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 مفهوم اليسار اإلسالمي
 في فكر الدكتور حسن حنفي

 د. جميل قاسم
 مجيل قاسم، اليسار اإلسالمي، حسن حنفي، سبينوزا، إبن رشد. الكلمات المفتاحية: 

اإلسةةةالمي مٌةةةان   –إن أولويةةةل ال عةةةل نقةةةي النعةةةل ليسةةةة مسةةةرلل سةةةبينوزيل، وث البيةةةل، بةةةل  ةةةا   الةةة ا  ال ةةةل  
. فعد اقتصل التفٌري   املوجودات   الفٌل ال ةل  اإلسةالمي، "ابن رشد"، و"ابن سينا"و ،"الفارا "ومٌانل، مع 

قبةةل الفقسةةفل نقةةي قوانةةد وأدلةةل أ ةةوليل تعةةو  نقةةي اثستصةة ال الفع ةةي، وا دلةةل الفةةلنيل وا حٌةةا  والتٌةةالي  
تصةال  أو اثجت ةاد، وفة  واإلباحل(، ونقي اثست سان أو اللأي واثس ،والٌلاهل ،والندل ،واحلظل ،)كالوجول

قوانةةةد "مطةةةبوول" تعةةةو  نقةةةي قةةةوان  القسةةةان كةةةالن و والصةةةلط والبيةةةان وشةةةلا   اثسةةةتنبا ، واثسةةةتدث  الفع ةةةي 
)كال ةةا  واصةةاا، والناسةةس واملنسةةوم، وا وامةةل، والبيةةان، واصةة ، وحٌةةم ال قةةل، واثحتقةةا   ةة  الواحةةد، والعيةةا  

  اكحمٌم واملتفاب    الن  الديي.واثجت اد( وف  مبدأ التمييز ما ب 

اث ةةةيالحيل الٌالميةةةل، ومةةةا   وأتةةةي املتٌقمةةةون فرإةةةافوا إو هةةةوا العوانةةةد قوانةةةد أ ةةةل  مسةةةتمد  مةةةن
لسةةةل   إوةةةار نقةةةم أ ةةةو  الةةةدين )  ا مةةةع مةةةا بةةة  املصةةةيق  

و
هةةة ثىل إو  ةةة ل مةةةن الترويةةةل الٌقةةةي، واثجت ةةةاد امل

 إخل(.، ...قل وامل قو ، والوجود وال د ، والٌقي وا ز يكال لفع ي واملصيق  الٌالمي الفقسفي  ا

وجةةةاىلت الفقسةةةفل فوإةةة ة ال قةةةم بةةةاملوجودات نقةةةي قانةةةد  ال هةةةان واملنيةةة  كرسةةةا  لقم لفةةةل واليعةةة ، 
واحلةةد الصةة ي  )ال هةةا (.  وبلهانيةةل  ةةلفل، تعةةو  نقةةي التصةةور والتصةةدي  ،ومنيعيةةل ،فصةةار "لقعيةةا "  ةةفلة نعقيةةل

"مةةا    هةةي امل لفةةل الفقسةةفيل، وكةةل م لفةةل اريهةةا متةةاثت أو  يةةاثت  ةةا  "الفةةارا "ل الطةةلوريل ننةةد فامل لفةةل اليعينيةة
 املقل متاثت  مورل   ة   الفقسفل".

ونند ابن سينا امل لفل تعو  نقي احلد الص ي  والعيا  الص ي ، وهو ال هان، املتميز نن احلةد ا ةد  
 لسوفسيا ي، واصيا  )الف لي(.)الٌالسيٌي( واصيا  )ا د ( وا

  ال هانيةةةةل وا دليةةةةل ا، فيوةةةةلد احلةةةةد والتصةةةةور والعيةةةةا  والتصةةةةدي   ال ةةةةة"ابةةةةن رشةةةةد"وكةةةةولم ا مةةةةل ننةةةةد 
بةةةالنظل   – اسةةةقبة  –قةةةد يعةةةا   إن الفالسةةةفل املسةةةقم  تةةةر لوا  واصيابيةةةل،   أولويةةةل ال هةةةان نقةةةي البيةةةان وال لفةةةان.

