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 الالهوت الطبيعّي ومعرفة اهلل الوجوديّة
 إشكالّية الوحي يف الهوت رودولف بولتمان

 أنطوان فليفل
 

 الرجاء. ،الثقة ،اإلميان ،الوحي ،الالهوت الطبيعيّ  ،الالهوت اجلدلّ  ،: رودولف بولتماناملفردات املفتاحّية
  

 مسألة الوحيق بالمتعل   التاريخي   المعطى الالهوتي  
 ى الترارييّ سرري  حروا املعطر بتحررّ  2الوحي يف العهد اجلديد" مفهوم" يف حماضرة له بعنوان، 1بولتمان رودولف يقوم
ا ألّي مررر  املفررراهيي ا مطلق ررروهرررو ال يوّجررره رف  ررر ها.أجرررل دديرررد املفررراهيي الررر  يب ررري نقررردمررر   الررروحي فهرررومق مباملتعلّررر

 ا.أّّنا عاجزة ع  التعبري عنه بشكل مالئي متام  ، م  م  مفهوم الوحي جزء أّّنا املعروضة، بل يبّي 
الرر ي يتبلررور  القروسررطيّ  ضررم  هثرره، وهررو يبررداله مرر  الالهرروت الكررا وليكيّ  ة األوىلال يرردرب بولتمرران األلفيّرر

أو  ،يمسرررتوي  ، برررل ي تختلفتررري اات ببيعتررريا مررراهّيت  هرررعتب ي ال هررروعالقرررة بررري العقرررل والررروحي، و ة الكاليّ حررروا إشررر
ة. ى يتجراو  املعرفرة العقليّركمحترو    حمتوى الوحي املعرريفّ  إىله ا الالهوت  ينظرو . ى معريفّ لإلبالغ ع  حمتو   ،ينسق  

 اعتبرررار ، ميكررر  لكلرر ونتيجرررة   .وإبالغررهميكرر  القررربه عليررره  معرررريفّ  ىيف كلترررا اتررالتي، للعقرررل والررروحي حمتررو   ،ولكرر 
 أمسرررى ةاملعرفيّررر اإلنسرررانقررردرات و ، ى معرررريفّ لعقيررردة و ترررو   إبالغ ررراالررروحي و  مبرررا ميكنررره معرفتررره، احمررردود   كائن رررا  اإلنسررران
ّن إهيرر   ،اإلنسررانى حرردود أّن الرروحي يظهررر مرر  ضررم  هرر ا املنطررق كحقيقررة  ت طّرريف ال شررّك لكيانرره.  ةإمكانيّرر
 ة  يكرون مرادّ  أنة. فرال ميكر  هلل املعرفيّر ا رهإمكانيّ يف  اإلنسران، ولكّ  بولتمان يعارض فكرة اعتبار حردود هليّ أصلها إ
 ة على وجود اهلل.األدلّ  إ با هكما داوا   ة  معرفيّ 

لإلنسران    عرد املعرفرة،  ةإمكانيّرحروا املسرةلة. فرةمسى  ا جروهريّ دروّ  البو سرتان ّ  اإلصرال حصرل مر  وقد 
ا، فبقري در  ا مر  هر ا التحروّ  ناوا مفهروم الروحي انطالق ر ه   يتيّ ولكنّ  .fiducia بل الثقة بكلمة م فرة اخلطايا
 . القروسطيّ   ة ري الالهوت الكا وليكيّ 

                                           
تاريخ التقليد الهويّت وعا  كتاب مقّدس، لو رّي أملايّن. دّرس العهد اجلديد لثال ة عقود يف جامعة ماربورغ.  عتب كتابا ه، ومنها ( 1884-1976) 1

، م  أشهر املراج  يف الدراسات الكتابّية النقديّة. وله نظريّات بال ة األهّّية Die Geschichte der synoptischen Tradition اإلزائي  
هبدف إدراب بشارة يسوع  الكتاب المقد سع   Entmythologisierungيف علي الالهوت اتدي ، وأّهها  لك املتعّلقة بنزع األسطورة 

 الناصرّي يف سياقها التاريّي لتحديد جوهر رسالته. 
Glauben und in r Offenbarung im Neuen Testament,” Der Begriff de“ mann,Bult R. 2

Verstehen (Tübingen: Mohr, 1960), pp. 1-34. 
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. لره حراّدة   ةاملعرفيّر اإلنسران اتإمكانيّراعتبار م  خالا رف ه  امهم   ار  ة، فقد أحدث  طوّ ا م هب العقالنيّ أمّ 
ي   يعرد لفكررة الرروحو  شريء،   يعرد لإلنسرران حردود، رفررة كرلّ علرى مع اإلنسرانفمر  هر ا املر هب الر ي يقررّر بقردرة 

مر  عمرق مفهروم الروحي، وهرو  ،هسرب بولتمران ،األمرر متنراقههر ا  لكر ّ و  ا.ببيعي ر ، الك أّن الوحي أضرحىمعن  
 .ا فائق الطبيعةحتم  

 الكمررا ى يف العررا ،  الرروحي كمعط رر إىل الرومانسرريّ  املثررالّ  املرر هب ينظرررة، ال مرر هب العقالنيّرر عكرر علررى و 
مر   د الروحي يعتربع ر  ير  ، لر لك. و للررو  اي ر رحى الروحي  لّ ة. فيلعقالنيّ م  خالا معرفة العا  ا اإدراكه ممكن   يعتب

مرر   ارهرر ا التيّرر إىلة ينظررر بولتمرران بي ابيّرر .تجلّررى عررب األفعرراا   الرو  الرربررات كررر، ولكرر  ا ريبي رر فعررال   هرر ا املرر هب
اا رره  إىل اإلنسررانيق رري بررةن يعررود  هيرر ك الرروحي دراإل ، ولكنّرره ينتقررد فهمررهمسررّو الرروحي ه حيررافع علررىمنطلررق أنّرر

، اإلنسررانعتررب أّن الرر ي ي األملرراينّ  ر يرف رره الالهررويتّ وهرر ا أمرر .(Deus in nobisه )الكتشرراف اهلل الكررام  فيرر
 .م  وجوده الزمنّ  ب  ر  هب ا الفعل، هالة ه  

ل رز، مرا  عرل  اإلنسرانيعتب أّن حيراة  كّلي بولتمان ع  مفهوم آخر للوحيتة، يويف مواجهة م هب العقالنيّ 
نّررره ال حيرررّد اإلنسررران باملعرفرررة إه مررر  حيررر  ة هررر ا التوّجررريّررربةهّ  يقرررّر الالهرررويتّ . ة  أو خشررروعيّ  ،ة  العقالنيّررر الررروحي مسرررةلة  

حالررررة يف  نررررهعالعلررررى بررررر  سررررتاا الرررروحي، و  اإلنسرررران ان سرررراعد ةواخلشرررروعيّ  ةة، ومرررر  جهررررة أّن الالعقالنيّررررالعقليّرررر
عنردما حيراوا . فةواخلشروعيّ  ةلحدي  ع  اهلل أن يتطابقا م  الالعقالنيّ ال ميك  للوحي ول لك و االحتياب واالنفتا . 

