التقميدي إلى المفظ الجديد:  - ب

ويتم ىذا االنتقال بسبب عجز المغة القديمة وقصورىا عن التغيير عن المعاني المستجدة 

ولكن يقول حنفي ، يموالواقع المتغير مثل " الحالل والحرام " لفظان تشريعيان في الفقو القد

البد من تغيرىما ألنيما أصبحا مرادفين لألمر والنيي في مجتمع مقيور يمكن استبداليما 

  2بطبيعي أو غير طبيعي 

 ج من المفظ الضمني إلى المفظ جديد:   

في كثير من أحيان يكون المفظ القديم في معناه عاجزا عن التعبير و إيصال المعنى  

يكون أىال ، حنفي إلى ضرورة التعبير عن معناه الضمني بمفظ جديد فينا يشير، المضبوط 

لتعبير عن المراد الضمني وتبميغو مثل " الكفارة والحد " بألفاظ جديدة مثل لفظ السمب 

 3واإليجاب 

                                                           
.221-227ص ، ورهانات الحاضر التراث والتجديد قيم الماضي، جياللي بوبكر 
1
  

م ( 1009، ) بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط (  –) د  ، 2حصار الزمن، ج، حسن حنفي 
2
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 من الشيء المشار إليه إلى المفظ جديد: -1

و نتيجة التفاعالت ىناك شيء تستدعي ضرورة التعبير عنإما ىذا االنتقال يتم عند ما يكون 

فيشاء لفظ جديد تمقائي من دون قصد بحيث تجاوز القول بأن ، الحضارية الفكرية والمادية

  1ألنو ليس لو ما يقابمو ويوازيو في المفظ القديم مثل الموضوعية والمواصمة ، ىذا المفظ جديد

 

 

 منطق تغيير البيئة الثقافية: -2

 ية يعيد في نظر حنفي ، بمثابة حل لمشكل العصربما أن التراث القديم وما يحممو من أبن

لتخمص من مشكالت التي يعاني  –في نظره  –إال أن عممية تجديد التراث وحده كافية 

 2العالم العربي واإلسالمي 

ألن الثقافة ، وبالتالي فإن تغيير البيئة الثقافية ضروري من أجل تغيير ظروف العصر

صة بيا في حين أن التجديد المطموب والمستور في التقميدية سادت في ظروف وأوضاع خا

 عصرنا لحياتنا الفكرية والثقافية. 

                                                           

535 ص، المصدر نفسو  1  

  واشكاليات والتحديات التجديد (تجديد الخطاب الديني، مداخمة القيم ضمن فعاليات ممتقى ) الخطاب الديني ، حسن حنفي 1
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عادة بناء العموم من جديد حيث يقول في ، ليذا دعي حنفي إلى ضرورة تغيير بيئتنا الثقافية وا 

 ىذا الشأن8 ) ......كل ذلك حوادث تاريخية ووقائع ال تيمنا إال من حيث أنيا تحقيق لنظم

ىذه النظم يفرض واقعنا المعاصر نظمو وال يحتاج إلى شرح لمنصوص أو تأويل وحتى في 

 1لمماضي مناف لتطور الحاضر ومانع لو 

 

 

 

 المنهج الشعوري االجتماعي:  

إذا كانت ميمة الباحث اليوم ىي تأسيس الفكر الديني كعمم محكم يتماشى مع األوضاع 

ية المقاربة والتشخيص والحل، فضال عن الراىنة، فإنو البد لو من منيج وأسموب في كيف

 2اإلدراك والتغير ليذا يبدوا أن المنيج ضروري لحسن حنفي من أجل التغيير والتجديد 

                                                           

. 19-13-515-511 ص ص،التراث والتجديد ،حسن حنفي  1  

 .551حصار الزمن، ص،  حسن حنفي 2

وبخاصة عممياتو ، *الفينومينولوجي8 وىو منيج البحث الذي صوره، ىوسرل، ويفترض أنو يبدأ من استيطان دقيق لشعور 
فتراضات عن العمل الخارجية ونتائج العممية الداخمية توضع بين قوسين وأكد العقمية إذا ستعبد في ىذا االستيطان كل اال

مارس ذلك التحميل ىيدغر ، ىوسرل أن ذلك قبيل البحث العقمي لمماىيات أو المعاني المشتركة بين العقول عمى اختالفيا
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فمما كانت المشكمة المحورية في التقرير حنفي ىي كيف تسكن ذاتنا العربية اإلسالمية الذات 

 قع إلى التجربة حية معاشوال يتم إال من خالل تحويل الوا، فإن ذلك في نظره ، الحاضرة

ال تتحقق إال من خالل منيج تحميل  –وىذه األخيرة . أي عممية بناء الموقف وعيش التجربة 

الغربي إذ ، التجارب الشعورية الذي يتم صوغ اسمو باسم المنيج الفينومينولوجي في التراث

ل مازالت يقول8 حنفي ) يمكن الموروث القديم عن طريق كشف مستويات حديثة لمتحمي

مطموبة فيو، ىناك مستويات عامة مشتركة بين العموم الموروثة يمكن الكشف عنيا وىي في 

 1ىذه الشعور (نفس الوقت إحدى مقتضيات العصر .....وأىم 

 المستويات الحديثة لتحميل في نظره تعطي مجاال خصبا وواسعا تنكشف فيو خصوبة التراث

باعتباره  مارسة تأويمية تشترط تأويل التراث القديموعمى ىذا النحو تعد وقراءة المعاصر م

أشياء وتصورات تعمل من خالل الشعور بوصفو جممة من العمميات تتداخل فييا التجربة 

والواقع، وىو موضوع المعرفة التي وقع عمييا عن طريق الوصف الفينومينولوجي لمظاىرة 

فيم ويحول المعنى إلى نظرية التي تحول النص المعين عن طريق المنيج في التفسير وال

وبعد ذلك تقيم الظاىرة بإرجاعيا إلى مصدرىا األول من النص ، عن طريق البناء العقمي ليا

                                                                                                                                                                                     

ية والتاريخية.) أنظر8 صفاء وكان اليدف الوصول إلى تحميل فبنومينولوجي لموجود اإلنساني في ضوء خصائصو الزمان
 (   69ص ، ( 5777،اإلسكندرية ) د.ط ( ، القاىرة8 دار العممية،عبد السالم جعفر قراءة المصطمح الفمسفي 

  
1
 593ص ، التراث والتجديد ، حسن حنفي  



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

إذ يقول8 حنفي ) فإن كان منطمق التجديد المغوي قد أعطى لنا قدرة ىائمة عمى التعبير عن  1

فإن المستويات الحديثة لمتحميل ، المعاني واألبنية المثالية الموروثة المغمقة بالمغة التقميدية

  2ميدانا خصبا تظير فيو خصوبة التراث .... وىذا ال يتم إال برؤيا معاصرة لو ( تعطينا 

إذن فالمنيج األنسب في نظره ىو المنيج الفينومينولوجي أي منيج تحميل الخبرات8 منيج  -

العالم الخارجي ىو  باعتبار أن، إنساني تمقائي، إذ أن اإلنسان ال يدرك إال ما يشعر بو

 العالم المدرك المعطى في الشعور ىذا المنيج عنده ييدف أساسا 

األفضل من حيث إنو وصف لتجارب  المنيج، الشعورإلى دمج الذات من الموضوع عبر 

مما يمكننا من فيم مضمون النص باعتباره تجربة حية في الشعور ، المواقف القديم وتحميميا

المغة وليست ، عتمد بدرجة أولى عمى تحميل النصوص وليس األفكارألن المنيج ي، اإلنساني

 أداة لتغيير والتجديد.، وىذا كمو من أجل الوصول إلى إيديولوجية ثورية تكون بمثابة المعاني

 الخطة العامة لممشروع:    

                                                           

 
1
، 911العدد ، ع دار الوسط لنشر والتوزي، صفيحة البحرية ) مممكة البحرين، حنفي التراث والتجديد، عمي الربيعي  

 .3ص ، م3119يوليو  55الخميس 

 593ص ، التراث والتجديد ، حسن حنفي  2



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

" التراث والتجديد " ىو العنوان العام لممشروع كمو الذي يتكون من ثالثة جبيات رئيسية 

والجبية ، والجبية الثانية موقفنا من التراث الغربي، جبية األولى موقفنا من التراث القديمال

  1الثالثة موقفنا من الواقع أو نظرية في التفسير 

نما يعود إلى طبيعة ، إال أن تسمية حسن حنفي كل قسم من أقسام مشروعو لم يكن عبثا وا 

أي  –موقفو الخضاري من الجبية األولى ف، كل موقف الذي يحدد اتجاىات الدراسة والبحث

عادة تأصيمو ونقمو  –موقفنا من التراث القديم  يقوم عمى أساس دراسة ونقد التراث القديم وا 

قوة وعامل التجديد وبناء وازدىار في جميع المستويات إلى حاضر األمة ليصبح عنصر 

  2الحياتية 

من خالل قراءة  –ا من التراث الغربي أي موقفن –أما بالنسبة لموقفو من الجبية الثانية 

فإذا كان ، اآلخر ونقده في إطار جدل ألنا واآلخر ومركب النقص عند غيره كظاىرة سمبية

الغرب استطاع السيطرة عمى دولنا وعمى ثقافتنا وعمى تغير منظومتنا الفكرية من خالل أىم 

حنفي يتأسس عمى  فإن موقفنا الحضاري عمى حد تعبير، عمم ليم وىو عمم االستشراق

 ضرورة مجابية الغرب بيجوم مضاد يسمى " عمم االستغراب " .