يةةةل(   تعةةةدي الٌقيةةةات نقةةةي ا ز يةةةات، والةةةوهنيات نقةةةي ال ينيةةةات، واملاهيةةةل نقةةةي اليونانيةةةل ال عالويةةةل )القواوقلاو
 باملوجودات كموجودات نقي إوىل ال عل الٌقي والٌو . االوجود، اري أهنم أمج وا نقي انتبار امل لفل نقمة 

يليعةةةل يّتبةةةع ا سةةةتا  حنفةةةي   من قةةة  التةةةرويقي ال ن العقي   دل  ل   ر ال    ورلم     كتابةةة  املوسةةةوني الٌبةةةري 
الٌالميل ا ش ليل، وهي وليعةل جداليةل، تعةو  نقةي نظليةل الٌسةس، والسةببيل اليبي يةل امليتافيزيعيةل، و لةم    ييةزا 
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   "مصةيفي نبةد الةلازد"نقةي  يةي الفةيس اإل ةالحي  اما ب  ال قو  ا  يقل وال قو  الد يقل   اإلسال ، سةرية 
بال نا ةل "ا جنبيةل"  اتةر لة  أقةل نةواحي التفٌةري –نقةي حةد ت بةريا  – انتبار نقم أ و  الفع  أو "الفقسفل الفع يل"

مةع وبي ةل ال ةلل ال مقيةل الفٌليةل، الب يةد   "نبد اللازد"الد يقل )اليونانيل( وهو    من التفٌري يتف  بلأي الفيس 
 سفل.نن مباحث ما وراىل اليبي ل امليتافيزيعيل اجملّلد ، وأقلل إو مف و  احلٌمل من  إو الفق

ةل اإلسةةالمي  – "حسةةن حنفةي"قبةل ا سةتا   –وقةد تبةّ  هةوا ا ولوحةةل  ٌّ     "نقةي سةامي النفةةار"املف
لةي  فعة    منةاوىل   "ابةن تيميةل"وفي ةا يتالقةي ا  ةري مةع  من اج  الحث ع دن د مفك  رس اإلس المكتال املف ور 
إ ةا مةع اثستفةلاد التعقيةدي   رد و  –يل مع أمهيل هةوا النعةد مةن الوج ةل ال قميةل اإلبسةتمولوج –الفقسفل واملني  

قصةةةور ال عقيةةةل السةةةاميل )اإلسةةةالميل والي وديةةةل( إو اسةةةت داد فيةةةلي وبي ةةةي إلنتةةةا  أمةةةلل واحةةةد   دا ةةةل  واحةةةد  هةةةو 
 "التوحيد".

نظليتةة  الفٌليةةل احلطةةاريل نقةةي ا  ةةو  ا وو    "حنفةةي"ي ّسةة  الةةدكتور  الت  راو لالتيد   د  كتابةة  
ملعّدسةةل أي مةةا ي ةةاد  "نقةةو  العةةلنن"   تلا نةةا العةةدي. واايتةة     لةةم إمٌانيةةل  ويةةل الةةوحي إو الةةوحي والٌتةةس ا

نقةةم إنسةةا  شةةامل، لت عيةة  الةةوحي   التةةاريس، مةةن ملاحةةل الةةوحي السةةباقل نقةةي اإلسةةال  )ال  ةةد العةةدي وال  ةةد 
التفسري الة  نلف ةا تلا نةا العةدي )الٌالميةل  و لم لتقاوز مناهج باإلسال ، وانت اىلة بال صور احلديتل. اا ديد( ملورة 

والفقسةةفيل والفع يةةل والصةةوفيل( الةة  تةةلوا  بلأيةة  بةة  منةةاهج نصةةيل أو نعقيةةل أو واق يةةل أو وجدانيةةل، هةةوا مةةع  اولةةل 
ل الواقةةةع وتيةةةورا ابتةةةداىلة مةةةن الةةةوحي وانت ةةةاىلة مبتابةةةل إيديولوجيةةةل تنظّةةةنظليةةةل جديةةةد  لقتفسةةةري جام ةةةل  ةةةا كق ةةةا، تٌةةةون 