 اا ه. إاّل ل ائال يس ، يف الواق ،هوفهسب ه ا املنهج،  اتاإلهليّ مساءلة  اإلنسان
ومرر   مرر  املرر هب العقررالينّ  امرّكب رر وهررو يررراه ا بولتمرران،اكرهررات الرر ي ار تيّررالآخررر  مرر  بالّ ي عررّد الالهرروت الل رر

بال أنّرره باإلمكران مالحظرة القرردرة   هر ا األخررري، يعترب الالهروت الل ر، علرى عكر. ولكرر الرومانسريّ  املر هب املثرالّ 
ة، األعمرراا األخالقيّررأّمررا  .ى مرر  العررا  ومرر  الترراري،. وعليرره، يظهررر اإلنسرران ك ررالقكمعط رر  ، والتةّكررد منهررا،قررةاخلال

لنروع مر  يف هر ا ا إليرهتظهرر كروحي. ومرا  رب اإلشرارة ف ،النرور إىلة، ومسرية التراري، مر  الظلمرات والظواهر الثقافيّ 
 قتلرر  واجلمرراا  واتررقّ  ف رربة اكتشرراف اتسرر . اإلنسررانإدراك دائرري للرروحي كواقرر  حيطّرري حرردود  وجررودالتفّكررر هررو 

 .ةاإلهليّ اتياة  أال وهي ،ىمسأحياة   عه يف خ يّ  و  ،م  حدوده اإلنسان
مرر  خررالا  ،ميكنرره احمرردود   ااإلنسرران كائن رراعتبارهررا هسررب بولتمرران، وهررو  ،هرر ه التيررارات جررام  مشرر ك لكررلّ 

هرو  ه النظررات امل تلفرة بع رها عر  بعره، ألّن الوحي حيّطي حدوده. وما ميّيز هر كيانه اتقيقيّ   إىلالبلوغ  ،الوحي
، أو مبررا ميكنرره معرفترره؟ هررل  كمرر  حرردود اإلنسررانيسررةا بولتمرران: أيرر  وهنررا وألصررالته.  ترردودهو  فهمهررا لإلنسرران

أو  ،للروحي ى معرريفّ حمترو  مثّ  ،إلنسران، ولعلّرها لحدود   كّلها     لك املعطياتلرمّبا شكّ ل ته، أو باتياة وخباهتا؟بفرديّ 
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الرك مر  عالقرة مر   لري  لكرلّ  أنبولتمران  يعترب لكر . إليهراة أو خربات  رب النظرر ة أو  قافيّ  أعماا أخالقيّ حّت 
 ي ع  الوحي.عندما  تكلّ  االعتبارب ة الكائ  البشريّ ال  ةخ   ارييّ  كّلها  الوحي، ألّن  لك اإلجابات

 
 في الزمن ككائن تاريخي    اإلنسانإجابة بولتمان: 

لالهروت )كمرا يقروا ا فحسرب مر   راري، العرا  اجزء   ةّن األخري لي القوا ب يعن ككائ  بشريّ   اإلنسان إّن  صّور
ر الر   سررائله  رهءاق يف وجروده، أي يف لقاالر ي يتحّقرر  اريره اخلرا ّ  اأي  رر ّن لديرهإ (، برلالّ ب الل ر ا حروا الطريقررة دائم 

، وقرد ة ملفهروم اإلنسران ككرائ   رارييّ ومسرةلة القررار حموريّر .قررارهال  يةيت هبا م  ماضريه إىل حاضرره، والر   وجرب 
(، ex-sistere) وجرود اكيران اإلنسران الر ي يعترب   ،هايردغر الفيلسروف مرار   ،القردم  ميلرهاستعاره بولتمان م  

ر بي وجود غرري أصريل، أي وجرود ينطلرق مر  أشرياء العرا ، ووجرود أن يقرّ  هفبيمكان قرار.-وجود، أو قدرة-أو قدرة
ة، ولكنّررره ة الفلسرررفيّ النظريّررر بولتمررران كامرررل هررر ه لررر  يتبرررّن  ا مررر  اا ررره.أصررريل، أي وجرررود نررراب  مررر  فهررري ل ا ررره انطالق ررر

ملسرةلة أصرالة اإلنسران الر  ال ميكنهرا أن  ة  تختلفر إجابرة   إعطائرهقررار"، مر  -قردرة"ك فهوم الكائ  البشريّ سيحتفع مب
   م  اهلل.  نب ، بالنسبة لإلميان، إاّل 

لة يف اللحظررة الرر   سررتدعي قررراره، وهررو يف الواقرر  غررري موجررود خررارب هرر ه ترره األصرريق اإلنسرران اا يّ حيّقرر ن،إا
ولر لك، يعترب بولتمران أّن أو مر  اهلل.  ،وانفترا  علرى املسرتقبل، ولقراء مر  العرا  ،مر  املاضرياللحظة، وهي اقتالع 

يف  اإلنسران ال يالقري ،هسربها ،الروحي ألنّ  ،ة اإلنسرانفهي الوحي هسب املفاهيي ال  عرضناها يعرن إنكرار  ارييّر
رر وجروده ا، ا ماضرري  قرراء مرر  اهلل أن يكررون حررد   فررال ميكرر  للّ ا. ا  اريي ررالقرررار، مررا  علرره كائن رر إىلا مرردفوع حيرر  هررو دائم 

ى ين كرران الرروحي حمتررو  فرر. اإلهلرريّ  سررتقبلتظررة يالقرري هبررا اهلل اإلنسرران مرر  امل ق يف كررلّ ّقررألّن علررى هرر ا اللقرراء أن يتح
جرزء مر   –ا مر  هر ا املنطرقانطالق ر– ، ألّن الروحية الكرائ  البشرريّ ا، فرال مكران لتارييّرباإلمكران فقهره ّنائي ر امعرفي  

أخر  قررار يف تظرة لقائره مر  اهلل الر ي ية يره  إىلا مدفوع يعن أنّه دائم   ة الكائ  البشريّ القوا بتارييّ  ولك ّ املاضي. 
 ا يف تظة القرار.د دائم  أن يتجدّ  ،اال ي ال ميك  القبه عليه ّنائي   ،وعلى ه ا اللقاء ،ا م  املستقبلدائم  

