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  ياإلنسانعند فويرباخ الدين 
 ييمان القلبمن حرفية النص إلى اإل

 د. أحمد عبد الحليم عطيه
أمحد عبد احلليم عطية، فيورباخ، الدين، اإلنسان، الطبيعة، اخلوف، الرجاء، هيجل، الكلمات المفتاحية: 

 الشعور بالتبعية.

 فويرباخ والدين د:ـتمهي
فيلستتتوف ويؤكتتتد  .والالهتتتوك أكوتتتر متتتن االبيتتتة معا تتتريأل ،بالتتتدينلستتت تأل ارنوربولوجيتتتة يف ف اكبتتت     ااهتمام تتت "فويربتتتاخ"هتتتتم ا

  هي: من الدين "فويرباخ"قضايا ثالث هامة خبصوص موقف  "K.Barthكارل بارث "الالهوك املعا ر 
كمتا أكتد هتو . و "فويربتاخ"قد شغل ن ستأل ششتةلة الالهتوك مولمتا فعتل  ؛من ال الس ة احملدثني اأنأل ال يوجد واحد    – 1

 أنأل ىف كل كتاباتأل يهدف إىل ااية واحدة وموضوع واحد هو الدين والالهوك وكل ما يتعلق هبما. ؛ن سأل
وتضتعأل جنيتل وهتاا يتضتم متن كتاباتتأل عتن اإل .أل ىف مرتبة أعلى متن معمتم ال الست ة احملتدثنيعن اهتماماتأل الدينية تضإ – 2

 . "مارتن لوثر"وبص ة خا ة عن  ،رعاة الةنيسةضمن 
. فهتتتو ضتتتمن ال لتتتة "فويربتتتاخ"كمتتتا تعمتتتق   وبتتتن ل ال اعليتتتة ،للتتتدين لوضتتتحل احلتتتايابمل يتعمتتتق فيلستتتوف متتتن فالستتت ة عصتتتر   – 3

 .1الاين حتدثوا وكتبوا عن الدين والالهوك بأسلوب راق"
وذلتتت  نوربولوجيتتتا ال لستتت ية قتتتد أمةنتتتأل أن يؤكتتتد أن فلستتت تأل كلهتتتا فلستتت ة  يتتتن، ارنستتتان و اإلفيلستتتوف  "فويربتتتاخ"إن 

ت ايشتن انت تا    "فويربتاخ"فتنن  ؛، ومن وجهتة النمتر ذا تااالهتمام باملص  اإلنساين باملعىن العام لةلمة " ين" والىت تعين  ا ائم 
فلتتم ينشتتغل أحتتد متتن  .ضتتالل الالهتتوك بتتاملعىن احملتتد  والتتدقيق للةلمتتة للع يتتدة، والتتان يعتتين علتتى متتا عتتد  ضتتالال   اومركتت   
الهتتوك أكوتتر ل"كتتان ىف مناقشتتتأل ل ":Vogelفوجتتل " تتة هبتتا  ال ضتتية مولتتأل. وهتتو كمتتا ي تتول بدرجتتة مةو تتة و قي ألمعا تتري

 .2الهوتية من العديد من الالهوتني أن سهم"
. اميوتتل  تتلا كتاباتتتأل  عي تت اجوهري تت ا، هتتو التتدين التتان يمهتتر  تتور  يارساستت "فويربتتاخ"ويرجتتحل ذلتت  إىل أن اهتمتتام 

"أن كتتل كتابتتاتى  تتدف إىل  راستتة التتدين والالهتتوك ومتتا يتصتتل هبمتتا" ويضتتيف  :جــو ر الــديني تتول ىف أوىل  اضتتراتأل ىف 
أن أن  املناطق اململمة للتدين شصتابيم الع تل حتىت ميةتن ل نستان أن ال ي تحل ضت ية  يءوقبل كل ش ا ائم   يشغل"ل د كل 
التدين وإلغائتأل وإ تا الو تول  إىل  تويهتدف ال فهتو  3"يا ية الىت تست يد من اموض الدين لت هتر انتنل البشتر علل ون امل

                                                 

1 K. Barth, The Introduction to the Essence of Chrisianty, p.x. 

  .75و 74 ان، العد مجلة الفكر العربي المعاصر، "الدين عند فويرباخجوهر " أمحد عبد احلليم عطية، 2
 

3 Feuerbach, Lectures on the Essence of Religion, page 5. 
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 هلا.  ا ور  وأن جتعلأل أن ال لس ة جيا أن تدخل حم ة الدين  يعت د إىل حالة الةمال حيث  – "اجنل "كما ي ول   –بأل 
عتن  ا.. ومن هنا فلتيل لنتا أن نتوقتحل أن تتنتازل ال لست ة يوم ت.باعتبار  وظ يأل أبدية للروح اإلنساىن افالدين مازال قائم  

ا بتتتتني متتتتحبتتتتث املشتتتتةالك ارساستتتتية" الدينيتتتتة وحلهتتتتا. تلتتتت  املشتتتتةالك التتتتىت يطالتتتتا الالهتتتتوك باحتةارهتتتتا وك ح هتتتتا ىف
ت "بر يتائيف" راتم متا ىف هتتاا االعت تا  متن ارابتتة  –إىل االعت تتا   "فيبر يتائ"مصتدر  يتتىن. ومييتل  افللي متاك ال لستت ية  ائم 
ىف جوهرهتتا متتن فلستت ة العصتتر الوستتي  بستتبا  أشتتد مستتي ية   ؛وال لستت ة ارملانيتتة خا تتة   إىل أن ال لستت ة احلديوتتة عامتتة   –

ة ت ة هتتا، وذلتت  رن فلستت ة العصتتر الوستتي  كانتتي متتا تتت ال قريبتتة العهتتد بال لستت اك اليونانيتتة: عتتموضتتوعا ا الرئيستتية وطبي
 .4الوسي " ارفالطونية واررسطية ىف مبا ئ ت ة ها ومل تةن املسي ية قد استطاعي بال عل أن تتغلغل ىف فةر العصر

بالتدين منتتا البدايتتة حيتتث كتان يتتدرل التتدين والالهتتوك اللتاان كانتتا طري تتا  إىل ال لستت ة.  "فويربتتاخ"وميةتن تتبتتحل اهتمامتتاك 
 تتتول: "بتتتالرام متتتن التتتاي ي "Chernoكرنتتتو "وميةتتتن قبتتتول بييتتت   بتتتني التتتدين والالهتتتوك وت بلتتتأل لتتت ول ورفضتتتأل للوتتتاىن كمتتتا بتتتني 

لالهتتوك وكونتتأل شتتر بأنتتأل خطتتر علتتى الت تتتم البشتترن والرفاهيتتة اإلنستتانية، فننتتأل أشتتار إىل تعتتاطف ملتتا يتضتتمنأل ا "فويربتتاخ"معارضتتة 
 .5مل وظ لوجهة النمر الدينية، وجوهر املسي ية أوضم  ليل على ذل "

هتتتتتتتتتت.ح.بولل "و "K.Doub واب "علتتتتتتتتتى يتتتتتتتتتد  اىف هيتتتتتتتتتدل   متتلمتتتتتتتتتا   1823ام عتتتتتتتتت تأل راستتتتتتتتت "فويربتتتتتتتتتاخ"ل تتتتتتتتتد بتتتتتتتتتدأ 
H.G.Paulus"  عتتن تتتاريك الةنيستتة وحتتاول ع لنتتة الالهتتوك، إال أنتتأل مل يهتتتم هبتتا  احملاضتتراك ارختت ة ون تتدها التتان حاضتتر

 عتتتن الع ائتتتد، ف تتتد كتتتان  تتتوال  التتتان كتتتان  اضتتتر  " واب"باعتبارهتتتا س ستتتطة وتوقتتتف عتتتن حضتتتورها. والتتتان أثتتتر فيتتتأل أكوتتتر هتتتو 
لتتتتأل للتتتتاهاب إىل بتتتترلني راتتتتم الصتتتتعوباك الةبتتتت ة،  احتتتتاف    " واب"بتتتترلني، وكتتتتان  ييوبالهتتتتوت "هيجلت"بتتتت امتتتتتأثر   يالهتتتتوك التتتتتأمللل

 .Marheinek"6مارهن  "و "شل ماخر"و اضراك  "هيجل"لالست ا ة من علم 
تــالم ت متتل لتتأل عتمهتتر ىف أول الهتماماتتتأل الدينيتتة التتىت الزمتتتأل طتتوال حياتتتأل ال ةريتتة التتىت  اوكانتتي كتاباتتتأل كلهتتا تأكيتتد  

وخلتتتق لتتتأل شتتتهرة ستتتيضة وجعتتتل التتتبع   يمنصتتتا أكتتتا مي ي حرمانتتتأل متتتن أوهتتتو العمتتتل التتتان تستتتبا ىف حـــول المـــوت وال لـــود
 يعت دون خطأ بأنأل ضد الدين. 

وهتاا  ."يهتو ستر قح ي تةل الويولتوج ينوربولتوجيتتلص  ىف "أن ار "فويربتاخ"للتدين عنتد  يوارو   ين ال هتم ارساستإ
مضتمون ختاص ىف  ألفالتدين لت" ؛"بتاخفوير "عنتد  Universal axionالبديهيتة الةليتة  "لوفيتي"مضمون ما يطلتق عليتأل 

ارول واتتت  املباشتتتر  يفالتتتدين هتتتو التتتوع ؛ذاتتتتأل. فمعرفتتتة اع هتتتى معرفتتتة اإلنستتتان بااتتتتأل، هتتتى املعرفتتتة التتتىت مل تتتتحل ذا تتتا بعتتتد
ل نسان، أن الوستيلة التىت يتصتاها اإلنستان ىف الب تث عتن ن ستأل،  تول اإلنستان جتوهر  ىف البدايتة إىل ن طتة خارجتة عنتأل 

هتاا  ، ستلو  اإلنستان جتتا  جتوهر  يهت –أو علتى ارقتل املستي ية  –التدين ن إوتر علتى هتاا انتوهر  اختل ذاتتأل، قبل أن يع

                                                 

4 Berdyaeve, Russian Revolution, pages 11 and 12. 

5  Cf. Cherno, Feurbach's "Man is what he eat's, A Rectification, page 
12. 

6  K. Loweth, p. 69, Wartofsky, p. xvii. 
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، أو بعبتارة أخترن ن انتوهر اخختر هتاا أ تا هتو انتوهر اإلنستاينإ .7السلو  يبدو وكأنتأل موجتأل  توب جتوهر خختر خارجتأل"
ينمتر إليتأل بالتبجيتل كجتوهر  يالتا ؛ياملتا  و  اإلنستاينمن صتل عتن الوجت يعتن حتدو   ال ر يتة، أ جوهر اإلنستان من صتال  

ن إ تت اك جتتوهر اإلنستتان ىف أقصتتى  رجتتاك كماهلتتا.  يهتت ي يتت  متتن يتترا ، ومتتن   فتتنن كتتل  تت اك انتتوهر اإلهلتت يفتتر 
التتتن  التتتان  "هيجتتتل"أحتتتد أعمتتتال  هتتتى ن ستتتها التتتروح املدركتتتة، لتتتاا فنننتتتا ن تتترأ يف ؛التتتروح اإلهليتتتة نتتتدركها أو نعت تتتد فيهتتتا

 . "لوفيي"شهد بأل يست
التتىت تعتت  عتتن  ؛"إن تطتتور التتدين يرجتتحل إىل أن اإلنستتان ينةتتر علتتى اع متتا يهبتتأل لن ستتأل وهتتاا يتضتتم ىف ال وتستتتانتية

التتتىت مل تعتتتد  تتتتم شاهيتتتة اع  ؛"املستتتيم" هتتتو وحتتتد  إلتتتأل ال وتستتتتانتية يل أأنستتتنة اع، أن اع اإلنستتتان أو قاإللتتتأل اإلنستتتاين
 تم شاهية اع بالنسبة ل نستان، وهلتاا الستبا فننتأل لتيل لتديها الرابتة املوجتو ة ىف الةاثوليةيتة، كمتا أن  بالنسبة لااتأل وإ ا

. وعلتتى ذلتت  فننتتأل ميةتتن لنتتا أن نبتتدأ ببيتتان  8"اإنستتاني   اومل تعتتد مستتي ية قتتد أ تتب ي  ين تت اال وتستتتانتية التتىت مل تعتتد الهوت تت
 ، إال أنتأل متن ارفضتل إل تاء الضتوء أوال  جـو ر المسـيحيةدين كمتا ظهتر ىف ن التدين وتطورهتا وتعري تأل للتعتكتاباك فويرباخ 

والتتتىت رشتتتا  ؛ىف ان ستتتام اهليجليتتتة أو ىف اختتتتالف كتابتتتاك اهليجليتتتني الشتتتباب اعلتتتى فلستتت ة التتتدين اهليجليتتتة التتتىت كانتتتي ستتتبب  
  .للدين ينوربولوجتساعدنا ىف فهم الت س  ار

  : الجذور الهيجلية للدين اإلنسانىأوًل 
 .بالطبيعتتة واملاهيتة انوهريتة ل نستتان ييعتتد قمتة التوع ؛"فويربتاخ"والتتان ميوتل امل صتد متتن فلست ة  ؛إن التدين شعنتا  اإلنستاين

التان  ؛املبةترة. ومتن الطبيعتى أن نعترض هنتا للتدين "هيجتل"والدين هباا املعىن ميةتن أن نلتتمل جتاور  ىف بعت  شتاراك 
املصتل تة للتدين وطبيعتتأل ومصتدر . ومتن   املصتل تة وتطورهتا، وكتال  التعري تاك  "اخفويرب"ميول جوهر اإلنسان، ونبني خراء 

والتعترف بالتتاىل علتى متا قدمتأل، وىف ن تل  "فويربتاخ"يتيم لنتا التو تل بدقتة إىل مصتدر جهتو   "هيجل"فنن البدء بشاراك 
ل أهتتم عنصتتر يهمتتني علتتى  تمعاتنتتا متتن حياتنتتا بتت اأساستتي   ن التتدين التتان ال ميوتتل ف تت  جتت اء  عتتالوقتتي ميةننتتا متتن احلتتديث 

من موق نا الان يتلص  ىف ختوفنا من الب ث ىف الدين، أو الان يمهتر علتى لستان ال لتة التىت يستمم  العربية. وذل  بدال  
 تتورة ع ائتتد ق و اطي يتتةل أو ت ستت اك لغويتتة  تةرهتتا متتن يتتدعون أكتتم وحتتدهم أهتتل لتتال . وهةتتاا  هلتتا بالب تتث فيتتأل يف
ومتتن هنتتا   –وكتتأن احلتتديث عتتن التتدين هتتو التتتدين  –فيتتأل  ي ون تعمتتق ملاهيتتتأل، عشتتنا علتتى املستتتون الل متتعشتتنا متتحل التتدين 