 ا  د اإلنسا .ب

مهةا وإة ان  –حنفةي  –بنظةل الةدكتور  –ما ا نةن اليسةار اإلسةالميل اليمة  واليسةار   الفٌةل الةديي 
اجتمانيان يدثن نقةي وجةود وبعتة  اجتمةانيت ،  ةاو  كةل وبعةل أن تةدافع نةن حعوق ةا با بنيةل النظليةل املتاحةل 

قطةةيل نمقيةةل وليسةةة قطةةيل نظليةةل، وبنةةاىل اجتمةةاني  –بت ليفةة    اجملتم ةةات التعقيديةةل وهةةي ال عا ةةد الدينيةةل. وهةةي 
اليبعت ، وهي ا ققيل املسييل  نقي وسةا ل اإلنتةا  واملسةييل  نقةي احلٌةم،  أكتل من  حعيعل فٌليل.  او  إحد 

اسةةةت ال  اليبعةةةل ا  ةةةل ، لصةةةاحل ا، نةةةن وليةةة  الفٌةةةل الةةةديي أي تفسةةةريها لقةةةدين لصةةةاحل ا، كمةةةا  ةةةاو  اليبعةةةل 
ل ، وهةةةي ا اقبيةةةل املسةةةت قل، إنةةةاد  تفسةةةري الةةةدين لصةةةاحل ا لقعطةةةاىل نقةةةي ا ققيةةةل املسةةةييل  بةةةنف  السةةةال  ا  ةةة

أو "فيتةةةام   –)الةةةدين( وهةةةوا هةةةو م ةةة  ال بةةةار  املفةةة ور  نةةةن الةةةدين برنةةة  "أفيةةةون الفةةة ول و ةةةل ل املطةةةي دين" 
 .1الف ول"

                                                 
الدكتور حسن حنفي، اليم  واليسار   الفٌل الديي، منفورات دار نةالىل الةدين، دمفة ،  ودار التعافةل ا ديةد ، العةاهل ،  - 1
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حنفةي نقةي مةوقف   ا و    ةل "الةدكتور تعو  نظليل ال قم أو امل لفل   نقم أ و  الةدين كمةا يف مة  
اإلميةةان وسةةيقل لقم لفةةل، واإلميةةان ف ةةل أو  ث يسةةبع  ف ةةل ن ةةل، يعبةةل وث يةةلف ، يسةةّقم بةة  وث ي ةة  ، ير ةةو وث 
ي يي، مث يريت دور النظل   ت يل اإلميان وف م  دون نعدا و  يص . وهوا هو موق  اليم ، فالتسةقيم ية دي إو 

ا مبةةةا ي يةةةي لقفةةة س مةةةن حعةةةا   نقيةةة  قبو ةةةا، مةةةن اليانةةةل لامةةةلاىل إو اثنعيةةةاد لق ٌةةةا  إو التسةةةقيم اليانةةةل واللإةةة
 .2بالوإع العا م واثستٌانل واصطوع ل 

أمةا بصةةدد نظليةةل الوجةود، إجابةةل نقةةي سة ا   مةةا ا أنةةلطل ف نةا يةةل موقفةةان  ا وو يليةد ج ةةل موإةةوع 
د بةةةولم ال ةةاي الةةوي ن ةةيمي فيةةة  حةةب ميٌةةن اثنتعةةةا  ب ةةد  لةةم مةةةن امل لفةةل هةةو احلةةاد ، املت ةةةري، املمٌةةن، ويعصةة

احلةاد  إو العةةدي، ومةةن املت ةري إو التابةةة، ومةةن املمٌةةن إو الواجةس، فال ةةاي  ٌةةو  نقيةة  هنةا، بالفنةةاىل مةةن أجةةل 
قل إل بةةات إ بةةات موجةةود وراىل ال ةةاي يٌةةون هةةو البعةةاىل، واحلٌةةم نقةةي ال ةةاي بالفنةةاىل إخل. وال ةةاي هنةةا لةةي  إث وسةةي