عرود يف تحقيرق لر  يال فر لكككرائ .   دقيق لها على صعيد أمسى  ج ري  ال  اإلنسان دوّ  إىلدث ه ه النظرة د  
كمرررا تظرررة قررررار.   ات املوجرررودة يف كرررلّ حالرررة مررر  اإلمكانيّررر هررروبرررل  ، أو يف التررراري،، مرررا هرررو العقرررالينّ املعرفرررة، أو يف

باملعرفرة أو غريهرا مر   قرة   يف مفهروم الروحي. فعالقرة اإلنسران برالوحي لر   عرود متعلّ ال  دوّ  ، ك لك،دث ه ه النظرةد  
رالقررار يتطلّرب  كرناها، بل عالقرة قائمرة علرى وجرودالتصنيفات ال  ا  معرفرة اهلل علرى قبروا إا    عرد  توقّرف . ادائم 

اإلنسرران:  لئسررا   فهرري مسرررية الترراري،، بررل علررى قرررار قبرروا كلمررة ل ات، أو علررى حماولررة عقيرردة، أو علررى التةّمررل بالرر
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النظرر  ب رهّ  ،قبروا دعروة اهللو  صميي، قرار بالتحديد، أي إجابة على كلمة اهلل، و  هو عمل إرادة "اإلميان املسيحيّ 
 نداء اإلميان".م   اإلنسان هبا لم ع  الطريقة ال  ي  

تره، أي  مر  خرالا قرارا ره الر  يةخر ها يف  منيّ أنّره ال يوجرد إاّل  كر لكيعن   كائ   ارييّ القوا بةّن اإلنسان  و 
ة ة اإلنسرران  ظهررر معارضرررة بولتمرران للمفرراهيي التقليديّرررة فئررة مرر   ارييّررروالزمنيّرررا مرر  ماضررريه، وتررو مسررتقبله. انطالق رر

(، ويف Deus in nobisالقرراة األلوهررة )ترره ملاإلنسرران مرر   منيّ  ، يفرررّ ةالرومانسرريّ ة للرروحي. ففرري مرر هب املثاليّرر
 ة الر  درّل يف عقرل اإلنسران. أضرف إىل الرك أنّ ة بوجره اتقرائق األ ليّريّرأهّ  ة أيّ للزمنيّر مفهوم الوحي كعقيدة، لري 

 وعردمالر ي هرو جرزء مر   راري، العرا .  ة  اريره اخلرا ّ ره، بل  منيّروال  طوّ  ة اإلنسان ليس  جمرى التاري، العامّ  منيّ 
ه، مررا يعررن انتقررا  املعطررى األسرراس مرر   تررتارييّ لعرردم اعتبررار  ،بالنسرربة لبولتمرران ،ة اإلنسرران يرروا يزمنيّررل ةأهّيّرر إيررالء

 م  ببيعته كقدرة كيان. يفه فحسب، جانب منه ع  جانب  انويّ  كيان اإلنسان، والتكّلي
ة الفئررات اإلنسرران أمررام مسررتوليّ   لررك  رر  واملسررتقبل.  ، أو اللحظررةواتاضررر املاضررية القرروا بالزمنيّرريفرررض 
مسررتوا عررر  صرررن   ،ككررائ  بشرررريّ   ،فاإلنسرررانه ويدفعررره إىل القرررار. قررامنرره يرررةيت، واملسررتقبل الررر ي يلاملاضرري الررر ي 

ر واإلنسران يف حالرة إىل مالقا ره عرب قرراره.  يف املسرتقبل الر ي هرو مردعوّ  ا بوجهره اريه، وكيانه األصريل موجرود دائم 
ر ، مبا أنّ دائمة صريورة ة  عرن أّن وهرو يالقيهرا. أّمرا علرى صرعيد الروحي، فهر ه الزمنيّر ،ا مر  مسرتقبلهأصالته  ة يه دائم 

ررر ررراإلنسررران هرررو دائم   سرررام  ا مسرررتوا عررر  ماضررريه اخلررراب ، وهرررو دائم 
رررح. ا اخلررراب  امل ا مررر  املسرررتقبل يف واهلل ية يررره دائم 

، ولكر  علرى ة  ّنائيّر هر ا اتردث، لري  مررّة  ، ما يردف  اإلنسران اىل أخر  قررار يف وجره حدث يسوع املسيح األخرويّ 
 الدوام، ألنّه هالة صريورة دائمة.

ة، الوجوديّرا م  فلسرفة هايردغر ز بولتمان ع  امل اهب ال  يعرضها، ويتصّور اإلنسان انطالق  باختصار، يتميّ 
ررمررا يولّرر  ه،ال حرردوث معرفررة اهلل ولقررافررال يكمرر  ترره. ة اإلنسرران يف  منيّ ا ملفهرروم الرروحي علررى ضرروء  ارييّررا جديررد  د فهم 

ة عرفرررة اهلل، فهررر ه املعرفرررة وجوديّرررة لإلنسررران ملة اإلنسررران، وإن كررران مررر  إمكانيّررر يف وجوديّرررإاّل بولتمررران، بالنسررربة إىل 
غررري  أو حقيقررة   ا،ى معرفي ررأو حمترو   ا، اريي رر اإر  رر اإلميرران املسريحيّ  يصررريوعليرره، ال ته.  سرتدعي قرررار اإلنسرران ومسرتوليّ 

، وهري  ة يره مر  إليرها م  دعروة اهلل ر وجوده انطالق  لإلنسان ال ي ال ين يقرّ  ادائم   اة، بل التزام  أو ميثولوجيّ  ،ة ارييّ 
ر اترقّ  ةاملسريحيّ  عليه صن  ّنائّي، ألنّ  ا بشكليكون مسيحي   أن مستقبله. فال ميك  للمسيحيّ  تظرة  يف كرلّ  ،ادائم 

 .يف وجوده لهدعوة اهلل على  ها الرّد اإل ابّ يقّرر في
 مشكلة الالهوت الطبيعي  
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ة معرفرررة اهلل مررر  خرررالا الطبيعرررة. بيمكانيّررر يقررررّ  الهررروت ببيعررريّ  ة يف الررروحي مررر  كرررلّ  تعرررارض نظررررة بولتمررران الوجوديّررر
مررا  اد  كررلّ ترره، و ترره و منيّ يف  ارييّ  يب اإلنسرران مرر  خررالا وحيرره الرر ي يصررال سرربيل ملعرفررة اهلل إاّل  أن الالهررويتّ  فيعتررب

