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 الخالصة

ين فكرة االنسان عن هللا وجوده وقيمه ، وما هي العالقة ب وما هي ماهيته؟ عن وجود هللا ما هي االستدالالت 

االنسانية ، وهل باالمكاننا معرفته وبلوغة وما هو السبيل لذلك ؟ هل يمكن ادراك هللا بالعمل الفكري واالخالقي ام 

ن الوجودي اذا كان يتحدث عن هللا فهو اليتحدث عنه على اساس برهان عقلي يثبت وجوده ، بل اهل وجوديا ؟

هل ان هللا موجود باالرادة التي تجعلني ؟معنى الوجود االنساني عندما يستكشف هذا الوجود  نتيجة للتفكير في

موجودا ، وبالتالي يجعل منه حضورا للوجود ؟ هل  االيمان يكون خالصا لشخص اكثر منه تاييد لصيغة 

في سياق تلك  ؟لي والمحايثمتعااعتقادية ؟ وهل نحن اليوم بحاجة الى العودة للتطرق الشكالية الفكر المتعلقة بال

داللة العنوان الى اننا وتشير   الموسوم ) موقف الوجودية المؤمنة من هللا( ستكون هي فرضية بحثنا  االسئلة التي

الذي يتكون من  ، المؤمنة  سنتناول في بحثنا كل من ) كيركجارد ومارسيل وياسبرز( بوصفهم مفكرين الوجودية

 ثالث مباحث :

ن مشكلة االلوهية فلسفيا ووجوديا من خالل عرض تاريخي لالهم االفكار والفلسفات التي سبقت االول سيكون ع

دور حول فلسفة كيركجارد عن مفهوم هللا وعالقة الدين بالحياة ظهور رواد الفلسفة الوجودية  اما الثاني ي

وم هللا عند جبريل مارسيل وسنتطرق في المبحث الثالث  عن مفهالحضارية لإلنسان المعاصر وبموقفه الوجودي 

بحسب وجهة  ، وأنماط القلق الوجودي الذي يهدد اإلنسان وكيف يستوعبها القرار الديني واإليمانيوكارل ياسبرز

 . نظر الوجودية المؤمنة ثم ينتهي بالخاتمة وقائمة المصادر
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ABSTRACT 
What are the inferences about the existence of God? And what is the relationship 

between the idea of man about God and his existence and human values, and can we 

know and eloquence and what is the way? Does existentialism, if it speaks of God, 

speak about it on the basis of a mental proof that proves its existence, but as a result 

of thinking about the meaning of human existence when exploring this existence? Is 

God present in the will that makes me exist, and therefore Makes him presence? Is 

faith a salvation for a person rather than an endorsement of a belief formula? Do we 

today need to return to address the problem of thought related to transcendence and 

trials? In the context of these questions, which will be the hypothesis of our research 

marked (the position of existentialism insured by God) The title implies that we will 

address in our research (Kirkgard, Marcel and Jaspers) as the thinkers of 

existentialism, which consists of three aspects: 

The second is about the philosophy of Kirkgard about the concept of God and the 

relationship of religion to the civilized life of contemporary man and his existential 

position and we will discuss in the third section on the concept of God by Gabriel 

Marcel and Carl Yaspers, And patterns of existential concern that threatens the human 

and how to accommodate religious decision and faith according to the point of view 

of existentialism and then ends with the conclusion and the list of sources. 
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  مقدمة

) كيركجةةارد ومارسةةيل وياسةةبرز( بوصةةفهم مفكةةرين كةةل مةةن  داللةةة العنةةوان تشةةير الةةى اننةةا سةةنتناول فةةي بحثنةةا

الوجودية
1
وموقفهم من فكةرة الاللوهيةة ، ولالهميةة الكبةرذ لهةذا الموضةوي ومةا يحملةه مةن تةاثير خطيةر  منةؤالم 

مةةن اكثةةر ومشةكلة االهةةم فةي المباحةةث الميتافي يقيةة ال تعةةدفكةةرة االلةه مشةةكلة االلوهيةة او علةى حيةةاة االنسةان ،الن 

حضةارتها بالبحةث ، هذه الفكرة قد شغلت االنسانية في مختلف درجات وعيهةا واالفكار مصاحبة للتفكير االنساني 

ا النهةوالحةل بةنفا الوقةت مشكلة من اكثةر الموضةوعات مصةدرا للقلةق والتفكيةر هذه الكانت عن مبرر لوجودها ف

ما انا موجود ؟ والتسال حول معنى الوجود وعدمه ، هذه التساوالت مرتبطة بمشكلة وجود متعالي بالوعي ل تتعلق

الفلسفة المعاصةرة هةو التمركة  حةول خصوصا اذا ما عرفنا ان ما يمي   على االنسان يرتبط به مصيره وحريته ؟

لقرن التاسع عشر للتخلص من سيطرة االنسان بعد ان انطلقت من النقد المضاد لاللوهية عند الهيغلين الشباب في ا

نقل المرك ية الالهوتية الى المرك ية االنسةانية وتحةول االهتمةام مةن هللا الةى االنسةان بعةد اعةالن نيتشةة والكنيسة 

فهةل يجةد االنسةان المتفةوق الباحةث عةن هللا مةا ،  المتفةوق محةل االلةه المةدفون "ان االله قد مات" مبشرا باالنسةان

خصوصةا اذا مةا  ن االله هو الذي ابتعد عن االنسان ؟ ام ان االنسان هو الذي ابتعةد عةن االلةه؟ وهل ا ؟يبحث عنه

وهةذا مةا ، واالحساس بالع لة والالمعنةى عرفنا ان االنسان ال يصادف بعد موت االله سوذ الفراغ والشك والعدم 

سةان كةان هةو النتيجةة الحتميةة هةل ان مةوت االنبالتةالي ، وجسدته مسرحية صةموئيل بيكيةت )فةي انتظةار جةودو( 

   لموت االله؟

بعد هذه التساؤالت الفلسفية البعيدة عن التصور الديني والذي سنضعه بين قوسين الننا سنتطرق للموضوي فلسةفيا 

 فهل محاولتهم هذه هي محاولة الوصةول،  ذين حاولوا الوصول الى فكرة االلهمن قبل فالسفة الوجودية المؤمنة ال

وهل يمكن تحرير هللا من قوالب الفهم البشةري وتصةوراته ومقوالتةه الطاللةه   ام براغماتيا ؟  حقيقي ن لالله بايما

 الهية منعتقة من اسر هذه المقوالت  وربطها بحرية الفرد ومشيئتها الذاتية ؟ 

يوما  دادت  عصر النهضة ومشاكله، فمشاكل االنسان بداتلالوجودي نتيجة  الفكر خصوصا اذ ما عرفنا ان ظهور

بعد يوم ، بسبب زيادة المتطلبات التةي يحتاجهةا االنسةان ، كمةا ان التطةور العلمةي والمعرفةي سةهلت الةتخلص مةن 

اسةتقراره بةه، اال ان  بيعةة والكةون المحةيط فعلى الرغم من زيةادة معرفةة االنسةان بالط، القيود االخالقية  والدينية 

د والبةديهيات الفكريةة والدينيةة التةي كةان يظةن انهةا ابديةة غيةر قابلةة بسةبب اهتة از القةيم والقواعة قةد اهتة  الداخلي

الحيةاة تمة   أن عةدم معقوليةةو،  ، النهم فقدوا البوصلة في هذه الحياة جميعال لدذهذا القلق تراه  .للجدال او التغير

هةو الشةا الوحيةد الةذي فاإليمةان المطلةق بةا ، الحةل هةو ب إن ، لذلك يرذ كيركجةارد نفا اإلنسان بالقلق واليأس 

نجةد  يمكننا من التغلب على عدم معقولية الحياة ومن السيطرة على القلق واليأس والوحدة في هةذا العةالم الغريةب ،

هنا بان كيركجارد يخالف مقولة هيجل بأن الحقيقي عقالني، والعقالنةي حقيقةي،  أي فةي مسةاواته للوجةود بةالفكر، 

 مةةن المسةةتحيل أن نعةةي الوجةةود كفكةةر.النةةه فكةةار ال تسةةاوي الوجةةود، أن األفةةكيركجةةارد ، بحسةةب رؤيةةة لكةةن 

لماذا ال يساوي اصحاب الوجودية المومنةة الوجةود بةالفكر؟ هةل الن الوجةودي اذا كةان يتحةدث عةن هللا فهةو  لكنو

ف اليتحدث عنه على اساس برهان عقلي يثبت وجوده ، بل نتيجة للتفكير في معنى الوجود االنساني عندما يستكش

يجعةةل منةةه حضةةورا للوجةةود ؟ هةةل   د بةةاالرادة التةةي تجعلنةةي موجةةودا ، وبالتةةاليهةةذا الوجةةود ، هةةل ان هللا موجةةو

؟ وهةةل نحةةن اليةةوم بحاجةةة الةةى العةةودة للتطةةرق  االيمةةان يكةةون خالصةةا لشةةخص اكثةةر منةةه تاييةةد لصةةيغة اعتقاديةةة

الفلسةةفي كفيةةل بااللمةةام بهةةذه  نحةةىن الم؟  هةةل احةةىمتعةةالي والمحايةةث؟ ووفةةق أي منالشةةكالية الفكةةر المتعلقةةة بال

؟ ام هةةي التجربةةة الحيةةة التةةي تقةةدم للمةةري شةةتى المعةةاني االلهيةةة  مةةن خةةالل مختلةةف الحةةاالت الوجوديةةة االشةةكالية 

باعتبار مبةدا المتناقضة التي يعانيها بوجدان متوتر ووعي متنبه لظواهر الوجود ومعاني االنسان واحداث مصيره 

 ؟يفسر وجودنا وسلوكنا وحريتنا وانه ال وجود حقيقي اال بوجوده  االلوهية مبدا ثابت

 هذه التساؤالت ستكون هي فرضية بحثنا الذي يتكون من ثالث مباحث :

من خالل عرض تاريخي لالهم االفكار والفلسةفات التةي سةبقت  االول سيكون عن مشكلة االلوهية فلسفيا ووجوديا

دور حةةول فلسةةفة كيركجةةارد عةةن مفهةةوم هللا وعالقةةة الةةدين بالحيةةاة اني يةةامةةا الثةة الوجوديةةة  رواد الفلسةةفةظهةةور 

مفهوم هللا عند جبريل مارسةيل  في المبحث الثالث  عن سنتطرقوالحضارية لإلنسان المعاصر وبموقفه الوجودي 

وجهةة  بحسب ، وأنماط القلق الوجودي الذي يهدد اإلنسان وكيف يستوعبها القرار الديني واإليمانيوكارل ياسبرز

 . الوجودية المؤمنة ثم ينتهي بالخاتمة وقائمة المصادرنظر 

                                                 
* نود االشارة هنا ان  فالسفة الوجودية المومنة  رفضوا تسميتهم بالوجوديين ابتدا من كيركجارد الذي  يفضل  تسمية  1

باحث في االلهيات ، وياسبرز الذي يقول انا فيلسوف للوجود ، لكن ارفض كلمة وجودي .  يراجع ماكوري ،جون/ 

 12،ص2841الوجودية ، ترجمة ،امام عبد الفتاح امام ،سلسلة عالة المعرفة الكويت ،
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 المبحث اول

 التصورات األنطولوجية عن طبيعة هللا
 

 

، مكانةةة مرموقةةة فةةي تةةاري  الفكةةر  والتسةةليم بااللةةه الخةةالقالحقيقةةة الفلسةةفية فيمةةا يتعلةةق بةةا  لقةةد احتلةةت 

، واخةتالف النظريةات الفلسةفية حةول ن اهم القضةايا الفلسةفية وبحث المشكلة باعتبارها م ،الى يومنا هذا  االنساني

 فمةا هةي االسةتدالالت ؟ فيمةا اذا كةان موجةودا ، باعتباره موضوعا للتامل قبةل البحةثالمسائل التي تدور حول هللا 