شيىل ن ل، هو اهلل. فاهلل هو الباقي، وال اي هو الفا ، اهلل هو ال ةي وال ةاي هةو الفعةري اكحمتةا . ويسةتييع ال ةي أن 
يف ةةةل بةةةالفعري مةةةا يفةةةاىل، فةةةال قةةةانون  فةةةا لقفعةةةري حعوقةةة  إث رمةةةل ال ةةةي بةةة ، وث إراد  تعةةة    مواج ةةةل ال ةةةي إث 

 ، وي ةيمي اإلنسةانا، وال صا   بانة اوان  لقيبي ل، بل ميٌن لق قل أن ينعقس  هبة ومن مث ث توجد ق   وإرادت ،قبفط
 . وهوا هو موق  اليم    الفٌل الديي.3  ناي  ٌم  الس ل ويدرك  باصلافل...

ةامستعلة  ا  معابل  لم، هناك اجتاا ن ل   ل هوا ال اي باقية  . اومة  لة  ا، و  ل ج ةد اإلنسةان فية  منتقة
، ولةةةي  حاد ةةةةااي لةةةي   ٌنةةةةفال ةةة ، بةةةل قةةةدي وطةةةع لعةةةوان  وبي يةةةل ميةةةلد ، ميٌةةةن ل نسةةةان م لفت ةةةا ا، بةةةل واجةةةس 

والسةةةييل  نقةةةي اليبي ةةةل مةةةن  ال ةةةا، واسةةةت ال ا لصةةةاحل ، وتست صةةةي نقةةةي  اولةةةل لقعطةةةاىل نقي ةةةا أو التةةةد ل   
 ةةةوت ي قةةةو نقةةةي  ةةةوت اليبي ةةةل، وث وكةةةل العةةةو  العةةةاهل ، فةةةال  سةةريها، ونقي ةةةا تةةةت يم كةةةل اإلرادات املسةةةييل ،

، ووجةود اقانون يي ي نقي قانوهنا، فال اي لي  وسةيقل لفةيىل ن ةل بةل هةو اايةل    اتة ، وهةو لةي  فانيةة ، بةل بةادل
 ، بل جوهلي. و لم هو اليسار   الفٌل الديي.ااإلنسان في  لي  نارإة 

ننةةدما يفّسةةل اليبي ةةل  –يةةل امل لفةةل كمةةا يفّسةةل نظل   –وقةةد يسةةت ل اليمةة  هةةوا املوقةة  اليسةةاري لصةةاحل  
واإةةيلادها لصةةان الةةنظم التسةةقييل واللأياليةةةل، فيق ةةل قةةانون ال ةةل  واليقةةةس أو الصةةقل بةة   ةةاحس رأ  املةةةا  

 وال ما ، أو قوان  اللب  واثحتٌار قوان  وبي يل وحتميل...
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لقيسةةار إنةةاد  تفسةةري موقةة  اليمةة  لصةةاحل  و لةةم باثنتمةةاد نقةةي ث حتميةةل قةةوان  اليبي ةةل كمةا ميٌةةن 
، بةةل ميٌةةن ت ديقةة ، وهةةوا النظةةا  الةةوي ا ابتةةة انظامةةة –واحلةةا  هةةوا  –لصةةان ا مةةاهري، فالنظةةا  اللأيةةا  ث يٌةةون 

 .4نقي نعس إخل اققب  رأسة تل  في  ا ققيل املسييل  أبدع ما أنتق  ال عل البفلي ميٌن التور  نقي  و 

وقةة  نقةةي  لةةم بالنسةةبل إو سةةا ل املوإةةونات، مةةن موإةةونل الةةوات اإل يةةل، واملوقةة  من ةةا إو نظليةةل 
الصةةفات والةةوات، إو ا ف ةةا  امليقعةةل واإلراديةةل، وال عةةل والنعةةل، واصةةري والفةةل، واحلسةةن والعةةب  إخل... الةةوارد    

 ال ا  اإلسالمي الٌالسيٌي.