 ع  الك ضالا. 
 املتاحرة لإلنسران مر  دون الروحي، مرا معرفرة اهللعلى أنّه  الكا وليكيّ  د بولتمان مفهوم الالهوت الطبيعيّ حيدّ 

ولكررّ  هرر ا األّوا.  اخلليقررة، وهرر ا مررا ّا إقررراره يف اتمرر  الفا يكرراينّ يعررن أنّرره بيمكرران اإلنسرران معرفررة اهلل مرر  خررالا 
 لرر  ، وإاّل ة  معرفيّرر ، ألّن اهلل ال ميكنرره أن يكررون مرراّدة  3البو سررتان ّ  هرروتاللإىل ايل بالنسرربة مسررتح الالهرروت الطبيعرريّ 

 بوحيرره مرر  خررالا ك إاّل در  يعلّرري أّن اهلل هررو فررومل العررا ، وأنّرره ال ي رر مرر  اررواهر هرر ا العررا . فاإلميرران  ارراهرة  ن إاّل يكررو 
عنردما يعلر  عر  اا ره، كمرا  قروا اآليرة: "إّن اهلل مرا  عررف إاّل ال ي   ،واملتعرالا ي راآلخرر كلّ  ،اهللفحدث يسوع املسيح. 

 .4هو ال ي أخب عنه" اآلبّ ، االب  الوحيد ال ي يف ح   رآه أحد قطّ 
ا، فريّن الرك ال يرزاا ميثّرل واضرح   شركل مر  أشركاا الالهروت الطبيعريّ  كان رفره بولتمران لكرلّ   وإنولك ، 

مرون عر  اهلل، وألّن ة يتكلّ ديران غرري املسريحيّ األ ع برا ة، وألّن أالردعوة املسريحيّ فهري  ، ألنّه بيمكران غرري املرتم مشكلة  
 ات م  دون إجابات.األملاين ه ه اإلشكاليّ  ال ي ك الالهويتّ ة. ة إنسانيّ عي فهي اإلميان باهلل كيمكانيّ الفلسفة  دّ 

علرررى  لالنفترررا ة ميلكهرررا اإلنسررران ة قررردرة ببيعيّررراملسررريحيّ  دعوةة غرررري املرررتم  علرررى فهررري الرررقابليّررر لررري  مصررردر
ه إليره.  وّجر دعروة عند كرّل إنسران لفهري أيّ  موجودة   ة  ر إمكانيّ يفسّ  Vorverständnis األلوهة، بل فهي مسبق

فهرري  كررلّ ألّن   بيمكانرره فهمهررا،فا، كرران  هلهررا سررابق   لررو  ، وحررّت إليررهبالنسرربة  جديرردة    لررو كانرر  هرر ه الرردعوةفحررّت 
رر يف السررابق، حررّت  ميلكررهإلنسرران اتصرروا عليرره ير كررز علررى فهرري آخررر كرران لميكرر   ا للفهرري اجلديررد. لررو كرران معاكس 

 ويسرتبدا للوجرود ول ا ره، ا مر  مفهروم معرّي يقبلهرا انطالق رفينّره اإلنسران،  املسريحيّ  اإلميان دعوةوعليه، عندما  بلغ 
، يبقررى هرر ا سررابقالالواقرر   نقرريهة هرري املسرريحيّ  لرردعوةأّن امرر  الرررغي وعلررى هرر ا املفهرروم القرردم برراملفهوم اجلديررد. 

رر  باختصررار، ال يوجررد لرردى اإلنسرران أيّ . 5اتصرروا علررى فهرري جديرردمرر  ّكرر  اإلنسرران مي امسرربق   االواقرر  السررابق فهم 
 ة.ة مصدرها خب ه الوجوديّ ة فهي للدعوة املسيحيّ ة ملعرفة اهلل، بل إمكانيّ قدرة ببيعيّ 

رريرردّ أّمررا األديرران والبشررر الرر ي   مررون عرر  اإللرره ة، فهرري ال يتكلّ ا عرر  الرردعوة املسرريحيّ عون الكررالم عرر  اهلل خارج 
ديانررة خارجررة عرر  اإلميرران برردعوة اهلل يف املسرريح هرري ديانررة غائصررة يف الالإميرران.  فكررلّ بولتمرران. إىل  بالنسرربة اتقيقرريّ 

                                           
 . Karl Barth كارا بارت  يالقي بولتمان ب لك  فّكرات الالهويتّ  3
 .18: 1حن ا يو  4
 لو حصل اإلنسان القدم على م فرة اهلل ال  اإلنسان القدم واإلنسان اجلديد. فحّت ي ع  ير كز بولتمان على بول  عندما يتكلّ  ،ملزيد م  التوضيح 5 

 ر.م بر  ]اإلنسان[ ة بي اتالتي واق ، واإلنسان يبقى هو هو، م  الفارمل أنّها، فاالستمراريّ ا جديد   عل منه إنسان  
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مرون عنردما   يتكلّ ّمرع ولكر األديران والبشرر األ قيراء.  فكررة كشرف اهلل عر  اا ره يف كرلّ  ،أباملبد ،فاإلميان ال يرفه
العررا ،  مررون عرر ّّنرري يتكلّ إليقرروا  46: 4  تنهررل قررور اىل أ علررى الرسررالة الثانيررةيعتمررد بولتمرران  ون عرر  اهلل؟ يتحرردّ 

ة مر  إشركاليّ  رغبا ره وهومره، وقلقره اات عليه امسقط   ي ع  اهللفاإلنسان يتكلّ اهلل. ع   اواهتي، ااّني الكالم ع و 
ا، ي عرر  اهلل كالسرربب األوّ الررتكلّ  هميكنررو . تيا رره، وإىل غررري الررك نّرره يبحرر  عرر  ضررام  أخالقرريّ يف العررا ، أل الشرررّ 

ة، ولكنّره أو الالعقالنيّر ،كما ميكنه التحّدث عر  اهلل مر   اويرة التقروى.  الك جمّرد ف وا فكريّ  إىلولك  ما يدفعه 
ه ه اخلطابات حروا اهلل كالهروت  ول لك، ال ميك  اعتبار كلّ ل ز وجوده.  ر ه على حلّ ديتكّلي ب لك ع  عدم ق

 عرر  اإلنسرران ررتكّلي بررل  مرر  بعرره إجابررات اإلميرران،  شرراهب لررو  حررّت  ،ألّّنررا ال  ررتكّلي عرر  اإللرره اتقيقرريّ  ،ببيعرريّ 
ب هر ا األخرري اعت ر وإاّل ، ة هلل واإلميران املسريحيّ معرفرة اف اضريّ  عالقرة بري أيّ  فال  وجرد أيّ وجوده.  وإسقاط اا ه يف