كاننةا وهةل باالم ،وما هي ماهيته في ذاتهةا ، ومةا هةي العالقةة بةين فكةرة االنسةان عةن هللا وجةوده وقيمةه االنسةانية 

وهةل يمكةن  ؟ام وجوديةا  االخالقةيو؟ هةل يمكةن ادراك هللا بالعمةل الفكةري معرفته وبلوغة ومةا هةو السةبيل لةذلك 

الحديث عن هللا كشيي وهنا يكون التفكير به كموضوي للتفكير المفهومي كاي مخلةوق اي ان يجعةل مةن هللا جة يا 

 من العالم المادي؟

مسألة وضع التي تبرز حقيقة المطلقة في صيرورات الكون يلسوف للتصور الفعلينا ان نمي  بين بدايتا  

مذهب فلسفي عن هللا بوصفها مسألة مرك ية بالنسبة لجميع نماذج الالهوت الفلسفي والمةذاهب المتشةكلة مفاهيميةا  

 الةذي وبةاالخص الحةل الوجةودي  طبيعةة هللا،  فيالمحاكمات العقلية عن طريق ضمن إطار معرفة هللا الفلسفية، 

ومةن ضةمنها  يعةي"، فان نقطة االنطالق في معرفةة هللا الفلسةفية ، هةي معطيةات "الوجةود الطبهو موضوي بحثنا 

التي تختلةف عةن و ،التي اقترحت لها اجابات رم ية تشير الى االله  التي تخضع للتعقل الفلسفي الوجود االنساني 

" فكةرة هةي معطيةات الةوحي اإللهةيالعقائةدي عةن هللا  ذهبنقطةة االنطةالق فةي المة المذهب العقائدي عن هللا، فان

الفلسفة التصالح ، بينمةا فكةرة المسةيحية فهةي المفةارق"
2
فةأن ، اضةافة الةى االخةتالف فةي  صةياغة مفهةوم التأليةه  

التأليةةه الةةذي تتصةةوره معرفةةة هللا الفلسةةفية، والتأليةةه فةةي المةةذهب العقائةةدي بوسةةعهما أن يبةةديا اختالفةةات جوهريةةة. 

رة الفلسفية القديمة في المرحلة المبك طبيعة الحال فإن هذه االختالفات متغيرة تاريخيا . إن الموقف من معرفة هللاوب

من حياة الغرب الالتيني كان موقفا  م دوجةا ، بالقةدر الةذي كةان فيةه كةذلك مةن التةراث الفلسةفي القةديم إجمةاال . ولةم 

نهائيةة إال فةي لحظةةة ازدهةار مدرسةية القةةرون الوسةطى فةةي  يتشةكل برنةاما الالهةةوت الطبيعةي المسةيحي بصةةورة

صةةيغته الكالسةةيكية عنةةد تومةةا والتفريةةق بةةين الالهةةوت الطبيعةةي والالهةةوت فةةوق الطبيعةةي، أي الهةةوت الةةوحي، 

األكويني.
3
 

هةةذا السةةادس عشةةر  وصةوال للقةةرنالقةةرن الرابةةع عشةةر عةن طريةةق العقةةل وااليمةةان فةي ثةم اصةةبح البحةةث عةةن هللا 

اسم من عصور االنتقةال بوصةفة كةال متكةامال فقةد اخةذت االسةوار التقليديةة التةي تفصةل بةين المفكةرين العصر الح

صةراي  واحةدث ، الذين اطلق عليهم اسم مفكري اواخر العصر الوسيط وبةين مفكةري عصةر النهضةة واالصةالح 

ماويةة والسةكوتية(وبين المدارس التقليدية ) الت
4
االراي تلةك لةم تكةن  والطبيعةة ، فمةا يتعلةق بوجةود هللاواالسةمية في  

منصبة علةى مةا اذا كةان هللا موجةودا بالفعةل ولةه الصةفات التةي تنسةب اليةه عةادة ، وانمةا انصةبت علةى مةا اذا كنةا 

هةل ان االسةتدالل وهنةا نتسةال  عقليةا عةن هللا ،االسةتدالل  هةل يمكةنفلسةفيا وام  يع معرفة تلك الحقائق ايمانيانستط

 وهل هللا يعرف بالتفكير المفهومي ام باالهتمام المطلق؟ يعني انكاره ؟ض الحاالت في بععلى وجود هللا 

ديثةة  الفلسةفة الح وباالخص فةي  المستوذ الفي يقي تحول البحث من المستوذ الميتافي يقي الى في الفلسفة الحديثة 

ند القامة وجود هللا ، وجةدوا مةن كلما ازداد انصرافهم الى فلسفة الطبيعة بحثا عن س لكن نجد في هذا العصر انهم 

او ان يطيلةوا فيةه عةن سلسةلة مةن التحلةيالت الصةورية  ا استداللهم على اسةاس مةن االيمةانالضروري ان يؤسسو

بقدر ما كانوا يعولون على ديالكتيك تصةوري للماهيةة الصةورية كةان مةيلهم الةى حرمةان فلسةفة  همالخالصة ، ولكن

. وعلى هةذه  لضرب التقدم الجديد في الفي ياي لتالي يفقدون ايضا الداللة الفلسفيةوبا، في هللا من اساسها الوجودي 

                                                 
 14كيركجارد / في نقد الدين الجماهيري ،ص - 2

، بيروت ، 2هاني يحيى نصري/ دعوة للخول في تاري  الفلسفة المعاصرة ، الموسسة الجامعة للدراسات والنشر،ط- 3

 .251-264،ص1221لبنان ،

: نسبة الى القديا  توما االكويني والسكوتية : نسبة الى دنا سكوت ، هناك بعض المظاهر الميتافي يقية  التوماوية - 4

االساسية للفلسفة الواقعية عن هللا عند توما االكويني ، بينما نجد اسهام القديا اوغسطين والكاردينال نيومان يتمثل في 

ما ينغما في بحثة عن هللا . للم يد يراجع جيما كولين  / هللا في الجوانب العينية والشخصية من العقل االنساني عند

 26، ص2884الفلسفة الحديثة  ، ترجمة  فؤاد كامل ، دار قباي للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
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كةةل مةةن التربةةة مةةن الشةةك والنةة اي حةةول قةةدرة العقةةل االنسةةاني الطبيعةةي علةةى الوصةةول الةةى هللا نضةةجت مةةذاهب 

نيقوالدذ كوسا 
5
مارتن لوثر و

6
كالفن 

7
  

لةى االطةالق عةن هللا ، فةاذا سةلمنا بتعةاليم المسةيحية عةن هللا اله المهم فيما اذا كنةا نعةرف شةيئا عؤيطرح  نيقوال س 

بوصفة الموجود الكامل الالمتناهي فلم تكون ثمة نسبة محددة او عالقة نسبة بةين هللا ونظةام الموجةودات المتناهيةة 

لعةدمي او غيةر ومن ضمنها االنسان بتصوراته ولغته ، فاذا كان هللا ال متناهيا بالمعنى الكامةل ال بةالمعنى السةلبي ا

المتحدد فال مناص من ان يظل مجهوال بالنسةبة لنةا وال سةبيل الةى تسةميته او علةى االقةل يبةدوا ان طرقنةا المالوفةة 

للمعرفة ال تمدنا باي اساس للوصول الى حقيقة كينونته ، وعليه فان هللا الكامل المقةدس مجهةول بالنسةبة لنةا ، واذا 

متناهي فلعلنا نستطيع ان نقترب منه اقترابا حريصا منظما على قدر ما تسمح به لم نستطيع ان ننفذ الى سر هللا الال

ادواتنا االدراكية . هذه المعرفة الالواعيةة التةي يقةول بهةا نيقةوال تنبةع مةن المةذهب المسةيحي عةن االنسةان بوصةفة 

و الروحيةة علةى المعرفةة فهةصورة هللا والنظرية الرياضية في الحةدود فاالنسةان يشةبه هللا اساسةا بعقلةه او بقدرتةه 

، لكن رغم ذلةك ال يمكةن ان يكةون هنةاك تطةابق كامةل بةين المقةيا والمقيةاس يتصرف بسماته بوصفة صورة هللا 

لكن مع ذلةك فةان التاكيةد الةذي يحملةه لنةا االيمةان بوجةود هةذه العالقةة بةين الصةورة ، الذي تتطلبة المعرفة الدقيقة 

ن دراسةة لوظائفنةا العقليةة الخاصةة يمكةن ان تةتمخض عةن مةنها وطريقةة ي مةن االمةل فةي ايوالنموذج يوحي بش

ثةالث مسةتويات لةالدراك االنسةاني علةى سةبيل الهدايةة  م افكارنا واقوالنا عن هللا وبحسب نيقوال هناكرم ية لتنظي

ن الموجةودات القائةل ا اثبات وجود هللا فقد اشةار الةى برهةان العليةة العقل ( .اما عن كيفية –الذهن  –وهي )الحا 

ان معرفتنةا بةا  المتناهية التي ال توجد بذاتها البد ان يكةون لهةا علةة ال متناهيةة موجةودة بذاتةه . بينمةا يةرذ كةالفن 

يتجلةى فةي هللا بوصةفه خالقةا  ،تكون بمعرفتنا النفسنا باعتبار اننا كائنةا مخلوقةا وخاطئةا يحتةاج الةى الةوحي والفةداي

ان نقترب الى هللا عن طريق عرض السيد المسةيح بوصةفة موضةوي اذا اردنا و قدسالعالم المرئي وفي الكتاب الم

فهم التجلي الموضوعي لالله في االنسان والطبيعة فهما متمية ا نان  عليناااليمان الذي يكشف عنه الكتاب المقدس 

ي )يتجلةةى فةةي السةةيد االلةةه الخةةالق ال يعةةرف اال فةةي االيمةةان المتجةةاوز للطبيعةةة الةةذالن دون معونةةة الةةوحى العةةام 

لةذلك يةرذ  النها تستند باطنيا الى هداية الكتاب المقدس ،وبالتالي فالشواهد الالهوتية في الطبيعة سطحية  المسيح(

هللا اراد ان يمنع  وبما ان، من العبث البحث في دراسة الماهية الاللهية  في ذاتها كونها سر متعال ومحتجبا عناان 

الفطةرة الطبيعيةة ، لةذلك زوده بفكةرة الاللوهيةة عةن جهل عن االحساس با  فيكةون ذلةك لتظاهر بالاي انسان من ا

الةةوعي الحقيقةةي بااللةةه الةةذي يبعةةث فينةةا تلقائيةةا تكويننةةا الطبيعةةي ق االيمةةان او االحسةةاس بااللوهيةةة مةةن خةةالل طريةة

بمعنةى ان كةل  ،نةد كةل انسةان والذي يثبته تثبيتةا ال يمحةى فةي عقولنةا وهةذه المعرفةة الفطريةة بةا  اذن موجةودة ع

الناس مسئولون عن االعتراف با  وال عذر لهم ان لم يفعلوا ذلك .
8
بةين التجلةي الموضةوعي  يمية  كةالفننجد ان  

هةل    في العالم وبين ادراكنا الذاتي لهذه البينة ، اي بين ما يظهةره هللا وبةين مةا نسةتطيع ان ندركةه عةن طبيعتةه ،

، فهةو عرفة الطبيعية الفلسفية با ؟ يضع كالفن تفرقة بين االشياي االرضية واالشةياي االلهيةة يعني ذلك استحالة الم

على استعداد لالعتراف بكفاية الذكاي المنطلق في الفنون الحرة والعلةوم والمسةائل االجتماعيةة ، لكنةه ال يةنجح فةي 

 ظيفة ثالثية في معرفتنا با  هي: المسائل االلهية او في معرفة هللا لذلك يع و الى الكتاب المقدس و

 

 تركي  انطباعاتنا واحساساتنا العابرة عن هللا .يقوم ب -2

 يقوم بتوحيد وتوضيح خواطرنا الطبيعية عن الطبيعة االلهية. -1

، بةل هللا المتعةالي المتمية  عةن اي االيمان بكلمة هللا تمكننا من اليقين بان هذا العالم ال تحكمه المصادفة  -3

 .عقل كوني 

 

اذن يحدد كالفن معرفتنةا بةا  مةن خةالل الفطةرة فهةي البةذرة التةي اذا تةوافرت لهةا الوسةائل الطبيعيةة للنمةو تصةبح 

معرفة فلسفية متمي ة منظمة عن هللا ، وهذه الوسائل الطبيعية هي التي يمدنا بها االستدالل من التجربة ، وااليمةان 

وبالتالي فةان معرفةة هللا ال تكةون بةالتفكير الفلسةفي العقلةي بةل لنا فااليمان نور موجود في عقو العالي على الطبيعة

                                                 
( رجل دين وصاحب ن عة انسانية وفيلسوفا ومن اشهر ما كتب رائعته 2646-2622*نيقوالدذ كوسا "القوساوذ"  ) 5

 فما فوق.12ا .  للم يد يراجع كولين  / هللا في الفلسفة الحديثة ،ص 2662لفلسفية )الجهل الحكيم( في ا

(  رجل دين  يمتاز بلغته العنيفة في الحديث عن بحث العقل في هللا ، انتهى به االمر الى 2564-2643مارتن لوثر ) -* 6

د اال في الصليب المسيح وعذابه لذا علينا قبول طبيعة هللا  كما انكار الوحي وتخيل اله على صورته وراذ ان هللا ال يوج

 يظهرها  لنا .