 كاني أمهية الب ث عن ح ي ة أو ماهية الدين عند فويرباخ ىف ها  الدراسة. 
 : "ال جيتتا أن ي تصتتر التتدين علتتى الع ائتتد انامتتدة، وال جيتتوز تعلمتتأل متتن الةتتتا، وال جيتتا أن"هيجتتل"وكمتتا ي تتول 
ىف عا اتتتتتأل وت اليتتتتد  وأعمالتتتتأل  يبتتتتل بتتتتارحرن أن يةتتتتون قتتتتوة حيتتتتة ت  هتتتتر ىف احليتتتتاة الواقعيتتتتة للشتتتتعا، أ ايةتتتتون الهوتي تتتت

وعليتأل أن ميجتد ال ترح واحليتاة اررضتية،  ،اإنستاني   اف   باخخرةل بل  نيوي ت اقمتعل    اال يةون الدين خخروي  أواحت االتأل، جيا 

                                                 

7 K. Loweth, p. 333. 

8 Ibid., p. 333. 
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 .9خرن"ال ارمل والعااب وج يم احلياة ار
 Thodogyوهتتتو الالهتتتوك  يبتتتني نتتتوعني متتتن التتتدين: التتتدين املوضتتتوع "هيجتتتل"بييتتت  وتنطلتتتق هتتتا  النمتتترة متتتن 

، التتتان  تتار حيتتتاة  ينيتتة، وإذا كتتتان الالهتتوك  تتتر  "حتتترف يوهتتو انانتتتا احلتت متتن احل تتتائق والتتدين التتتااي اباعتبتتار  نستتت   
رنتأل يتعلتق "بال لتا"  ؛ستم "التدين"إأن يطلتق عليتأل  هو ما يست ق ف ت  فنن الدين الااي ein tates kopitalميي" 

عن التدين فهتو ي صتد ذلت  انانتا  "هيجل". وعندما يت دث 10ويتصل بالعواطف واملشاعر ويت ول إىل أفعال وأعمال"
 هتاا  الشتباب قتد وجتدوا ىفنيىف ت ست   التدين، بتل أن اهليجليت "فويربتاخ". وهاا امل هوم يعد البداية الىت أنطلتق منهتا الااي

مل ي علتتوا  "هيجتتل"والواقتتحل أن تالميتتا  11اال هتتم "أجنيتتل تأليتتأل اإلنستتان" بجيتتد رابتتتهم ال اوستتتية ىف أن يصتتبم اإلنستتان إهل تت
تنتتاول أمهيتتة ىف شتتاراتأل املبةتترة إىل أقصتتى نتائجتتأل ومتتن هنتتا  "هيجتتل"التتان  تتااأل  ؛االستتا ا  مجنتتاستتون أن  فعتتوا ب   اشتتيض  

 فلس ة الدين اهليجلية. 
مغتتتامرة  تتتعبة يضتتتاعف متتتن  تتتعوبتها عتتتدم االت تتتاق حتتتول معناهتتتا،  "هيجتتتل"اخلتتتوض ىف فلستتت ة التتتدين عنتتتد  إال أن

ي تتتدم لنتتتا نمتتترة " تتتوفية" وأن  "هيجتتتل"أن  "Mureميتتتور "واختتتتالف الشتتتراح حتتتول حتديتتتد م هتتتوم التتتدين. وبينمتتتا يتتترن 
يةهتتتتارك "إومستتتتا  "بومهتتتتأل"ن: الوحتتتتدة التتتتىت نتتتتا ن هبتتتتا كتتتتل متتتت يوهتتتت ،املشتتتتةلة التتتتىت تواجهتتتتأل هتتتتى مشتتتتةلة اإلنستتتتان واع

Echart"يراىن هبا اع هى العني التىت خرا  هبتا، وأن عينينتا واحتدة، وإذا مل يوجتد اع فتأنىن ستوف اليت الان قال: "العني  ؛
يتتترف   "Hyppoliteجتتتان هيبوليتتتي "وم ابتتتل هتتتاا الت ستتت اك فتتتنن  .."ال أوجتتتد، وإذا مل أوجتتتد فتتتنن اع لتتتن يوجتتتد..

ال يتجلتتى ىف ارفتترا  بتتل ىف الشتتعوب، ويتترن أنتتأل ال ي تتدم لنتتا كتتال  نمريتتة  يرن التتروح الةلتت ؛ا تتوفي   "هيجتتل"ال تتول أن 
 ي"جتارو "و "كوجيتف"وعلى العةتل متن ذلت  فنننتا جنتد  اأيض   "Fnidly فندي"نوربولوجية الهوتية. وهاا ما ي ول بأل أ

 ي"جتارو "ي تول  12هتو اإلنستان ن ستأل "هيجتل"عنتد  ينلل ةتر التدي يخيل  إىل أن املوضتوع احل ي ت اإنساني   ي دمان تأويال  
ختار   اال ميةتن أن يةتون متعالي ت وجهتة نمتر التروح التااين اع متن "إ :le pensee de Hegel فكـر  يجـ كتابتأل   يف
يةتتون ن إال ىف الةتتائن. كتتال  ال ميةتتن أ اأنتتأل ال ميةتتن أن يةتتون متعالي تت ؛إال فيتتأل اولتتيل حي تت ا، أنتتأل لتتيل موجتتو   اإلنستتاين يالتتوع

املعرفتتة التتىت تت تتدم هتتي اإلنستتان ومعرفتة البشتتر ع،  لن ستتأل يف يوعتت ين معرفتة ن ستتأل هتتوإمتميتت  عتتن اررواح،  ياع تعتاىل كتتروح كلتت
 .13إىل معرفة اإلنسان لن سأل ىف اع" و وال  

 يملوضتتوععتتن التتروح ا "هيجتتل"قتتراءة ال صتتول التتىت خصصتتها  إال أن   ،الشتتديد بتتني وجهتتاك النمتتر هتتا وراتتم التبتتاين 

                                                 

حيث يعرض لشار  توبنجن املوض ة ملوقف هيجل املبةر من الدين، ن ال  .سيرة مصطلح الغتراب ، مو  رجا  9
 عن ارعمال الةاملة هليجل.

 .120و 119  تان صال املصدر ن سأل، 10
 .22  ة صال كارل ماركس،  ،يجارودروجيه جور  طرابيشي،  11
 .نظرات حول اإلنسان ،جارو ي روجيأل 12
 .149  ة صال ،فكر  يج  ،جارو يروجيأل  13
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تؤكتتتد  1796-1794 شـــذرة تـــوبنجنوالتتتروح املغتتتاب عتتتن ذاتتتتأل ىف ال ينومينولوجيتتتا، بتتتل والةتابتتتاك الالهوتيتتتة املبةتتترة: 
 للدين. "هيجل"ىف فهم  اإلنساين ارسال الااي

أعلتتى  تتورة متتن  تتور التتوعى بالتتااك. ويعتتد التتدين متتن عوامتتل تأ تتيل اإلنستتان وتوبيتتتأل علتتى  "هيجتتل"فالتتدين عنتتد 
، وحتتتول التتدين إىل الهتتوك جامتتد يعتتىن حتتتول بصتتر "هيجتتل"عنتتد  يحتترن التتدين "م تتر  ال لتتا" رمتت  كتتل متتا هتتو  ؛اررض

. ل تتد 14متتن عوامتتل ااتتااب اإلنستتان وشتت ائأل حبيتتث يصتتبم عتتامال   ،امل "املتتاوراء"عتتاإلنستتان متتن اررض إىل الستتماء حيتتث 
حيتتث ي تتول: "أمتتا كتتل متتا هتتو  يتتل  1794م عتتا "هيجتتل"ظهتتر هتتاا االاتتااب بشتتةل واضتتم ىف  تت  تني ب يتتتا  تتا كتبتتأل 

وستتام ىف الطبيعتتة البشتترية ف تتد قتتام هتتؤالء املستتي يون ال جوازيتتون الضتتع اء بن لتتأل بأن ستتهم ختتار  أن ستتهم علتتى ذلتت  ال تتر  
ومل يستتب وا رن ستهم ستون كتل متا هتو ح ت  و نتو فتيهم، ومتا قتد انت عتأل  in das fremde indiudumالغريتا 

تنتمتتتى إلينتتتا".  Elgentumوأستتت طو  علتتتى شتتتص  املستتتيم، بتتتدأنا ن هتتتم أنتتتأل عملنتتتا وملةيتنتتتا  املستتتي يون متتتن أن ستتتهم
أن قهتتر هتتاا النتوع متتن االاتتااب لتن يتتتم إال باستتتعا ة اإلنستان لصتت اتأل وعلتتى  "هيجتل"وعلتى ذلتت  فمتن الطبيعتتى أن يتترن 

 يضتتطلحل شهمتتة  تتحل الةنتتوز التتيت  أنيلنتتا إالجاخلصتتوص احلريتتة وامتتتال  ن ستتأل متتن جديتتد ولتتال  قتتال فيمتتا بعتتد "متتا علتتى 
 .15بعورها أسالفنا حلساب السماء"

وأقتتام ن تتد  التتان كتتان ينمتتر إليتتأل علتتى أنتتأل "خطتتأ" وقتتحل فيتتأل اإلنستتان، .للتتدين يالن تتد الع لتتجتتتاوز ال هتتم اهليجلتتي هتتاا 
. "فويربتتتاخ"، تضتتتمن أ تتل الوتتتورة التتىت شتتتنها فيمتتا بعتتتد ابام تت يجديتتتد كتتل انتتتدة وثتتتور  يتتتارخيي التتدين علتتتى أستتال وجتتتو 

أذن النمتر إىل التدين علتى أستتال  يلتى أنتأل "ااتااب" فتال ينبغتعوإ تا يمهتتر   ابستيط   فالتدين هنتا ال يبتدو كمتا لتو كتان خطتأ  
ولتتتال  فتتتنن  ؛عتتتن شتتت اء اإلنستتتان وبؤستتتأل وب قتتتأل اأنتتتأل "مع تتتول" أو "ال مع تتتول" بتتتل جيتتتا أن ي هتتتم وين تتتد بو تتت أل تعبتتت   

تتيهيتتا باإلنستتان أن يستتا  "كنتتوز  "هيجتتل" لتتأل. قتتال  اخالص تت ا " التتىت ااابتتي عنتتأل حلستتاب الستتماء، يستتا ها بو تت ها ملة 
علتتتى  اهبطتتتي الستتتماء إىل اررض وتبعوتتترك كنوزهتتتا كمتتتا لتتتو كانتتتي أحجتتتار   ʻهيجتتتلʼتلميتتتا  ʻفويربتتتاخʼ: "ب ضتتتل "جنلتتت "إ

 .16الطريق، وما عليأل إال أن  اول الت اطها و عها"
استتتبعد فيتتأل املعجتت اك  اعلمي تت ان تنتتاول فيتتأل ستت ة املستتيم تنتتاوال  التت ؛حيــاة المســيح "هيجتتل"ألتتف  1795وىف عتتام 

إليتتأل هيجتتل متتن أن  ستتيم. والتتان يهمنتتا هنتتا هتتو متتا ذهتتامتتن امل يأنتتأل استتتبعد انانتتا اإلهلتت يأ ،التتىت رو تتا ارناجيتتل عنتتأل
ن تتل الصتت اك  أي اب،ا اتتوهنتتا يتموتتل الشتت اء واال .أتبتتاع املستتيم قتتد حولتتوا  عوتتتأل متتن اإلميتتان بالع تتل إىل اإلميتتان باملستتيم

 ةوإذا كتان ىف شتار  17هلتوا ستيدهم املستيم وحولتو  إىل شترال للصتالص"أالسامية ىف اإلنسان إىل فر  خختر هتو املستيم، ل تد 
نترن أن املوجتو  اخختر التان  1796فنننتا ىف شتارة  ؛ة اإلنستانية إىل املستيمعتقد مت ن ل كل ما هو ستام ىف الطبي 1794

                                                 

 .سيرة مصطلح الغتراب ، مو  رجا 14
 املصدر ن سأل. 15
 املصدر ن سأل. 16

 املصدر ن سأل. 17
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 من املسيم.  أ بم هو اع بدال  ين ل إليأل اإلنسان   اتأل 
وىف حتتني أرا   –خا تتة فيمتتا يتعلتتق بالتتدين  - ،"فويربتتاخ"و "هيجتتل"وقتتد حتتاول عديتتد متتن البتتاحوني الت ريتتا بتتني 

نوربولوجيتتا التتدين ر اامتتتدا    "فويربتتاخ"فيمتتا بعتتد، ف تتد جعتتل خختترون متتن  "فويربتتاخ"بعبتتاراك قاهلتتا  "هيجتتل"التتبع  انطتتاق 
ا "مبين تت يعتتن التتروح املوضتتوع "زكريتتا إبتتراهيم"يت تتدث  "هيجتتل"عتتن  ألال صتتل اخلتتامل متتن كتابتت ي تت. ف"هيجتتل"عنتتد  التتااي

ف تني ي تول ارول: أن التدين  ؛جـو ر المسـيحية يف "فويربتاخ"وبتني متا كتبتأل  الـدين نقـد يف "هيجتل"التشابأل بني نصتوص 
التان حتصتلأل  يانتة املستي ية ليستي إال التوع"أن الدي :جند اخختر ي تول ،هو أعلى  ورة من  ور التعب  عن الوعى الااي

نتتتائم" م ابتتتل فلستتت ة التنتتتوير  يأن اإلميتتتان التتتديىن "وعتتت "هيجتتتل"وحتتتني ي تتترر  ،ام"عتتتالبشتتترية ذا تتتا متتتن حيتتتث هتتتى جتتتنل 
ىف كتابتتتاك  "هيجتتتل"وقتتتول  ."أن التتتدين هتتتو حلتتتم الع تتتل البشتتترن" ":فويربتتتاخ"" ت ابلنتتتا عبتتتارة ا"مستتتتي م   اباعتبارهتتتا وعي تتت
ليستتي إال متترخة تعةتتل لنتتا الطبيعتتة البشتترية ال تةتتا  ختتلتتف عتتن الطبيعتتة اإلهليتتة، وأن فةتترة اإلنستتان عتتن اع  الشتتباب: "أن

ل نستان باعتبتار   "فويربتاخ"ع متن تصتور  "هيجتل"ال لست ة ي ربتون تصتور  خي، كل هاا جيعل بعت  متؤر "فةرتأل عن ن سأل
 .18للدين امرك   