حروا معرفرة القوا بانتفاء العالقة بي معطرى األديران  ال يعن ، وم   اري، األديان. ولك م  التاري، اإلنساينّ  اجزء  
 هكري عنره سرتااال ها ع  اإلميان، ألّن اإلنسان ميتلك ستاا اهلل، وميكنرمعرفة اهلل خارج   لة  استحا ومعطى اإلمياناهلل 

تره يف الوجرود، يطرر  علرى اا ره سرتاا مرا يت طّرى هر ه فعندما يتب اإلنسران حمدوديّ يدفعه إىل معرفته.  ال ي وجوده
ى مر  وهرو لري  معط ر–بيلره يسروع املسريح  فقرط لإلميران، وميكر  اجواب  ا ستاا اهلل. ولكّ  الستاا لي  اتدود، وهن

 حوا اهلل. أن يكون اإلجابة الصحيحة لستاا اإلنسان الوجوديّ  – إنسانيّ إسقاط اات ه ا العا  أو 
 ألإلقرررار مببررد ة، حّجررة  ة إنسررانيّ القرردرة علررى فهرري اإلميرران كيمكانيّرر  ررّدعي وهرري، برر لك أفررال  شررّكل الفلسررفة

وعليرره،  .املوجررود بشرركل علمرريّ  مسررةلةيتنرراوالن كليهمررا يعتررب بولتمرران أّن الفلسررفة والالهرروت  ؟ الالهرروت الطبيعرريّ 
ررفاإلنسرران، أكرران متمن رر   نررياإلرمل برري اولكررّ  الفرر دررّر و ةويررل مرر  قبررل الفلسررفة. ا موضرروعا أو غررري مررتم ، هررو دائم 

يف حري يرتكّلي الالهروت  تها.ة وحمردوديّ ي ع  اتالرة اإلنسرانيّ  تكلّ  ،7ع  التبير كم  يف أّن الفلسفة، عند حديثهاي
يف حري يتحرّدث الالهروت عر  حردث التبيرر، وهرو  ،سفة ع  مفهوم التبيروب لك،  تكّلي الفلع  م فرة اخلطايا. 

أّن الالهررروت هاجرررة إىل و  غرررري كررراف لفهررري دقرررائق األمرررور، السرررّيماالفرررارمل  اا أن هررر بولتمررران معترررب   ويتررراب املسررريح. 
 ارواهر صر ّ  هرياإلميان وعدمره مبرا  مالحظةبيمكاّنا الفلسفة  نّ أ ول لك ي يف قائال   .الفلسفة يف  فّكره وخطابه

 ةعاّمرر ةأساسرريّ حالررة ة، بررل بيمكانيّرر أّن عرردم اإلميرران لرري  يهرر لفلسررفةولكررّ  إجابررة الالهرروت ل ا رره،اإلنسرران وإمكانيّ 
 ، فهري عراجزة عر  فهري اتردث اإلميراينّ اه اإلميرانا يف اّ را وجودي رالفلسفة قررار   الحظ  لو فحّت . للموجود اإلنساينّ 

فهرري  يتوقّررفباختصررار، و . بواسررطة اإلميرران، ألنّرره لرري  بظرراهرة مرر  املوجررود، بررل حرردث أخرررويّ  إاّل درك الرر ي ال ي رر

                                           

 يبصروا نور بشارة جمد املسيح، وهو صورة اهلل". له ه ه الدنيا، لئاّل ري املتمني ال ي  أعمى بصائرهي إ"غ 6 
 ا على دعوة اهلل إليه يف الوحي. هو نتيجة لقرار اإلنسان بالرّد إ اب   ،يف عرف بولتمان ،التبير 7
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، أي حراا كيراينّ  ، ولري  يف أيّ ااك وجودي رهر ا اإلدر يعرّد ة قررار لردى اإلنسران، و الفلسفة لإلميان على إدراك إمكانيّر
مرر  كررائ   انار اإلنسرران، ولكّنهررا عرراجزة عرر  فقرره دررّوا كيرران اإلنسررقررر ا إىل ا نظررر  ا وجودي ررّن الفلسررفة  الحررع   يّرررر  إ

 .لوجود الهوت ببيعيّ  حّجة  ميك  اعتبار الفلسفة  ا، الر. إا  خاب  إىل كائ  م بّ 
وجرررود شررركل مررر  الالهررروت ل، يررر ع  بولتمررران هررر ا الررردحه ملقالرررة الالهررروت الطبيعررريّ  الررررغي مررر  كرررلّ علرررى 

درك وجرود نّره يرأل ،يّ . وه ا نوع م  الالهوت الطبيعا م  اإلميانانطالق  الوجود السابق لإلميان  ، وهو  ةويلالطبيعيّ 
 ،ممكررر  النررروع مررر  الالهررروت الطبيعررريّ  اهررر  ولكررر ّ ميكنررره التبيرررر يف حررراا آمررر .  ،كوجرررود خررراب   اإلنسررران الطبيعررريّ 

 .فحسب ا م  عا  اإلميانانطالق  
 ةمعرفة اهلل الوجودي  

رإمكانيّرالرغي م  عدم على  غرري املرتمني بيسروع املسريح عر  وحيره، يرتكّلي الكثرري مر  البشرر  ا عر ة معرفرة اهلل خارج 
 إّن  لرك ا قارئره قرائال  ة. ولكّنه حيرّ ر سرريع  املسيحيّ  ى ت طّ  إىل اتدي  ع  نوع م  معرفة هلل اهلل، ما يدف  ببولتمان

معرفرة  ةثّرأجرل،  وهنرا حمرور  فّكرر بولتمران حروا املسرةلة.، بتا  ا إجابة   ااعتبارهال ميك   فحسب،  ساالا املعرفة هي
رر اإلجابررة علررى وحرري  هرر ه املعرفررة مصرردرها وجررود اإلنسرران، وهرري ليسرر  عرر  يسرروع املسرريح، ولكرر ّ ا هلل ممكنررة خارج 
 .أخرىفيجب التمييز بي معرفة و  اهلل يف املسيح،
 فسررري هرر ا النرروع مرر  املعرفررة الرر  يسررتقيها اإلنسرران مرر  وجرروده، يطررر  بولتمرران سررتاا معرفررة مررا يعنيرره  وب يررة

هلل هرو القردرة الر  ن ر  فيهرا اّن ا م  مار   لو ر ال ي يقوا إاإلنسان عندما يتكّلي ع  اهلل، وحياوا اإلجابة منطلق  
املعرفرة أو الصرداقة أو الشررف وإىل غرري  أو رة أن  كرون املرااوميكر  هلر ه القردقلبنا، وال  نعود إليها يف احتياجا نرا. 