                                                           

 
1
القاىرة 8 الدار الفنية لمنشر والتوزيع ، ط (  -موقفنا من التراث الغربي ، ) د، مقدمة في عمم اإلستغراب، حسن حنفي  

  7ص ، ( 5775

2
 545ص ، رىانات الحاضرالتراث والتجديد بين قيم الماضي و ، جياللي بوبكر   



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

يتمثل في إيجاد ، أي موقفنا من الواقع ، وأخيرا فإن موقف حسن حنفي من الجبية الثالثة 

نظرية لتفسير الواقع تعتمد عمى منيج تحميل الخبرات تدرس األنا واآلخر وذلك من خالل 

والتعامل مع تحدياتو ومتطمباتو في مختمف جوانب الحياة ألي فرد في التنظير المباشر لمواقع 

 1األمة 

وبالتالي فإذا كانت قضية مشروعو ىو كيفية التعامل مع الواقع بشكل يساىم في تحقيق 

فإن الخطة التي رسميا حنفي ، اإلصالح والنيضة الشاممة التي تحمم بيا األمة العربية

 سم الخطة العامة لمشروع حسن .جاءت لتمبي ىذا الغرض اذا تنق

إذا تنقسم الخطة العامة لمشروع حسن الحنفي إلى ثالثة ، حنفي جاءت لتمبي ىذا الغرض

 جبيات كبرى ولكل جبية منيا أجزاء تكون عمى النحو اآلتي8

 موقفو من التراث القديم ) إعادة بناء العموم اإلسالمية ( -

 ي الشعور وصوال إل المعاني الجوىرية لوينطمق حسن حنفي من التراث من أجل تحميمو ف

وبوصولنا إلى ىذه المعاني يمكننا إعادة بناء التراث مرة أخرى عمى أساس تجديد لغتو 

 2عمى نحو يساىم في توجييو سموكنا نحو التغيير االجتماعي والتحضر ، ومادتو

                                                           
 545ص ، المرجع نفسو  1

2
التراث ، ) عمان، شقير وعكنفة لمنشر حنفي ، بحث حول األصالة والمعاصرة، التراث والغرب والثورة، ناىض خنر  

 .554ص ، والتجديد 



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

د حتى يتسنى ىذا القسم ىو أن تدور عممية الحضارة وأن تتقدم من جديفكل ما ييدف إليو 

 1ربط الفكر بالواقع والعموم بالتاريخ من جديد 

انطالقا من مشروعو التجديد يحاول إعادة بناء العموم الفقيية  –حنفي  –إذا أنو أي 

بخالف تمك المنطمقات والمناىج التي كانت تقوم ، اإلسالمية عمى أسس ومناىج جديدة

ا حسن حنفي من أجل إعادة بناء كل عمم فمن بين الطرائق واألساليب التي أشاد بي، عمييا

 عمى حدة أي موضوعات التجديد وىي8

أوال8 وصف كيفية خروج كل عمم من العموم من النص الديني وذلك من خالل استخدام 

 والذي يسميو بمنطمق التفسير، المنيج الحدسي المباشر خاصة في النصوص المحكمة

من أجل التعرف عمييا ، عة الظواىر الفكريةثانيا8 وصف العمميات العقمية التي حددت طبي

 طمق الظواىر لكي يتسنى لنا إعادة بنائيا من جديد والذي يطمق عميو من

ثالثا8 تحديد الظواىر اإليجابية والسمبية في كل عمم، مما يتيح لو فيم البناء النظري لمظاىرة 

يسميو حسن ، يجابيةومحاولة إصالح الظواىر السمبية وتحويميا إلى ظواىر إ، اإليجابية

 حنفي منطق التقييم .

                                                           
 554ص ، التراث والتجديد، حسن حنفي   1



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

رابعا8 إعطاء كل البناء النظري السابق الذي تم تمحيصو ونقده أبعادا جديدة سواء من حيث 

والذي سمو بمنطمق ، المغة التي نغيرىا أو من حيث الكشف عن مستويات جديدة لمتحميل

   1الجديد 

 لعمم القديم وىي كالتالي8 كل جزء خاص با، وقد خصص ليذه الجبية ثمانية أجزاء

يختص بعمم اإلنسان من " العقيدة إلى الثورة " وىو عبارة عن محاولة إلعادة  الجزء األول:

ألنو أول العموم اإلسالمية ظيورا ، وقد انطمق من ىذا العمم بالذات، بناء عمم أصول الدين

ن اعادة بنائيا أحد أىم فإ، وبالتالي، وأىميا عرضا لموحي في أساس النظري ولحقيقة اإليمان

يعرف حنفي عمم أصول الدين بأنو ىو8 ) العمم ، وبناء عمى ذلك، شروط النيضة الشاممة

يقر في العقيدة واقع المسممين من اختالل وتخمف وقير .... كما يرى فيو مقومات الذي 

بناه بعد أن ، التحرر وعناصر التقدم .... لو تم إعادة بناءه طبقا لشروط وحاجات العصر

 2القدماء طبقا لحاجات عصرىم ( 

                                                           
1
 .517ص ، المصدر نفسو   

2
م. ص 576) بيروت8 دار التنوير لمطباعة والنشر ،  ، ج. ط -ورة . المقدمات النظريةمن العقيدة إلى الث ،حسن حنفي  
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سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

فقد باشر حنفي في بناء ىذا العمم من جديد من خالل تركيزه عمى بعض النقاط اليامة وأوليا 

 .1وتعريفو وموضوعو ، نقده تسميو عمم الكالم

 –مما تستدعي ، ألنو يتناول مجرد موضوعات نظرية صرفو ليست موجية لسموك الجماىير

تحويمو من " عمم اهلل " إلى" عمم اإلنسان " الن اهلل ىو اإلنسان تصحيحو و  –حسب رأيو 

ىذا األخير الذي عمل عمى تحميل النصوص ، تو وىي الفكرة التي فيروباخمغتربا من ذا

تحميل نفسيا وجوديا ليكشف عن المضمون اإلنساني ليذه ، القديمة التي أخذىا من اهلل

ت عممية تساىم في توجيو سموك النصوص بحيث يصبح ىذا العمم يحتوي موضوعا

 2الجماىير اليوم 

لينتيي إلى نقد الدليل النقمي لصالح الدليل العقمي من خالل تطرقو لمختمف مواضيع " عمم 

أصول الدين " مثل ذات اهلل وذات الرسول صمى اهلل عميو وسمم واألمور العامة بالنقد 

 الماىية ....الخ ، ود، العدموالتمحيص، ألن مختمف أفكارىا كالعمة والمعمول، الوج

نما يجب ممؤىا بمادة معاصرة حتى تتمكن ، ىي أفكار قديمة لم تعد تناسب الواقع الحالي وا 

 كاألفكار السائدة في ثقافتنا الحديثة.، من تعبير عن مضمون معاصر

                                                           
 .45ص  ، المصدر نفسو  1

 .51-47ص ، المصدر نفسو   2



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

من الحرية والمساواة والعدالة والتقدم والنيضة .....الخ، التي تعبر عن حاجات ومتطمبات 

 1لعصر ا

المنيج اإليماني الذي ، أي عمم أصول الدين –أما بالنسبة لممناىج التي يعتمدىا ىذا العمم 