أقتتام  "هيجتتل"ستت اك عديتتدة، إال أننتتا متتحل ذلتت  ال نستتتطيحل ال تتول أن متتن ت  اوبتتالرام متتن أن متتا ستتبق يعتتد ت ستت   
. فامليتافي ي تتا اهليجليتتة قتتد ب يتتي "فويربتتاخ" ةعلتتى طري تت يواملتنتتاه يبتتني "اع" و"اإلنستتان" أو بتتني الالمتنتتاه امطل  تت اتوحيتتد  

لتتتى أكتتتا املشتتتةلة ارساستتتية ىف ينمتتتر إىل " تتتلة اع باإلنستتتان" ع "هيجتتتل"نوربولوجيتتتا ال لستتت ية، ف تتتى حتتتني ظتتتل مغتتتايرة ل 
 ، اولتتة أخترن ت تتوم علتتى ر  التروح املطلتتق ن ستأل إىل التتروح البشترن  ون اهتمتتام باستتتب اء "فويربتاخ"فأننتتا جنتد لتتدن  ؛التدين
 ؛عنتتأل "فويربتتاخ"عتتن اع قتتد ب يتتي مغتتايرة ل ةتترة  "هيجتتل"أن فةتترة  يأ ؛نصتتر الالكائيتتة باعتبارهتتا ح ي تتة روحيتتة مطل تتةع

 ،اجتماعيتة ةنوربولوجيتأنمرتأل للدين ظلي نمرة موالية تستند إىل ميتافي ي ا نمريتة، ال نمريتة ما يتة ترتةت  علتى  وأن اخصو   
"أن  ":فويربتتاخ"قتتول  اة البشتترية ال تةتتا  ختتلتتف عتتن الطبيعتتة اإلهليتتة ال يستتاون مطل  تتعتتومتتن هنتتا فتتنن قتتول هيجتتل بتتأن الطبي

نوربولوجيتتا أال ي تتدم  "هيجتل". ومتتن هنتا فتتنن 19"ال عتن ن ستتألإ يت تتدث اإلنستان حتتني يت تدث عتتن اع فننتتأل ىف احل ي تة ال
 يرنتتأل يعت تتد أنتتأل إذا كتتان اع يتجلتتى لااتتتأل ىف تتتاريك اإلنستتانية فتتنن اإلنستتان ال يتتؤثر ىف هتتاا التجلتت ؛"فويربتتاخ"الهوتيتتة موتتل 

 . يهاا الوع ويف
 يالتتي مبنيتتة علتتى الالهتتوك ف لستت تأل الدينيتتة هتترن فلستت تأل متا ز  ؛إىل العهتتد ال تتدا ىف ال لستت ةينتمتتي متا زال هيجتتل 
املستي ية وعلينتتا  يخت ة إلزالتة الغمتوض عتن الصتراع بتتني املستي ية والوثنيتة، ل تد اخ  تي اهليجليتة ىف ن تاحملاولتة العممتى ار

فتتتنن ذلتتت  يمهتتتر  ؛للمستتتي ية ليةتتتون ذلتتت  بدايتتتة عصتتتر جديتتتد يأن نةمتتتل هتتتاا اإلنةتتتار التتتواع –كمتتتا ي تتتول فويربتتتاخ   –
يعتمتد علتى حالتة اإلنستان  ي. أن ال ةتر ال لست 20ىف ذا تا" اتعتد  ين ت –ال بي للمسي ية بصلة بتل  –إىل فلس ة  احلاجة

                                                 

 .356  ة صال،  يج  أو المثالية المطلقةزكريا إبراهيم،  18
 .342املصدر ن سأل، الص  ة  19

20 The necessity of a Reform of phil., p. 147. 



 

- 17 - 

وعلتتتى ظتتتروف عاملتتتأل، وعلتتتى التأويتتتل ال لستتت ى هلتتتا  احلالتتتة وميةتتتن لةليهمتتتا أنتتتأل يبتعتتتد عتتتن اهليجليتتتة. لةتتتن إذا ابتعتتتدنا عتتتن 
يستتطيحل أن يتمست  حبريتتأل الدنيويتة كمتا ظهتر ذلت  عنتد  يةتر ال لست فتنن ال  ؛وعن العامل ال وتستتانىت "هيجل"بورجوازية 

 .21"فويرباخ"وعند  ياليسار اهليجل
ف ت  ىف بيتان وتأكيتد طبيعتة  يوالت ست  االنوربولتوجى لتأل لتن ية ت "فويرباخ"وعلى ذل  فنن عرض م هوم الدين عند 

 . "فرويد"و "نتشأل"و "ك جور "وامل ةرين مول:  على هاا امل هوم عند ا   من ال الس ة االضوء أيض   ياإلنسان بل يل 

 : مراح  تفكير فويرباخ فى الديناثانيً 
ى عأكوتر  تا نست التديين "فويربتاخ"حناول ىف ها  ال  رة ر د وحتديد أهم امل اهيم الىت ظهرك ىف خمتلتف مراحتل تطتور فةتر 

متتال ن  " ؛ع  قتتد حتتاول حتديتتد هتتا  املراحتتل ىف متترحلتني. وإذا كتتان التتباالدينيتتة وترتيبهتتا تارخيي تت "فويربتتاخ"إىل بيتتان كتابتتاك 
ربتتتحل مراحتتتل متتاليتتتة تعتتت  عتتتن فهتتتم أفأننتتتا ميةتتتن أن نلمتتتم أربعتتتة م تتتاهيم أساستتتية للتتتدين بوتتتل  "،M.Chenhoكرتتتتو 

 . ملاهية الدين اإلنساين "فويرباخ"
جــو ر تبعتتأل بتتتأاملستتي ية، للتتدين ىف نطتتاق الديانتتة  احيتتث قتتدم تصتتور   جــو ر المســيحية ل يفوقتتد بوتتل م هومتتأل ارو  
محاضـرات فـى جـو ر و الـدينجـو ر  ألوكتابيت جـو ر المسـيحيةالان يعد مرحلة انت اليتة بتني  ؛اإليمان عند مارتن لوثر

للمصـادر القديمـة الك سـيكية  اأنسـاب اإللهـة تبًعـ Theogonyبينما املرحلة الرابعة وارخ ة جندها ىف كتابتأل  الدين
ما يغ ل عنأل الشراح عند احلتديث عتن "التدين عنتد فويربتاخ". وميةتن بيتان هتا  املراحتل متن  او   الان ك العربية والمسيحية

 ت ة   الديىن كما يلى: 
  سيحيةما ية المالمرحلة األولى: 

ومتتتن  يتتت اك انتتتنل  ،اع علتتتى أنتتتأل نتيجتتتة لتجريتتتد اإلنستتتان متتتن  تتتاك البشتتترية خا تتتة   "فويربتتتاخ"ىف هتتتا  املرحلتتتة تصتتتور 
حت يتتق متتولهم العليتتتا و تت اك الةمتتتال  –كمتتا ي تتتول   –لعهتتا كينونتتة ح ي يتتتة. ف تتد حتتتاول البشتتر جب، وذلتتت  البشتترن كةتتل
لعدم حت  ها قكاملةل ىف كائناك بشرية  تد ة، ورابتة ىف جتستيد هتا  املوتل خلتق البشتر اع متناستني أن هتا   اقفيهمل ونمر  

بعيدة عن البشتر كتأفرا  وات  مت   تة فتيهم، إال أكتا مت   تة ن كاني إالص اك واملول قالىت تةون  ورة اع عند البشرل و 
 كةل وليسي ىف كائن من صل وبعيد عن البشر أن سهم.   يىف اننل البشر 

عنتتتد  وفيتتتأل عتتترض فةتتترة "املتتترخة" وهتتتى تعتتتين تـــالم ت حـــول المـــوت وال لـــودأول إبداعاتتتتأل  ويمهتتتر هتتتاا التصتتتور يف
 تت اك النتتوع البشتترن. ي تتول: "حتتىت لتتو مل تةتتن عنتتد  أيتتة فةتترة عتتن اع تتتنعةل فيهتتا  Spiegelأن اع متترخة  "فويربتتاخ"

ال جتهتتل  وبالتتاي ،ىف ال متان واملةتان ي، الوجتو  الالكتتائL'etre sans bonesفأنتي ال جتهتل أنتأل الوجتو  بتتال حتدو  
كتتتل متتتا   testrictionsوكتتل ال يتتتو   determintionoكتتتل الت ديتتتداك   تن تتتيجيتتا أن  انتصتتتور اع ذهني تتت يأنتتأل لةتتت

                                                 

21 E. Faclenheim, The Religions Dimension in Hegel's Thoutgtht, pages 339 
and 340. 
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حتتني يضتتيف: "لتتو مل تعتتت وا اع الوجتتو   "فويربتتاخ". وميةتتن أن نتتتابحل ن تتل فةتترة 22 تتي  بنتتا متتن حتتدو  ارشتتياء املتناهيتتة"
بالتتتااك، فتتتأنتم ت ةتتترون ىف اع بشتتتةل  ياتتت  حريتتتة اإلرا ة، التتتوع اا خختتتر  لتتتو مل تتتتروا فيتتتأل شتتتيض   ي، أنتتتأل شصصتتتية أيالالكتتتائ
التتان هتتو ىف احل ي تتة انعةتتال لااتيتتة اإلنستتان  ؛يخختتر ستتون النمتتوذ  املتتا  اض  . هتتاا اإللتتأل املشتتص  مل يةتتن شتتييستتط 

Reflete le monhmain،  أو للتتااك اإلنستتانية، فتتاع كالستتطم ارملتتل التتان يعةتتل التتااك اإلنستتانية للتتااك
 .23"اإلنسانية

فيمتا  –حبيتث تتدخلها إىل أهتم قتوانني انتدل وي لبهتا  "فويربتاخ"وعن طريتق عمليتة حتويتل  ت اك اإلنستان يصتل بنتا 
الع تل مل  يف يء، فتن ن نصتل إىل اإلنستان عت  نمريتة املعرفتة حيتث ال يوجتد شتيانتدل املتا ضتمن املا ية التارخيية  –بعد 

بتتني متتا ىف اع ومتتا ىف  – ا تتوري   – افأننتتا جنتتد بيتت    ؛يواملضتتمون الطبيعتت ييةتتن ىف الطبيعتتة، وكمتتا  يتت  بتتني املضتتمون الع لتت
وهتى  –يؤستل علتى الةتم، الدرجتة، العتد   ا توري   ا: "أن بييت   24على عةل ما يرن البع  "فويرباخ"ل اإلنسان حني ي و 
جيعتتتل اع املشتتتص  التتتان نت تتتدث عنتتتأل ميتلتتت  كتتتل الصتتت اك وكتتتل قتتتون  اأو كي ي تتت ،اجوهري تتت التتتيل بييتتت    –م ولتتتة خارجيتتتة 

أنتأل ىف النهايتتة حتني يصتل الةتم إىل أكت   رجتتة  يأ"ال ت تارن  ااإلنستان، لةتن مةت ة ىف أبعتا  أكوتر إنستتاينة، وأكوتر اتستاع  
 .25لن ل اخلطوال ىف م هوم اإلنسان" ايت ول إىل كيف، وجند أن اخلطوال ارساسية ىف م هوم شص  اع مطاب ة بام  

 "فويربتاخ"أن فةترة  The Divine and the Human يواإلنسـان ياإللهـىف كتتاب  "بر يتائيف" ويبتني
 ؛اهبدف إنةتار اع، بتل علتى العةتل  تدف علتى ات  ذلت  بام ت ع طبيعتأل السامية ليسي جدال  بأن اإلنسان ينسا إىل ا

لن ستأل علتى  تورتأل  افاإلنستان قتد خلتق إهل ت 26التروح احلترة" يبني اع وبني اإلنستان ذ واكتماال   اتوضم أن هنا  تواف    يفه
ستتامية لتتأل. وهتتا  الطبيعتتة جيتتا أن ترجتتحل إليتتأل،  كطبيعتتة  Transcondent، ووضتتعأل ىف عتتامل متستتام ا متتل مال تتأل بام تت

متتا كتتان  تتتا  إىل اع. ولتتاا فتتنن ستتتر  اواني تت افاالعت تتا  ىف اع كنتيجتتة ضتتعف وف تتر اإلنستتان، رنتتأل لتتو كتتان اإلنستتتان قوي تت
فةمتتا  –جنتتد فيتتأل أستتلوب كتتتا التصتتوف، ومتتن هنتتا  "فويربتتاخ"التتان كتبتتأل  ؛" و"جتتوهر املستتي ية"ينوربولتتوجالتتدين هتتو "ار

هتتا ل نستتتان ال تتتر  أو  ينيتتتة فتأليهتتتأل ل نستتان هتتتو تأليتتأل انتتتنل البشتتترن وا تمتتحل ولتتتيل تألي   "فويربتتاخ"ظلتتي طبيعتتتة  –أرن 
 .27الشصصية

بأوستتتحل معانيتتتأل كمتتتا ي تتتول   صتتتد هبتتتا االاتتتااب التتتديينمتتتا ي   يوعمليتتتة إستتت اال الصتتت اك اإلنستتتانية علتتتى اع هتتتا ، هتتت
بشتةل ختاص  اني تعم "فويربتاخ"حيتث جنتد  ن،جو ر الـديو ر المسيحيةجو فنن أفضل تطبيق لال  جند  ىف  ؛"شاخي"

                                                 

22 Ludwing Feuerbach, La Religion: Mort, Immortalite, Religion, page 515. 

23   Ibid., page 515. 

 .326و 325  تان صال، لي عند  يج المنهج الجد ،إمام عبد ال تاح 24
25 Ludwing Feuerbach, La Religion: Mort, Immortalite, Religion, page 516.  
 

26Berdyaeve, The Divin and The Human, page 44.  