  ةاخلاّصر تالر  دت ر  القردرا ، اجلربوت،ةيّرة، بل هي القردرة الكلّ يف العا ، ه ه القدرة ليس  بقدرة خاصّ و . الك
 إىل األملرراينّ  ومرر  هرر ه اخلالصررة األوىل، ينتقررل الالهررويتّ هرري جررزء مرر  فكرررة اهلل.  اجلرربوت. وعليرره، فرريّن فكرررة كّلهررا

 برررل اترررقّ  فحسرررب، رة متطّلبرررة، ال  تطلّرررب اتررردا قررردهرررو أي  ررر القررردرة يّ هررر ا اإللررره الكلّرررأّن  خالصرررة  انيرررة مفادهرررا
فكررة القداسرة هري  ، فرينّ لر لكوس، واتراكي الر ي يسرتوجب العردا. و ، مرا يعرن أّن اهلل هرو القردّ ك لك  واألخالمل

مبررا أّن اهلل قررّدوس، أي منررزّه عرر  أنّرره  مفادهررا  الثررة   فكرررة   الفكرررة الثانيررةن مرر  ويسررت ل  بولتمرراجررزء مرر  فكرررة اهلل. 
، عنرردما يررتكّلي اإلنسرران عرر  اهلل، يررتكّلي باختصررارو  اهلل. ة جررزء مرر  فكرررة، فرريّن فكرررة األ ليّرر اهلرر. و العررا ، فهررو أ لّ 
رر. ولكرر  كيررف يبلررغ اإلنسرران إىل  لررك اخلالصررّي القرردرة، قررّدوس وأ لّ عنرره ككررائ  كلّرر ا عرر  الرروحي؟ مرر  ات خارج 
 .خالا وجوده
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ولكرّ  عجرزه عر  الرك  علره يرتكّلي  ،القردرة يّ يتب اإلنسران ضرعفه يف وجروده، وهرو يترومل إىل أن يكرون كلّر
رررالقررردرة، إلررره يصرررنعه علرررى صرررورة يريررردها لررره.  إلررره كلّررريّ  عررر  ،  تختلفرررةا إىل قررردرات وهرررو يقررروم بررر لك ألنّررره ي ررر  دائم 

   يررتكّلي عرر  قرردرة فائقررة  ت طّررى كررلّ  إن ومظلمررة   مررا  عررل حيا رره قلقررة   ،توالقرردر واملررو كقرردرات الترراري، والطبيعررة 
قردرة  ت طّرى قردرات العرا ،  أو أيّ  رمل أو العقرلالقردرة، إن كانر  الع ر واإلنسان هاجرة إىل هر هالقدرات األخرى. 

 واق  العا ، اتصوا على حياة أف ل. يف مواجهةألنّه يةمل، 
ي عر  اهلل  ، ولر لك يرتكلّ هكونر  يعلري أنّره   يبلرغ مرا  رب عليرهويتب اإلنسان واجب الكيران يف وجروده، ألنّره 

ح أخطراء ماضريه، وهرو يعترب إىل أن يصرحّ  ،هسرب بولتمران ،اإلنسان الصادمل يتروملو  .قاضو  ،متطّلبو كقّدوس، 
رر ألنّررهل هررو شرريء عليرره أن يصرربحه، يف حاضررره، برر أّن دقيررق اا رره   يررتيّ  ا سررائر علررى سرربيل أصررالته الرر  هرري دائم 

ألنّررره يترررب عرردم كمالررره ودقيرررق واجبررره، وألنّررره هالرررة هررر  عررر   ،فاإلنسررران يرررتكّلي عررر  اهلل القرررّدوس املتطلّررربأمامرره. 
 ررره إىل مثررراا يبلّ  دها يفة الررر   ّسررربموحا ررره األخالقيّررر إسرررقاط لررر اتليسررر  سررروى  هررر ه معرفرررة اهللولكرررّ  الررر ات. 
 وس.يه اهلل القدّ يسمّ  :القوم، مثاا الصراط

يظهررر  ولكررّ  اهلل. ة، ولرر لك يررتكّلي عرر  اهلل كررة لّ الزمنيّرر تررهوحمدوديّ  ،هشاشررة وجرروده ،اأخررري   ،ويتررب اإلنسرران
والنرور برال  ،اتياة بال موتفوض  اإلنسان الالكامل يدفعه إىل التكّلي ع  الكماا حي  ل ا ه.  يسقاطك  اهنا أي   

ة الر  دطّري يتساءا اإلنسان عر  هر ه القروّ ل لك و المة، وهو شيء ال ميلكه يف ه ه اتياة حي  الوالدة واملوت. 
الر ي يّولره املشراركة يف مملكرة  بواسرطة التةّمرل الفكرريّ  ،ا مر  الردنياهارب ر ،املوت و عطري اتيراة، وحيراوا البلروغ إليهرا

 .الصويفّ  االختبارأو  ،فحياة التقشّ ة، أو بواسطة األفكار األ ليّ 
يررتكّلي  ال ترره، مبعرزا عرر  الرروحي،ته وأ ليّ يّ عنردما يررتكّلي عرر  جربوت اهلل وقدسرر ،ّن اإلنسررانإ ،خالصرة القررواو 

، برل كالسرتاا حقيقيرة   معرفرة   اإلميران املسريحيّ  هلل، ال يعتبهراافله يف وجوده معرفرة معّينرة عر  اا ه.  بل ع  ،اهلل ع 
ا أنّرره يترربه يف جرروده، ومبررا أّن وجرروده يدفعرره إىل السررتاا عرر  مبررولكررّ  الرروحي هررو جررزء مرر  حيرراة اإلنسرران، اهلل.  عرر 
ا يف التفّكررر حرروا مسررةلة الرروحي، ، ودرردث   يّرررر  ة الكررائ  البشررريّ ة  ررال م  ارييّررفررالتكّلي عرر  معرفررة اهلل الوجوديّرراهلل. 
اإلنسران إىل دعروة اهلل  يرب و ، إىل القررار. ستاله، ويدفعره، ككرائ   رارييّ  ع   دّخل اهلل يعطي اإلنسان إجابة  ألّن 

 ، أو أحاسيسه، أو  صّوفه، بل م  خالا إراد ه.عقلهإليه يف وجوده، ال بواسطة 
، ولكنّره يعلر  قدر ره علرى دخروا أعماقره وإي راحه، مر  سرتاا اهلل الوجروديّ  ،اإا   ،اإلميان املسيحيّ  ال يرفه