 ( رجل دين ومصلح اهم كتبه )اسا الدين المسيحي(2546-2528*جون كالفن ) 7

 .34-35جيما كولين /  هللا في الفلسفة الحديثة ،ص- 8
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وبهةذا امتةازت ارائةه بالطةابع الالهةوتي الخةالص  ،وسةنجد هةذا مةا يقةول بةه كيركجةارد ، هو ايمةان فطةري داخلةي

ذهب دما المعرفة النظرية با  بمعرفة تسعى الى الخالص  يحركها القلةب لةذلك اسةتبعد امكانيةة قيةام اي مة،حيث 

رونةوبمةا جةاي بةه   وهذا ينةاقض فلسفي حقيقي عن هللا . 
9
يةة علةى الفلسةفة فقةد احةتا علةى هجمةات الن عةة االيمان 

حتةى وان ادذ هةذا الةى رفةض الفلسةفة االرسةطية فةي الطبيعةة والتضةحية بعلةو هللا المطلةق ها نظاما انسانيا بوصف

االلةه يتجلةى لنةا فةي نطةاق ف ،يربطهةا بةالوحي المسةيحي  اطلق تامالته عن هللا من كةل قيةدوبالتالي  ،على الطبيعة 

الطبيعةةة وفةةي ثناياهةةا فةةا  والطبيعةةة الجوهريةةة شةةي واحةةد فلةةيا هنةةاك علةةو واقعةةي جةةوهري   علةةى الطبيعةةة 

المحسوسة ، اذن هو يومن با  ال من حيةث واقعيتةه الالمتناهيةة وعلةوه الحقيقةي علةى الكةون بةل مةن حيةث اتسةاي 

، اذا كانت قدرة هللا المتناهية متعينة بطبيعة كاملة ال متناهيةة بوصةفة العلةة االولةى القةادرة غير متناه الكون نفسه ال

هذا خالف كةل مةن بو قدرة ال متناهية وهكذا يصل من خالل واحدية الجوهر الطبيعي الى معرفة برهانية عن هللا .

 لى اسا رياضية فلسفية والثاني على اسا الهوتية .نيقوال وكالفن الذين شككا باي معرفة فلسفية با  ،االول ع

 ، لة المعرفة االنسةانية بةا دة التفكير في مساالعارا في التطورات الحديثة الالحقة كانت هذه النظريات  اكثر تاثي 

لهةا والتةي سةنتطرق عةن هللا وااليمانية االراي الشكية والعقلية عدد من ونتيجة ذلك ظهرت  في القرن السابع عشر 

 بشكل موج .

 العقةةل الحةةديث والمعاصةةرفةةي تكةةوين الفكةةر الشةةكي للفكةةر االغريقةةي الةةذي سةةاهم  يمتةةد
10
فكةةر ثةةر فةةي الا كةةان لةةه  

مونتاني 
11
ال يعبر عن شكه فةي وجةود هللا اال انةه يعة و اي يقةين نملكةه الةى هبةة االيمةان ، بمعنةى ان العقةل  الذي 

ويستشهد بالقديا بولا عن االله الذي النستطيع معرفته االشياي الفطري اضعف من ان يمي  المالمح االلهية في 

فةي  ، اي ان العقل االنساني ال يمكنه ان يثبت شيئا عن االله الن صةفاته تفةوق نطةاق قةدرتنا العارفةة ، ويتفةق معةه

بير شارون  ذلك
12
ة المطلقةة قدرة العقل في الوصول الى الحقيقةتاكيدهم بعدم هذه المدرسة الشكية  اهم اراي من و 

 بقوله:جون درايدن  وهذا ما عبر عنه)هللا( 

 

 دي العقل يطير وراي فريسته        

 يستطيع المتناهي ان يقبض على الالمتناهي  ولكن كيف                

راذ ديكارت بينما
13
ينة وبراهين ال يتطةرق اليهةا بانه ال يوجد سوذ طريق واحد لوقف تيار الشك اال وهو تقديم ب 

وجوديةة ماهويةة بها نكتسب حقيقة نظريةة التي التسليم بوجود الكوجيتو ) الذات المفكرة العارفة( عن طريق ك الش

، ورغةم ان ديكةارت يعةد الوهيةا يسةلم بخةالق  نحطم سيطرة الشك على العقلعن الوجود الحقيقي وفي نفا الوقت 

رة الالمتناهي وفكرة الكائن الكامةل كمةاال مطلقةا ، يرذ ان العقل يملك فك حيث متعال لكنه ال يستبعد التدليل العقلي

                                                 
لرهبنة وخرج على الكنيسة الكاثوليكية ، عكا  ( راهبا دومينيكيا ، لكنه خلع ثوب ا2422-2564*جيور ادنو برونو ) 9

صورة االنقالبات الدينية والثورة العلمية  وقد حوكم عليه بالحرق  بسبب ارائه الدينية ومواقفه العلمية .للم يد يراجع : 

جيري بروتون / عصر النهضة مقدمة قصيرة جدا ، ترجمة ابراهيم محروس ،مراجعة هبة نجيب  ،موسسة هنداوي 

 . 1226، ،مصر

القرن الثاني الميالدي  انتشر الفكر  البيروني  المتشكك –*مدرسة الشك القديمة التي ازدهرت في القرن الثالث ق.م  10

الذي يرذ باننا ال يمكن ان نوكد او ننكر اية معرفة بعالم الوجود ، وكل ما يمكن معرفته  الظواهر ) االدراكات الذاتية  او 

ا من مشاعر ( والفكر االكاديمي )االكاديمية االفالطونية الجديدة( التي انكرت امكانية الوصول حاالت العقل وما يصاحبه

الى اي معرفة حقيقية والتي شنت هجوما عنيفا على المذاهب الرواقية عن هللا والعناية االلهية والفضيلة  واخر الشكاك 

 اليونانين هو امبريقوس .

يعبر عن حركة فكرية شكية اخذت تنضا في فرنسا بعد انتشار اتباي االرسطية ( 2581-2533* ميشيل دذ مونتاني ) 11

الفلسفية التي ترذ ان الفلسفة البحتة ال تستطيع ان تدافع عن خلق حر او عناية الهية  وعلى اصحاب هذه النظريات ان 

يعة للحركة وفناي روح الفرد االنساني تنسحب اما براهين فلسفة الطبيعة الصلبة التي تؤيد ابدية المادة وحتمية قوانين الطب

بموت الجسد ، وكل ما تستطيع الفلسفة ان تؤكده هو ان هللا  ليا خالقا حرا  ، بل صانعا ضروريا لعالم الحركات المادية 

 48.للم يد يراجع هللا في الفلسفة الحديثة ،ص

ث دفاعا عن هللا ضد الملحدين وقد ( قا وواعظ فرنسي ويعد بحثة عن الحقائق الثال2423-2562*بيير شارون ) 12

عرض عدة ادلة تقليدية على وجود هللا  ومن االدلة الفي يائية ) البراهين المستمدة من العلة الكافية والعلة الغائية والحركة 

 (ات والنبوة والتناهي والتكوين وانسجام الكون ( والدليل االخالقي) المستمد من االتفاق الشامل ( والدليل القائم على المعج 

 وكتابة )الحكمة( الذي عاد به الى االيمانية الشكاكة حيث انكر انكار صريحا ان يصل النسان الى اي معرفة طبيعية  يقينية 

( كانت الميتافي يقا الديكارتية بوصفها العلم بالمبادئ االولى للمعرفة االستنباطية معنية 2452-2584* رينيه ديكارت ) 13

باثبات وجود الكوجيتو واالله وطبيعتهما.فلما كانت الذات المفكرة الالمتجسدة هي الحقيقة الوحيدة التي نسلم في المقام االول 

 بوجودها منذ البداية فان اي برهان على وجود هللا ينبغي ان يبدا من العالم الباطني الالمادي عالم الفكر الخالص .
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وبان العقل وفكرته عن الالمتناهي معلوالن يتطلبان وجود علة ال متناهية وبالتالي يقوم على الضرورات الفطريةة 

الحقيقية عن هللا بوصفة الكائن الكامل كماال مطلقا  في فكرتهالعقلية 
14
ه وبهذا يكةون التصةور العقلةي المتمية  لاللة 

وحيةث  .بوصفة علة ذاته يندرج ضةمن البرهةان االول  المسةتمد مةن فكرتنةا عةن الحقيقةة عةن الكامةل كمةاال مطلقةا

انتهى ديكارت بدا اسبنوزا 
15

بقوله  " انني اعتنق رايا عن االله والطبيعةة يختلةف كةل االخةتالف بالن عة الطبيعية 

قد ان االله هو كما يقولون العلة الباطنة لالشياي جميعا ، عن الراي الذي يدافع عنه المسيحيون المحدثون ، فانا اعت

ولكني ال اعتقةد انةه العلةة المتعديةة اقةول ان الكثيةر مةن الصةفات التةي يةرون ...انهةا صةفات االلةه ارذ انهةا اشةياي 

 مخلوقةةة ..وان االشةةياي التةةي يةةرون انهةةا مخلوقةةة ..ارذ انهةةا صةةفات لالله..كةةذلك ال اسةةتطيع ان افصةةل االلةةه عةةن

الطبيعة على االطالق "
16

ومن هذا االتحاد باالله بوصفة الطبيعة في مجموعها مةن الممكةن ان نلمةا مةدذ تطبيةع 

الصةلة بةين  -طبيعةة االمتةداد -اسبنوزا لالله ودرجتةه بتحليةل منةاطق ثةالث اصةطدم فيهةا بةديكارت )وحةدة الفلسةفة

بين العقلين لكنهم يتفقون على وجةود فكةرة صةادقة  برغم وجود بعض الخالفات العلية االلهية والسعادة االنسانية (

تعبر عن بناي الماهية االلهية الحقيقية واندفاعها الديناميكي في اثناي وضعها لواقعهةا الوجةودي الخةاص ، وان هةذا 

يلة م  الاللهيةة المعروفةة الواقعيةة الةى مةااالنتقال في البرهان ال يكون من الفكرة المبنية الى الواقع بل من الماهيةة 

نجد هيوم يحةاول تقةويض اسةا الةدور الةوظيفي الةذي يقةوم بةه  وبالمقابلعنها بالضرورة من حقيقة عن الوجود . 