يقوم عمى أساس اإليمان بمبادئ الدين وتعاليمو ليستدل بعد ذلك عمى صحتيا بالعقل 

 2والمنيج الدفاعي الذي يقوم بالدفاع عن أي شبو تحوم حوليا بالبراىين العقمية 

من إعادة بناء ىذا العمم ىو إيجاد البراىين عمى اليدف  –فإن غرض حنفي  ولما كان كذلك

 وبيان طرق ، الداخمي لمعقائد عن طريق التحميل العقمي لمخبرات الشعورية الفردية والجماعية

 

مكانية تطبيقيا في العالم   3تحقيقيا من أجل إثبات الصدق الخارجي ليا وا 

اني يمكن تأسيسو عمى العقل وبناءه عمى أرض الواقع في نظره عمم إنس، فعمم أصول الدين 

، العقائدية إلى أفكار ونظريات عقمية متطورة قابمة لكل التفسيراتمن خالل تحويل القضايا 

                                                           
1
  71-79ص ،  -المقدمات النظرية -من العقيدة إلى الثورة، حسن حنفي   

م 5763، ) بيروت8 مكتبة اليالل ،  9ط، ف والكراماتنظرات في التصو  –معالم الفمسفة اإلسالمية ، محمد جواد مغنية  2
 31ص 

 99ص ، المرجع نفسو  3 



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

إذا يقول ) وموضوعات عمم أصول الدين موضوعات شعورية أساس يمكن تأسيسيا عقال أو 

 1بناؤىا واقعا (

 الجزء الثاني:

 رة " من النقل إلى اإلبداع " وىي محاولة إلعادة بناء الفمسفة التقميديةويختص بفمسفة الحضا

وتفسير طبيعة العمميات الحضارية التي حدثت في الفمسفة اإلسالمية القديمة نتيجة لتقابل 

الحضارة اإلسالمية الناشئة مع الحضارة اليونانية الوافدة، ولما كانت الفمسفة في األساس 

 2فإنيا تشكل خطورة عمى التوحيد ، م متطورعنده ماىي إال عمم كال

الوضع الراىن لمفكر الفمسفي مما يستدعي الضرورة إعادة بناءىا أي الفمسفة من أجل تجاوز 

 3تأويل العربي الذي يعتمد عمى العقل والتعريف والعرض ومن ىنا وىناك دون تفسيرا أو 

ألن العمم ، اىج إلى الحقيقةمن أجل تجاوز ىذه األزمة كان البد حسب نظره من تعدد من

إال أن أىميا في نظره المنيج التاريخي والمنيج ، بتغييره لمناىجو يصبح منيجيا أكثر

فالمنيج التاريخي المقصود ىو دراسة الحكماء طبقا لمترتيب الزمني ) الكندي ثم ، البنيوي

 عمى الذي سبقو الرازي ثم الفارابي ثم ابن سيناء ....الخ ( باعتبار أن كل فيمسوف بيني

                                                           
1
 157ص  ، منيجية حسن حنفي، محمد بن فيد القريشي  

 .556 -555ص ، التراث والجديد، حسن حنفي   2
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سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

فالمنيج بيذا المعنى في نظر حنفي يقدم دراسة لنشأة عموم الحكمة وتطويرىا في العرض 

باإلضافة إلى أنو يساىم في تحميل صورة عموم ، ودورتيا في اإلبداع المستقبل، والتأليف

أما المنيج البنيوي يدرس عموم الحكمة 1مؤرخيا كسند لألحكام العممية الحكمة عند 

مما يساعد في نظره ، كمنظور كمي لمعممبل ، األشخاص والمذاىبعات مستقمة عن كموضو 

   2) عمى اكتشاف البنيات الذىبية والموضوعية المستقمة عن األشخاص والمذاىب .....(

وليس ، باإلضافة إلى منيج تحميل النص األخير الذي يعتبر النص بمثابة موضوع لمعمم

إذا تتكون ىذا المنيج من ، لمستشرفين وحتى العربمصدر لمعمم كما في نظر كل من ا

  3ثالثة خطوات تساىم في إعادة بناء عموم الحكمة 

وصف تكوين النص في التاريخ ابتداء من الحدث والتجربة المعاشة في فترة التدوين أوال: 

مى إلعادة بناء الموقف الحضاري القديم بناء ع، من أجل أن يعيش التجربة التاريخية القديمة

 الحضاري الحالي .

وذلك من أجل الكشف عن مكونات الوعي الفردي والجمعي ، تحميل مكونات النصثانيا: 

 وحتى الوعي الفمسفي والتاريخي لمحضارة.
                                                           

1
م 3111،) القاىرة 8 دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع ،) د. ط (  ، 5ج –النقل  –من النقل إلى اإلبداع ، سن حنفي ح  

 15-11( ص 

 19ص، المصدر نفسو   2

  11ص ، المصدر نفسو   3



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

قراءة النص من أجل إعادة توظيف بنيتو التي تكونت عبر التاريخ حتى العصر ثالثا: 

 1سواء بنفس البنية أو مغايرة ، الحاضر

 ءة النص حسب رأي حنفي ال تتم اال عمى ثالث مستويات ىي8 إال أن قرا

 عرض المادة القديمة كما ىي بأمانة حتى يتمكن المحدثون من اكتشاف البنية القديمة. –أ 

وذلك من أجل تعديميا جزئيا أو ، مناقشة المادة القديمة من أجل تفكيكيا وتحميميا –ب 

 عصره تغيرىا كميا إلى بنية جديدة تعبر عن ظروف 

في ويكون ىناك تفمسف ، إعادة بناء النص القديم عمى حاجات ومتطمبات العصر –ت 

  2ىو المستوى اإلبداعي الخالص الذي يرى فيو الحكيم الجديد الحكيم القديم ، ظروف جديدة

 الجزء الثالث: 

  ففي نظر حنفي8 ، فيختص بعمم أصول الفقو إلى الواقع وىو محاولة بناء عمم أصول الفقو

) ىو العمم المنيجي الذي استطاع تحويل الوحي إلى منيج استنباطي استقرائي ......وىو 

 3أفضل ما أخرجتو الحضارة اإلسالمية من حيث ىو عمم مستقل ( 

                                                           
1
 .15-14ص  ، –النقل  –من النقل إلى اإلبداع  ،حسن حنفي  

  13ص ، المصدر نفسو   2

  556ص  ، راث والتجديدالت، حسن حنفي  3
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إال أن الخالفات المذىبية التي أحاطت بو أي عمم أصول الفقو القديم سواء في الكالم أو 

ديد حسب رأيو من أجل الحفاظ عمى األصول دون الفقو تستدعي ضرورة إعادة بناء عمم ج

  1الفروع وبناؤه عمى االتفاق بين المذاىب

ومن أجل إعادة بناء عمم أصول الفقو الذي يتحقق إال من خالل تحويمو من عمم استداللي 

أشار حنفي إلى ضرورة دراسة ىذا ، استنباطي منطقي إلى عمم فمسفي إنساني سموكي عام

ومن بينيا ، طرق تحديدىا مادة العمم الموجود في كتاب عمم أصول الفقوالغمم أو ال بعدة 

باإلضافة إلى ، منيج تحميل النص الذي يسمح بتتبع نشأة النص األصمي وتكوينو وتطوره

التصنيف التاريخي البنيوي لكتب عمم األصول الكاممة الذي ييدف إلى بيان كيف تأسست 

 2عمم القواعد واألصول التي ينبغي عمييا ال

عطاءه األولية لمواقع عمى وىذا كمو من أجل  أن يحسن االستدالل ويغمب المصمحة العامة وا 

 3النص 

 الجزء الرابع:

                                                           
1
 ص المقدمة  ، ) د. ت (  ،) بيروت8 دار الكتب العممية، ) د.ط ( ،  5،تكوين النص –النص إلى الواقع ، حسن حنفي  

 ص المقدمة ،  –النقل  -من النقل إلى اإلبداع ،حسن حنفي  2

 971ص ، منيجية حسن حنفي، فيد بن محمد القريشي  3
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يرتبط بكشف جوانب المنيج الوحداني أي الصوفي " من الفناء إلى البقاء " وىو محاولة 

 حسن حنفي8 إذا يعرفو ،إلعادة بناء العموم التصوف باعتباره الممثل لممنيج الوجداني

خاصة ، كان البد من اكتشاف الشعور كبداية لتأسيس العمم، ) تجربة ذاتية وممارسة عممية

عمى وجداننا  –وأن التصوف في نظر حنفي يمثل خطوة كبرى ألنو ليس لو عالقة بالدين 

وبكاء ، وخشية، وخوف، بما يمثمو من سمبية من توكل ورضا، المعاصر وسموكنا القومي

 1....... الخ وحزن ......