ة اهلل يف املسرريحيّ فكرررة جرربوت   علرر  أنّ  فوجهررة نظررر اإلميررانأوهررام.  كّلهررا  ةاإلجابررات غررري املسرريحيّ  أنّ علررى  ةكيررده 
ل ا ررره ينطلرررق مررر   اإسرررقاب   هرررا املرررتم  ليسررر يّرررة الررر  يلقا الكلّ ة، ألّن قررردرة اهلل قولررره معرفرررة اهلل الوجوديّررر تختلفرررة عّمرررا
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وال ريرررب أّن وجررره اهلل القرررّدوس . فحسرررب يف اإلميرررانيف العرررا ، برررل  هررري جررربوت ميكنررره إ ررراده الو ضرررعفه ككرررائ ، 
ال يعترب صروت  يّ ة يف وجوده، ألّن اإلميان املسيحم  حاجة أخالقيّ  ال ي يكشفه الوحي م اير عّما يتبه اإلنسان

ةّن اهلل بررولكرر ، عنرردما يعرر ف املررتم  . الطبيعرريّ  يّ ا للرروعي األخالقررا احتقررار  ال رمري كصرروت اهلل، والررك ال يعررن أبررد  
 ة اهلل الر  يكشرفها الروحيأّن أ ليّر يف وال شركّ الروحي.  إاّل  يبّل ه ال ةّن اإلنسان خاب ، وه ا أمرهو يقّر بفقّدوس، 

اإلنسران الر ي يالحرع حردوده ومو ره ال  يعلر  أنّ  ة، ألّن اإلميران املسريحيّ ا عّما  قوله معرفة اهلل الوجوديّ تختلفة أي   
اهلل  رةيت إىل  فة ليّرة ة.ة والتارييّرة، وهرو هرروب مر  الزمنيّرإىل األ ليّر وقه اخلرا ّ ة، بل ع   اتقيقيّ ة اهلل يتكّلي ع  أ ليّ 

 يف وجوده.  القيها م  العا  ألّّنا اإلنسان يف الوحي، وهي ليس  هروب  
، مررا كواقرر  ببيعرريّ   ، الكواقرر  ّنيررويّ   ،ترره، هسررب اإلميررانته، وأ ليّ جرربوت اهلل، وقدسرريّ  يظهررر كررّل مرر  وعليرره،

ا يف العرررا  علرررى م فررررة يّرررة كقررردرة ال مثيرررل هلرررقررردرة اهلل الكلّ مررر  دون الررروحي. إا  ظهرررر مينررر  اإلنسررران البلررروغ إلررريهي 
 ،ة اإلنسرررانأّن حررردود اإلنسررران خطيئتررره، وهررري رفررره اهلل، ولررر لك  ررردي  هررر ه القدسررريّ  ة اهللقدسررريّ   ظهرررر و  اخلطايرررا.

 عطري الوجرود املسريحيّ ، ما ية  ويّ يّن ة اهلل، فهي  عل م  حياة املتم  حياة  وأّما أ ليّ  ودّرره يف اآلن نفسه عب امل فرة.
ا يف الرروحي مرر  خررالا هرراق الرر  يلة اهللفررال يسررت رب املررتم  وجرروده مرر  العررا  امل لررومل، بررل مرر  أ ليّرر ة،برراب  األ ليّرر

 يسوع املسيح.
يعترب الفيلسروف أّن أصرالة اإلنسران  نبر  مر   . ففري حريهايردغروهنا يظهر التباي  بي فكر بولتمان وفكر 

القررارات الر  يةخر ها اإلنسران   بةنّره حرّت ا مر  العرا ،  يرب بولتمران قرائال  ال انطالق  ، ا م  اا هأخ ه قرارا ه انطالق  
 إلميرران اإىل، ألّن اات اإلنسران جرزء مرر  العرا . فررال يبلرغ اإلنسران أصررالته بالنسربة ا مر  اا رره ال  علره أصرريال  انطالق ر

ترره ته وأ ليّ وقدسرريّ  ةيّررقرردرة اهلل الكلّ  مرر  خررالا الرروحي وعليرره، يكتشررف املررتم ا مرر  اهلل.  عنرردما يةخرر  قررراره انطالق ررإاّل 
 ا منه.قى يف العا  م  أنّه لي  جزء  ا. فهو يبا ّنيوي  وجوده وجود   كلّ   لة، هي  ي حىاألصي

، إن أراد فهمره، أن يكرّف بولتمان أنّه عاجز عر  إ برات هر ه الروحي ألحرد، وأّن علرى اإلنسران الطبيعريّ  يقرّ 
، ا حررد   كران وحرري اهلل فعرال    إن": فهرو األملرراينّ  هرويتّ اّل ل السرتاا ا رروريّ أّمرا ة كجررواب. عر  اعتبرار معرفررة اهلل الوجوديّر
ليسرمح بكشرف وجروده اخلراب ، أو هرل يفّ رل  ،الزائفرة عر  اهللت ّلى عر  معرفتره أن ي فهل يقبل اإلنسان الطبيعيّ 

 "ا م  اا ه كوحي اهلل له؟ا انطالق  التعامي عب اعتبار األوهام ال  يبنيه
ررإا   ا عررر  وحررري اهلل الرر ي يالقررري اإلنسررران يف وجرروده، مرررا  عرررل مرر  هررر ا الررروحي ا، ال معرفررة أصررريلة هلل خارج 

 ا.حد   
 الوحي كحدث إيماني  
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أو بتقوى، ومعرفة اهلل غري ممكنة عب التاري، والطبيعة. فوسريلة معرفرة  أو بيحساس لي  مب مون معريفّ  ،اإا   ،الوحي
ا ل مرر  الرروحي حررد   ، مررا  عررو منّيتره ة الكررائ  اإلنسرراينّ اهلل الوحيردة هرري مرر  خررالا وحيرره بيسروع املسرريح، يف وجوديّرر

 كتاب العهد اجلديد.  كما يعّلي  ،ويعطي اتياة ،ا، يبطل املوتا ّنيوي  إمياني  
ح معرفرررة اإلنسررران املسررربقة، وهررري علّررره يصرررحّ  للررروحي يف العهرررد اجلديررردحررر  بولتمررران عررر   عريرررف صرررحيح يب

ويعلّري كتراب العهررد ، مبرا أّن فكرهتررا عر  الروحي غرري صرائبة. "nichtwissendes Wissen معرفرة ال  عررف"
اإلنسرران، عمرررل  ليسررائحرردث الرروحي، ألّن الرروحي عمررل مرر  اهلل أنّرره ال ميكرر  لإلنسرران أن يكررون مصرردر  اجلديررد

، هير  مقفلرة   وهرو يكرّون مر  الروحي حلقرة    مر  خرالا اإلميران،ه ا اتردث إاّل ال ميك  رالية و قوامه يسوع املسيح. 
مرر  ناحيررة إجابررة اإلنسرران علررى  واإلميرران موقررف إنسرراينّ  ال ميكرر  الررتكّلي عرر  أحرردها مرر  دون الررتكّلي عرر  اآلخررر.