املوإةةونات )الةةوات والصةةفات، وا ف ةةا (، بفةةعي ا  قةة  ا ف ةةا ، وال عةةل والنعةةل إةةمن  وتةةد ل هةةوا
اإل يةةات الةة  تفةةمل نظةةلي  التوحيةةد وال ةةد ، أو إةةمن ال عقيةةات وهةةي ا مةةور الةة  ميٌةةن الو ةةو  في ةةا إو يعةة  

التاليةةل )النبةةو  وامل ةةةاد  نعقةةي والةة  ت تمةةد نقةةي بلهةةان نعقةةي باإلإةةافل إو بلهةةةان النعةةل... أمةةا املوإةةونات ا ربةةع
فإهنا تد ل   نياد السم يات ال  ث ميٌن الو و  في ا إو يع  نعقةي والة  ث  (وا ياىل وا حٌا ، واإلماميل

 .5ت تمد إث نقي النعل وحدا ومن مث ف ي ظنيل ث يٌفل منٌلوها

 اقيةةةةات إو السةةةةم يات هادمةةةةةوهنةةةةا يبةةةةدو موقفةةةةان  ا و  مييةةةةي  ةةةةاو  ا مةةةةع بةةةة  اجملمةةةةونت  فةةةةريد ال ع
يسةةاوي اهلل بةةرمور امل ةةاد، ويعسةةم النةةا  إو مةة من  وكفةةار،  ليعيةةي الةةوي ت تمةةد نقيةة ، وهةةو  ةةواا سةةا  ال عقةةي ا

 ، ف و  تا  إو و ايا من اصار .و  ل النبو  إلوريل وث قوا  حليا  النا  بدون نبو ، وأن اإلنسان قا ل  نعالة 

ث  تةةا  إو  ا، قةةادرة ليسةةار كةةل أشةةٌا  الو ةةايل نقةةي اإلنسةةان، و  قةة  مسةةتعالة و  معابةل  لةةم يةةلف  ا
 نون  ارجي نظلي أو نمقي ويطع اإلنسان   جمل  التيور التاروي.

وإ ا كانة النبو  تتناو  ماإي اإلنسان نقي ا قل فإن موإوع امل اد قةد يٌةون هةو املوإةوع ا ساسةي 
تناو  موإوع ا  لويات إجابل نن س ا   مةا ا  ةد  ل نسةان ب ةد املةوتل   السم يات، فال يوجد دين إث وي

وهنةةا يبةةدو موقفةةان  ا و    ةةل اهلل هةةو الةةوي مييةةة وأن املةةوت حةةاد  بعطةةاىل اهلل وقةةدرا وواقةةع بف ةةل اهلل ولةةي  
 بف ل ا ملا  وحواد  اليلد أو اثاتياثت إخل..

املباشةةةل  متةةل ا مةةلا  وحةةواد  اليةةةلد  برسةةباب  ا ةةةو  معابةةل  لةةم، املوقةة  اليسةةاري   ةةةل املةةوت واق
واثاتياثت واحللول، وبت يري الواقع تعل أسبال املوت و يا اإلنسان، فالواقع ميٌن ت يريا إو واقع أفطةل واملةوت 
ميٌةةن اإلقةةال  مةةن نسةةبت  بالعطةةاىل نقةةي ا مةةلا ، ونفةةةل السةةال  الةةدا قي واصةةارجي، وتنظةةيم املةةلور لقتعقيةةل مةةةن 

   السري إخل.حواد
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ويةةريت موإةةوع السياسةةل، كةةع ل موإةةوع تعقيةةدي   نقةةم أ ةةو  الةةدين العةةدي، ويظ ةةل موقفةةان  ا و  
مةةةن أ ةةةول ، كالتوحيةةةد وال ةةةد ،  أ ةةةو  الةةةدين، وليسةةةة أ ةةةالة  ل قةةةم اموقةةة  اليمةةة  الةةةوي   ةةةل السياسةةةل مق عةةةة

 .متالة  " مد نبدا"كما قا  اإلما    ،و وليستل السياسل من املمارسل اليوميل لقم من ، فعد ل ن اهلل سا  ويس