تها اما ان تكون تحصيل حاصل يخلو من كةل الاالله في المذهب العقلي ، وان اي عالقة بين االرادة االلهية ومعلو

دون اي اعتماد على قةوة عليةا ،النةه لةيا لةدينا اي ربط الدئم او من الممكن ردها الى تاكيد للداللة ونتائا وجودية 

فكرة واضحة متمي ة عن القوة العلية االلهية ، وبهذا عبر عن قدرة العقل االنساني على اقامة استدالل اولةى ينتقةل 

تحليةل هيةوم االلوهية الوظيفية في المذهب العقلي عقيمةة نتيجةة ل هكذا تصبح، ومن العلة االولى الى عالم التجربة 

لفكرة القدرة االلهية 
17
يتحقةق حةين ترجةع افكارنةا الةى االنطباعةات الحسةية ، كما يرذ هيوم  . فالمعنى الوجودي  

بح ثابتةة بتةةداعي المعةةاني والعةادة ، وان فلسةةفته االخالقيةة كانةةت قائمةة علةةى عوامةةل والةروابط المنهجيةةة التةي تصةة

امةا اصةحاب المةذهب ا بةين مةذهب االلوهيةة وااللة ام االخالقةي . االنفعال وتداعي المعاني وهكذا فصل فصال تام

استغنوا عن االله وهذا ما نلمسه في فلسفة فرانسا بيكةون وهةوب  الذين التجريبي التي تقوم فلسفتهم على التجربة 

لوك الةذي اختة ل االلةه اضافة الى  حيث افرغوا كل مضمون فلسفي نظري مما قد يكون فيه من الهوت طبيعي ،

نكر دعوذ اصحاب المةذهب و الى مجرد اعتقاد نظري في وجوده دون اية معرفة برهانية او تضمينات اخالقية ،

ال يمكةةن يةةرذ بانةةه العقلةةي لوضةةع حلقةةة اسةةتنباطية برهانيةةة بةةين الطبيعةةة االلهيةةة وبةةين طريقتنةةا فةةي المعرفةةة ، اذ 

فكار في فعل االله  الخالق، فاذا كةان هةذا الفعةل استنتاج اي استدالل ضروري عن المعرفة االنسانية لحاجتنا الى ا

ان يغةرس فةي ملكتنةا الذهنيةة افكةاره النموذجيةة بمثابةة  حر حقيقتا ولم يتحدد باالستنباط العقلي فااللةه لةيا مرغمةا

موجةود فةي هللا ، فيةرذ لةوك ان ذلةك ال يلة م ان  ةافكار تمثيلية في معرفتنةا ، وبةافتراض ان اصةل افكارنةا النهائية

ون فطرية كما يقةول المةذهب العقلةي ، او ان يكةون اصةلها االفكةار االلهيةة النموذجيةة كمةا يةرذ ملبةران  ، بةل تك

علةى انسةاني  معنةىهو بتجريد الحرية االلهية مةن كةل لضمان استدالل ضروري يرذ لوك ان الطريقة الصحيحة 

عةن كةائن ازلةي قةدير كنه قدم برهانا بعةديا ل، وجود اي افكار فطرية عن االله  خطى اسبينوزا ، وبالتالي هو ينكر

يسةتثنى مةن اصةحاب لكةن يمكةن ان  ،قدرة شاملة وعليم علما كليا وهو ال مادذ هذا الكائن هو ما يسميه الناس هللا 

باركلي الذي هدف الى استعادة المعرفة المحددة با  وان يفسح له مكانا هاما في الحياة االخالقية  االتجاه التجريبي

 .اين هما وجود هللا وحرية االنسانالل مبدمن خ

بعد ان استطاي بعض الفالسفة العقليين ) اسبينوزا ، ليبنت ( ان يةدخلوا خفيةة اساسةا واقعيةا مةن الوجةود فةي  وهكذا

ان هللا سببا منطقيا للوجود بالشةكل الةذي يجعةل  باعتبارلهم اال بتاكيد  اساس منطقي ،  رغم ان حجتهم ال تسمحهللا 

، واذا تناولنةةا فكةةرة معقةةوال ، اال انةةه لةةيا لةةه سةبب واقعةةي للوجةةود يمكةةن بةةه ان نبةرهن علةةى هةةذا الوجةةود  وجةوده

الماهية االلوهية بذاتها ، نجد انها تجريد منطقي ال يمارس اية علية واقعية ، وبالتالي ال يسمح باي استدالل واقعي 
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( اختلفت االراي حوله فهناك من نظر اليه على انه ملحدا وذلك النكاره للعلو االلهي 2444-2431* بندكيت اسبنوزا ) 15

وللحرية االله وهناك نظر اليه على انه صوفي متحما ومنتشي با  ، لكن اسبنوزا كان مقتنعا بوجود اله ولكنه كان يريد 

من له على نحو منهجي نصيبا من غبطته.وكانت رؤيته لالله والطبيعة رؤية منهجية تريد ان الها يستطيع االنسان ان يض

تصل الى النتائا النهائية  لفكرة معينة عن وحدة الحكمة .للم يد ينظر اسبينوزا/ رسالة في الالهوت والسياسة ، تعريب 

 فما فوق 45،ص1222بنان،وتقديم حسن حنفي، مراجعة فؤاد زكريا،جداولللنشر والتوزيع ،بيروت، ل

 125-126هاني يحيى/ دعوة للدخول في الفلسفة المعاصرة ،ص - 16

 .282-246هاني يحيى/ دعوة للدخول في الفلسفة المعاصرة ،ص - 17

 



 

 
53 

 

لالسةباب المحةددة   كشةاهد علةى انةه ال وجةود لمبةدأ " الةى التطبيةق المحةدود  كانطلجؤ ذلك مقابل نجد وجودي ، 

كلي استباطي لسبب الكافي له داللة ميتافي يقية او وجودية"
18
دليةل انطولةوجي موسةا علةى فكةرة وبهذا نفةى اي  

هللا ، فا  بوصفة كائنا كامال كماال ال متناهيا هي االسةاس المنطقةي التةي ال يمكةن اسةتخدامها فةي اثبةات وجةود هللا 

، فبحسب  واقعي او اي شا له داللة وجودية عن الكون المتناهي ،وبالتالي ال يمكن معرفة هللا بالطريقة النظرية ال

نقد كانط النظري اليمكن للعقل سوذ ادراك ما هو ظاهري ومحسةوس فقةط امةا معرفةة الشةا بذاتةه فالعقةل قاصةر 

الظن، االعتقةاد( ) المعرفة ،   :االدراك الىمن خالل تقسيم عن ادراكه 
19

اراد ، لكةن فةي كتابةة نقةد العقةل العملةي 

كةةانط بالبحةةث عةةن االولويةةة للقضةةية  اماهتمةةف، كةةانط ان يسةةترد وجةةود هللا الحقيقةةي مةةن خةةالل فلسةةفته االخالقيةةة 

 عن وجةوده وهةذه الن عةة الوضةعية اهتموا بالبحث اوال عن طبيعة هللا ثم الذينالوجودية ، التي تجاهلها المثاليون 

ال تقل اضرارا بسيادة هللا من الن عة الوظيفية العقالنية فةي ند كانط يرفضها كيركجارد حيث يجد انها عاالخالقية 

الةةدليل االخالقةةي علةةى هللا بوصةةفه واضةةع االنسةةجام بةةين السةةعادة والجةةدارة  هرفضةةاضةةافة الةةى  النظةةام النظةةري ،

يجعل وجةود هللا الفعلةي االبةدي ينبةع مةن معرفةة مبةدا مثةالى كمثل الدليل االنطولوجي عند العقالنيين  انهاالخالقية 

نطي االخالقةي ينةاظر الماهيةة الكاملةة كمةاال المتناهيةا للةدليل االنطولةوجي وفةي كالهمةا النجةةد ااولةى فالقةانون الكة

سوذ حيازة كاملة اكثر من شكل مثالى من اشكال الوجود.
20
 

هذا ما نلمسه عند فشته ومثالية شلنا الترنستندنتالية والتي بلغت ما يهمنا هو التركي  على البحث النظري في هللا و

ذروتها في فلسفة فينومينولوجية الروح عند هيجل
21

حول نظرية المطلق ، وهذا المطلةق هةو  وبحسب فلسفة هيجل

ات الةروح الوجود الفعلي للعالم هو ميدان لتعينةيؤسا العقل االنساني والفلسفة ، باعتبار ان لذي ا المتكاملالباطن 

التي تحتفظ بطبيعتها وهويتها خالل كل مراحلها المتغيرة ، ونظرية الروح المطلق هي التةي تعبةر عةن هللا المطلق 
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م غير كاف عن وعي ال موضوعيا وال (  انواي االدراك الى الظن: وقصد به التمسك بحك2426-2416يقسم كانط ) -* 19

ذاتيا ، النه التمسك الحكم من الناحية الذاتية فقط سيكون غير كاف من الناحية الموضوعية ، لهذا ستكون لدينا النوي الثاني 

عتقاد من االدراك وهو االعتقاد : يرذ ان االعتقاد الطبيعي با  ، واذا كان االعتقاد النظري في اله غير مستقر ، فان اال

االخالقي يكون يقيني الن الفاعل االخالقي يدرك ان الحجا النظرية تعج  عن دحض وجود هللا ، وبان الحياة االخالقية ال 

تنمو دون االعتقاد العملي بوجود هللا ،وعد كانط االيمان العقلي االخالقي في هللا بانه مصادرة من مصادرات العقل العملي 

، هللا( مع العلم ان كانط كان يعارض اقامة اخالق الهوتية  ) يعني اقامة االخالق على وجود هللا ،  الثالث ) الحرية ، الخلود

بمعنى ان تكون القيم االخالقية مستمدة من هللا  كما تعرف من خالل الوحي و العقل ( فكانت قلب الحالة اثبت وجود هللا من 

قية ، وليا هذه االخالقية قائمة على اي الت ام نحو هللا ، اذن بحسب خالل فلسفته االخالقية ، فا  يعرف من اجل االخال

كانط ان مفهوم هللا ال ينتمي الى العقل النظري ، لكن العقل النظري يستخدمها بطريقة تنظيمية تدين بمضمونها للمفهوم 

ظن  لكنه اقل من النوي الثالث من االخالقي عن هللا ،  وعليه  فالتسليم بوجود هللا على سبيل االعتقاد  يكون افضل من ال

االدراك وهو المعرفة  للم يد يراجع : ايمانوئيل كانط / نقد العقل العملي ،ترجمة، غانم هنا، مرك  دراسات الوحدة العربية 
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عه الى العلو ، بمعنى ليا هناك تماي  بين االنسان واالله ، لذلك يعرف هيجل الدين بانه سمو االنسان بذاته او تطل  -* 21

هو ينتقد مذهب االلوهية الذي يجعل هللا واالنسان كائنان متماي ان وهذا التمي  يحتم وجود اغتراب يحط من القيمة االنسانية  

 -2نسان في حالة اغتراب فينومينولوجيا يبدا ويجعل العالقة بين االنسان وهللا عالقة السيد بالعبد . فالن عة االلوهية تجعل اال

االغتراب االجتماعي : وهو الربط بين هللا وبعض الظروف االجتماعية  ، ويتم تفسير نشاة المسيحية ومذهب االلوهية على 

لمعاصرة اسا الظروف االجتماعية التي مرت بها االمبراطورية الرومانية ، اما المرحلة الثانية وصف الحياة االجتماعية ا

كوسيلة الختيار الفعالية العملية للنظرة االلوهية الى هللا واالنسان في ذلك العصر ، ويلل على ان االغتراب االجتماعي في 

عصرنا اراسمالي والصناعي التقني  اكثر مما كان في العصر القديم   ويع و ذلك الى الثنائية التي اقامها مذهب االلوهية 

االغتراب الديني :  حسب وجهة نظر الديانه  -1عالم  وبين االنسان االخالقي والمجتمع الالاخالقي المسيحية بين هللا وال

اليهودية والمسيحية يرذ هيجل بانها تجعل االنسان وهللا غريبين احدهما عن االخر ، وبان االنسان ال قيمة له في حد ذاته ، 

بودية فبحسب دراسته لتاري  االديان وجد ان مذهب االلوهية ع ز من وانه ال يستحق ان تكون بينه وبين هللا اال عالقة الع

حالة االغتراب لدذ االنسان التي حرمته من كل تواصل حيوي بينه وبين هللا ، بل جعلت العالقة بينهما ه لية  ، شبهها 

نسان وهللا  الن مذهب بعالقة االنسان مع موظف كبير ال يستجيب  له اال برشوة خفية  نتيجة لحالة االغتراب بين اال

االغتراب الفلسفي :نلما هنا اتفاق هيجل مع  -3االلوهية ال يجعل االنسان يكشف ان المطلق هو صميم طبيعته الباطنية .