ه، ال كشرريء ه اهلل، ويعطيرره اإلميرران، ويلقرره يف قلبررع رراإلنسرران عرراجز عرر  اإلميرران إن   يد   ، ولكرر ّ فحسررب دعرروة اهلل
ة ميكنره اتصروا ا، ألّن اإلميان بالنسربة إليره إمكانيّرال ميك  أن يكون متمن   فاإلنسان الطبيعيّ ة. ، بل كةعجوبببيعيّ 

الرروعع، أي عررب  عررب  إليرره بلوغهررامرر  رغي الررعلررى  ، وهرريعلررى تررو إ ررابّ  إىل دعرروة اهلل لرره سررتجابةالقررّرر اعليهررا إّن 
ان يف حردث حييراه اإلنسرهرو ، برل واإلميان لي  مبوقرف عقلريّ  ة.ّنيويّ  ا ، بلا م  ه ا الع، ليس  جزء  كالم بشريّ 

ال صلرو  ملسرتقبل. ولكرّ  حيراة اإلميران هر هة اوإىل الكلمرة الر   لقيره أمرام إمكانيّر ،وجوده، حير  يصر ي إىل الروحي
 أنّه لي  م  العا .م  الرغي ر، ألّن املتم  يعيش يف العا  على م  التو ّ 

ويف الواقرر ، هررا  .نفسرره اإلميرران والرروحي مر بطرران يف فكررر بولتمرران إىل حررّد يرراا قارئرره أنّرره يررتكّلي عرر  الشرريء
ة اإلميرران موجررودة يف الرروحي، دون اآلخررر. فيمكانيّررمرر  يعتمرردان علررى بع ررهما إىل حررّد ال ميكرر  للواحررد أن يوجررد 

 عنردما أرسرل اهلل ابنره، وهرو ا للبشرر إاّل وبالتال، فيّن الوحي   يكر  ممكن ريف اإلميان.  ةة قبوا الوحي موجودوإمكانيّ 
 دة.الوحي ة اإلميان اتقّ إمكانيّ 

لمرتم  عرب الروحي ال  وجرد واتدي  ع  اإلميان غري ممك  م  دون الكالم ع  الرجاء، ألّن اتيراة املعطراة ل
ألّن املرتم  ال  ،ء، وبر لك هري موضروع رجراءولي  يف املل ،ال غري هو ميلكها يف اإلميانف كمستقبل. إاّل  يف حاضره
هري حاضررة بفعرل الروحي واإلميران وقيامرة املسريح، و  ة(.ّنيويّر عند قيامة األمروات )ولر لك هري لى ملئها إاّل حيصل ع
لررري  بواقررر   ولررر لك، مبرررا أّن اإلميررران املسررريحيّ قوانينررره.  إىلة بفعرررل وجرررود اإلنسررران يف العرررا  وانصرررياعه ائبرررولكّنهرررا غ

 موجررود عررب قرارا رره، ألنّرره ككررائ علررى املررتم  أن يقرربه عليرره بشرركل متواصررل  هواضررح يف العررا ، يعتررب بولتمرران أنّرر
ر ة التراري،وبوجره عبثيّر ،بوجره أوضراع جديردة دينرامكيّ يف واقر   على الردوام  فاملسريحيّ  اا قررار اإلميران.ا اّصرعليره دائم 

 ا عب مستقبله.حالة وجود جديدة، ألّن اهلل يسائله دائم   يف كلّ  األن يكون مسيحي   مدعوّ 
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 خالصة
 اهلل يعلر  عر  اا ره لإلنسران بواسرطة يسروع املسريح، وأنّره ال ي ررى إاّل ّن بولتمران يعترب أّن إختام القوا يف ه ا املقاا 

، فهرو ومبرا أّن اإلنسران كرائ   رارييّ  إلنسان كحدث، كدعوة م  خرالا البشرارة.ام  خالا ه ا الوحي ال ي يبلغ 
لردعوة اهلل لره،  اإ ابي ر اباعهرا، وهرو يعطري بر لك رد  ر ا ّ ا أن يقررّ ّمريليه. فهة إإىل القرار بوجه  لك الكلمة املوجّ  مدعوّ 

ا مر  العرا ، وهرو وجرود غرري أصريل. ا يقّرر رف ها، فيبقى يف اخلطيئة، أي الوجود انطالق ر، وإمّ ما يبّره و عله أصيال  
الرر ي  مربّر لإلنسرانكو بولتمران هررو اهلل الر ي يظهرر ك رافر لل طايرا، ّن حمتروى الروحي بالنسربة إىل إ ،وفحروى القروا

 حياهتا األصيلة مصدرها اهلل اخلالق.   ،ةساحم  ك ليقة مكتشف نفسه  ي
علرى صرعيد  نرا اتاضرر، والسرّيمايف عامل مشاكل عّدة  طر  رغي م  بعه جوانب فكر بولتمان ال الوعلى 

ة يّرشرديدة األهّ  و منّيته إىل  اريّية الكائ  البشريّ   بقى نظر ه، اإقصائي   الهو  ااألديان، إا ميك  اعتبار الهو ه  راحو 
 هرر ه النظرررة املسررتقاة مرر  فلسررفة هايرردغر  سررائل الفكررر العررربّ  أنّ يف فررال شررّك عنررد  نرراوا مسررةلة الرروحي واإلميرران. 

ة مكررران لتلرررك التارييّرررة يف أنظومرررات الكنرررائ  العربيّررر فرررةيّ . واإلسرررالميّ  يررره املسررريحيّ بشررركل خطرررري، برافد   الررردينّ 
؟ وأّي مكران واإلميراينّ  نتمراء الكنسريّ ال  شرويهه اوحرّت  ،وب يانره الطرائفيّ  االنتمراءيف اّل  رة ري  ة، خصوص االالهو يّ 

 أيّ  ،نتمراء الطررائفيّ وقرد شررّوهها االهررا، عة علرى  نوّ ة اتاليّرراألنظومرات الدينيّررة اإلسرالميّ يف  لتارييّرة اإلنسران البشررريّ 
علرى ضروء معطيرات ة، و عر  األسر  التقليديّر اخارج   ،يف غالب األحيان ،صعوبة  ةويل الن  القرآينّ  مكان يف الّ 

 ختالف؟ اروفه تختلفة أشّد ا ،ماض بعيد إىل بصلة  ّ ال مت ة جديدةة وإنسانيّ  ارييّ 