، وأهنةةا هةةي اكحمععةةل   ةةو  الةةدين اث فلنةةة و  معابةةل  لةةم هنةةاك موقةة  ن ةةل   ةةل مةةن السياسةةل أ ةةالة 
وأن اهلل والفةة س  ةةنوان. وهةةو املوقةة  الةةوي   ةةل الفٌةةل السياسةةي يةةدور حةةو  بنةةاىل امل سسةةات الدسةةتوريل، وهةةو 

ث ميٌةن  خاا، فالزنماىل تلحل والف ول تبعي، وامل سسات قويةل ومتقةّلد موق  النظم التعدميل إد نباد  ا ش
 .6إفسادها، ووثىل احلاكم لقمبادئ والتزا  الدستور، وبالتا  فإن النظم التعدميل هي نظم دميعلاويل بيبي ت ا

ةةةةووةةةةتم الٌاتةةةةس   موقفةةةة  مةةةةن الةةةة ا  والتقديةةةةد قةةةةا الة   وأقةةةةو   إن اليمةةةة  ا  ث أريةةةةد أن أنيةةةةي مفتاحة
واليسار   الفٌل قد متقتة  ا شةانل  وامل تزلةل   تلا نةا العةدي، فا شةانل  هةم اليمة    الفٌةل الةديي، وامل تزلةل هةم 
اليسةةةار   الفٌةةةل الةةةديي، وبالتةةةا  تٌةةةون مرسةةةاتنا أننةةةا بتٌويننةةةا ا شةةة لي ميةةة ،   حةةة  أننةةةا بوإةةة نا اثجتمةةةاني 

وبالتا  يٌون ا تيارنا الفٌلي اري واق نا املادي، وهنا تظ ل إلور  إنةاد   وبد قنا اكحمدود وبررإنا الزرانيل يسار.
 .7اث تيار الفٌلي حب يتف  الفٌل مع الواقع

ل   الةة ا ، وهةةو كنايةةل نةةن حالةةل  ةةايل  مةةا بةة  أشةة ليل    ةةهةةوا اصال ةةل تبةة  موقةة  الٌاتةةس املتر
   ا، الوي كان أشة لية "ابن  قدون"دي وقع في  ال المل الفٌل، وانتزا    السياسل، واثجتماع، وهو موق  تعقي

   السياسل واثجتماع ونقم التاريس وامل اش )اثقتصاد(. االفٌل يدنو إو إبيا  الفقسفل، ودهلية 

س حسةن حنفةي أجوبةل هنا يةل، ف ةو تةكي  السبيل إو اصلو  من هوا احلالل اثنفصاميلل ث يعّد  الٌا
البينيةةةل نالحظ ةةةا ننةةةدا   كتابةةة     السياسةةةل، اةةةل  ال عةةةل شةةةلقي ا ةةةو . وهةةةوا احلالةةةل سةةةقفي   الفٌةةةل، تعةةةّدمي

  كنعيطةل لالستفةلاد. فيعةو  مةتالة   ()باسةم الفقسةفل دل م اتس تبرا حيةث ي ّسة   مقدمة ف ي دل م اتس تبرا 
نةةا )الفةةلد( مةةن اثسةةت لال هةةو الوجةة  امل ةةل واملعابةةل والنعةةي  مةةن اثستفةةلاد، فةةإ ا كةةان اثستفةةلاد هةةو ر يةةل ا 

 ال  امل ل )ال لل( فإن نقم اثست لال ي دط إو فم ال عد  التارويل املزدوجل ب  ا نةا وامل ةل، وا ةد  بة  
 .8ملكس النع  نند ا نا وملّكس ال ظمل نند امل ل"

 هل تعو  امل لفل، باكحمصقل نقي ملّكبات سيٌولوجيلل

 ( وال مللوما هي اليليعل الص ي ل   ال قم )امل لفل
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، نقةةةةةي أسةةةةةا  وجةةةةةودي،  ا ينيالوجيةةةةةل( والتارويةةةةةل لقةةةةة ااحلةةةةةل بلأينةةةةةا، هةةةةةو   اثسةةةةةت اد  التقاوزيةةةةةل )
 ومستعبقي؛   جدليل املاإي واحلاإل واملستعبل.