فشته وشلنا باحياي الميتافي يقا بعد نقد كانط لها وتاكيد كانط بان معرفتنا مقصورة على الظواهر الحسية وان افكار العقل 

مية خالصة ، بعدهما  ان الحدس االنساني الصحيح هو عقلي وليا حسي وهذا الحدس العقلي يكون موجها النظري تنظي

نحو الذات بوصفها الحقيقة النومينية الوحيدة ، وبانها مطلقة في طبيعتها وليا بانها ذات متناهية .للم يد يراجع 
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عةن فكرتةه بةا  بقولةه" ان االنسةان في معنى الفكر وصورته او حقيقته التصةويرية ويمكةن ان تعبةر مقولةة هيجةل 

معرفة هي وعةي هللا بذاتةه وفةي ذات الوقةت معرفةة هللا باالنسةان يعرف ما يعرفه هللا في االنسان عن نفسه وهذه ال

وهذه المعرفة االلهية باالنسان هي معرفة االنسان با  ،وروح هللا العارفةة باالنسةان مةا هةي اال روح هللا نفسةه"
22
  

لفكةةرة  مةةن الوجةةود االنسةاني داخةةل التطةةور البةةاطني لفكةةرة وجةةود هللاهةةذا التةةدرج الوجةودي يةرذ كيركجةةارد بةةان 

 امر مستحيل وبالتالي ال يمكن تحقيق مذهب وجودي بالمعنى الهيجلي.وهكذا المطلق 

العشرين وكرد فعل مضاد للفلسفة المثالية وبعد تاكيةد فالسةفة القةرن التاسةع القرن بعد كانط وهيجل وباالخص في 

 نةأمن ال تأكيةد وهةو لاألقة علةى اإليمةان مجةال فةي لالالعقةعلةى عشر على العقل وعلى ايجاد تاكيد مضاد يرك  

فكةةان مةةن نتائجةةه تضةةارب فةةي االراي واالفكةةار بةةين الن عةةات االلحاديةةة والمثاليةةة ته ،مسةةارا نةةدرك وال عواقبةةه

هةذه الفلسةفة تتحةدث عةن عةالم بةال منطةق،  ،العدمية التشاؤمية فلسفة عصرأ بد حيث  والوجودية حول مشكلة هللا،

اسةاس مةن اسةا  تاصةبح ت الحركة النقدية للدين التيبرزوبالتالي  م،طمنقسم على نفسه سيكولوجيا محعن فرد 

فويرباخ  التي تمتاز باالنتقال من الفكر الى الواقع ويمثلاالتجاه العلمي في الفلسفة المعاصرة 
23

احد الةذين طةوروا 

صةةوال للفلسةةفة والماركسةةية والبراجماتيةةة و اسةةتثمرها نيتشةةة فيمةةا بعةةد منةةاها واليةةات جديةةدة فةةي نقةةد الةةدين والتةةي

الوجودية 
24
كالظةاهريين مثةل مةوريا  هية وبين المنكرين لهةاالتي كانت ساحة مشتركة بين اصحاب مذهب االلو 

يتفق مع هيدكر بةان موضةوي مةذهب االلوهيةة  حيثميرلوبونتي الذي يرذ ضرورة استبعاد مسالة هللا من الفلسفة 

   يمكنها ان تتناول الفكرة االنسانية عن هللا .ضد االلحاد ن اي الهوتي صرف ، باعتبار ان الفلسفة ال

 

 ثانيالمبحث ال

 موقف كيركجارد من هللا

 
ف ممثليهةا ، مةع ليست مذهبا واحدا متكامال بل وجوديات متعددة مختلفة باختالمن المعروف ان الفلسفة الوجودية 

ة والعلةو االنسةاني ، اال انهةم ال يقةدمون ان الوجوديين ينظرون الى مسالة هللا على انها اساسةية فةي الفلسةفة والثقافة

اجابةات موحةةدة عليهةةا ، فنجةةد التضةةاد بةين نيتشةةة وكيركجةةارد وااللحةةاد عنةةد سةارتر وكةةامي وتسةةليم ياسةةيبرز بالةةه 

متعالي وامتناي هيدكر عن الحديث عن هللا ومارسيل الذي يرذ بان الفلسةفة بحةث تةاملى لعالقةة التواصةل بةين هللا 

نريةةد االسةةتطراد فةةي الحةةديث عةةن المةةدارس الوجوديةةة فموضةةوعنا هةةو موقةةف  ال ن . لكننةةاواالشةةخاص المتنةةاهي

الةذين تطرقةوا للموضةوعات الفلسةفية و وياسةبرز منة من هللا والمتمثلة بسيرين كيركجارد ومارسةيلؤالوجودية الم
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( فيلسوف الماني ناقد للمسيحية ومن اليسار الهيجلي ،اهم مولفاته :ماهية المسيحية 2441-2426*لودفيا فويرباخ) 23

 واصل الدين .

ما يفعله ، فافعاله هي التي تحدد الوجودية : هي مذهب في الوجود يقوم على مبدا اساسي هو ان وجود االنسان هو -* 24

وجوده وتكوينه ، وبالتالي فالوجود يسبق الماهية ،  تنقسم الوجودية الى قسمين هما الوجودية الملحدة  اطلقت كلمة  ملحد 

كل من اتخذ تصور مخالف لما هو سائد عن االلهة ، لكنها ال تنطوي على انكار تام لالله  وهذا ما نلمسه من موقف 

راس الذي اطيق عليه بالملحد النه انتقد الفكرة الدينية اليونانية عن االلهة ، ثم االباي المسيحيين االوئل لرفضهم انكساغو

لفكرة تعدد االلهة الوثنية ثم توالت على الفالسفة كاسبينوزا القائل = بوحدة الوجود  جد هناك نقلة مناظرة في معنى االلحاد 

ي فهم االلوهية  ، قد تكون النظرة السائدة الى هللا  في ادراك الملحد  غير جديرة بالداللة قد يكون المنطلق من موقف نقدي ف

على اعلى قيمة ، وهناك من اقام مذهب الحادي مطلق بنقض اي نظرية عن هللا وهذا ما شاي في القرن التاسع عشر بعد 

رباخ الذي ادان المطلق الهيجلي ، وماركا الذي رك  مثالية هيجل المطلقة  ، مع ظهور الن عة االنسانية التي بدات مع فوي

على التضاد بين االعتقاد في هللا والتحكم الفعال في قوذ الطبيعة ، بينما مع نيتشة يتخذ مذهب االلوهية  هيئة المذهب 

ر يرد مشكلة االله الالواقعي الالاخالقي في اساسه ، اماالفالسفة الوجودين الذين يقفون موقف االلحاد سارتر وكامي ، فسارت

الى مشكلة فكرة االله متاثرا براي نيتشة باعتبار العالم خليط من الصيرورة وهو من نتاج الوعي االنساني الخالق ، ويرذ 

ان مسالة االلوهية تمثل شكل ماساوي لالنسان بين الوجود وقوة الوعي العادمة الذي يسوقه نحو العلو فاالنسان في جوهرة 

الها ، وعليه ان يبدي قيمه االخالقية دون االعتماد على مبدا الهي موجود ، بل اعتمادا على مبداي  رغبة في ان يكون

الحرية واالبداي ، بينما البير كامي  الذي اخفق بتحليل فكرة االله بشكل دقيق يعطينا تصور سيوسيولوجي للمتمرد 

ها تمثل نقطة تاكيد للوجود المادي المحسوس ، فهو والرافض لفكرة االله ويعتبر هذا الرفض ليا عدمية مطلقة ، لكن

يتعاطف مع افراد مجتمعه في نظرتهم للتعاليم المسيحية عن هللا والحياة االبدية التي يعدها تاجيل غير مقبول للسعادة . فهو 

 يستبدل الحتمية الميتافي يقية لفلسفة سارتر الفردية بحتمية حضارية للمجتمع ضد قبول  

القائمة على ) نتائا االعتراف با  ثم تاثير الموقف الحضاري ( للم يد ينظر ادريين كوخ / اراي فلسفية في ازمة حقيقة هللا 

 فما فوق. 144،ص2843العصر ، ترجمة محمود محمود ، مكتبة االنجلو المصرية ، 
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ي وصوفيتها مةا يتالقةى ، فليا من الغريب ان نجد في العقيدة المسيحية ومذهبها االخالقالتي تتصل بموضوي هللا 

 الوجودية وهذا ما نلمسه عند فالسفتها :هذه من   مع جانب

رسيرين كيركجاد  -2
25
   

الدينيةة فةي جوهرهةا  كيركجةارد التةي انطلقةت مةن تةامالت  هناك معان اساسية تكةون مقةوالت الحيةاة الوجوديةة   

لة بصةورة اقةرب الةى الوجةدان الفةردي ، حيةث يطةرح هةذه المشةكابو الفلسفة الوجوديةة الحديثةة  لذلك اطلق عليه 

افةق الموقةف الوجةودي عطيهةا الكثيةر مةن التطةورات التةي تروالماساة الوجودية والتي يل مهةا معاناتةه الخاصةة وي

ولكةن بالنسةبة لةي  حقيقةة " ان اكثر ما يثير اهتمامي ان اجةد حقيقةة ، هقوليشير اليها بوحالة العصر الفكرية والتي 

التي من اجلها اريد ان احيا واموت "انا ان اجد الفكرة 
26
ويقصد كيركجارد بالفكرة هي الحياة نفسةها فهةي نضةال  

بةةين الةةذات والمطلةةق ، بةةين هللا والعةةالم وبةةين الواقةةع والمثةةال ، فةةالوجود تنةةاقض النةةه نقطةةة التالقةةي بةةين المتنةةاهي 

ناهي وفي السرمدية انمةا يعةود الةى والالمتناهي ، بين السرمدي وال مني ، لكن الوجود بوصفة حضورا في الالمت

هللا المطلق ، وفي هذا التقاطع بين الفردية المنطوية على نفسها وبين الحضرة المشاركة فةي الرابطةة مةع هللا يقةوم 

هةةي ذاتيةةة  لكيركجةةاردفالحقيقةةة بالنسةةبة  ،الوجةةود المتةةواتر الحةةي بمةةا ينطةةوي عليةةه مةةن مخةةاطر ووثبةةة وخطيئةةة 

ون الفةةرد فةةردا ، وان يعةةرف ذاتةةه كفةةرد ذي ارادة يدفعةةه الهةةوذ الةةذي يتولةةد مةةن رؤيتنةةا وبالتةةالي فةةالوجود ان يكةة

للتناقض بين المتناهي ولالمتناهي 
27
هنا ينشا المازق الفردي كون االنسان متضمن او مكون من جةانبين احةدهما   

لةى مسةالة االيمةان بشةكل واضةح عيركة   نجةدهزماني ونسبي واالخر ابدي ومطلق وبالتالي يكون وجودا مازومةا 

وبالتالي فهو ليا امرا يقينيا قط ، فااليمةان امةر مقلةق وفةي صةراي بوصفه امرا ال معقوال وال يمكن البرهنة عليه 

وان قلةق االنسةان تلقةاي هةذا المجهةول فةي الةذات هةو الةذي يةدعوا الةى الةرفض والقبةول والةى الشةك دائم مةع ذاتةه 

لكنةه يصةفه بانةه الحةب  نسان ال يستطيع ان يعرف مةا هةو االلةه ،واليقين ، يرذ ان االله موجود ولكن اال
28
ا  فة ،

 "الننةي مقتنةع بةان هللا محبةة " الذي اشعر به باعنف مشاعر هو الكائن
29
لجةا الةى البةراهين العقليةة احتةاج ان االف 