 اعتمدومن أجل إعادة بناء عمم التصوف ونقمو من النشأة األولى إلى عصر النشأة الثانية 

يحمميا الصوفية حنفي عمى منيج تحميل الخبرات الشعورية لمعرفة مدى صدق التجارب التي 

 2ومدى تطابقيا مع التجارب اإلنسانية العامة، أي تحميل التجارب الحية لمباحث ولمصوفي 

فيخص العموم النقمية " من النقل إلى العقل " وىو محاولة إلعادة بناء العموم الجزء الخامس: 

وذلك من أجل إسقاط المادة ، النقمية الخمسة عموم القرآن والحديث والتفسير والسيرة والفقو

القديمة التي في  نظره أصبحت بدون داللة ولم تعد تمب مطالب العصر الحالي مثل اآليات 

ظيار بدل عنيا موضوعا جديد ا لتي نسخت قراءتيا وحكميا أو تاريخ المصاحف جميعا وا 

                                                           
1
، 5ط، ) بيروت8 دار المدار اإلسالمي  ،5ج ، محاولة إلعادة بناء عموم التصوف -لى البقاءمن الفناء إ، حسن حنفي  

 611( ص 3117

 974ص  ،منيجية حسن، فيد بن القريشي  2
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أي موضوعات ذات داللة من أسباب النزول وأولوية الواقع عمى ، يالءم العصر الحالي

  1الناسخ والمنسوخ .....الخ ، الفكر

سورة وآية  ففي إعادة بناء عمم التفسير عنده يتم من خالل كل من التفسير الصمولي سورة

إلى التفسير التاريخي الذي وقع باإلضافة ، والتفسير المغوي واألدبي والفقيي ....الخ ، آية

أي تفسير شعوري يجعل القرآن ، فيو الكثير من المفسرين من أجل تأسيس تفسير جديد

وصفو ليذا التفسير ، واصفا لإلنسان وعالقتو باألخرين ووضعو في العالم ومكانو في التاريخ

 2يديولوجية ثورية ومن ثم يتحول عمم العقائد أإل، نوطابعو أن يكون تفسيرا ثوريا لمقرآ

ثم تجاوزىا إلى ، أما عموم الحديث فإنو يتم فييا تحميل شعور الراوي من خالل مناىج الرواية

وىنا حنفي يركز عمى أمرين اثنين يقول ) وفي عمم الحديث ، النقد العقمي والحسي لممتن

طاء األولوية لممتن عمى السند .....ييمنا أيضا إعطاء األولوية لمعاني الحديث ييمنا إع

  3عمى الشخص المتحدث 

فيخص العموم الرياضية والطبيعية " الوحي والعقل والطبيعة" وفي ىذا الجزء الجزء السادس: 

اف جبر وحساب غير ذلك مما يتسنى لنا اكتشيريد إعادة بناء كل من العموم الرياضية من 
                                                           

 .557حسن حنفي، التراث و التجديد، ص  1

2
 .975فيد بن محمد القريشي، منيجية حسن حنفي، ص   

ط(، ) القاىرة8 مكتبة مدبولي، ) د.ت(  -)د -ار االسالمي و الوحدة الوطنيةحسن حنفي، الدين و الثورة في مصر اليس  3
 .34ص 
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موجيات الوعي لمشعور من ثم تتم معرفة وظيفة التوحيد في الشعور في البحث عن الفرق 

من أجل معرفة وظيفة الوحي ، والمتعالي، والعموم الطبيعية من كيمياء وطب وطبيعة وغيره 

في توجيو الشعور نحو الطبيعة وتحميل إذا أن الميمة الرئيسية التي يسعى حنفي لبموغيا من 

  1ىو تجاوز الصوري والمادي والعودة إلى الشعور  ىذا الجزء

 الجزء السابع: 

وفيو تتم إعادة بناء العموم اإلنسانية ، والذي يخص العموم اإلنسانية " اإلنسان والتاريخ 

بحيث يتم التعرف من خالليا إلى وظيفة التوحيد والشعور وتوجييو نحو ، بمختمف فروعيا

ألن غاية حنفي من ىذا الجزء ىو معرفة كيفية توجيو اإلنسان الفردي واالجتماعي ....

 2الوحي لمشعور نحو اإلنسان وكيفية تحويل الوحي ذاتو إلى عمم إنساني 

 الجزء الثامن: 

وتطور مع تأسيس وحدة العموم في التراث والذي خصصو لوصف بناء الحضارة اإلسالمية 

وبعبارة أخرى نقل ، ض بالمسممينالقديم ونقميا أي الحضارة اإلسالمية إلى طور جديد يني

 3االىتمام من المركز وىو اهلل إلى االىتمام باإلنسان 

                                                           
1
 .561حسن حنفي، التراث و التجديد، ص  

 .555جياللي بوبكر، التراث و التجديد بين القيم الماضي و رىانات الحاضر، ص   2

 .561حسن حنفي، التراث و التجديد، ص   3
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 وبالتالي فإن ميمة حسن حنفي اتجاه ىذا القسم أي مرفقو من التراث تتمثل في 

 واألولوية عنده لمتراث اإلعتزالي الفمسفة ، جمع ىذا التراث وتحقيقو ونشره -5

عادة بناءه عن طر  -3 عادة التعبير عن مضمونو بمغة إحياء التراث وا  يق تجديد لغتو وا 

 العصر 

عة وأىل يمثل العداء التقميدي بين الش، تقنية ىذا التراث من كل الشوائب التي عمقت بو -9

 السنة.

 تطوير بعض جوانب التراث القديم وضرورة إحياء التراث اإلعتزالي -1

عاصر ولم تظير بوضوح تحريك ىذا التراث حول محاور جديد نحتاج إلييا في واقعنا الم -1

  1وىذه المحاور جديد ىي اإلنسان والمجتمع أي حول الفرد والتاريخ ، في تراثنا القديم

ىذا الموقف من التراث القديم ىو الذي جعمو ينظر إلى نفسو بوصفو محددا ومفكر 

 2بل وأكثر من ىذا فقيو من فقياء األمة اإلسالمية ، إسالميا

 االستغراب "  موقف التراث العربي " منطق - ت

                                                           

  113ص ، حسن حنفيمنيجية ، فيد بن محمد القريشي 1

)د. ت(  ،؛ )د. ط( القاىرة8 مكتبة مدبولي5ج، اليمين و اليسار في الفكر الديني -الدين و الثورة في مصر، حسن حنفي 2
  .999ص 
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أي ، وفي ىذا القسم يؤكد حنفي عمى ضرورة دراسة التراث الغربي كموضوع لالنا اإلسالمية

 إذا يقول ، والتعرف عمى كيانو، دراسة كشعور واحد من زاوية نظر الشعور اإلسالمي

 ) إن ميمة ىذا القسم بيان حدود الثقافة الغربية ومحميتيا بعد أن أدعت العالمية والشمول

خراج أروبا من مركز الثقل الثقافي العالمي .....وردىا إلى حجميا الثقافي الطبيعي في و  ا 

 1الثقافة العالمية.......

وبذلك ال يتحرر الوعي اإلسالمي من السيطرة األوربية فحسب بل تقضي عمى مركب 

 ومركب النقص عند األنا.، العظمة عند اآلخر

الوعي األوربي في لحظاتو التاريخية المتتالية  إذا يصف حسن عن طريق ىذه الجبية مراحل

 عمى النحو اآلتي8

 مصادر الوعي األوربي: (5

 وفيو يتم الكشف كل من المصادر المعمنة مثل المصدر الروماني والييودي والمسيحي

وذلك في فترة التكوين من القرن  ،ي القديم والبيئة األوربية نفسياوالمنتشرة مثل المصدر الشرق

                                                           
1
 .565حسن حنفي؛ التراث و التجديد؛ ص  
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 والذي يضم كل من عصر آباء الكنيسة في القرون األولى ،1القرن الرابع عشر  األول حتى

 2(الذي يعد كما يقول حنفي ) محاولة لدراسة نشأة الفكر الغربي ........