27 Ibid, page 136. 
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 .28عن طبيعة اإلنسان ابنقرار أن م هوم طبيعة اإللأل ال يعدو أن يةون م هوم  
رن هنتتا   ؛ثنتتان متباعتتدان عتتن التماثتتلأن اإلنستتان قتتد خلتتق اع علتتى  تتورتأل انوهريتتة ويبتتدو اإل "فويربتتاخ"ويعت تتد 

تتتتنعةل ىف فةتتترة اع، ول تتتد  التتتيت يال اروىل هتتت ،ن ال عليتتتة وطبيعتتتتأل انوهريتتتة أو املواليتتتة وارختتت ةبتتتني طبيعتتتة اإلنستتتا اتنتتتافر  
ووجتتو  متمتتاي  عنتتأل هتتو اع. وعتتالوة علتتى  يت ستت  طبيعتتة هتتاا التبتتاين وأ تتبم ينمتتر إليتتأل ك تتارق بتتني اإلنستتان ال علتت ءستتيأ

أ ن إىل أن اإلنستان مل جيترع علتى التطلتحل إىل احلصتول  يايتعتني احاامتأل ارمتر الت يءذل  فنن هاا ال ارق قد اختا  ة شت
 تتألىف احل ي تة طبيع يعلى تل  الصت اك التىت يع وهتا إىل ذلت  الوجتو  اخختر. إال أنتأل ىف تنازلتأل عتن تلت  الصت اك فننتأل ين ت

 تت اتأل  خلتتحل علتتى املوضتتوع فن تتول: "أن اإلنستتان "فشتتتأل"وقتتد ميةننتتا اختصتتار هتتاا املوقتتف مستتتصدمني أل تتاظ  .انوهريتتة
 تعارض محل ذاتأل وب يامأل بال  ف د تنازل عما هو جوهرن بالنسبة لأل.  ، يفانوهرية

لتتى ذاك مغتتايرة م ارقتتة وبتتني تصتتور عللصتت اك اإلنستتانية التتىت خيلعهتتا املتترء  "فويربتتاخ"وميةتتن الت ريتتا هنتتا بتتني تصتتور 
ال ضتتية عنتتد علمتتاء املستتلمني أشتتاعرة كتتانوا وىف احل ي تتة فتتنن  .بعتت  علمتتاء الةتتالم املستتلمني للعالقتتة بتتني التتااك والصتت اك

والتان يترن  ؛جـو ر المسـيحية يف "فويربتاخ"ية، وهو ن ل اإلطار الان انت د  أم معت لة ظلي تدور ىف نطاق الااك اإلهل
مقــالت  ىف إعطتتاء  تت اك اإلنستتان لةيتتان مغتتاير ىف كتتائن م تتارق، موقتتف مغتتاب. وقتتراءة لتتبع  علمتتاء الةتتالم خا تتة  

 فاإلشتتةالية هنتتا يف ياملعتتت   يال ةتتر الةالمتت يف لاحل ي تتة وا تتازقضتتية قلنتتا  تتورة أختترن تتتدور ىف إطتتار  يتعطتت اإلســ ميين
اع علتى احل ي تتة أم اله وهتل ي تال ذلت  ىف اإلنستان علتتى  عتامل حتىت قتا ر  يتحل بصتت " وهتل ي تال ذلت  يف"ال تول أن اع 

 ي"ارشتتتعر " يموقتتتف متميتتت  رحتتتد معا تتتر  لتتتدن املعت لتتتة وتمهتتتر يف احل ي تتتة أم اله تلتتت  ال ضتتتية قا تتتاز واحل ي تتتةل جنتتتدها
ابتتن ʼت: "قتتال بعتت  أهتتل زماننتتا وهتتو رجتتل يعتترف بتتقتتائال   المقــالت يف "أبتتو احلستتن"عنتتأل  ي،  ةتتي"ا يتتابن ارت"رف بتتعتتي
إلنستتان ، وهتتو  تتاحا ن عتتة إنستتانية تنستتا العلتتم وال تتدرة واحليتتاة والستتمحل والبصتتر وكتتال  ستتائر الصتت اة إىل ا"ʻيا يتتار

متتن أ تت اب ال تترق علتتى  االتتان تصتتور  كوتت    ؛"علتتى احل ي تتة ال علتتى ا تتاز" بينمتتا تتتنعةل هتتا  الصتت اك ن ستتها علتتى اع
وتنستتتا إليتتتأل قاعل هتتتا   – عليهتتتا الصتتت اك ىف عاملنتتتا اإلنستتتاين  تتتورة اإلنستتتان لتتتأل ن تتتل الصتتت اك لةتتتن بصتتتورة اتتت  التتتيت

 يتحل بصت  ىف ا تاز، واإلنستان قتا ر  يأن البارئ عامل قتا ر حت": ي"ا يار ابن"عن  ن ال   ي"ارشعر ". ي ول االص اك  از  
 .29 يحل بص  ىف احل ي ة وكال  ىف سائر الص اك"

فيلستتوفنا للهجتتوم عليتتأل متتن خمتلتتف انبهتتاك: متتن  جــو ر المســيحية متتن الالهتتوك يف "فويربتتاخ"ض موقتتف وقتتد عتتر  
الةراستتتتة  يف "M.J.Mullerم. . متتتتوللر ". ف تتتتد نشتتتتر "انرشتتتت"و "بتتتتاور" الشتتتتباب خا تتتتة نيالالهتتتتوتيني ومتتتتن اهليجليتتتت

. ة"املستتي ية متتن وجهتتة النمتتر الالهوتيتت"نتتوهر  ان تتد   1842الصتتا رة ىف هتتامبور   يالدراســات والنقــد ال  ــوتاروىل متن 

                                                 

 . 126  ة صال ،الغترابريتشار  شاخي،  28
 

 مقالت اإلس ميينأبو احلسن ارشعري، ور   ارشعرن، يف: أشار  . حسن حن ي إىل أمهية هاا الن  الاي أ 29
 .240الص  ة  واخت ف المصلين،
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الواقتتتحل موقتتتف  . وهتتتاا يفاال فلستتت ي   ابصتتت تأل هتتتا  مل يتناوهلتتتا باملناقشتتتة الن ديتتتة، وإ تتتا تعامتتتل متتتحل الةتتتتاب الهوتي تتت "متتتوللر"و
 ة: بينت"فويربتاخ"متن أن يتنتاول متا أ تا   وهو الاكي  على املستائل الوانويتة وعتدم املناقشتة ال لست ية، فبتدال   االالهوتيني عموم  

evidence   بصتت اك: ا تتدف،  "فويربتتاخ"، شتتعوذة وينعتتي باعتبتتار  ختتتيال  وبرهتتان، ح ي تتة، ضتترورة منط يتتة، يتتا  ذلتت
ــرد علــى ل ــوتم التتتأل يف  "فويربتتاخ"أخالقيتتة واملا يتتة. ومتتن هنتتا جنتتد إليتتأل الوقاحتتة وانهتتل والال ااملتتاكر، العابتتث مضتتي     يال
 .30من كتابأل الالهوتيني عامة  بل موقف  "موللر"تناول ليل ف   موقف  عي اول بشةل موضو 

تت ؛ف تتى كتتتاب ارختت  اجتتتا  أكوتتر عموميتتة "فويربتتاخ"خيطتتو ىف فهتتم  كالهتتوي  "متتوللر"ن إ ، فهتتو متترام افلستت ي   ااجتاه 
فهتتو يتجتتاوز معت داتتتأل الشصصتتية   أن يوجتتأل ن تتد  إىل كتتل الصتت اك التتىت يعطيهتتا الالهوتيتتون ل لتتأل الالهتتوي اباعتبتتار  فيلستتوف  

  فيها عنصريني أساسيني مها: كمؤمن أو مل د إىل حتليل عنا ر املسي ية والتن يا فيما وراءها وقد بني  
 وهو احلا وارخوة.  ساين، اإلنUniversalالعنصر الةلى  -
التتتان يةتتتون الغيتتتا واخلطتتتأ وال يتتتف، يةتتتون  ؛، عنصتتتر اإلميتتتانالالهتتتوي ارنتتتاين individual يالعنصتتتر ال تتتر  -

فأنتا أقتوم ش اربتهتا بتال  ؛ف يما يتعلتق باروهتام الالهوتيتة 31"يكوجو  ح ي الان يريد الالهوك أن ميرر  إلينا   يالمل اخلاو 
باعتبارهتتا أم اإللتتأل  بتتني الستتيدة العتتاراء كوجتتأل الهتتوي يمعانيهتتا اإلنستتانية، ومتتن هنتتا أنتتا ال أستتاو علتتى  يأب تت استتتوناء لةتتين

 .32وبينها كصورة إنسانية ملرا العاراء
قتتد وجهتتا  اأيض تت "شتتانر"و "بتتاور"بتتل أن  "فويربتتاخ" ف تت  هتتو انهتتة الوحيتتدة التتىت فت تتي ن اكتتا علتتى "متتوللر"ولتتيل 

ومتا  جـو ر المسـيحية كمتا جتاء يف  ينت د م هوم التدين اإلنستاين األوحد وما ي صهكتاب   سهام ن دمها إليأل. فارخ  يف
 –ال يعطينتتا  األوحــدتعلتتى احملمتتوالك والصتت اك الدينيتتة، فتت يالتتان يب تت "شتتانر"التتان يتتدين  ؛"فويربتتاخ"يهمنتتا هنتتا ىف ر  

ذلتت  جتتتا  التتدين  جــو ر المســيحيةتجتتاوز متتن الالهتتوك ومتتن التتدين بينمتتا ت االهوتي تت استتون حتتترر   – "فويربتتاخ"فيمتتا ي تتول 
 .33اإلنساين

  المرحلة الثانية: ما ية اإليمان
لتدين". متن "جتوهر املستي ية" إىل "جتوهر ا وهى بوتل انت تاال   ما ية اإليمان عند مارتن لوثروها  املرحلة جندها ىف كتاب 
حل ي تتة التتدين متتن ختتالل عبتتاراك وأقتتوال  اجيلي  تستت ت تتدم لنتتا  لتتيال   ي اولتتة لةتت ما يــة اإليمــانول تتد كانتتي  راستتة فويربتتاخ 

 .34لأل اوم صد   احيث يتجأل الدين حنو اإلنسان ويتصا من سعا ة اإلنسان هدف   "لوثر"

أكوتر  كتل    فهو  اولة لوضتحل ارفةتار الرئيستية لتأل يف ؛جو ر المسيحيةلت امل     لوثرمارتن  عنداإليمان  ما يةويعد 
                                                 

30 Reponse A un Theologien, page 52. 

31Ibid. page 54.  

32  Ibid. page 54.   
 .221  ة صال، ما ية المسيحية في ع قتها باألوحد وما ي صه ،فويرباخ 33

34 Ludwing Feuerbach, The Essence of Faith according to Luther, Page 11. 
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 اإلهلتة ىف النهايتة تومتل مشتاعر وأفةتار وأن   ؛للتدين وستاب تها حتتاول بيتان املصتدر اإلنستاين، وإذا كاني ها  املرحلتة اباسة  
هلتاا املوقتف  اامتتدا    "Freudد فرويتد نستيجمو "عتن أحالمتأل وأمانيتأل. وميةتن أن جنتد لتدن  ااإلنسان الداخلية، وتعد تعب   

 الدينية.  تألوانوربولوجي "فويرباخ"ميق أفةار لتأكيد وتع يلأل، حيث يستصدم الت ليل الن س االسيةولوجى واستمرار  

 الدراستتة انديتتة ر تتول التتدين الن ستتية إال يف –متتؤرخ ستت تأل  "ن أرنستتي جتتو "علتتى حتتد قتتول  – "فرويتتد"مل يباشتتر 
كتتتاب واحتتدة وم اجضتتة بتتل   ةديتتإال أنتتأل متتن امل يتتد ال تتول أن ارستتل الت ليليتتة للتتدين مل تةتتن ول 1911 الطــو م والتــابو

 مصتتدر االعت تتا اك الدينيتتة، مؤل تتاك عديتتدة قبتتل أن تمهتتر كاملتتة. ف تتى  راستتتأل عتتن "ليونتتار و  افنشتتى" بتتني  تبعوتترك ىف 
 كيتتف ي  تتد الشتتباب إميتتاكم التتديين  اوالعالقتتة متتحل ارب. فالت ليتتل يرينتتا يومي تت ويتت ز أن  تتة عالقتتة قائمتتة بتتني الشتتعور التتديين

ال ميةتتتن أن يتتتتم  ون حتليتتتل كتتتتاب  "فرويتتتد"عتتتن التتتدين عنتتتد  يصتتتيل. إال أن احلتتتديث الت 35حلمتتتة اكيتتتار العالقتتتة اربويتتتة
 . مستقب  الو م

متتن ن تتل احلاجتتة التتىت تنبتتحل منهتتا ستتائر إجنتتازاك احلضتتارة، ضتترورة التتدفاع عتتن  حلأن ارفةتتار الدينيتتة تنبتت "فرويتتد"ويبتتني 
 ااإلنستتان إىل أن يضتتحل حتتد  حتا تتر  تشتتتق متتن احلاجتتة التتيت التتيت ؛نستتنة الطبيعتتة"أ" يالتتن ل ضتتد ت تتوق الطبيعتتة الستتاحق أ

حل تتتتأل وضتتتياعأل وضتتتائ تأل أمتتتام قتتتون الطبيعتتتة املص يتتتة، ارمتتتر التتتان يتتتتيم لتتتأل أن ي تتتيم عالقتتتة معهتتتا ويتتتؤثر عليهتتتا ىف خابتتتة 
 يال خيتار لتأل: فهتو ال ميلت  طري تة أخترن ىف الت ةت ، فمتن الطبيعتى عنتد ، بتل متن شتبأل ال ةتر  ياملطاف. فاإلنسان البدائ
كائنتتتاك  تتتنيحل  ، وأن ينمتتتر إىل  يتتتحل أحتتتداث التتتىت يالحمهتتتا وكأكتتتا متتتن يا تتتة علتتتى العتتتامل اخلتتتارجأن يستتت   ماهيتتتتأل اخل

 .36مشاهبة لأل وذل  هو منهجأل اروحد ىف ال هم

ويمهر الدين هنا أقرب متا يةتون إىل ااتااب الصت اك اإلنستانية التىت خيلعهتا اإلنستان علتى قتون الطبيعتة حتىت يشتعر 
: "أن ارفةتار "فرويتد"وع من العالقتة بينهتا وبينتأل. وىف بدايتة ال  ترة السا ستة متن كتابتأل يبتني بتوافق معها أو يستطيحل إقامة ن

الدينية ليسي خال تة التجربتة أو النتيجتة النهائيتة للتأمتل والت ةت  إ تا هتى تومهتاك، حت يتق رقتدم رابتاك البشترية وأشتدها 
 .37وسر قو ا هو قوة ها  الراباك" اإحلاح  

أن يةتتون هنتتا  إلتتأل فتتاطر  اىف حتديتتد  للتتدين بأنتتأل أمتتان قلبيتتة، "أنتتأل  يتتل ورائتتحل ح  تت "فويربتتاخ" متتن "فرويتتد"وي تتاب 
أن يةتتون هتتاا   ة لةنتتأل متتن املوتت  لل ضتتول فعتتال  نيتتللةتتون وحيتتاة ثا يللةتتون ذو عنايتتة، رعوف وأن يةتتون هنتتا  نمتتام أخالقتت

                                                 

الاي ي ول "أنأل قد يةون اننوح إىل تعوي   "سدين هو "، وقارن رأيأل برأن مستقب  الو م ،فرويدسيغموند نمر أ 35
الاي قال  "فويرباخت"ا، والاي يستشهد بخرون أسعد حم  خالااك عن ن ائصها بن ماجها يف ارعمال ا يدة اليت قام هبا 