هةةا مةةن خةةالل " الحقيقةةة ال يمكةةن معرفت واالحتماليةةة فةة  وجةةوده النهةةا بحسةةب نظةةره تقةةود الةةى الشةةكادراكةةه وعلةةى 

 لفةرد فةي شةكل حقيقةة متخيلةةالتفكير فحسب كونها حقيقة الفرد الخاصة وذلك قبل ان تصبح حقيقة تعرف بالنسةبة 

كاحتمال"
30
وجةوده اكثةر ممةا يرذ انهما يغيبةان  فكرا او عقال ، بلكالنسان الفرد ومن هذا المنطلق فهو ال ينظر ل 

"وان لةم وما يتمخض من ذلةك مةن احاسةيا ومشةاعر وسةكينه  يانالفرد لديه عاطفته وشعوره الوجد ، بليوكدانه 

يكن هللا هو الحب فلن تكون هناك بحيرة هادئه وال حب انساني"
31
ينبثق من داخل النفا فهو مرتبط  فالدينوعليه  

بالذات 
32
وهةي تضةرب بجةذورها فةي الحقيقة ذاتية ، بمعنى انها تخةرج مةن العمةق الةداخلي للوجةود البشةري الن  

ح هذا الوجود انفتا
33
" لتكن ذاتيا تكن في قلةب الحقيقةة"وهذا ما يشير اليه بقوله  

34
ولكةن هةذه الحقيقةة الذاتيةة هةي  

هي ارادة قوية تنبع من الذات ، بل هةي فعل الحرية التي ال يمكن الشعور بها اال عندما تتصل بشيي مختلف عنها 

لكنه لةم  بين الذات وهللا ، ، بمعنى هي عالقةاالختيار اكتشاف امكانيات الذات ومقامة كل ما يحول دون تحقيق هذا

                                                 
،يمتاز بشخصية  ( وجودي بروتستاني ، ولد في كوبنهاكن علصمة الدنمارك 2455-2423سورين كيركجارد) - 25

سودوية مكتئبة الى جانب ضعف البنية الجسدية  اثر فيه والده في مفهوم الخطيئة والندم حيث كان يتدث الى الطفل الصغير 

عن خطايا ه وذنوبه التي اثقلت كاهله  ، وهنا نشا االبن على مسيحية مليئة بالخطايا مسيحية قلقة ، لهذا يذكر كيركجارد بان 

لو من الرعب والقلق ، لذلك ادرك ان مهمته ليست فيما هو دنيوي  ولكن دور اكبر واسمى من ذلك ، دوره المسيحية ال تخ

هو تقديم طريق لالخرين الى الالمتناهي ،فهو يتمي  بحياة فذة عميقة ممتلئة بالمتناقضات والماساة الروحية وتلك الظروف 

عن سائر المذاهب السابقة .اشهر ما كتب /المدارج على طريق الحياة قدر لها ان تحدد بدي التفكير الوجودي الذي اختلف به 

وكتابه خشية  واالرتعاش وفكرة القلق  للم يد يراجع بول فوكييه/ هذه هي الوجودية ،دار بيروت للطباعة والنشر 

 .266،ص2854،

، 2844ار مكتبة الحياة ، بيروت معنى الوجودية /دراسة توضيحية مستقاة من اعالم الفلسفة الوجودية ، منشورات د   - 26

 14ص 
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)الفةرد( يوكد اال على احد طرفي هةذه العالقةة
35
بينمةا  يةرذ ان االنسةان قةد اضةاي هللا عنةدما جعلةه موضةوعا ،و، 

يبدوا االله على اساسه ذاتا ولةيا موضةوعا ، ذاتةا تظهةر لالنسةان فةي عالقتةه الذاتيةة  هو الذيالمبدا الوجودي 
36
 

فنظرتةه لاللةه لةم تكةن نظةرت رجةل ديةن ، الةذوات الةى الةوعي بفردانيتهةا داخةل العةالم ، اي وجودهةا  ك يةدعوالذل

فهةو  ،، بل يرذ ان المعج ة الحقيقةة فةي كونةه غةافر للةذنب وقابةل للتةوب )مقدسا( مسيحي ينظر لالله كونه خالقا 

 الوصول الى هللا؟.السؤال هنا كيف يمكننا  ودنا الى هللايعتقد ان فهم الخطيئة يق

من خالل رؤيةة فلسةفية كليةة للفةرد وعالقتةه بالعةالم ثالث مراحل اساسية في حياة االنسان يذكر في كتابه المدارج 

لية وعةي الديني( تبدا هذه المراحل من خالل جد–3االخالقي  –1 او الجمالي  الحسي-2) وما ورائه تبدا بالمدرج 

رحلة الحسةية )حالةة البةراية والجهةل( هنةا الةروح تشةعر بشةيي مةن الطمانينةة نجد في الم الروح االنسانية للحرية 

االنسةان فيحةاول ال تعةي الحريةة النةه يكمةن خلفهةا  قلةق االمعرفةة والالشةا او العةدم  ، والسعادة ال ائفة  الخادعةة

فهةذه متنةاهي علةى توحيةد ذاتةه بوصةفه مركبةا مةن المتنةاهي والال التفكةك وعةدم االسةتقرار لعةدم قدرتةههرب من ال

اول لحظة للفرد بادراك كليتةه المكنونةه فةي  وهنا ،الذات المتشضيه في العالم الحسي غير قادرة على ادراك لكلي 

رغةم يمثل اللحظة االولى للفرد فةي رؤيةة كليتةه الذي المدرج الثاني)االخالقي(  ذاته كفرد تكون مؤدية للدخول في

داخةةل الج ئةةي هةةو الةةذي يبلةةور تجلةةي الةةذات للواجةةب االخالقةةي وهنةةا  ج ئيتةه المشخصةةة بةةه كفةةرد ، وبنفةةاذ الكلةةي

ان اختيةار الةذات هةو الةذي يوسةا للن عةة ،سيكون اول لقاي للفرد مع الحرية وما ينتا عنها من خيارات اخالقيةة 

ر للةذات واالنسةان يختةار الخيةر النةه اختيةا لتي هي مسئوله تجاه ذاته والعالمفسيمارس الفرد حريته وا االخالقية ،

االزلية ، وان الخير ال يوجد اال عندما اختار فاالختيار هو اختيار للخير ووجود له فةي ان واحةد ، وبةدون ارادتةي 

"ال تختار اال ذاتها ما ان يؤكةد الفةرد نفسةه فةي طابعةه  التي ورغبتي فال وجود له وهذا هو المعنى الحقيقي للحرية

"الج ئي معاندا الكلي فانه يرتكب الخطيئة
37
 

بةالقوانين االخالقيةة ،  ويمكث االنسان في المدرج االخالقي حتى يدرك خطيئتةه وعةدم قدرتةه علةى الخةالص منهةا

الةى المةدرج االخيةر )الةديني(  .هنةا ينتقةل وهللا الالمتناهي فالحل بوضعها امام هللا فتظهر الهوة بين الفرد المتناهي 

فيةرذ " ان واالنسةانية وقبةل كةل شةيا اتجةاه هللا  اتجةاه ذاتهة ايتهعي مسةول داد وعي الذات االنسانية حينما توهنا ي

االنسان يعثر على حريته في ظلمات االيمان"
38
  "

39
باعتبار ان العالقة بين هللا واالنسةان هةي عالقةة حةرة والتةي  

خالةدة  "فةان تكةون نفسةا هةو اكبةر امانةة اعطيةت لالنسةان وهةي امانةةمن دونها تستحيل الحيةاة االخالقيةة والدينيةة 

وفرض ابدي"
40

، فالحرية عند كيركجارد تعني اسقالل الذات عن كل سةلطة خارجيةة وبالتةالي تكةون هةي مصةدر 

كل سلطة اخالقية . لكن السةوال هنةا هةو اي حريةة؟ يةرذ ان مةن شةروط الحريةة ان تكةون حريةة واعيةة وجوديةة 

سةيختار الفةرد ذاتةه بكةل مةا ، وهنةا  الةروحمتعينه تعينا واقعيا وليا نظريا . فالحرية تظهر من خالل جدلية وعي 

وهةذا ، مةل فةي غفةران هللا أفيها من احساس عاطفي بالخطيئة المتأتية من تاري  البشرية الكامن في ذاتها كمةذنب ي

قوله"يا اله السموات ال تكن مع خطايانا علينا ولكن كن معنا علةى خطايانةا "ما يدل عليه ب
41
يةرذ ان غفةران  فهةو 

عةن طريةق و ر االنسةان بفردانيتةه ازاي هللا ،شةعوفمفهوم الخطيئةة عنةده هةو ستحيال بل هو ممكن ، الخطايا ليا م

دا طريةق الخةالص وعةن طريةق هةذا الشةعور يبة ال شاعرا بتناهيه في هةذا العةالمؤالخطيئة يصبح االنسان حرا مس

ن يومن بغير تعقةل بالمفارقةة بشرط ان يكون الفرد على وعي بتلك الخطايا وعلى ادراك لها واعن طريق االيمان 

فةةا  ال يعةةرف بالمقايسةةا العقليةةة بسةةبب محدوديةةة العقةةل لةةذلك علينةةا ارضةةاخ العقةةل للمقةةوالت  وبامكانيةةة الغفةةران

كون الفرد البد ان يفهم ذاته بوصفها ذاتا خاطئةة ومغفةور  نقطة تحول لالنسانتعد ، هذه اللحظة الدينية الالعقالنية

منطلق من وعي الخطيئة االولى ومن ارادة تجاوزهةا وبهةذا يلغةي هةوة ال ايمانه بالمطلق لمن خالفي ان واحد لها 

الخةةوف والشةةقاي التةةي تةةتحكم بوجةةوده ، فيكةةون االيمةةان هةةو المةةدخل الةةى محبةةة هللا
42
كاسةةاس لوجودنةةا باالعمةةاق  

" دت تفكيةرا قةل وجةوديكلمةا ازدفبحسةب قولةه" تيةة ال تحتةاج الةى المنطةق والعقةل بقف ة ذاالالواعية في االنسان 

النظةره  ومةن هةذهانسةلم . االكةويني وفااليمان الصحيح يكون مبنيا على العاطفة وليا على الفكر كما قال القةديا 

تقتفةةي اثةةر المسةةيح نمةةوذج الفةةرد واالنسةةانية  التةةيالوجوديةةة لكيركجةةارد  للمسةةيحية باعتبارهةةا السةةبيل للخةةالص 
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جميعا
43
لكنسةية اال الكةذب وال يةف والن عةة الماديةة فهو ال يرذ في االى القديسين ،  حمل وجود االخطايهذا لو  ،

وتحويل عبادة هللا الى سخرية منه ، هذا ما سبب قلقا وجوديا وصراعا من اجل البحةث الفلسةفي عةن تصةور ذاتةي 

للحياة لدذ كيركجارد 
44
يقةيم كيركجةارد اال فةي اطارهةا الةذاتي وعلةى اسةاس هةذه الذاتيةة الةذي ال يةومن بالحقيقةة  

وبالتةالي فمعرفةة هللا تةاتي  الننا النصبح اشخاصةا جةادين حتةى نصةبح متةدينين بشةكل حقيقةي صرح فكره الديني ،

، فهو يومن بالكشف كاساس لالعتقاد في وجود هللا ، اذن وجةود بالرجوي الى شدة المشاعر التي تعتمل بها ذاتيتي 

، وعلةى يل اثبات هذا الوجود باية براهين تنتمي الةى ميةدان الماهيةات هللا ينبغي ان يدرك وجوديا، النه من المستح

امام هللا وهي نفسةها لحظةة المعرفةة الذاتيةة ونحققةه فةي ذلك فاننا نحقق الوجود االصيل في اللحظة التي نوجد فيها 

وهةي الن اهةة ، وهةذه هةي طهةارة القلةب الفعةل الةذي نريةد بةه انفسةناالفعل الذي نريد بةه المسةيح والةذي هةو ايضةا 