ثم العصر المدرسي في القرون األخيرة فيي كما يقول حنفي ) محاولة التاريخ الفكر الغربي 

 3في مرحمتو الثانية ( 

 األوربي:بداية الوعي  (2

وىنا ثم إبراز تكوين الوعي األوربي في عصر اإلصالح الديني والنيضة في القرنين الخامس 

ىذه الفترة التي تمتاز عن سابقيا برفض سمطة الدين وصوال إلى العقالنية ، والسادس عشر

 4الثامن عشر  في القرن السابع ثم التنوير والثورة في القرن

 نهاية الوعي األوربي: (9

حيث انتقاء الذات الغربية ، بيو شير حنفي إلى التحول األساسي في مسيرة الوعي األور فيو يو 

 5 الكتشاف طرق معرفية جديدة تساىم في تقديم وتطور العالم اإلسالمي

                                                           
 .556ص ، مقدمة في عمم االستغراب، حسن حنفي  1

 .565ص ، المصدر نفسو  2

.563ص ، المصدر نفسو   3  

 .114ص ، منيجية حسن حنفي، فيد محمد القريشي  4

 115ص ، المرجع نفسو  5
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 إال أن النقطة التي ينبغي اإلشارة إلييا ىي أن حنفي قد خصص األوروبي لسبب شخصي

  1(تخفيف من الطابع التاريخي لمجبية الثانية وربما أيضا لم، إذا يقول ) في ثالثة فقط

 وبالتالي يسعى حنفي من خالل ىذه الجبية إلى دراسة التراث الغربي دراسة نقدية خالصة

باإلضافة إلى القضاء عمى اغتراب المثقفين وبيان الحدود ، تمكننا من تحجيم ذلك التراث

ليس ىذا فقط بل بيان ، النية األوربيةليس ىذا فقط بل بيان الحدود العق، العقالنية األوربية

  2الحدود التجريبية األوربية

ففي ىذا القسم بالذات طالب حنفي بضرورة إنشاء عمم يسمى " عمم االستغراب " لمجابية 

فإذا كان الغرب في نظره قد استطاع تغيير منظومتنا الفكرية ، العمم الغربي " االستشراق " 

ضا بدورنا البد من دراسة الغرب ومعرفتو معرفة عممية فنحن أي، من خالل دراستيم لنا

إذا يقول من واجبنا إذن إنشاء عمم جديد في مقابل عمم االستشراق ...ويكون موقفنا ، موثقة

وبالتالي يضيع الخطر ، من التراث الغربي ىو التعبير عن وعينا بيذا العمم ومادتو األساسية

  3بية ىي مصدر كل عمم الماثل حاليا باعتبار أن الحضارة األور 

                                                           
 56، صمقدمة في عمم االستغراب ، حسني حنفي   1

115ص  ،منيجية حسن حنفي، فيد بن محمد القريشي   2  

  3 53ص ، في الفكر الغربي المعاصر، حسن حنفي  
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بقولو عن ميمة عمم ، إذا يقدم حنفي غايتو من تحولنا من ذات مدارسة إلى ذات دراسة

االستغراب بأنيا8 ) فك عقدة النقص التاريخية في عالقة األنا باآلخر والقضاء عمى مركب 

ميمتو  القضاء عمى ، النقص لدى األنا بتحويمو من موضوع مدروس إلى ذات درس

 1لغة وثقافة وعمما ....( ، اس بالنقص أمام الغرباإلحس

وفي نظره أي حنفي إذا تم تأسيس عمم االستغراب وتناولو فريق من الباحثين عمى عدة أجيال 

 فإنو يحقق النتائج اآلتية8 

 السيطرة عمى الوعي األوروبي أي احتواؤه بداية ونياية  - أ

نياء الغزو الثق  - ب  افي .رد الغرب إلى حدوده الطبيعية، وا 

 إفساح المجال لإلبداع لمشعوب غير األوروبية وتحريرىا من ىذا الغطاء الذىني .  - ت

 انتياء " االستشراق" وتحول حضارات الشرق من موضوع إلى ذات . - ث

 بروز عصر جديد تختفي منو داء العنصرية وعدوانية الشعوب عمى بغضيا  - ج

 2البعض 

 ج( موقفه من الواقع " نظرية التفسير ":
                                                           

 37ص ، مقدمة في عمم االستغراب ، حسن حنفي 
1
  

29-11ص ، لمصدر نفسو ا  2
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جديدة لتفسير من أجل إعادة الجبية يؤكد حسن حنفي عمى ضرورة وجود نظرية  وفي ىذه

معا، وفي ىذا الشأن يقول8 إنو إذا كانت ) األفكار  –اإلسالمية والغربية  –بناء الحضارتين 

تفسير النص أو تفسير الواقع ..... ، البشرية كميا تخضع في الحقيقة إلى نظرية التفسير

ية التي يمكن بيا إعادة بناء العموم والتي يمكن بيا تحويل طاقة الحي التفسير إذن ىو النظر 

 1وصبيا في الواقع وتحديد اتجاىنا الحضاري بالنسبة لمثقافات المعاصر ، البشر

النص  –وتحويل الوحي ، مرتبطة بالضرورة بالموقف من الواقع –في نظره  –فيذه النظرية 

عادة تفسيره  من خالل، إلى عمم إنساني شامل –المقدس  الرجوع إلى مصدرىا في الوحي وا 

 والرجوع إلى الحضارة الحالية وتخميصيا من الركود التاريخي.

فحنفي ، وبالتالي تكزن نظريتو في التفسير بمثابة دعامة عامة التجديد بل ثمرة مجيوده

سالمي يسعى من وراء ىذه النظرية إلى تجاوز مناىج التفسير التي كانت متبعة في تراثنا اإل

كما يريد تجاوز تفسير ، ووضع مناىج بديمة قائمة عمى مناىج عنبرية كالفينومينولوجيا

 القدماء بحجة أنو ال يوجد فرق بينيم فيو يستفيد منيم ولكن ال يقتدي بيم، حيث يقول

                                                           

561-569ص ، التراث والتجديد، حسن الحنفي  1  
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ىم رجال ونحن ، في ىذا الصدد8 ) فإن نيجنا ىو عدم التأسي بأحد القدماء أو المحدثين 

ذا كان القدماء قد آثروا اإلتباع دون اإلبداع فإننا نرى ، منيم وال نقتدي بيم نتعمم، رجال وا 

 1مأساتنا في اإلتباع ال اإلبداع 

 فغايتو إذن إعادة بناء القديم يضرب من التفسير والتأويل من أجل ايداع جديد .

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث:
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ية منذ عصر لبدايتو عادة مع فتح درج بعض الباحثين عمى البدء بالتاريخ لمعممان      

اعتبار مساوئ رجو إعادة نكما  5119القسطنطينية في عيد السمطان محمد الفاتح سنة 

الكنيسة واضطيادىا وتاريخيا األسود ىو الذي انتج العممانية لكن بدايات الصراع بين الفكر 

ينية منذ بدء احتكاك والكنيسة يمكن أن تعد من آثار ترجمة فمسفة ابن رشد إلى المغة الالت

كما كان لمييود الذي تغمغموا في الحركات ، األورو بين بالمسممين عقب الحروب الصميبية

  1السرية دور كبير في تأصيل العممانية .

كان ميشيل سكوت أول من أدخل فكر ابن رشد إلى أروبا في القرن الثالث عشر ومن 

و حتى كان أن يفضل أرسطو عمى تبنى مذىب أرسطو وانبير برشد  ابنلمعروف أن ا

األنبياء حين قال8 تحمد حمدا ال حد لو  ذلك الذي اختار ىذا الرجل ) أرسطو( لمكمال 

فوضعو في أعمى درجات الفضل البشري التي لم يستطيع أن يبمغيا أي رجل في أي عصر 

 كان .