وهةةوا اثسةةت اد   ٌم ةةا حاجةةل ا مةةل إو الوحةةد ، والتعةةد ، وتركيةةد الةةوات والٌينونةةل، وث ينفصةةل   
كةان لوهنةا،   االديي، نن الن طل، نن التنويل، وهوا ا مل يتيقس جتاوز النظل  ا  ةوليل، أيةةهوا ال مقيل، اإل ال  

باجتاا فٌل جديد ديي ودنيوي، يع ن الديي بالدنيوي، باحلدا ل دون  وط من  ةد ات ا مةور ير ةو مةن الة ا  
واث تيةةار  ال قمةةاىل، إو مف ةةو  اإلراد ننا ةةل اإل ةةال كق ةةا، مةةن منيةة  الفالسةةفل، إو نقةةو  الوريةةل التقليبيةةل ننةةد 

نند امل تزلل، نقي مف و  اإلرجاىل )بتعةدي امل لفةل نقةي اإلميةان واإلميةان نقةي اإلسةال ، وإرجةاىل احلٌةم نقةي اإلنسةان 
إو اهلل ت ةةاو( إو التصةةوط ال عقةةي الةةداني إو تعةةدي الةةلو  نقةةي الةةن ، وامل ةة  نقةةي احلةةلط،   وحةةد  الوجةةود، 

اهس وا ديةةةان، إو النظليةةةات الٌونيةةةل احلديتةةةل   نقةةةو  اإلنسةةةان، مبنةةةر  نةةةن النزنةةةات التملكزيةةةل نقةةةي ووحةةةد  املةةةو
الةةوات، واثتبانيةةل، والتب يةةل   نالقةةل الةةوات بةةةامل ل، واإلنسةةان با مانةةل الوونيةةل واإلنسةةانيل،   مفةةلوع جديةةةد 

هيب، واليةةا في، والعةةومي، ومبنةةر  نةةن التمةةوهس ي يةةي املفةةلونيل  متنةةا ال لبيةةل واإلسةةالميل مب ةةز  نةةن التعوقةةع املةةو
 .الفي ي والسي، والب ث نن الفلقل الناجيل،   الفلد ما ب  الفلد

وهةةوا ا مةةل ث تطةةمن  إث فقسةةفل اث ةةتالط الةة  تعةةو  نقةةي الت دديةةل الفٌليةةل واللوحيةةل، ونقةةي انتبةةار 
لق ة  واحلعيعةل، واإلنسةان م يةار الوجةود والٌينونةل إلبسةتميل( م يةار االنعد سقيل فةود كةل سةقيل وامل لفةل ال قميةل )

   نالقت  مع اهلل والٌون والٌينونل. 

قةةا  اإل ةةال  الةةديي   ال ةةلل نقةةي ال وتسةةتانتيل، وال ةةود  إو اليبي ةةل، والنزنةةل اإلنسةةانيل )أ ةةالل  لعةةد
لونةد، واملبةادر  والليةاد  والتفسةري اإلنسان( وما مقت  من أ القيل جديد  تعو  نقي ال قم وال مل، وال عد وال  د وا

الوجةودي )الةزمي( ل القةل الالهةوت بالناسةوت، وكةم ةةن  اجةل إو ثهةوت  ليةل، أو "بلوتسةتانتيل" إسةالميل نةةل  
نالماهتةا   النمةةو   ال كةةي واملةاليزي واإليةةلا  اإل ةةالحي، ي يةد  متنةةا ال لبيةةل واإلسةالميل دورهةةا احلطةةاري لت ليةةل 

مةةن أجةةل إقامةةل مفةةلوع  –كمةةا يعةةو  نقةةي شةةلي     –نسةةانيل مةةن اثسةةت مار واثسةةتتمار واثسةةت مار اإلنسةةان واإل
 .و  نقي  مفلونيتنا   هوا ال ايتع

 