واالصالة الوجودية 
45
  

وانةدماج االنسةان بالمبةدا  فهةم طبيعةة هللا وتةاثيرة الفعةال  ينتقد مةذهب شةمول االلوهيةة علةى اعتبةار انةه يسةالذلك 

االلهي في الطبيعة يعني ان وجود هللا االبةدي قةد توحةد مةع القةوذ  الحيويةة وتةدفق الطبيعةة ال منةي . وهةذا العبةث 

يجعل هللا في نظر كيركجارد اقرب الينا وانما يطما طريقتةه المتمية ة فةي الوجةود ويحيةل حريةة  بالعلو االلهي ال

هةةو ان االنحةةالل المتبةةادل لل مانيةةة االنسةةانية عنايتةةه االلهيةةة الةةى تصةةديق تلقةةائي ، فاعتراضةةه علةةى هةةذا المةةذهب 

د ينتقةد كةل اهابةة بالقلةب والمشةاعر التحةاد الشخصةي بةين هللا واالنسةان ، فكيركجةاردون اواالبدية االلهيةة يحةول 

تمحةةو التفرقةةة بةةين الوجةةود ال مةةاني ووجةةود االلةةه االبةةدي ، ومقابةةل هةةذا المفهةةوم االلةةوهي الشةةامل للقلةةب يوكةةد 

كيركجارد على الحاجة الى استبقاي التمي ات المحدودة بين مختلف اشكال الوجود وبالتالي استخدام االلفاظ بتفرقةة 

ي وااللهي النةه يةرذ ان وظيفةة القلةب هةي تةامين التة ام الفةرد الةدائم نحةو هللا وليسةت اذابةة ذات معنى بين االنسان

االثنةةين معةةا .
46
وتعةةد مسةةاهمة كيركجةةارد لفلسةةفة هللا هةةي تاكيةةده العينةةي للتضةةامن بةةين الوجةةود االنسةةاني الفةةردي  

  ووجود هللا االبدي.

يا لةه عالقةة ببقيةة االشةياي غيةر ان وجةود االشةياي نجد تصور كيركجةارد مقابةل الةذات المهمومةة مطلقةا لةوهكذا 

واالنسان مدين له ولعل هذا هو سبب الماساة واالشكال في تجربة كيركجارد فالمتعالي بريئا من اي عالقة تربطةة 

الةذاتي تلقةاي المتعةالي بنةوي مةن  كيركجةارد بالمتحايث ومع ذلك فالبد من وجود عالقة بينهما ، وقد يتمثل حضةور

ح تجعل الحدين المتناقضين االنسان وهللا علةى عالقةة سةرية تتصةف بالدرامةة والتمة ق االنفتا
47
لكنةه فةي بعةض  ،

حاالت السالم الروحي ال يسةتطيع ان يةرذ فةي المتعةالي غيةر االلةه المسةيحي الةذي هةو الحةب ، والحةب ال يجعةل 

وف علةى االقةل . هةذه هةي الن عةة ، تلقةاي روح الفيلسةالمتعالي منفصةال تمامةا ، بةل البةد مةن حضةوره مةن تلقةايه 

باالنتقال من فكرة االيمان وطريقة اكتشافها في الذات الفردية واالنتقال منها الةى هللا  الصوفية في فلسفة كيركجارد

 ليا هللا كفكرة المجردة وانما هللا المتجسد بل الحقيقة فهو يسحب هللا من الفكر الى الشعور . )المطلق(
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علةى  اثةر امةمل مارسةيل بريةفكر الفيلسةوف المسةيحي الوجةودي ج علىالقلق إزاي الموت تأثير اعظم كانت لحالة 

ي البداية ذاتها كةدعوة دائمةة للقلةق الن وعينةا للمةوت تسةتثير القلةق فهة فالسفة الوجود االخرين، فالموت يتمثل منذ

كةان طفةال  فةي الرابعةة مةن عمةره،  ، وربما يرجع وعي مارسيل الحةاد بالفنةاي إلةى مةوت امةه حينمةاحقيقة مرعبة 
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يعالا لغ  الموت ومشكلة الخلود من موقف ايمان حي ال يحةده الهةوت، ويتسةايل إلةى أي حةد يصةبح النظةر إلةى ف

ة وبةين كونةه وهمةا ، فهةل مثةل هةذا التعةارض بةين مشكلة الخلود، باعتبارها بديال  بسيطا  يقع بين كةون المةري حقيقة

الحقيقي والخيالي الذي نطبعه على العالم التجريبي قابل للتطبيق هنا؟ وهل يمكةن تشةبيه االيمةان بةالخلود بالسةراب 

الخالص؟ وتتجاوز اهمية االيمةان بةالخلود، عنةد مارسةيل أي شةك، وتعتبةر وجهةة النظةر القائلةة بةأن انكةار الخلةود 

حياة ذاتها اكثر قيمةة واهميةة هةي فكةرة خاطئةة، ويعتبةر االيمةان بةالخلود يجعةل الةدنيا وبصةورة مت ايةدة سيجعل ال

، يرذ بان هناك عالقة فريةدة  بالبدنهو اهتمامه مارسيل  ما يمي ان ا. دونما قيمة ومتجردة من أي معنى جوهري

تحتةل نجةدها التةي لةم  مةل أفةي الفكةر والتبين جسم االنسان ونفسه تتمثةل فةي الشةعور واالحسةاس اكثةر مةن تمثلهةا 

مل الرابطةة القائمةة بينةي انةا ذاتةي وبةين أففي كتابة يوميات ميتافي يقية كان يتمكانه في فلسفة كيركجارد وياسبرز 

بدني ويتسال ماذا تعني هاتين الكلمتان " انه ينبغي للمري ان يتجاوز ذاته وعندئةذ سةيجد ذاتةه فةي مشةاركة واتحةاد 

االشياي يشملنا ويتجاوزنا وهذا ماال يمكن ان نجعله موضوعا ..وحينما شعر بهذا المجال ممةا ال يمكةن مع شا من 

 ان يصبح موضوعا انتهى الى سلسلة من المتناقضات"
49
 

يشةعر  فهو ال يجهل كابة الوجوديين التي تبعتها فكرة الموت التي يبعثها الشعور بتفاهةة الحيةاة وال معقوليتهةا وهةذا

فةي قةرارة نفسةه بالحاجةة إلةى الوجةود الحةق، ويتولةد لةدذ  فيولةدباالغتراب وما يصاحبه من يةأس وقلةق، اإلنسان 

اإلنسةان اإلحسةاس بةةأن هةذا العةالم لةةيا إال حية  مةن واقةةع مسةتور محجةوب عنةةه. حينهةا يكةون بمواجهةةة سةر مةةن 

هةذا السةر دون أن نمتلكةه،  األسرار، وال حل له، ألنه ليا مشكلة، وهو حاضر حضورا  دائما ، ونحن نشةارك فةي

  .ونتعرف عليه ونشعر به وبدون أن نحيط بمعرفته أو نسبر غوره تماما  

اننةي مهةتم للعةالم وفةي الوقةت المالزم لفكرة الموت ويؤكد وينظر مارسيل إلى الميتافي يقيا على انها طاردة لليأس 

والبةد مةن االقةرار  بيةر عةن لغة  انطولةوجي،هو رمة  أو تعان كل فرد تجاوزا  له، وان الموت ليا عدما  ونفسه م

، فالياس في رايه هو معطةى  بأن الوعي بهذا اللغ  قد يكون في ذاته كافيا  لمقاومة اليأس النابع من مواجهة الموت

فهو يعترف باستحالة رد انصار االنتحار وشجب اتجاههم الن الموافقة على قبول مرك ي لعلم ما وراي الطبيعة ، 

ة اختيار وفعل ايماني واالختيار عنده ال يسةقط فةي التشةاؤم الحة ين كمةا هةو عنةد الوجةوديين الملحةدين الحياة عملي

هي إن اإليمان لةيا حالةة، مةن حةاالت الفكةر وغيره من الوجودية المؤمنة إن الفكرة الرئيسية في فلسفة مارسيل ،

بوجه عام، وهو ال ينتسب إلى العقل بأي حال من األحوال،
50
واقعة من وقةائع الةذات الفرديةة المتجسةدة، وإنما هو  

إن الحياة الخاصة بالفرد هي وحدها التي تمثل المرآة التي ينعكا  ، النه يرذ وال يمكن أن يَُرد إلى األنا التجريبية

وجةود يتعةدذ نطةاق والعالقات الشخصية وحدها التي ترشدنا إلى وجود شةخص آخةر لةه  الالمتناهي،عليها وجود 

إنه باإلمكان قيام االتصال بين األنا واألنت يمكن أن يتصاعد فيصةبح تواصةال  مةع األنةت المطلةق  مية،نظراتنا اليو

الذي هو هللا.
51
 الةذي يصةعد بنةا إلةى هللا في نفا الوقت اخالص   وان هللا موجةود وان والوفاي الحقيقي للغير هو 

وال يتخلةى أبةدا  عةن اإلنسةان، وال يمكةن أن يغةدر بةه. ومةا ، ألن هللا هو األنت الذي يبادلنا الوفاي دائمةا ، هو الوفاي 

الوفاي إال نداي إلى هللا لكي يشهد على وفائنا، ولكي يكون له ضةامنا  وحافظةا . والوفةاي يكةون دائمةا  مطلقةا  وبةال أيةة 

، بةل ارتيابةا  وشةكا ، وبالتةالي فةأ ن هةذا الوفةاي تحفظات أو شةروط، ألن الوفةاي المكب ةل بالشةروط والقيةود لةيا وفةاي 

المطلق، يرغمني بواسطة طبيعته نفسها على الصعود شيئا  فشا حتى أصل إلى المطلق اإللهي. وهذه الصلة بينةي 

مبدأ اإلبداي الحقيقي، ألنني بالصةالة  هي صلة بين شخصين، وهيوبين هللا، الذي هو أقرب من نفسي إلى نفسي، 

، وعندما نتحدث عةن هللا ، فلةيا هةو هللا الةذي  علني موجودا  والدعاي أشارك في منبع وجودي، وفي الحب الذي ج

نتحدث عنه ، ولكننا قد نملك في ن وعنا نحوه شعورا بحضوره وحقيقته ، وهكةذا فةان كةال مةن الالهةوت االيجةابي 

 ال يقبةل اال الذي يعتبر ان هللا هو كمال الوجود وذروة تسلسل االشياي واالشةخاص والقةيم والالهةوت السةلبي الةذي

ان يعطي الصفة ويسلبها في الوقت ذاته عن االله فكالهما يتكةامالن فيمةا ينفيةان وفيمةا يثبتةان ، وقةد يجتمعةان معةا 

في بعض تجارب الصوفية.
52
 

فهةو يةرذ أنةه مةا مةن ماهيةة عقليةة لةذواتنا، وإنمةا   يرذ ان االيمان هو حركة الوجود انه يقةين الكينونةه فةي الحةب

عبارة عن حضور ذاتي لذاتي، ونوي من الماهية المقنعة، كما أن كةل قيمةة هةي ماهيةة هناك ماهية وجدانية، وهي 

ان كيركجةةارد كةةان قةةد حةةدد االيمةةان هةةو صةةوت مةةن االلوهيةةة وعلةةى انةةه صةةراي خةةارج وجةةدنا فةةي حةةين  .مقنعةةة

 .الضمانات الموضوعية وهو يعمةل ابتةداي مةن اصةله وبصةورة غيةر شةرطية 
53
فحسةب مارسةيل فانةه مةن خةالل  
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بط االنسان الفرد مع االخرين نصل الى االيمان وان وجودنا وحريتنا مصدرهما هللا ، وبما ان هللا متصل بحياة ترا

كل فرد فان كل حب وسالم سيوصلنا الى هللا الن هذه هي بعض صفاته
54
 

الحقةائق وان  ويظهر لنا ان فكرة الحقيقة تختلف تبعا للمجاالت المختلفة التي ننتقل فيها وان هناك صراي بةين هةذه