المي والعربي تزامن انتقال الرشدي إلى الغرب مع عاممين8 األول ىو الفتح الثقافي اإلس

يكن ابن رشد وحده ىو الذي يحتل الساحة الثقافية األوروبية بل أعالم ولم ، لمبالد األوروبية

سالمي إبان  كثر الثاني فيو حالة العداء الشديدة التي تزعميا الكنيسة لكل من عربي وا 
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" الحروب الصميبية، لذا حاربت الكنيسة الفكر الرشدي وترجمة كتاب " تيافت التيافت 

ترجمة محشوة بالتحريف والتناقض واالفتراء، ومع أن ابن رشد كان يتبع أرسطو مثل 

 إال أن الكنيسة حاربتو لكونو مسمماني األصل.، الكنيسة

الغارية من جانب الراغبين في التحرر من وىكذا نشأت حركة تعاطف مع الحضارة  -

 لرشدي، واعتباراتو إلحاديافالكنيسة اضطيدت الفكر ا، االحتكار الكنسي لمعمم والثقافة 

بينما الحب المتمرد بيذه الصورة التي رسمت البن رشد وفكره واستخدمت كسالح مضاد 

   1لمكنيسة 

نما بعض  ىكذا نتج الفكر الرشدي الغربين عمى الجرأة الجدلية في مواجية ال أقوال الكنيسة وا 

ح ىذا شائعا في كل األوساط، ولكن لم يصب، ممن يطمأن إلييم ويؤمن جانبيمالقائمين عمييا 

نما كان محاوالت فردية تحاول أن تفمت من سمطان الكينوت الكنسي، ورقابة البابا أدى ، وا 

إلى انتشار األفكار المناىضة لمكنيسة والعقائد الشائعة، كما استطاع األفراد أن يمتمكوا 

وتفسيره حكرا عمى اقتناؤىا ويقرؤونو بأنفسيم بعد أن كان ، أنساخا  من الكتاب المقدس

وبداء زمام ، وبيذا الشكل بدأت الكنيسة تفقد سمطانيا عمى العقول واألفكار، الكنيسة ورجاليا

 األمور يفمت من يدىا.
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غير أنو إذا كان الفصل بين العمم والدين والقول بالنسبة المطمقة ىو من أىم خصائص 

لتكريسو في جانبو األكبر إلى  وأجمى مظاىرىا في العصر الحديث فإن ذلك يعود، العممانية

 إبن القضية األصل المنارة ىنا ىي ما يسمى، ونسب ذلك طبعا البن رشد، الرشدية الالتينية

وىي تعني أنو يمكن لمشيء أن يكون  " بالحقيقة المزدوجة " أو "الحقيقة ذات الوجيين " 

المجاىرة بآرائو  صادقا فمسفيا وخاطئا الىوتيا أو العكس وبذلك يصبح الفيمسوف حرا في

  1ونتائجو في مجال الفمسفة بحجة أنو فيمسوف حتى لو كان مخالفة لمدين.

  ىي الخطوة األولى لقد كانت سيادة مقولة " الحقيقة المزدوجة "أو" الحقيقة ذات الوجيين " 

تستحوذ عمى عقول كثير من الفالسفة في القرون  كان ليا من الذيوع واالنتشار ما جعميا و 

بل تفاقمت حتى أنتجت ما سمي ، وىذا ال يعني أنيا اندثرت فيما بعد 51.51.54الثة الث

 أو الفصل بين الدين والدولة كمظير من مظاىرىا.، بالعممانية

لكن الخطوة التي بدأت تكتسب سيادة أيضا في القرن السابع عشر تسير متوازية إلى جانب 

 دين الطبيعي " أو " دين العقل " " أو التأليييين  الحقيقة " ىي ما يسمي " الدين األعمى أو " ال

 وىي مسميات لفكرة قديمة، تقوم عمى اإليمان باهلل عزو جل ورفض النبوة والوحي والكنيسة.
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فقد استمات في الدفاع عن الحقيقة المزدوجة ليجد نفسو منقدا ، 5455-5493فسبينوزا  -

يو يرفض أن يكون العقل خادما ف، يقول من خاللو ما يشاء دون أن يخشى بطش الييود

والعقل ليس خادما ، " فالالىوت ليس خادما لمعقل، ويمكنيما أن يعيشا في وئام، لمكتاب

ولالىوت مممكة التقوى ، بل لكل مممكة الخاصة، لمعقل مممكة الحقيقة والحكمة، لالىوت

ف ويستطيع عندئذ كل فرد أن يفكر كما يشاء دون أي خو ، والخضوع " فإذا العقل

ويمكننا أن نبرر قبولنا لمعقائد لمموحى بيا عن طريق اليقين األخالقي فقط وال نممك أكثر 

  1من ذلك 

يقا عمى أسس عقمية مجردة مبتدئا بالشك، واعتبر لقد حاول ديكارت أن يعيد تأسيس الميتافيز 

ذلك الرياضية ييدد القدرة اإلليية ومع  المذىب الميكانيكي الذي تمخض عن نزعو غاليمو

 ولم يفمح في تجاوزىا.، فيو يتبنى ىذه النظرية

نما باإلدراك وحده وىي ال ، وال القوة المخيمة، ورأى أن المعرفة ال تأتي عن طريق الحواس وا 

ولكنيا تفيم وتدرك بالذىن " وما دمت أدرك أنني أجدني ، تعرف ألنيا ال ترى وال تممس

.. فمن ىذه الحقيقة وحدىا أستطيع أن  فكرة كائن كامل كماال مطمقا، عقمي فكرة اإللو

وليس معنى ىذا أن تفكيري يستطيع أن يأتي بيذه ، أتصور اإللو األن بوصفو موجودا
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إن الضرورة الموجودة في النتيجة أو أن يفرض أية ضرورة عمى األشياء بل عمى العكس، 

 ة.الشيء نفسو أعني ضرورة وجود اإللو ىي التي تفرض أن تكون لدي ىذه الفكر 

 " لقد رسخ في ذىني منذر من طويل معتقد فحواه أن ىنالك إلييا قادرا عمى كل شيء"

ألن ىذا خداع من اهلل عز وجل ، وال يمكن أن يوحي إلي بيذا المعتقد شيطان ماكر خبيث

 .والخداع نقص ال يميق باهلل 

قيقو عسير وتح، ونمفت النظر ىنا إلى أن الشك الديكارتي صعب جدا باعتراف ديكارت نفسو

أما اليقين فميس من المؤكد ، ومن ىنا فإن الذي سيرسخ في العقل الديكارتي ىو الشك،المنال

باسكال ومن ىنا فقد قال ، حصولو في خصم الشبيات واالفتراضات اليائمة التي تحدق بو

ولكن يعطي نقرة تحريك ، بأن ديكارت مستعدا لالستغناء عن اهلل عز وجل لوال حاجتو إليو

وىذا آت من أن ديكارت يعتبر اإللو ىو األساس اليقيني ، الم، ولوال ذلك لما اعترف بوالع

قامة العمم الطبيعيفي إثبات وجود اإلنسان وفي معر  فإنكار اإللو يستوجب ، فة الطبيعة وا 

 1انييار كل البناء الديكارتي في المعرفة وعدم إمكانية التحقق من شيء ألبتو.

 

 

                                                           
1
 .291سبينوزا ، رسالة و اللهوت و السياسة، ص   



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

مبعض المضايقات من البروتستانت في ىولندا بدعوى أن آراءه تؤدي ولذلك تعرض ديكارت ل

إلى اإللحاد وكاد يتعرض لممحاكمة لوال تدخل السفير الفرنسي، وجبن عن نشر كتابو عن 

التسميم بدورة األرض وال نياية العالم فخاف أن يحاكم ، العالم في حياتو ألن فيو ىرطقتان

وىناك من يظن  الجزويت رجال الدين دائم وبخاصة  ولذلك كان يجامل، كما حوكم جاليميو

    1أن إيمانو كان ألغراض سياسية .

وحرم ، ولذلك وضعت مؤلفاتو في قائمة الكتب الممنوعة في روما، ويبدأن الكنيسة بيذا

، استبعد كذلك مذىبو في ىولندا، تدريس فمسفتو في الجامعات الفرنسية بمرسوم ممكي

وتميل إلى التدقيق والتمييز بين األفكار والكنيسة ، و تحب الوضوحوالسبب في ذلك أن فمسفت

     2ألن اإليمان الكنيسي قائم عمى األسرار .، ال ترغب بيذه الفمسفة

وبسبب ، م فإن ديكارت فشل ألن نظريتو عن اإللو كانت ناقصة5455 -5493أما سبينوزا 

يودي لإللو وبتعاليم الالىوتيين وتسمم بالتصور المسيحي والي، ذلك أنيا تنطمق من الوحي

ألن فمسفتو تقوم ، سبينوزااوالمدرسين، ىذا التصور الذي ال يحظى بأي قيمة في الفمسفة 

فأوامر اهلل ووصاياه ىي نظام الطبيعة ، والنفس والبدن، عمى التوحيد بين اهلل والطبيعة

                                                           

منشورات عويدات بيروت . –كمال الحاج ، " تأمالت ميتافيزيقية في الفمسفة األولى " تر ،نقال ديكارت  1  

297ص ، " رسالة في الميوت والسياسة " ،سبينوزا   2
  



سبينوزا على فكر حسن حنفيا تجليات تأثير                                الفصل الثاني           

 

و ال معنى لممعجزات وال وىذا يعني أن، وقوانينيا وقدرتو ومشيئتو ىي قدرة الطبيعة مشيئتيا

 ضرورة ليا.