  ة صال، البط  في التاريخ ،هو سدين " ، باحلجة املنط ية أن ها  الماهرة توضم طبيعة اخهلة اليت يعيدها البشرمعلال  
 .93  ة صال ،1981، مجلة الفكر العربي المعاصر، "فرويد و لتو والدين"رالف رزق اع،  ؛32

 .28  ة صال ،مستقب  الو م ،فرويدسيغموند  36
 .43  ة صال املصدر ن سأل، 37
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الدينيتتة جتتتد  "فرويتتد"هتتو التتان يت تتدث. فتت راء  ؛"فويربتتاخ"تمنتتا  رن ستتنا". هنتتا يبتتدو كتتأن نكلتتأل بالت ديتتد متتا ميةننتتا أن 
اتت  متتا قالتتأل رجتتال  ابشتتةل اتت  مباشتتر حتتني ي تتول: "هتتل قلتتي شتتيض   "فرويتتد". وهتتاا متتا يعتتاف بتتأل "فويربتتاخ"أ تتوهلا عنتتد 
، اتت  أن متتا قتتالو  مت بصتتورة أكمتتل وأقتتون وأفصتتم وأبلتتر، وأ تتاء هتتؤالء الرجتتال معروفتتة لتتدن للو تتة أكوتتر متتين خختترون أهتتال  

 ارنتتتىن ال أريتتد أن أبتتتدو كمتتتن يضتتحل ن ستتتأل ىف مصتتاف هتتتؤالء ويعتتت  ن ستتتأل واحتتتد   ؛حتتتتا  إىل أن أ تتيهمأنميتتحل، لتتتاا لتتن ا
بتتتتتأن أضتتتتت ي إىل ن تتتتتد املت تتتتتدمني العمتتتتتام بعتتتتت  ارستتتتتل  – يوهتتتتتاا انانتتتتتا الوحيتتتتتد متتتتتن حبوتتتتت –متتتتتنهم، وقتتتتتد اكت يتتتتتي 

 .38"السيةولوجية

أم ال اين ذكتترهم فرويتتد ومتتن كتتان ي صتتدهم ىف عباراتتتأل الستتاب ة متتن هتتؤالء العمتتام التت اواحتتد   "فويربتتاخ"وستتواء أكتتان 
مالحمتة فويربتاخ أن  . أن  يالن ست يت ستر مالمتم النمتام ال رويتد انمريتة فويربتاخ عتن التدين أساس ت   فيتأل أن يفشفمما ال 

أ قعلتتتم أمتتتراضل مالحمتتتة ذاك أمهيتتتة كبتتت ة ومنهتتتا يبتتتد Patuoiogyثولوجى أمتتتا هتتتو إال بتتت Theologyالويولتتتوجى 
والصتتورة إىل طبتتائحل  –عتتال  االاتتااب  –تأستتيل علتتم ارمتتراض كم دمتتة للعتتال   "فويربتتاخ"العتتال . ومتتن هنتتا فم صتتد 

 .39على فرويد اساب    ان سي    لال   –فيما يرن البع   –وجتعلأل منأل  "طاليل"يوتيني عند ارشياء وماء ار

نوربولوجيتتتتتة ال ائمتتتتتة علتتتتتى الت ليتتتتتل ت ستتتتت اتأل ار للتتتتتدين وتوضتتتتتيم اإلنستتتتتاين "فويربتتتتتاخ"وإذا عتتتتتدنا إىل بيتتتتتان م هتتتتتوم 
فننتأل ينةتر علتى ن ستأل اإلشتباع احل ي تى ويتنغمل  ؛، جند أن اإلنسان حني جيسد  ت اتأل البشترية ىف  تورة إهلتأليالسيةولوج

اع ينبتتتحل متتتن ميتتتل  واالعت تتتا  يف ،أمتتتان قلبيتتتة حت  تتتي يهتتت ، ذلتتت  رن الع ائتتتد انامتتتدةمتتتن ذلتتت  ىف إشتتتباع خيتتتاي بتتتدال  
. ومتن هنتا فالراهتا أو الراهبتة اللتاان ميتنعتان عتن نسان إىل م ارنتة الةتائن ات  الةامتل بتال ةرة العامتة للةمتال اإلنستايناإل

بتني الع يتدة الدينيتة وارحتالم،  اهنتا  تشتاهب  أن  "فويربتاخ". ويعت تد هلتاا التمتتحل ىف العتامل املوتاي التمتحل باننل جيدان بتديال  
 التتيت ي. فتتاحللم م تتتاح أستترار التتدين، لتتيل ف تت  ارحتتالم هتتيوالتتدين وأنتتي ىف حالتتة وعتت ،وحتتةفالشتتعور حلتتم والعيتتون م ت

تل تتتي  يالضتتتوء علتتتى طبيعتتتة التتتدين، ذلتتت  رن احنرافتتتاك املتعصتتتبني متتتن املتتتتدينني واملبالغتتتاك الدينيتتتة ل نستتتان البتتتدائ يتل تتت
 .H.Bاكتتون  هتت."ا.  تا جعتل ن تكمتا بيت    "فرويتد"ن بتأل مت" وهتاا النتوع متا ي ر اوحتضتر   اانتباهنا إىل جوهر أكور ار يتان تطتور  

Acton"  و ـم العصـرىف كتابتأل The lllusion of the epoch إنستان علتى معرفتة  يي تول: "أنتأل ال ميةتن ر
 . "فويرباخ"إال أن يتملةأل اإلعجاب للتشابأل الشديد بينأل وبني خراء  مستقب  الو مللدين ىف كتابأل  "فرويد"بت س  

وقتد ركت  كتل منهمتا علتى وظتائف ثالثتة للتدين هتى: ختلتي  البشتر  يفهما يرفضان االعت ا  فيما ليل لأل وجو  حست
بتتأن يبتتني أن العلتتم  "فويربتتاخ"بتتن ل طري تتة  "فرويتتد"متتن اخلتتوف متتن ال تتون التتىت فرضتتتها علتتيهم تعتتاليم الةنيستتة. و تتاول 

علتى مضت  مولمتا  "فرويتد"الوالثتة التىت كتان يعانهتا التدين. وي بتل ينمتو ويتطتور وتت  ا  أمهيتتأل رنتأل يعتاا ال ضتايا  يالطبيع

                                                 

 .49  ة صال املصدر ن سأل، 38
 ،دراسات فلسفيةحسن حن ي،  ؛43  ة صال ،مجلة عالم الفكر، "االاااب الديين عند فويرباخ" ،حسن حن ي 39
 .400  ة صال
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التتتان ي دمتتتأل التتتدين، ويعت تتتد أن النتتتال ميةتتتنهم أن  تتترروا أن ستتتهم متتتن ذلتتت  إذا امتولتتتوا  التعتتتوي  اخليتتتاي "فويربتتتاخ"فعتتتل 
ويتد تتأثر بصتورة لصوك الع ل، وعلى املدن البعيد سيتغلا الع ل والتجربة علتى كتل شتو، وأوجتأل الشتبأل هتا  توضتم أن فر 

 . "فويرباخ"مباشرة بةتاباك 

انتبتا  عديتد متن البتاحوني خا تة فيمتا يتعلتق بن تدمها للتدين. ف تد نشتر  "فويرباخ"و "فرويد"وقد اساعي العالقة بني 
وجنتد هتا   .1963ىف ليبيت    نقد سيجموند فرويد ولـدفيج فويربـاخ للـدين راسة بعنوان  "A.H.weserأ.هت. في ر "

 ىف تناوهلم ارسل الن سية للدين.  لدن بع  علماء االجتماع الديين امهر أيض  العالقة ت

  المرحلة الثالثة: ما ية الدين
التان توستحل فيتأل بعتد  ؛املرحلة الوالوة متن ت ةت  فويربتاخ التديىن، وقتد ركت  فيتأل وكوتف م هومتأل عتن التدين جو ر الدين ميولو 

ليشتتمل العديتتد متن التتدياناك اتت   48/1849ىف هيتتدل   عتام  ااهتأل  التتيت محاضــرات فـى جــو ر الــدينذلت  ىف كتابتتأل 
املسي ية. وأن كانتي هتا  التدياناك تعتد عنتد  مالحتق أو تتاييالك للمستي ية. ف تد رأن أن املستي ية والتدياناك الروحيتة 

كتتان التتدين ىف التتىت بوتتل مرحلتتة أعلتتى متتن التطتتور التتديىن كانتتي تستتب ها فتتاة متتن التتدياناك الطبيعيتتة وعلتتى ذلتت  فننتتأل إذا  
 . يمن اخلصائ  البشرية فننأل هنا ي وم على املوضوعاك املوجو ة ىف العامل الطبيع ااملرحلة اروىل والوانية مستمد  

عنتأل، والتان  الةائن الان خيتلف عن اإلنستان ويةتون مستت ال  ت"ف جو ر الدينويتضم ذل  من ال  راك اروىل من 
محاضــرات فــى ىف احل ي تتة ستتون الطبيعة".ويوضتتم ذلتت  ىف  اية، لتتيل شتتيض  لتتيل لتتأل طبيعتتة بشتترية وليستتي لتتأل  تت اك بشتتر 

 اب توهلم أن اإلنستتان كمتا بتتدا ىف هتاا الةتتتاب لتيل تابع تت جـو ر المســيحية : "ل تتد اعاضتوا علتى كتتتايقتائال   جـو ر الــدين
هتتو  يالةتتائن التتاأن  يعنتتد يهلتتوا اإلنستتان متتن قبتتل، ولةتتن التترأأزعمهتتم أولضتت  التتاين  وهبتتاا أكتتون قتتد تابعتتي يف يءلشتت

الةينونتتة ارزليتتة التتىت ال أول هلتتا أكتتا  بالنستتبة ي ين كينونتتة الطبيعتتة هتتإ. ويضتتيف ""شتترال مستتبق ل نستتان أ تتا هتتو الطبيعتتة
 ".اوليل أخالقي   االةائن ارول في ي ي   يه ،املرتبة ال مان وليل يف الةائن اروىل يف

فالتأكيتتد  ،ذلتت  تتتاريك كتتل التتدياناك وارمتتمكمتتا يتت هن علتتى ارول للتتدين   ياملوضتتوع ار تتل يومتتن هنتتا فالطبيعتتة هتت
إذا كتان التدين هتو الشتعور  ابام ت ا، ويةتون  ت ي   يإذا تطتابق متحل الويولتوج ابالنسبة ل نسان يصتبم زائ  تي بأن الدين فطر 

ين هةتتاا فتنن هتتاا التان يتتدر  فيتأل اإلنستان أنتتأل ال يستتطيحل الوجتتو  بتدون كتائن خختتر خمتلتف عنتتأل. وإذا فهمنتا التد ؛بالتبعيتة
أو الطعتام للمعتتدة. والتدين هتو إظهتار م هتتوم  ،واهلتواء للترئتني ،نيعتتبالنستتبة ل نستان كضترورة النتور لل االةتائن يةتون ضتروري  

فتتتنن اإلنستتتان كتتتائن يوجتتتد  ون ضتتتوء، هتتتواء  ون متتتاء،  ون أرض، طعتتتام، أنتتتأل  ؛اإلنستتتان لن ستتتأل ولةتتتن عتتتالوة علتتتى ذلتتت 
اإلنستتتان طاملتتتا أنتتأل يت تتتر   اختتتل ا تتتال  ويف ،لتتتدن احليتتوان اة. وهتتتاا االعتمتتا  موجتتتو   باختصتتار كتتتائن يعتمتتتد علتتى الطبيعتتت

. ل تد تطتور ت ةت  اوهو اعتما  ا  واع ولةن بارت اعأل للوعى والتصيل وعنتد الت ةت  فيتأل واالعتااف بتأل يصتبم  ين ت احليواين
املراحتتل اروىل  متتن شتتعور اإلنستتان بالتبعيتتة يف اد  ىف املتترحلتني اروىل والوانيتتة متتن جهتتة حيتتث أ تتبم التتدين مستتتم "فويربتتاخ"

 وباالعتما  على الطبيعة ىف املرحلة الوالوة. 
الطبيعتتتة احملسوستتتة الواقعيتتتة التتتىت تمهرهتتتا لنتتتا  يهتتت يال ا تتتاز  يوالطبيعتتتة بتتتاملعىن احل ي تتت ،ة  تتتر ةعتتتي تتتول "اع هتتتو الطبي
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عتتاك التتىت تنتجهتتا الطبيعتتة علتتى اإلنستتان بواستتطة احلتتوال ال وهتتاا متتا جنتتد  ىف احملاضتترة السا ستتة "أن كتتل االنطبا ،احلتتوال
 ميةن أن تعت  بواعث عبا ة  ينية.