كل مجال من مجاالت هذه الحقيقة ال يتمتع بقيمة حقيقية اال بصراعة ضد مجاالت اخةرذ ، بمعنةى بمةا ان الحقيقةة 

ذاتيةةة التتمتةةع بقيمتهةةا الكاملةةة 
55
كمةةا هةةي عنةةد ذات طةةابع صةةوفي اكثةةر منةةه عقلةةي  راك هللا عنةةد مارسةةيلان اد 

موجود االعلى الذي يشةاركها فةي الوجةود علةى نفسةه فةي توجهةه يعترف بتاثير الذات االلهية ال ماحينكيركجارد ، 

نحو وجوده ، وان وجودنا نفسه هو الذي ينطلق نحو االحسن بحركة داخلية به ، ونحن ال ندرك هذا االحسن ما لم 

 نحققه وبلوغنا اليه ال يكون بخطوات حيوية ، فااليمان هو اخالص لشخص اكثر منه تاييدا لصيغة اعتقادية ، نجةد

، فةي صةورة دينيةة خالصةة في هةذا النةوي مةن االدراك االخالقةي شةيئا مةن الالعقالنيةة اي مةن الذهنيةة الوجوديةة 

فمارسيل ال يقول انني اومن الن هذا شا غير معقول ، بل هو يومن الن االيمان يمنح الحياة معناها وينيةر طريةق 

صاحبة 
56
  

كارل ياسبرز -1
57
   

 ال تاتي بيسر وسهولة ، وانما هي محاولة للفوز بةالنور فةي قلةب الظةالم وبالسةالم يجد ان الطريق الى معرفة هللا  

في غياهب العدم ، وان معاناة الحةدود المتعارضةة بةين االمةل باالنقةاذ والسةقوط فةي وهةدة اليةاس هةي مةا تعةين لنةا 

الةى الوجةود  ي هةو دليلنةا وان الوجود العيةان وجود هي أحد مرادفات كلمة واقع،حقيقة الوجود االنساني وان كلمة 

بيد إنها قد اتخذت وجها  جديدا ، بفضل التوكيد الذي أكده عليها كيركجارد فأصةبحت تةدل علةى مةا أنةا الحق االلهي 

،  إن الواقع قد دخل في تاري  طويل أبتدأ من بدايةة غامضةة فةي نتةاج كيركجةاردرذ إياه بصورة أساسية ذاتي. وي

غايتها أن تةوجهني نحةو هةذا اليقةين، الةذي لةيا يقينةا  وال معرفةة موضةوعية، بةل  إال إشارةليست كلمة وجود  وان

، بل نحن نتصل بفعلنا الحر  نحو هذا الوجود الذي ال يمكن ألي شخص أن يؤكده لذاته بالذات وال لذوات اآلخرين

الذي يهبنا الوجود فيقول "انا واثق بةان هللا موجةود بالفعةل الةذي يهبنةي الوجةود"
58
دد علةى الحريةة كشةرط شة فقةد .

ان االنسان الذي يشعر حقا بتجربته ، ويكتسب في نفا الوقت اليقين با  ، فالحريةة وهللا  باعتبارل الى هللا للوصو

يةرذ ان االنسةان يحيةا حياتةه  ،شيئان مرتبطان وعنده هةو طريةق التسةامي الةى العلةو ، هةو موضةوي هللا بحةد ذاتةه

هذا االنسان عن الشعور بالخطر وهةو ضةروري للوجةود ويتجه منفردا الى هللا واال تخلى
59
ويعلةل ياسةبرز سةعي  

العقل المتواصل خالل مئات السنين الةى ايجةاد الوضةوح سةلبا او ايجابةا حةول فكةرة االلةه ، يعلةل هةذا السةعي بانةه 

و يقةوم بتجربةة ن عة العقل نحو تاكيد ذاته حيال وجود هللا ، فهذه االدلة تبرز كيف ان الفكةر يسةتوثق مةن ذاتةه وهة

الحركةةة التةةي يرتفةةع االنسةةان بواسةةطتها نحةةو هللا وان الطةةرق التةةي يتبعهةةا العقةةل البةةد ان تةةودي الةةى حةةدود وهنةةاك 

.اذن هللا ليا موضوي معرفة وبالتالي ال يمكةن كشةفه عةن طريةق اليقةين يتحول وعينا عن هللا الى حضور طبيعي 

يمان وهذا االيمان ينبع من حريةة االنسةان التةي هةي وجةوده ذاتةه العقلي ، كما انه غير قابل للحا انه موضوي اال

وبالتالي نفي وجود هللا يعني نفي لوجود االنسان  باعتبار الحرية وهللا ال يمكن ان ينفصالن 
60
 

سبرز بةان اي محاولةة الثبةات وجةود العلةو هةي محاولةة وهميةة النةه اليوجةد برهةان موضةوعي وال حجةا يايوكد 

ه ، انما الوجود الماهوي فقط بما فيه من حرية هو السبيل للوحيد ، وهذا العلو هو الرغبة في تجةاوز يقينية بها اثبات

. نطاق الواقع وهو معنى غامض لذلك فقد اخطات الفلسفة في بحثها في هللا عندما ادركتةه فةي العلةو الثابةت البةاقي 

و يضةع نقطةة االنتهةاي فةي اعقةاب هةذه المسةائل ان المسائل الوجودية تكف على ان تكون مسائل في العلو الن العل

فهو ال يسمح بوجود الممكن في حين ان الوجود هو امكان في صورة جوهرية كما انه رجوي الى االصل في ذات 

الوقت 
61
.وبما ان هذا العلو ليا في متنةاول االدراك ان يحةيط بةه مهمةا اقتةرب االنسةان منةه ، ولهةذا العلةو ثةالث  

لةةى مباشةةرة وتةةاتي مةةن التجربةةة ، فهةةي االدراك الحسةةي والعلمةةي لالشةةياي ال مانيةةة المكانيةةة لغةةات مشةةفرة : االو

عةالم الفةن(  -الةوحي -وللشعور بالذاتية والعمليات العقلية ، اما الثانية هي اللغة والتي لها ثالث مظةاهر )االسةاطير

                                                 
54-Look : Gabriel Marcel :Fresh Hope For The World ,p120-140 
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هدف للعلو والثالثة هي لغة النظر العقلي الذي ينشا مذاهب ميتافي يقية وبالتالي ي
62

.لكن هةل بامكةان االنسةان فهةم 

وبالتةالي يصةيب االنسةان لعةدم فهمةه هةذه الشةفرة االخفةاق ، وهةذا االخفةاق يمةر بةه كةل  هذه اللغةة المشةفرة للعلةو؟

موجود وفي كل مكان فاالنية مصيرها الموت ، فاالنسان يدرك ان كل شةا مصةيره الةوزال وسةينتهي ، فاالخفةاق 

يد سواي كان في عالم العقل او عالم الواقع .هو القانون الكلي الوح
63
 

ياسةبرز ان فكةةرة الحقيقةة تختلةف بةةاختالف مجاالتهةا المتعةددة ، وان هنةةاك صةراعا بةين هةةذه الحقةائق وكةةل  ويبةين

وهةذا يعنةي ان اال بصةراعة ضةد المجةاالت االخةرذ ، مجال مةن مجةاالت هةذه الحقةائق ال يحةتفظ بقيمتةه الحقيقيةة 

عندما نكون امام موضوي الحقيقة  تية ال تتمتع بقيمتها الكاملة لهذا علينا ان نحددها ونختارالحقيقة بما هي ذا
64
   

نستنتا مما سبق ان كةال مةن مارسةيل وياسةبرز يقةران بةان الفلسةفة ال تسةتطيع ان تتجاهةل الةدين ومةا يطرحةه مةن 

عةام مةن الميتافي يقةا كلهةا وهمةا مشكالت يقينيةة ، وان موقةف كةل فلسةفة مةن الةدين هةو الةذي يحةدد موقفهةا بشةكل 

ينطلقان من ايضاح تجربتهما تلقاي المتعالي كيما يقيما لنا صرح فلسفتهما ، لكن ياسةبرز يةدور حةول فكةرة التخلةي 

والهجران الذي يحسه االنسان انه موقف المتعالي منه ، واما مارسيل فان موضوعته االساسية تعتمد علةى موقةف 

ني تجربة االمل باالنقاذ والحب من قبةل المتعةالي ، وبحسةب مارسةيل فةان البحةث عةن االيمان واالخالص الذي يع

االيمان مرتبط بالبحث عن الوجود النه يرذ ان جوهر الفلسفة وغايتها يدور حةول عالقةة صةيغة انةا او مةن باالنةا 

  .موجود ، فالبحث عن االيمان مرتبط بالبحث عن الوجود 

 

 الخاتمة
 وهي :ن نستخلصها من خالل بحثنا عدة نقاط يمكن اهناك 

حولةةت الوجوديةةة المؤمنةةة اشةةكالية االلوهيةةة مةةن وجهةةة الالهةةوت الصةةوري التجريةةدي الةةى الالهةةوت  -2

الدين  هم يروننلالهوت الحياة بالتركي  على القيم التي اودعها هللا داخل النفا البشرية ، ال الوجودي ،

 ح ان يكون الدين بجوهرة االيماني سةلطة علةى االنسةانوبالتالي ال يصل هو مسألة عاطفة ذاتية فردية، 

، فعلةى أسةا ذاتيةا بواسطة الكنيسة ورجال الدين على اعتبار ان اإليمان هو أهم مهمةة يحققهةا اإلنسةان

اإليمةةان فقةةط يمكةةن للفةةرد امةةتالك فرصةةة ألن يكةةون هةةو ذاتةةه الحقيقيةةة،  التةةي ال يمكةةن ان تتحقةةق اال 

 .والمطلقالمرتبط بالمتعالي بالوجود 

بع ا، ذات طةةتعةةد الوجوديةةة المؤمنةةة اتجةةاه صةةوفي وجةةداني ذات طةةابع مختلةةف عةةن الطةةابع التقليةةدي   -1

لوصةةول ل بالعشةةق والحةةب البحةةث عةةن الةةدفي الوجةةودي للةةذاتو وجةةودي ، عةةن طريةةق تةةذوق الوجةةود

ولةيا  ،باعتباره مبدا ثابت لتفسير وجودنا ، وطريق الخالص من القلق الوجودي بكةل انواعةه  للمطلق

 . بالتعالي عن الوجود

التاكيد على الحريةة باعتبارهةا ليسةت مفهومةا مجةردا ، بةل هةي عنصةر وجةود ان لةم تكةن الوجةود ذاتةه  -3

 .بالحب ونية الجميل هوتقيد

ا هةي الحةال فةي الفلسةفة التقليديةة وهةذه كم ولياالمبادئ االولية للحقيقة هي مبادئ وجدانية العقالنية ، -6

 مفهوم التقليدي في الفكر الديني الكهنوتي .الفكرة تعد مخالفة لل

مةا قةةد يكةون بةةين هللا واالنسةان مةةن فجةوة فةةي هةذه الصةةلة نسةتطيع ان نعبةةره بالمحبةة ، فةةنحن ال نعةةرف  -5

سةمة مهمةة فةي هةي والذات هي العمل الحياتي الذي يحكمه اإلله إلى األبد وهةذه الحقيقة اال اذا احببناها 

 . مفكره

التةي تصةطدم بهةا الةذات   ليا اال ، او كما يسميها ياسبرز )المواقف الحاسمة( ) الوجود في الموقف (  -4

الوجود الداخلي واالساس كما  او للوجود الذاتي من االلم وحب وفقدان وموت ، اي موقف موثر مغيرا 

فمةع كةل لحظةة مةن حياتنةا معنى الحيةاة والوجةود االنسةاني يكةون بةالمواقف يسميها كيركجارد،  اي ان 

من الحقيقة يكون اكثر بالمعاناة النها فلسفة انسانية وهذا  فاالقتراب ، امام موقف نحقق فيه وجودنانحن 

 ما  ثار كيركجارد على فلسفة االفكار وفلسفة االشياي واضعا في مقابلهما فلسفة الوجود.
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