 عمى العكس إنيا تشكك في وجوده، ال تؤكد وجود اهلل عز وجل -بل أن معجزات نظره

فنقضيا بالمعجزات ، وتؤدي بنا إلى اإللحاد ألن نظم الطبيعة وقوانينيا نظم وقوانين إليية

و يعتبر أن المعرفة بل إن، وىذا إفتئات اهلل عز وجل شأنو، نقص نظام اهلل وقوانينويعني 

أما الثانية ، ألن األولى تحتاج إلى عالمة كالمعجزة مثال، النبوية أقل من المعرفة الطبيعية

ى في تح، فيي تتضمن اليقين بطبعيا وىو في ذلك يتابع الفالسفة األقدمين، فال تحتاج لذلك

  الخيال الواسع  والوحي ليس االتجاه ليذا، قوليم إن قوليم إن النبوة قائمة  عمى الخيال

وبذلك فالكتب المقدسة ليست مصدر لمحقيقة عنده وليست األديان إال أدوات لمتنظيم 

والشعائر والطقوس ليست إال الخرقات  تحميميو  لمذين تساعد عمى ، االجتماعي واألخالقي

 التحكم في العامة والسيطرة عمييم.

فأنزل اإللو ، أو ىو الطبيعة ، لمطبيعة، سبينوزا إذن بتطبيع اإللو أي بجعمو مساوياالقد قام 

أنن ألن اهلل عز وجل ال يستطيع ، من عميانو  ودمجو عن حريتو إليية في فمسفة سبينوزا

والقول بقدرتو عمى ذلك كالقول بأن اهلل عزوجل  –بنظره  –نغير من القوانين الطبيعية 

ين قائمتين وىذا ليس غريبا بوسعو أن يحول دون أن يكون مجموع زويا المثمث مساويا لزاويت
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 ميا مسميات لمعنى واحد عقمي ماديفي فمسفتو ألن اهلل والطبيعة أو الكون أو الجوىر ك

  1واهلل عمى محايثو لمعالم بمعنى أنو لم يصنع العمم ألنو ىو العالم، طبيعي وال متناه

ر " كانت حممة تسربت العممانية أيضا إلى بالدنا العربية ومن بين ىذه البمدان نجد " مص

ولكنو ىذه المرة يختمف عن الحمالت الصميبية ، نابيميون بداية الغزو الصميبي الحديث

وكل ما وصمت إليو الحضارة الغربية من منجزات مادية ، فقد حبذ معو العقول، السابقة

 أثاران 8وفكرية وثقافية لتسيم معو في تكريس ىذا الغزو توطيد أركانو وكان ليذه الحممة 

حيث قامت بدور الصاعق الكيربائي الذي يجعل النائم يصحو والمريض ينقص جابيا: إي

وينشط، وكان ذلك قد لفت، أنظار المسممين إلى واقعيم المتردي وانحطاطيم المتفاقم عن 

 ركب الحضارة.

حيث رافق ىذه الحممة مالبسات وأعراض مرضية أخذت تتفشى وتنتشر في المجتمع سمبي: 

باإلضافة إلى الفكر الوافد الذي زرعو نابميون في عقول ، ء وعادات وأخالقالمصري من أزيا

 2بعض الفئات 

لقد جاء الفرنسيون معيم بكل ما نشا ىذه اليوم من مظاىر لمعممانية في األخالق والسموك 

والفكر وبعد أن خرجوا من مصر ظير مصطمح العممانية في ترجمتو العربية ومن أىم 
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حسن لوا ىذا المصطمح في فمسفتيم حسن حنفي عال سبيل ويتأرجح المفكرين الذي تناو 

حنفي المفكر البارز صاحب نظرية اليسار اإلسالمي بين العممانية الجزئية والعممانية الشاممة 

ويرى أن العممانية ىي فصل الكنيسة عن دولة كنتاج لمتجربة الغربية ويفتش عن طريق ثالث 

يؤمن بالتعددية والتنوع والحوار ويرى أن المرجعيات الفكرية بينيا وبين العممانية الشاممة و 

والعائالت السياسية تستمد شرعية وجودىا من حاجات الناس إلى تدخميا والمرحمة التي 

تفتضييا إلييا ويرفض أسموب اإلقصاء والتيميش واإلبادة الذي تمارسو األنظمة ضد ىذه 

الوجود وتمكينيا من االستمرارية واالنتشار  المرجعيات ويدعو إلى حمايتيا وصيانة حقيا في

بين الناس في ىذا السياق يقول ىنا يأتي اليسار اإلسالمي لكي يخاطب الناس بمغة اإلسالم 

  1ولكن يبمغ إلييم البرنامج االقتصادي واالجتماعي لمتغيير 

 قصي فريق معين فريقا آخر بسبب تباعد وجيات النظر واالختالفكما يرفض كذلك أن ي

ن كان ىذا الفريق عمى ضالل وبسبب  في المرجعيات ويستعمل ضده القوة والعنف حتى وا 

الكوارث لألمة ويؤثر منطق الحوار واإلقناع والتنوير اليادئ البطيء ويفضل العمل الجييوي 

يقاظ الحياة السياسية من  بين الفرقاء ويدعو إلى قيام تحالفات والمقاءات من أجل إنعاش وا 

خر  اج الحشد من المباالتيم وعزوفيم عن التدخل في الشأن العام وبالتالي فيو ال الخمول وا 

اإليماني والقطري والقومي والوطني واألممي طالما أن الغاية  يرى مانعا من تكتل العمماني و
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واحدة وىي مصمحة الوطن وضع المستقبل مشرق لممجتمع والخروج من الحالة المزرية التي 

 ية بأسرىا .عمييا الحضارة العمم

ألنو تستعمل اإلسالم الذي مازال حيا في قموب الناس يرى حنفي كيف يخاطب الناس بمغتيم 

ويعرف ماذا يقول عندما يربط الجسور بين أجنحة األمة من إسالميين ووطنيين وقوميين 

وناصريين واشتراكيين وماركيس وليبراليين ويبتعد عن الخوض في الفرق بين الفرق بين الفرق 

ويميز حنفي بين الييودية والصييونية ويرى أن الييودية ديانة ، يسعى إلى الجمع بين الفرقو 

جاء بيا موسى ويؤمن ليا المسممون أنفسيم أما الصييونية فيي إيديولوجيا عنصرية صنعتيا 

 اإلمبريالية لمسيطرة عمى الشرق.

رية من التراث الييودي لمييود بالفضل ويستمد بعض أفكاره الثو ما نالحظ أن حنفي يعترف 

المسيحي في جانبو التأويمي والفمسفي وخاصة اسبينوزا الذي يترجم لو كتاب الالىوت 

واشتير بالمقدمة التي كتبيا لو وخاصة ضبطو لمعالقة الممكنة بين  5755والسياسة منذ 

 العقل والنقل وبين المعجزات وقوانين الطبيعية وبين األوىام وأحداث التاريخ 

من جية مقابمة يؤمن بحقوق الفمسطينيين ويعتبر قضيتيم قضية عادلة ومقدمة بالنسبة لكنو 

لمعرب ألنيم تعرضوا إلى الظمم والتيجير واإلبادة ويتبنى خيار الدولة عربية واحدة ذات توجو 
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عمماني ديمقراطي تضم كل الناس عمى أساس فكرة المواطنة ويعتبر المقاومة الفمسطينية 

   1ركات التحرر الوطني من االستعمار االستيطاني آخر حركة من ح

تأويمي التفاعمي لنصوص حنفي أنو ينبغي خيار العممانية الجزئية فمن المعموم حسب  -

وليس الشاممة عمى حد عبارة المسيري وآيتنا في ذلك أنو يعتبر الوحي في جوىره عمماني 

يكره الناس عمى تغيير عقائده وأن يعترف بالديانات الخرى ويدعو إلى التسامح معيا وال 

بل أنو يدعوك إلى تجاوزه بتدبره وقراءتو وتأويمو وتحقيق مناطو إذا يقول حول موقفو من 