 المرحلة الرابعة: الثيولوجونيا 
يمهتتتر فيهتتتا االرتبتتتاال بتتتني التتتدين وارختتتالق. وقتتتد ظهتتترك هتتتا  املرحلتتتة  ؛التتتديين "فويربتتتاخ"ت ةتتت   املرحلتتتة ارختتت ة يف يوهتتت

متن ارستل الن ستية  اضتغوال قتون الطبيعتة علتى اإلنستان، وىف هتا  املرحلتة وانطالق ت عندما تطورك ال نون املت ضترة وقلتي
. للتدينلت ست  اروجتأل املتعتد ة  ا شعر أنتأل أكوتر مالءمتة  ض  اا فا "فويرباخ"ف د طور  –كما ظهرك املراحل الساب ة   –للدين 

أشتار علتى ستبيل املوتال  1857 يمـةأنسـاب اللهـة: حسـل المصـادر الك سـيكية العربيـة والمسـيحية القدف ى كتابأل 
 من احلث على السعا ة.  انوع   اإىل أن إ را  اإلنسان ملولأل العليا وإ راكأل العتما   على كائناك أخرن ميةن أن يةونا مع  

نمتتر  اجيعتتل هتتاا االفتتااض  تت ي    يولةتت ، عتتى اإلنستتان أن راباتتتأل ميةتتن احلصتتول عليهتتااهلتتاا التترأن ف تتد  اوطب  تت
 اعتمتتا  ستتلي هم علتتى أكتتم املةملتون والضتتامنون للرابتتاك البشتترية. وعلتى هتتاا فتتنن نشتتأة اخهلتة ال تةمتتن يفالبشتر إىل أهلتتت

البشتترية تت تتق وطبيعتتة العتتامل".  ي تتوم علتتى افتتااض أن الرابتتاك وارمتتاين علتتى الطبيعتتة والبشتتر، ولةتتن تةمتتن ىف حتتاف  إجيتتاي
وطبيعتتة  جــو ر المســيحيةن أجتتل إجيتتا  توافتتق بتتني "إنستتانية" متت أنســاب اللهــةنشتتر كتابتتأل  "فويربتتاخ"أن  "رفتتون"أويتترن 

ل تد حتاول فويربتاخ أن يعوتر ىف م هتوم "اع" علتى العنا تر اإلنستانية والطبيعتة. فاإلنستان إذ يصتطدم بال تدرة  جو ر الدين
 الطبيعةل. يالةلية للطبيعة يس   على اخهلة رابتأل ىف االنتصار عليها قأ

 يف "فويربتاخ"التان ميتتد بطتول الةتتاب يشتعر ال تارئ بامللتل، ويةتتا  يفالسر  الو ت  ؛احجن يأ الثيوجونيامل   ق 
علتى جتاهتل هتا  الدراستة التىت  يوأعتدائ ي: "أنأل ملن املو  للدهشة أن نرن ات تاق أ تدقائقائال   1860رسالة تعو  إىل عام 

. ل تد عرضتي فيتأل "قضتايا مباشترة"  اونضتج   أبس  كتت  وأكورهتا اكتمتاال   يتنطلق من أحباث موسعة. وهاا الةتاب ىف نمر 
 يف "فويربتتاخ" يالستتاب ة علتتى شتتةل مناقشتتاك فلستت ية جدليتتة" وراتتم أن هتتاا هتتو رأ كتتل متتا كنتتي قتتد عرضتتتأل ىف كتابتتاي
 هببوال سوف ت  ا  حدتأل. اعملأل إال إن الةو ين رأوا فيأل ناير  

تبتتني تطتتور فهتتم فويربتتاخ لتتأل. جنتتد  كتاباتتتأل والتتيت  يف هتتا  املراحتتل املصتل تتة وراتتم هتتاا االهتمتتام بالتتدين التتان يمهتتر يف
التتدين  ياملت متتي" ىف قضتتية هامتتة هتتى  متتة ن تت "احلتتريف يالةالستتية فيلستتوفنا يتعتترض للوقتتوف خلتتف قضتتبان ال هتتم التتديين

 ؛الةاملتتةواإللتتأل. علتتى التترام متتن أن فيلستتوفنا ال تشتتغلأل مستتألة اإلميتتان واإلحلتتا  كمتتا ذكتتر ىف بدايتتة ا لتتد ارول متتن أعمالتتأل 
، كمتتا أنتتىن ال يملتت اعمهم احلم تتاء ضتتد ا"مل أعلتتأل اإلنستتان خالف تتستتياق. ي تتول  يإال أنتتأل يتترف  تشتتويأل أفةتتار  متتن ختتالل أ

 ."اوتي  هأريد الطبيعة مؤهلة ال
قا ر على أن يهتا اإلميتان لعصتر ختال متن اإلميتان وهلتاا جنتد  "B.H.Rardonرير ان "كما يعت د   "فويرباخ"ن إ

ت: فتتت ؛ستتتمىف ال تتترن التاستتتحل عشتتتر" ىف كتابتتتأل التتتان  متتتل ن تتتل اإل التتتديين ال ةتتترتيتتتار " لستتت ة فويربتتتاخ يفيضتتتحل ف "ر انيتتتر "
"ʼفويربتتاخʻ   وإ تتا هتتو امل هتتوم ارستتال إل را  اإلنستتان  الل يتتاة لتتيل عبو تت بالتتدين، ذلتت  رن انانتتا التتديين التتيل مستتته ئ

التتىت تتعتتدن  تتور الالهتتوك  ؛ن حتليتتل اخلتت اك الدينيتتةوذلتت  رن موضتتوع التتدين التترئيل هتتو اإلنستتان كمتتا يتضتتم متت ،لااتتتأل
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كتان  ̒ فويربتاخʼ"أن التان يترن  "جتون لتويل"لتدن  يا  املتناست ة، فتاع ببستاطة انعةتال ل نستان ذاتتأل" وجنتد ن تل الترأ
وإ تا يترن  ؛ينعتن أيتة ما يتة ستاب ة فهتو ال  ت تر التد اإىل أبعتد احلتدو  ومتن   فتنن ما يتتأل جتاءك خمتل تة بام ت امتدني   رجال  

 ."حلالة اإلنسان البائسة احملرومة اىف اع إس اط  
والوانيتتة  "ني توال بر يتائيف" ياروىل لل يلستتوف الوجتو  ،متن التدين "فويربتاخ"وميةتن أن ن تدم شتها تني لبيتان موقتتف 

 جـو ر المسـيحيةكتتا   بتدين اإلنستانية وقتد ʻفويربتاخʼ يينتا " ي:والبشر  ياألله. ي ول ارول ىف كتابأل "فر ري  أجنل ت"ل
إىل  يعتتتن حتويتتتل الويولتتتوج "فويربتتتاخ". ويؤكتتتد أن فةتتترة "بطري تتتة كتتتتا التصتتتوف وظلتتتي طبيعتتتة ت ةتتت   هتتتى طبيعتتتة املؤهلتتتة

أن اإلنستان ينستا إىل اع طبيعتتأل الستامية  "فويربتاخ"ليل امل صد منهتا إنةتار اع بتل تأكيتد اإلنستان. وتأكيتد  ينوربولوجأ
". وجنتد ياالجتمتاع يذلت  الةتائن الطبيعت ؛التروح احلترة يق واالكتمال بني اع واإلنسان، اإلنسان ذال  دف إال إىل التواف

، رنتتتأل جيعتتتل متتتن "فويربتتتاخ"التتتان يؤكتتتد فيتتتأل علتتتى الناحيتتتة الوجو يتتتة متتتن فلستتت ة  ؛العزلـــة والمجتمـــ ىف كتابتتتأل  اذلتتت  أيض تتت
 يهتت يل نستتان معنتتا  التعتترض ع وهتتا  ىف نمتتر  أن التعتترض "بر يتتائيف"اإلنستتان ال ةتترة املستتيطرة علتتى حياتتتأل. ويضتتيف 

 املسألة ارساسية.
لــــدفيج فويربــــاخ ونهايــــة الفلســــفة ىف كتابتتتتأل  "أجنلتتتت "ويتتتترن  ،تلتتتت  شتتتتها ة فيلستتتتوف ال يشتتتت  أحتتتتد ىف مستتتتي يتأل

فهتتتو يب تتتى عليتتتأل، علتتتى العةتتتل متتتن موق تتتأل متتتن  ؛متتتن التتتدين واضتتتم و تتتريم "فويربتتتاخ"أن موقتتتف  الك ســـيكية األلمانيـــة
. ل57قهتتتو الو تتتول بالتتتدين إىل أ تتتى  رجتتتاك الةمتتتال "فويربتتتاخ"أن هتتتدف  "أجنلتتت "وىف ال صتتتل الوالتتتث يؤكتتتد  الالهتتتوك،
أن عصتتور اإلنستتتانية ال تتميتت  إال بتغتت اك  ينيتتة، وال تةتتتون  ضـــرورة إصــ ل الفلســفةىف م التتتأل  "فويربتتاخ" يرأ اموضتت   

لتتيل  "فويربتتاخ"ب البشتتر، متتحل مالحمتتة أن "ال لتتا" عنتتد احلركتتاك التارخييتتة أساستتية إال إذا كانتتي جتتاورها متأ تتلة ىف قلتتو 
 .ما ية الدينف    ورة من  ور الدين بل هو 

علتتى أستتال  يعلتتى التتدين يشتتتق متتن العالقتتة ال ائمتتة علتتى أستتال احملبتتة، أ" – "أجنلتت "كمتتا يتترن   – "فويربتتاخ" ييب تت
حتىت اخن تستعى إىل الةشتف عتن ح ي تهتا ىف العالقة التىت ظلتي  يوه ،تل  العالقة املستندة إىل ال لا بني إنسان وخخر

للصتتت اك اإلنستتتانية عتتتن طريتتتق تصتتتور إلتتتأل واحتتتد وخهلتتتة كوتتت ة،  يذلتتت  االنعةتتتال التتتومه يف يانعةاستتتاك ومهيتتتة للعالقتتتة، أ
ل متن احلتا عتجي ʻفويربتاخʼوهةتاا جنتد  ʻارنتيʼو ʻارناʼرة و ون أن واسطة ىف احملبة بني ولةنها اخن جتد ح ي تها مباش

 ".اةال الدين الان يبشر بأل أن مل يةن أ اها  يع  أ ى أش
 يأن "مواليتتة فويربتتاخ" تمهتتر ىف تصتتور   تتال العالقتتة بتتني "ارنتتا" و"ارنتتي" وتن صتتر ىف أنتتأل ال يةت تت "أجنلتت "ويبتتني 

ة، الشتت  ة، بتتأن ي بتتل العالقتتاك املتبا لتتة ال ائمتتة علتتى امليتتل املتبا لتتة بتتني الةائنتتاك اخ ميتتة موتتل: احلتتا، انتتنل، الصتتداق
ستتتم إورول متتترة شجتتتر  أن تةتستتتا طتتتابحل الت تتتديل حتتتتي  االتضتتت ية بالتتتااك. بتتتل ويؤكتتتد أن هتتتا  العالقتتتاك تت  تتتق بام تتت

 يواإلنستان ت ةت   ،الوتاين يارول، والع تل ت ةت   ي: "أن اع هتو ت ةت  "فويربتاخ"أن نستشتهد ب تول  اوميةن أيض   ،الدين"
الستاخرة متن  "شتانر"فتنن مالحمتة هنتا ، ومتن مل تتصل عن أ تلها التديين "فويرباخ" أن إنسانية يذن هإالوالث". والداللة 

. "فويربتتاخ"فةتتر  ذلتت  رن املشتتةلة الدينيتتة ظلتتي ال ضتتية الرئيستتة يف ؛" تتستتم بالتتاكاء وال طنتتةيبأنتتأل "مل تتد ت تت "فويربتتاخ"
 . "فويرباخ"" هام ىف بيان إميان يوالوقوف أمام عبارة شانر "احمللد الت 
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ال  يمتحل استتبعا  املل تد التا –ومل تد   تد  بني نوعني متن املل تدين: مل تد يعتاين "بر يائيف"ق محل ةن أن ن ر  ومي
 :أن "بر يتتتتائيف" وبتتتني   – الجريمــــة والعقــــابىف قصتتتتأل  ي" يستوفستتتة"ذلتتتت  التتتان  تتتتور   ؛يتمتتتتحل بةامتتتل قتتتتوا  الع ليتتتة

"ʼنتيشتتألʻ والتتان يشتتعرون بالرضتتا عتتن أن ستتهم وي ولتتون ، وهنتتا  بعتت  املل تتدين احلاقتتدين يعتتاين يمتتن النتتوع التتاʼ احلمتتد
 امل تد   ʻفويربتاخʼيصتب أل ارمل واملعانتاة فهتو شتةل متن أشتةال التدين وقتد كتان التاي أمتا اإلحلتا   ،ʻرنأل ال يوجد إلتأل ؛ع

وليتتد جتستتد  قتتد نمتتر إىل اع نمتترة جديتتة فتتاعت   "فويرباخت"فتت ل لتتأل" استتتطعنا علتتى يديتتأل أن نصتتل إىل م هتتوم إنستتاين اخملص تت
، اإلنستان علتى حنتو متا ينبغتى أن يةتون،  لتيل إال اإلنستان املوتاي جو ر المسيحية لوجو  اإلنسان ن سأل. فاع يف يح ي 

يريتتتد أن يستتتتبدل بعبتتتارة "لتتتتةن إرا ة اع" هتتتا  العبتتتارة "لتتتتةن إرا ة  "فويربتتتاخ"، وعلتتتى التتترام متتتن أن اكمتتتا ستتتيةون يوم تتت
 اع لي تت اموجتتو    ياإلنستتان و تتنيعة خيتتال البشتتر، إال أن "اع" عنتتد  قتتد ب تت ةأن اع هتتو متترخاإلنستتان" وعلتتى التترام أنتتأل ي تترر 

إال أن اإلميتان قتد  ؛ضت ية تعميتة  توفية "فويربتاخ"ترتب  شرعيتأل بشرعية الوجو  اإلنستاىن ن ستأل. ولتضن كتان املتؤمن ىف نمتر 
قتد  "فويربتاخ"متةامتل. ومتن هنتا يتبتني لنتا أن  إنستاين يوعتبنتا إىل  يضت تالتيت لوستيلة ايأل أ اة للت رر متا ام ميوتل أب ى ىف ر 

 استب ى ىف فلس تأل اإلنسانية وظي ة اع ب ولأل أن اإلنسان إلأل اإلنسان. 

 

 التحلي  السيكولوجى للدين  :اثالثً 
ستتتان هتتتو الدينيتتتة، فاإلن "فويربتتتاخ"هنتتتا قلتتتا فلستتت ة  ؛ل متتتن الشتتتعور أستتتال التتتدينعتتتال لستتت ية جت "فويربتتتاخ"نوربولوجيتتتا أن إ

النهتتتائى تةامتتتل احلتتتوال واملشتتتاعر، وإذا كانتتتي احلتتتوال أستتتال اإل را  واملعرفتتتة النمريتتتة، فالشتتتعور أستتتال التتتدين. والت ليتتتل 
جـو ر ال  ترة اروىل متن  يمصتطلم "الشتعور بالتبعيتة" ف ت "فويربتاخ"للدين يعو  إىل مصدر ستيةولوجى هتو متا يطلتق عليتأل 

ـــدين ـــدينمحوكتتتاا ىف احملاضتتترة الرابعتتتة متتتن  ال نتتتاور ا تتتورة  اموضتتت   للتتتدين  يبتتتني ار تتتل التتتااي اضـــرات فـــى جـــو ر ال
. وموضتتوع هتتاا Feeling of dependencyالستتيةولوجية التتىت بوتتل الركيتت ة اروىل للتتدين وهتتو الشتتعور بالتبعيتتة 

ت ضتتتر، نمتتتر إىل  يانتتتاك متتتا يستتتمى باإلنستتتان البتتتدائى وكتتتال  أ يتتتان اإلنستتتان املنالشتتتعور هتتتو الطبيعتتتة. ي تتتول: "عنتتتدما 
ت ستتت  أو تأويتتتل مناستتتا متتتن الناحيتتتة  يونتنتتتاول بعتتتني فاحصتتتة حيتتتا م الداخليتتتة  و تتتا ختتتوف أو خطتتتأ فنننتتتا لتتتن جنتتتد أ

 السيةولوجية للدين سون الشعور بالتبعية قالتسليمل.
هتتتاا الت ستتتت  كمصتتتتدر وكأ تتتل م ابتتتتل العديتتتد متتتتن الت ستتتت اك ارختتترن التتتتىت يعت هتتتا اتتتت  كافيتتتتة  "فويربتتتتاخ"وي تتتدم 

بصتتورة أوضتتم ويبتتني لنتتا جتتتاوز تعري تتأل هلتتا  التعري تتاك.  "فويربتتاخ"ها، وعتترض هتتا  الت ستت اك يتتتيم لنتتا معرفتتة ت ستت  ويرفضتت
 قتتتد ستتتصروا متتتن نينشتتت  إىل أن العديتتتد متتتن ال الستتت ة التتتتأملي ؛للمصتتتدر الستتتيةولوجى للتتتدين "فويربتتتاخ"وقبتتتل بيتتتان حتليتتتل 

 يف ذلتتت  ور  عليتتتأل ولت ديتتتد  لتتتأل ىف الشتتتعور بالتبعيتتتة كمتتتا بتتتني   ،لشتتتعورلتتترب  التتتدين با يأ ،إلقتتترار  هبتتتا  احل ي تتتة "فويربتتاخ"
 . جو ر الدينعن  اضراتأل 

 تعريف الدين بال وف – 1
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ف تتتد جعتتتل الةوتتت  متتتن ال تتتدماء واحملتتتدثني متتتن اخلتتتوف أستتتال التتتدين  ؛Fearوأول الت ستتت اك ملصتتتدر التتتدين هتتتو اخلتتتوف 
حتمتتل معتتىن التتدين، وكانتتي   metusالرومتتان كانتتي كلمتتة "اخلتتوف"  "فتتاخلوف ىف مبتتدأ ارمتتر خلتتق اخهلتتة ىف العتتامل وعنتتد

 diesوهةتتتاا كتتتان اليتتتوم التتتديىن Fear and aweتشتتت  إىل اخلتتتوف والرهبتتتة  اأحيان تتت Relgioكلمتتتة التتتدين 
keligiaus   خيافتأل النتال. وىف اللغتة ارملانيتة فتنن كلمتة  اأو يوم ت اا  ميمون ت ايعىن يومEhrfurant  تعتىن: الرهبتةawe 
وامل طتتتتتحل الوتتتتتاىن  ،honorاحتتتتتاام  يأ Ehreوتتةتتتتتون متتتتتن  ،وهتتتتتى تعبتتتتت  عتتتتتن منتهتتتتتى احتتتتتاام التتتتتدين peityوالشتتتت  ة 
Furcht  خوفFear. 

وت ستت  التتدين بتتاخلوف تؤكتتد  ح ي تتة أن البتتدائيني كتتانوا خيشتتون بعتت  جوانتتا الطبيعتتة، وهتتاا ن تتل متتا أشتتار إليتتأل 
أن قبائتتتتل التتتتت  – "فويربتتتتاخ"كمتتتتا ي تتتتول   –يتتتترن الرحالتتتتة املؤهلتتتتون . و مســــتقب  الــــو مىف ت ستتتت   للتتتتدين ىف كتتتتتاب  "فرويتتتتد"

Hattentats يعت وكتتتتا  التتتتيت ؛وأ تتتتا يعبتتتتدون التتتتروح الشتتتتريرة ،ال تتتتدرة اخلال تتتتة لةتتتتنهم ال يعبدونتتتتأل ياملصلتتتتوق ذ تعت تتتتد يف
يعتت ن إليهتتا الشتترور  باإلنستان ىف العتتامل. وبعتت  ال بائتتل ارمريةيتة تعبتتد اررواح الشتتريرة ف تت  التىت  مصتدر كتتل الشتترور حتتتي

هبتتا وكلمتتا اعت تتد أن هتتا  التتروح  اخا  تت ا  تتإاهلنتتد لةتتل روح شتتريرة  واملتاعتتا وارمل وذلتت  بتتدافحل اخلتتوف. كمتتا أننتتا جنتتد يف
 أكور قوة وج وك زا ك عبا  ا.

. ومتن الواضتم clalamety، والةارثتة Orloneستم إوقد حرص الرومان علتى ال يتام باحت تاالك  ينيتة أعطوهتا 
وال اتترض هلتتتا ستتون جتريتتتد "اخهلتتتة  .لتتتيل هلتتا أستتتال أو  افتتحل ستتتون اخلتتتوف "فويربتتتاخ"موتتل هتتتا  العبتتا اك كمتتتا ي تتول أن 

 يبعتت  اخهلتتة كتت عاملعا يتتة متتن أستتل تها ووقتتف إيتتاائها فالنتتال يعبتتدون اخهلتتة بأمتتل مستتاعد م هلتتم وكتتانوا يهتتدئون متتن رو 
 phutardكتان هلتا كمتا ي تول بلوتتار    التيت ةست طإ ن ومعبتد يفعنتد الرومتا اميتنعوا عتن إيتاائهم. ف تد كتان للصتوف معبتد  

 إال وهو اخلوف من الشر وارعمال املشينة. ي اأخالق ابيي   
وت س  الدين باخلوف يتأكتد لنتا مترة أخترن ب ضتل ح ي تة أن كبت  اخهلتة عنتد الشتعوب املت دمتة واركوتر ث افتة ميوتل 

فهتتو إلتتأل العوا تتف والرعتتد والتت ق وبعتت  الشتتعوب  ؛نستتان أعلتتى  رجتتاك اخلتتوفملمتتاهر الطبيعتتة التتىت توتت  ىف اإل اتشصيص تت
، وبتن ل الطري تة فتنن Thundererفعند اراريق كان كب  اخهلتة يستمى إلتأل الرعتد ليل لديها كلمة ل لأل سون الرعد، 

 عند الشعوب انرمانية والنورسية. ا مبجال  كان إهل    Donerأو  Godthorإلأل الرعد 
للتتدين تنتتتاهبم ن عتتة  ينيتتة ىف املواقتتف والل متتاك  ا اوي تت اوراتتم عتت وهم طبيعتتة اتت  حستتية ومصتتدر   اأيض تت واملستتي يون

ل التان شترع الصتالة 1860-1875ق "حلفر ري  ولتيم الرابتت"علتى ذلت  بت موتاال   "فويربتاخ"توت  فتيهم اخلتوف ويضترب  اليت
ديث أن ت تتف ىف طريتتق خمططاتتتأل ومشتتتروعاتأل كتتل الةنتتائل ويرجتتحل الستتبا ىف ذلتتت  إىل اخلتتوف متتن شتترور العصتتر احلتتت  يف

ىف ستتنواك ستتاب ة كتتان النتتال يتضتترعون إىل اع ىف الةنتتائل والستتبا كتتان اخلتتوف متتن  احتتني كتتان احلصتتا  ضتتعي    اوأيض تت
ومتتن هنتتا فتتال رق بتتني التتدين املستتي ى و يانتتاك الشتتعوب البدائيتتة قوعبتتدة اروثتتانل أن املستتي يني ال جيستتدون  .ل69قانتتوع"

ىف ن وستتهم إىل خهلتتة خا تتة، وأ تتا ي ستتروكا علتتى أكتتا  تت اك اع، فهتتم ال يصتتلون  طبيعتتة التتىت توتت  اخلتتوف التتديينممتتاهر ال
 خهلة الشر وإ ا يصلون ع عندما يعت دون أنأل ااضا منهم أو سيغضا عليهم. 

اإلنستتتان بالتنتتتاهى ستتتم "شتتتعور إحتليلتتتأل  يف "فويربتتتاخ"بتتتاخلوف متتتن املتتتوك، أو متتتا يطلتتتق عليتتتأل  اويتتترتب  التتتدين أيض تتت
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 "فويربتتاخ"موتتتأل، وأنتتأل إذا مل ميتتي اإلنستتان كمتتا ي تتول  يمتتا، أ اوعيتتأل بأنتتأل ستتوف ينتهتتى يوم تت يأ "Finitenesواحملدو يتتة 
ويتروض احليوانتاك امل استة و متى ن ستأل  ،فننأل لن يةون هنا  أقون من اإلنسان، أنأل ميصر عبتاب الب تر ؛وعاش إىل اربد

"أن  "؛فويربتتاخ" لةتتل موقتتف ومتتن املتتوك يعلتتم أن ال فتترار. ومتتن هنتتا تبتتدو أمهيتتة عبتتارة أل حتتال  متتن احلتتر واملطتتر وجيتتد لن ستت
بوتل كايتة  ن امل ت ة التيتإامل  ة الىت بوتل كايتة ال تر  بوتل موضتوع متيال  اخهلتة فلتوال املتوك ملتا كتان هنتا  وجتو  ل ةترة اع، 

 ."اإللأل املوك ما كان هنا  ت ة  يف ال ي ةر يف افلو كان اإلنسان أبدي   ،اإلنسان بول ميال  اخلالق
معابتد لهلهلتة. وعنتد كوت  متن النتال فتنن  اومن الواضم أن هنا  عالقة بني املوك والدين، كما أن امل ابر كانتي أيض ت

 أكت  تتاكرة ي ستاليفأىف متوك  يأن ت ةت   ؛كتل التدين  يولبعضتهم كانتي هتمتن التدين  اأساستي   اعبا ة املتوتى كانتي جت ء  
بالتتتدين، عنتتدما ي ةتتر  افننتتأل يةتتون أكوتتر شتتعور   حالتتة اإلنستتان ال تتاين خطاباتتتأل: "ويف يف "Senecaستتنيةا "شتتوتى، ي تتول 

 ".اىف فنائأل ويعلم أن اإلنسان ولد ليموك يوم  
اضتتم أنتتأل بغتت  املتتوك ي تتول فويربتتاخ: "إذا كتتان متتن الو  ،فةتترة املتتوك إذن فةتترة  ينيتتة رن فيهتتا مواجهتتة متتحل  تتدو يىت

ب توة  ن التان يتؤثر يف  إىف  تال التدين،  اهو التعب  اركور بييت    ʻالشعور بالتبعيةʼأن  افننأل من الواضم أيض   ل هنا   ينلي
ومتتتن هنتتتا فتتتنن الشتتتعور بالتبعيتتتة  .ي"وحتتتد يبتتتأنىن ال أستتتتطيحل االعتمتتتا  علتتتى ن ستتت يوحبتتتدة أكوتتتر متتتن املتتتوك هتتتو شتتتعور 

 قاالعتما ل هو أسال الدين. 

  للدين اانى: الحل مصدرً التفسير الث – 2
 للت ستتت  ارول ملصتتتدر التتتدين "اخلتتتوف"، يتتترن أن اخلتتتوف لتتتيل هتتتو ارستتتال الةامتتتل والةتتتايف "فويربتتتاخ"وبعتتتد أن عتتترض 

رنتتتأل شجتتتر  زوال  ؛للتتتدين كتتتامال    ات ستتت    يأن اخلتتتوف ال يعطتتت ملصتتتدر . والستتتبا احل ي تتتى يف اللتتتدين، وبالتتتتاىل لتتتيل ت ستتت   
عاط ة عةسية وها  تلتصق بتأل كمتا كتان يلتصتق بتأل اخلتوف، وهتاا الشتعور بتالت رر متن اخلطتر اخلطر فنن اخلوف يستبدل ب

واخلتتوف وال لتتق، هتتو الشتتعور بال رحتتة والستتعا ة واحلتتا واالمتنتتان. والواقتتحل أن ممتتاهر الطبيعتتة التتىت توتت  فينتتا اخلتتوف وال تت ع 
تتدمر ارشتجار واحليوانتاك واإلنستان بعا ت ة رعديتة  اخهلتة التىتفإىل حد كبت  املمتاهر التىت تعتو  علتى اإلنستان بتاخل ،  يه

احل ول. فمصدر اخل  هو ن سأل مصتدر الشتر، ومصتدر اخلتوف هتو مصتدر الستعا ة. ومتن  هى ن سها الىت تبعث احلياة يف
بعتتان ىف الطبيعتتة متتن أ تتل واحتتد. فهتتو يتترف  موقتتف نملتتاذا ال جيمتتحل اإلنستتان بتتني الضتتدين اللتتاين ي "فويربتتاخ"هنتتا يتستتاءل 

هتتؤالء الضتتع اء ارابيتتاء التتاين ال يستتتطيعون التوفيتتق بتتني االنطباعتتاك املصتل تتة  ؛الء التتاين يعيشتتون حلمتتتهم ف ستتاهتتؤ 
 ةرسون عبا  م خهلة الشر وحدها.والاين ال ياوقون إال اخلوف من خهلتهم وي

ة واخلتتت ة هلتتتاا متتتا، الصتتت اك احلميتتتد يءإىل أن بعتتت  الشتتتعور ال  ينستتتيها اخلتتتوف النتتتاجم متتتن شتتت "فويربتتتاخ"ويشتتت  
 التو و  هتو اإللتأل اخلت    ؛ينبعث منأل الشر يعدو    تبجيل وحا امتنان من جانا هتا  الشتعوب النورستية ي. فالايءالش

ومتتن هنتتا فننتتأل متتن اتت   ،وهتتو احملتتا ل نستتانية ،وأشتتعة الشتتمل ،هتتو إلتتأل املطتتر عالتتان  متتى ال راعتتة رن إلتتأل التتر   اإلنستتاين
 ارسال الوحيد للدين.العدل أن ن ول أن اخلوف هو 

إذن متتن اخلتتوف وحتتد  وإ تتا متتن العواطتتف املصال تتة لتتأل، العواطتتف اإلجيابيتتة، الستتعا ة، االمتنتتان،  "فويربتتاخ"ال ينطلتتق 
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، فتتاخلوف وحتتد  ال خيلتتق اخهلتتة وإمتتا متتحل الستتلي ليشتتمل اإلجيتتاي يا ا تتال الشتتعور احلتتا، التبجيتتل كأستتال للتتدين. ميتتتد إذ  
عتتن الشتتعور النتتاجم متتن  ا: "فتتنن شتتعور هتتؤالء التتاين تغلبتتوا علتتى اخلطتتر خيتلتتف بام تت"فويربتتاخ"ي تتول وكمتتا  ،احلتتا والستتعا ة

، ارول زائتتل يشتتةل أوا تتر يشتتاعر  والشتتعور باالمتنتتان شتتعور  تتاي ي،كتتائ ياخلطتتر ال تتا م" الشتتعور بتتاخلطر شتتعور عملتت
متتتتن موضتتتتحل الرابتتتتة  يهتتتتانمتتتتا االمتنتتتتان يتتتتدفحل إلاحملبتتتتة والصتتتتداقة، الشتتتتعور بتتتتاخلوف يتتتتدفحل إىل العبتتتتا ة متتتتن موضتتتتحل الرهبتتتتة بي

 ."فويرباخ"قالسعا ةل. وهةاا ين لنا إىل أسال أمشل للدين يعرضأل 

 الشعور بالتبعية كمصدر للدين – 3
واحملبتتة ف تت  علتتى حتتدة ولةتتن يب تتث عتتن الصتتيغة الشتتاملة  ،أو الستتعا ة ،أستتال التتدين ىف اخلتتوف ف تت  "فويربتتاخ"ال جيعتتل 