العممانية قضاء عمى تراثنا القديم وموروثاتنا الروحية وآثارنا الدينية قبل قد شاءت 

خارجية العممانية في الغرب استجابة لدعوى طبيعية تقوم عمى أساس رفض الصور ال

لمجماىير وتواطؤىا مع السمطة وقسمة الحياة إلى قسمين واستغالل المؤسسات الدينية 

لى  وحفاظيا عمى األنظمة القائمة نشأة العممانية إذن رجوع إلى المضمون دون الشكل وا 

لى وحدة اإلنسان دون غيره .العممانية  لى الصدق دون النفاق وا  الجوىر دون العرض وا 

، الوحي عمماني في جوىره والدينو طارئو عميو من صنع التاريخإذن أساس الوحي ف

  2تظير في لحظات تخمف المجتمعات وتوقفيا عن التطور 
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يقول حنفي اليسار اإلسالمي عبارة عن حركة تاريخية جماىيرية ثقافية حضارية 

 الغربي أوال التراث القديم ثانيا التراث، ثالثة أصول اجتماعية وسياسة وثقافتنا ترتكز عمى

عندئذ يقر أن ما يقوم بو ىو مجرد محاوالت وال يدعي أنو صاحب  1ثالثا القرآن الكريم 

نظرية عممية أو رسالة إيديولوجية كالنية ويؤكد أن منيجو تأصيمي رغم أنو يذكر المنيج 

األصولي ويرى أنو ال تقدم لمعرب دون ثورة مفاىيمية إذا يصرح حول ىذا األمر " ىذه 

ت أقوم بيا إلعادة احياء التراث القديم لمدخول في مشاكل العصر ألتمكن من إذن محاوال

تقديم البديل اإلسالمي الثوري المستنير الذي يستطيع أن يحرس المسممين من التيارات 

 2الرجعية أو من التيارات العممانية الحديثة

 خالصة:

العرب في عصرنا  في خالصة فصمنا توصمنا أن الدكتور حسن حنفي من أىم المفكرين

تأثر بالفيمسوف باروخ اسبينوزا حيث اقتدنا بمنيجو في مشروع التراث و التجديد، و بما 

 أنو مفكر معجبا و مولعا باسبينوزا فمو نفس النظرة لمعممانية
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 قائمة المصادر و المراجع:

 القرآن الكريم

 المصادر

، بٌروت دار التنوٌر 1حسن حنفً ، ط: تر هوت ،اسبٌنوزا ،رسالة فً الال -1

 والنشروالتوزٌع 

، المنظمة العربٌة بٌروت 1جالل الدٌن سعٌد ، ط: ، علم األخالق  ، تر باروخ اسبٌنوزا -2

 2009أكتوبر 

، بٌروت المؤسسة الجامعٌة للدراسات 1حنفً ،فً فكرنا الغربً المعاصر ، طحسن  -3

 م1990والنشر والتوزٌع 

، المؤسسة الجامعٌة 4حسن حنفً ، التراث والتجدٌد ، موقفنا من التراث القدٌم ، ط -4

 1992دراسات والنشر والتوزٌع ال

-؛فلسفة النقد والنقد الفلسفة، أعمال الندوة الفلسفة الخامسة عشر، دحسن حنفً وآخرون- 5

 ط، القاهرة مركز دراسات الوحدة العربٌة.

 2014دار الكتاب اللبنانً : ط ، بٌروت-، د 1حسن حنفً ، حصار الزمن ج- 6

فعلٌات ملتقى)الخطاب الدٌنً مداخلة ألقٌت ضمن : حسن حنفً ، تجدٌد خطاب الدٌنً -7

 12/ 2014/05وإشكالٌات وتحدٌات التجدٌد ، مراكش 

ط ، -حسن حنفً ، مقدمة فً علم اإلستغراب ، موقفنا من التراث الغربً ، د - 8

 م1991الدار الفنٌة للنشر والتوزٌع ، : القاهرة

، لبنان دار التنوٌر 1، ط1ظرٌة ، جحسن حنفً ، من العقٌد إلى الثورة ، المقدمات الن -9

 م1988للطباعة والنشر 
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دار قباء للطباعة والنشر : ط، القاهرة-، د1حسن حنفً ، من النقل إلى اإلبداع ،ج -10

 م2000والتوزٌع ،

ط، بٌروت ،دار الكتب -، د1حسن حنفً ، من النص إلى الواقع ، تكوٌن النص ، ج -11

 العلمٌة

 ، بٌروت1حسن حنفً ، من الفناء إلى البقاء، محاولة إلعادة بناء علوم التصوف ج -12

 م2009، 1دار المدار اإلسالمً ،ط

،  8حسن حنفً ،الدٌن والثورة فً مصر الٌساراإلسالمً والوحدة الوطنٌة، ج-13

 القاهرة،مكتبة مدبولً للنشر

، مكتبة 1الفكر الدٌنً ،جفً حسن حنفً ، الدٌن والثورة فً مصر الٌمٌن و الٌسار - 14

 10مدبولً ص

 : المراجع

 : باللغة الفرنسية

1-BERNAD-GIRADON_ et outre , dictionnaire_ enychop dique , noms 

noms propres communs 

 : غة العربيةبالل

 ، دار التنوٌر والنشر والتوزٌع 2002ط؛ السنة الطبع -فؤاد زكرٌا، اسبٌنوزا ،د-1

محمد سٌد أحمد طبع بالهٌئة العامة لشؤون : ولٌم كالً راٌت ،تارٌخ الفلسفة الحدٌثة ، تر -2

 المطابع األمٌرٌة 

زاوي رزٌقة، الحرٌة السٌاسة عند باروخ اسبٌنوزا ، مذكرة ماستر –بوشان فوزٌة  -3

  2014اشراف األستاذ زبٌر أحمد جامعة زٌان عاشور بالجلفة،تارٌخ المناقشة جوان 
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،دار التنوٌر والنشر والتوزٌع 2008زٌد عباسً،اسبٌنوزا فلسفة االخالقٌة، سنة الطبعة  - 4

 بٌروت

 الفلسفة النسقٌة و نسق الفلسفة السٌاسة عند اسبٌنوزا : فاطمة حداد الشامخ- 5

،افرٌقٌا 2010ط،سنة الطبعة -أحمد علً حلمً، اسبٌنوزا فً الفلسفة واالتٌقا والسٌاسة،د -6

 ربالشرق  المغ

 م 1984،الرٌاض،مكتبة مجلة البٌان 1فهد محمد القرٌشً،منهجٌة حسن حنفً،ط -7

أبو الفضل جمال الدٌن ابن منظور،لسان العرب،حققه عامر أحمد حٌدر وعبد المنعم  -8

 ،بٌروت:دار الكتب العلمٌة  2ابراهٌم ،ج

دار الهورٌنً ،بٌروت ققه أبو الوفاء مجد الدٌن ٌعقوب الفٌروز أبادي،قاموس المحٌط ،ح -9

 م2007الكتب العلمٌة 

تحقٌق عدنان ،مؤسسة -معجم المصطلحات–أبو البقاء بن موسى الكوفً،الكلٌات  -10

 م1992الرسالة ،مادة الورث

 م2001الحوزيط،بٌروت،دار ابن -عدنان محمد ،أمامة الفكر االسالمً،د -11

ت الحاضر،األردن،عالم الكتب جٌاللً بوبكر ،التراث والتجدٌد قٌم الماضً ورهانا -12

 م2011الحدٌثة للنشر والتوزٌع 

ط، القاهرة،الدار العلمٌة -عبدالسالم جعفر ،قراءة المصطلح الفلسفً ،د-13

 م1999االسكندرٌة

 3ط نظرات فً التصوف والكرامات،–محمد جواد مغنٌة ،معالم الفلسفة اإلسالمٌة  -14

 م1982بٌروت ،مكتبة الهالل ،



 قائمة المصادر و المراجع
 

 
88 

حزم ، الرٌاض مكتبة ودارابن 1الطعان، العلمانٌون والقرآن الكرٌم،طٌس أحمد إدر -15

 النشر والتوزٌع

دكارت،تأمالت مٌتافٌزٌقة فً الفلسفة األولى ،تر:كمال الحاج ،منشورات عوٌدات  -16

 بٌروت

 الموسوعات والمعاجم

 ،بٌروت3جورج طرابٌشً ،معجم فالسفة ،ط -1

، بٌروت، مكتبة العربٌة 1الراهنة ،طالسٌد ولد أباه ،أعالم الفكر العربً  -2

 األبحاث.

ط، القاهرة، دار -صفاء  عبد السالم جعفر ، قراءة المصطلح الفلسفً ،د -3

  العلمٌة اإلسكندرٌة
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