. Feeling of dependencyوهتى ليستي ستون الشتعور بالتبعيتة، االعتمتا ، االفت تار  ،التىت تضتم هتاين التوجهني
أحيتا كجت ء  رنتين اأحيتا، ونمتر   الي تني بتأنين باملوك والسعا ة مرتبطة باحلياة، اخلوف شتعور باالعتمتا  مين تين ااخلوف مرتبط  

متن ختالل الطبيعتة فأنتا أخشتاها، اإلنستان  تا متن وأمتوك  أعتاين رنتين اونمتر   ،أحبتأل من أجت اء الطبيعتة، أو متن اع فتأنين
 واحد هو الدين. يءش ثنني جيتمعان يفولةن اإل ،ويةر  من  رمأل إياها ،يعطيأل سبل احلياة والتمتحل هبا

حتني خياطتا  الشـعرا،،ستورة يف  التأكيد ذل  بال رخن الةرا الان جند فيأل ن تل املعتىن واضت    "فويرباخ"ويستشهد 
هل أ نامةم تسمحل ما ت ولون هل يضرونةم أو ين عوكم "بعبارة أخرن" أن متا يستت ق العبتا ة هتو متا  ئال  عبدة اروثان قا

هتو أن "الشتعور بالتبعيتة  ؛"فويربتاخ"التعريف العتام التان تو تل إليتأل فتومتن هنتا  ين تحل، هتو متن يبتد  احليتاة واملتوكيضر وما 
للتدين" وبتتالطبحل لتيل هنتتا  هتاا الشتتعور ا تر  بالتبعيتتة،  يوجوهتو امل هتتوم التان ي ستتر ارستال الستتيةول الشتتموي ياحل ي ت

وإ ا هنا  مشاعر خا ة لتأل شعتىن أن الشتعور بتانوع أو عتدم الراحتة، اخلتوف متن املتوك وال ت ع واحلت ن اخالم واخمتال التىت 
 ي،إلنستتان البتتدائ يانتتاك ايف أنتتأل حينمتتا نتعمتتق  "فويربتتاخ"ويتترن  .ضتتاعي بستتبا العوامتتل الطبيعيتتة هتتى شتتعور باالعتمتتا 

متن الناحيتة الستيةولوجية للتدين  امناستب   اوننمتر ىف حيتا م الداخليتة فنننتا ال جنتد ت ست    ،وكال   ياناك اإلنستان املت ضتر
ىف حتليتتل  اىف فلستت ة التتدين باعتبتتار  إستتهام   "فويرباخت"ستتون الشتتعور باالعتمتتا  قالتبعيتتةل ومتتن هنتتا عتترف اإلستتهام احل ي تتى لتت

. وكمتا نستاينالشتعور اإل علتى أن منبتحل التدين يتنعةل يف جـو ر المسـيحيةف د بترهن ىف كتابتأل املتميت   .ينالالشعور اإلنسا
نتأل التعبت  عتن شتعور اإلنستان ش دو يتتأل واعتمتا   علتى الطبيعتة. وإذا  إيتضم ىف أعمالأل: فالدين احل ي تى جتوهر اإلنستان، 

نتأل كمتا ي تول "لوفيتي" يؤستل ن، فياالنوربولتوج ينوهر احل ي تويستتبدلأل بتا ،للتدين  تاف انتوهر الالهتوي "فويرباخ"كان 
ن الشتعور هتو إ ،the Immanent tran scendence of feelingللشتعور  التعتاي ةالتدين علتى  ايوت تعتاي

فهتتو قتوة بتداخل  وورائتت   ؛وهتتو ال توة الداخليتة ولةنتتأل ىف ن تل الوقتي قتوة متميتت ة ومستت لة عنت  أستال انتوهر اإلنستاين
بيعتتت  الشصصتتية التتىت تتتت ةم فيتت  علتتى التترام متتن أكتتا اريبتتة عنتت ، باختصتتار أنتتأل إهلتت  ومتتن هنتتا نتستتاءل كيتتف أنتتأل ط

 ه كيف يتعاىل اإلنسان على مشاعر ه.عن انوهر الااي يميةن بيي  انوهر املوضوع
منعتأل  تعصتا الالهتويوإ تا رن ال ،رنتأل جعتل متن التدين متا ة للشتعور ؛ʻشتل ماخرʼ: "أنتىن ال أ يتن "فويرباخ"ي ول 

متتن التو تتل إىل النتتتائج اهلامتتة متتن وجهتتة نمتتر  هتتا  وذلتت  رنتتأل مل يةتتن لديتتأل الشتتجاعة أن يتترن ويعتتاف شوضتتوعية أن اع 
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 –ختلتف ىف هتاا الصتد  أليل سون جوهر الشعور، إذا كان الشعور من الناحيتة الااتيتة هتو انانتا الرئيستى للتدين. وأنتا 
ويستتند ىف تأكيتد  علتى أستل طبيعيتة الشتعور. وهلتاا الستبا بالتااك التان يؤكتد متا قلتتأل  ؛ʻشل ماخرʼمحل  –إىل حد ما 

جتتوهر الشتتعور" ذلتت  أن الشتتعور أ تتل التتدين يف ىف أن يتو تتل إىل انتتوهر اخلتتاص بالتتدين فهتتو ال يتعمتتق  ʻهيجتتلʼأخ تتق 
 م ر  ال لا. 

جنتد  لتدن فالست ة  "فويربتاخ"ست  كمتا ي تول ذو  تبغأل ستيةولوجية وهتاا الت  ،ويرتب  هباا ال هم ت س  خختر للتدين
جتترام جتترام الستتماوية شعتتىن عبتتا ة إحتتدن هتتا  اراإلاريتتق التتاين بينتتوا: "أن التتدين ينبعتتث متتن اإلعجتتاب باملستتار املنتتتمم ل 

اررض.  الستماء ال إىل متن يف موجتأل إىل متن يف – "فويربتاخ" يىف رأ –ذا ا ومن ينمم مسارها. ويتضتم أن هتاا الت ست  
للعبتتا ة الدينيتتة لتتيل كأشتتياء  ااحل ي تتة ميةتتن ال تتول أن النجتتوم كانتتي موضتتع   وإىل الناحيتتة النمريتتة ال العمليتتة ل نستتان ويف

قتتتون تتتتت ةم ىف حيتتتاة اإلنستتتان شعتتتىن أكتتتا بتلتتت  قبيتتتدهال خمتتتال اإلنستتتان  –كمتتتا يعت وكتتتا   –نمريتتتة فلةيتتتة ف تتت  ركتتتا 
وضتتوع عبتتا ة عنتتدما يةتتون مصتتدر ختتوف متتن املتتوك أو متعتتة لل يتتاة. يصتتبم م يءوخماوفتتأل. ويوضتتم ذلتت  ح ي تتة أن الشتت

وأحتوال  ،واحلترب ،والعا ت ة ،أن الرعتد مصدر المبـاد  الدينيـةكما ي ول مؤلف كتاب   ،ومن هاا جيو الشعور باالعتما 
متتتن  اكوتتتر تتتتأث   أقنعتتتتأل بتبعيتتتتأل ل تتتون مطل تتتة وكانتتتي ىف إقناعهتتتا لتتتأل هبتتتاا أ يأ ؛التتتىت أقنعتتتي اإلنستتتان بوجتتتو  اع ياملتتتوك هتتت

 تناسق الطبيعة وكل مماهر النمام الدائم البسي ".

 تعقيل ونقاش
وذلت  متن أجتل جتتاوز  ؛ينوربولتوجإىل ار يالدينية" موض ني فةرة الت ول من "الويولتوج ʻفويرباخʼتناولنا "انوربولوجيا ل د 

حتليتتل ستتيةولوجيا  التتان ي تتوم ي إلنستتاينلع ائتتد ملتتة معينتتة متتن أجتتل تأكيتتد م هتتوم التتدين ا يان ئتت ال هتتم الضتتيق الغيتتي
نوربولوجيا  ينية ىف ارستال. فاإلنستان بطبيعتتأل كتائن متتدين، والتدين تتغلغتل أن ار "فويرباخ"، حيث يؤكد الشعور اإلنساين

 "فويربتتتاخ"هتتو جتتوهر التتتدين". ومتتن هنتتا فتتتنن  اولتتة  لالتتدين بتتتجتتارو  ىف  تتميم الشتتتعور البشتترن "ال لتتتا لتتيل ف تت   تتتورة 
وتؤكتد معمتم الدراستاك ال ويرباخيتة أن متا قدمتأل فيلستوفنا متا هتو إال استتمرار ل  تالح للو ول بالدين إىل حالتة الةمتال  تسعى

ولتتيل كمتتا ي هتتم خطتتأ، ختتار  حمتت ة التتدين.  د  تتاحا هتتا  ارحبتتاث ىف طليعتتة رجتتال التجديتتد التتديينعتت. ويالتتديىن ال وتستتتانيت
إىل حتطتتيم املستتي ية بتتل يعمتتل علتتى حت ي هتتا وإكماهلتتا وهتتو يعت تتد أن  ʻفويربتتاخʼ"ال يهتتدف  ":E.Brehierأميتتل بربيتتأل "ي تتول 

 قاررواحل إىل لغة إنسانية". ي من اللغة امليتة ل شباحاملسي ماهبأل تر ة ع النية واض ة للدين 
الب تث  ل والوتاينيقالويولتوج ارول هو التنتاول الع ائتدن الالهتوي ،الني لدراسة الديننتوقف للتميي  بني  أن وعلينا 

بارستال  الرحا، الان ال يعىن كما ي هم خطأ رف  التدين أو اإلقتالل متن شتأنأل، بتل يعتين يللدين شعنا  ال لس  يالعلم
اهلامتة بتني الويولوجيتا  "بتألكول  زفلتد"أإجيا  العديد من العلوم الىت تتناول الدين بالدراسة الدقي ة. وميةن أن نست يد من ت رقتة 

جتتت ء متتتن ال لستتت ة العامتتتة علتتتى أستتتال أن هتتتي فهتتتو "مييتتت  بتتتني الويولوجيتتتا وبتتتني فلستتت ة التتتدين متتتن حيتتتث  وفلستتت ة التتتدين
بن تتد وحتليتتل  أن يتجاوزهتتال أمتتا فلستت ة التتدين فتعتتين "فويربتتاخ"قوهتتو متتا  تتاول بعينتتأل الويولوجيتتا تب تتث ىف  يتتن متتن ار يتتان 

لتأل  اللتدين ون تد   جتتاوز لل هتم الضتيق الغيتيفهتي ضتها". ومتن هنتا تستتعلمها الويولوجيتا واملبتا ئ اروىل التىت ت ر  امل اهيم اليت



 

- 31 - 

لتتم عو  ،لتتم االجتمتتاع التتديينعو  ،وم ارنتتة ار يتتان ،وتؤستتل لةوتت  متتن العلتتوم التتىت  تتتم بت ليتتل التتدين موتتل: تتتاريك ار يتتان
 . "فويرباخ"اث النمر إىل الدين وتل  كاني أسال أحب تعد أوسحل ها  العلوم يف وفلس ة الدين اليت ،الن ل الديين

 يتت تتتق متتتحل رأ يبامل ارنتتتة متتتحل ا هتتتا، فهتتت الدينيتتتة التتتىت ترجتتتحل التتتدين إىل الشتتتعور اإلنستتتاين "فويربتتتاخ"وتمهتتتر فلستتت ة 
بتالغموض وارسترار،  يء تال ملت تصيتل أن ستنا يفن تدث لنتا حتىت  يف التدين "بالشتعور" التاالان يعتر   ؛"هربرك سبنسر"

يؤكتتتد أن التتتدين هتتتو الشتتتعور  يالتتتا ؛"متتتوللر"وض الطبيعتتتة البشتتترية ن ستتتها. وعلتتتى أن ن هتتتم هتتتاا الغمتتتوض باعتبتتتار  امتتت
بأنتأل الشتعور بالتبعيتة واالعتمتا  املطلتق وكتال   مقـالت عـن الـدينلتدين ىف ف االان عر   "شل ماخر"وكال   يبالالمتناه
 واخلضوع هلا. الدين هو تصور انماعة البشرية وشعورها بالتبعية ملشيضة أخرن  الان يرن أن   Guyayجويو 

هتت. ميتد "التان تتابحل  "T.H.Grofton" يللدين متحل متا قدمتأل عتامل االجتمتاع ارمريةت "فويرباخ"وي اب تعريف 
Mead" تشتتارل  كتتوىل "وColly" خيل تتأل اإلنستتان  يأن اخلتتارق للطبيعتتة موتتل اخختتر التتا نالتتان يتتر  – ي"جتتون  يتتو "و

ىف إطتار الدراستاك االجتماعيتة ىف ت ست  التدين ويترب   ياإلنسـان الـدين يف "فويربتاخ"من أجل أن خيضحل لأل. وت دم نمرية 
 Thomas"ي تتول  ." وركتتيم"و "Acomteأوجستتي كونتتي "البتتاحوني بينهتتا وبتتني نمريتتاك علمتتاء االجتمتتاع موتتل 

F.o.Dea"  ىف جانتتتا هتتام هتتو أن كالمهتتا يتتترن  " وركتتيم"يشتتابأل  "فويربتتاخ"أن وضتتحل  يعلــم الجتمــاد الـــدينىف كتابتتأل
تنتتاول  يف Comteʻكونتتي ʼموتتل  ʻفويربتتاخʼ: "أن "أميتتل بربيتتأل"ويتترن  للتتدين إستت اال حلاجتتاك اإلنستتان. اخليتتاياحملتتتون 

م عالقتاك يال ترن التاستحل عشتر بتل أن "بربيتأل" كتان ي ت يف يالعالقة املباشرة بني اإلنستان والطبيعتة علتى أستال التأليتأل الطبيعت
لتى كتل عرنستي رينتان" التان  تاول اإلب تاء إ" اف ت  بتل أيض ت "كونتي"وا   متن امل ةترين ال رنستيني لتيل   "فويرباخ"بني 

 "فويربتاخ"أن نمريتة  "فويربتاخ"روحانية املسي ية  ون ع ائدها فهتاا "املل تد املتتدين" نستصة متن املواليتة احلستية التىت قتدمها 
 يجتتتاوز الويولتتوج يأ ؛ارمشتتل ستتاينعتتن التتدين اإلن انوربولوجيتتة ىف التتدين تتعتتدن ال هتتم املتعصتتا انامتتد لديانتتة معينتتة حبو تتار

وعلتتم االجتمتتاع  ،هتتاا يت تتق متتحل كتتل احملتتاوالك انتتا ة التتىت تستتعى لتأستتيل علتتم التتن ل التتديين وهتتو يف ،نوربولوجيتتاإىل ار
 وفلس ة الدين.  ،الديين


