
الجدل الاّلهوتي بين هيغل ونيتشه
فويرباخ.. راهنًا

أمحد عبد احلليم عطّية]*[

تسعى هذه املقالة إىل توجيه االنتباه نحو شخصية فريدة يف عامل فالسفة الدين األملان 

هيغل بحسب  كان  وإذا  املسيحي.  لالهوت  العميقة  بنقديته  املعروف  فويرباخ  لودفيغ  هو 

املفكر األملاين كارل لوفيت ميثل الصفحة األكرث إرشاقاً يف تاريخ أوروبا الفلسفي، ونيتشه 

املنطقة  تلك  يرمز إىل  الذي  الفيلسوف  فويرباخ هو  فإن  التاريخ ومقبله،  ميثل حارض هذا 

املعرفية التي أحاطت مبجمل الفضاء الروحي للحضارة األوروبية الحديثة.

يف ما ييل بحث يف عامل فويرباخ، يقدمه أحد الباحثني البارزين يف فلسفة الدين، املفكر 

واألكادميي املرصي الدكتور أحمد عبد الحليم عطيه.

املحرر

ذكر لنا كارل لوفيت  K.Löwett  وهو يتابع  فكر القرن التاسع عرش يف كتابه »من هيجل إىل 

نيتشه« von Hegel zu Nietzsche  أنهم )أي هيجل ونيتشه( ميثالن الحّدين اللذين تحرك بينهم 

الحدث الصيل لتاريخ الفكر الملاين يف القرن التاسع عرش، هيجل يبدو بعيداً جداً عّنا، بينم 

يبدو نيتشه قريباً مّنا، هيجل مُيثّل االكتمل ونيتشه البداية الجديد]1[. مييز لوفيت يف ما ذكره بني 

والثاين  الحداثة،  معامل  كتاباته  تحددت يف  الذي  الول ميثله هيجل  فلسفيني:  وتيارين  حقبتني 

نيتشه الذي سعى إىل تجاوز امليتافيزيقا منبئاً مبا بعد الحداثة؛  عرب نقده الذي يوجهه للعدمية 

ـ كارل لوفيت: من هيجل إىل نيتشه، التفجر الثوري يف فكر القرن التاسع عرش، ترجمة ميشيل كيلو، منشورات وزارة الثقافة السورية دمشق 

1998 ص8، يتناول لوفيت »محاولة نيتشه للتغلب عىل العدمية« ويرى أنه فيلسوف زماننا. وهو يعني بذلك ثالثة أشياء: أن نيتشه هو كقدر 

أوريب أول فيلسوف لعرصنا، وأنه كفيلسوف يف عرصنا، عرصي وغري عرصي بالقدر نفسه وأنه كواحد من أواخر محبي »الحكمة« واحد 

من أواخر محبي »الخلود« أيضا«ص 231.

*ـ مفكر وباحث يف فلسفة الدين ـ جمهورية مرص العربية.
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الوروبية. وعل هذا تتناول محاولة نيتشه التغلب عل العدمية، ويرى أنه فيلسوف زماننا. كذلك 

يقول  أّن هيجل ميثل املايض التاريخي يف الفكر الفلسفي الغريب بـ »صفحته الشد ارشاقاً«، وأما 

نيتشه فيمثل »حارضه ومستقبله الراهن«]1[ وميكننا أن نؤكد عرب اشتغالنا الدائم عل فكر صاحب 

»جوهر الدين« أن ما ينطبق عل نيتشه يف حديث لوفيت؛  ينطبق قبل ذلك وبشكل أكث دقة عل 

فويرباخ الفيلسوف الذي تخرتق فلسفته النثوبولوجية الدينية مجمل الحياة الروحية لعرصنا.

وهذا ما يتضح عرب تأثري فلسفة فويرباخ Feuerbach )]180 ـ 2]18( يف كثري من تيارات الفكر 

العميق  الثر  إىل  الشباب  الهيجليني  لدى  عارم  من حمس  أوجدته  ما  تأثريها  وتجاوز  املعارص 

خلفته يف  وما  الهيجلية،  الحركة  وانبعاث  نهضة  الوجودية، ويف  الفلسفة  تطور  أحدثته يف  الذي 

فقد ظهرت  الفلسفة املعارصة  تاريخ  بؤرة االهتمم يف  فويرباخ يف  الدين مم وضع  سيكولوجيا 

وتيلتش  وبرديائيف  وسارتر  وهيدجر  وفرويد  كريكجور  من:  كل  فلسفات  عل  الواضحة  بصمته 

وفروم وفرويد. وقد اهتم بها أيضاً من رجال الالهوت كل من: كارل بارث K. Barth وهانز اهرنربج 

وكارل هايم. وفلسفته لها حضورها امللموس أيضاً يف ثقافتنا العربية]2[.

قد يرى البعض أن فويرباخ مل يكن سوى فيلسوف خلع البعض عليه أهمية فلسفية زائفة بسبب 

أن بعض مؤلفاته قد حازت إعجاباً مؤقتاً يف عرصه، ويرى آخرون أنه أحد الذين وقعوا تحت وطأة 

التاريخ الذي ال يرحم، وأن أهميته التاريخية ترجع إىل كونه مرحلة انتقالية »من هيجل إىل ماركس« 

كم رآه »سيدين هوك«، أو نقطة وصل بينهم وفق رأى »جان هيبوليت«]][.

الذي  الفلسفة  فتاريخ  ماركس.  كارل  فكر  عن  فويرباخ  فكر  فصل  أنه ال ميكن  البعض  يرى   

تحدده دراسة أنجلز الشهرية، يقدم لنا مؤلَِّف »ماهية املسيحية« كنوع من يوحنا املعمدان الخاص 

بدين التاسع عرش الجديد. وبعد أن يضع فويرباخ يف هذا املنظور، يبدأ بإيراد املآخذ عل فكره. 

وكم يحدث غالباً فإننا نجد أن فضائل املعلم تقبع يف ظل نجاح التلميذ]][.

ونحن إن شئنا أن نكون عادلني مع فويرباخ يجدر بنا أن نعيد له ذلك االستقالل النسبّي الذي 

[1]ـ املصدر السابق، ص 215.

[2]ـ عرف فويرباخ الثقافة العربية منذ عدة عقود خاصة لدى كل من: عبد الله العروى يف كتابه مفهوم الحرية، والياس مرقص يف دراسته 

وترجمته بعض نصوص فويرباخ وحسن حنفى فيام كتبه عن االغرتاب الدينى عند فويرباخ، وحنا ديب: هيجل وفويرباخ، دار امواج، بريوت 

الدين،  فويرباخ: ماهية  الفلسفية راجع:  لبعض نصوصه  فويرباخ وترجمتي  باالضافة إىل دراسايت املتعددة حوله، خاصة، فلسفة   1994

قضايا أولية الصالح الفلسفة مع دراسة فلسفة فويرباخ، دار الثقافة العربية، القاهرة، 2007. وهناك عدد من األطروحات الجامعية تتم حول 

فلسفته يف الجامعات الجزائرية.

[3]ـ هرنى ارفون: فويرباخ، ترجمة ابراهيم العريس، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت 1981 ص42، جان هيبوليت: دراسات يف 

هيجل وماركس، ترجمة جورج صدقنى، وزارة الثقافة السورية، دمشق.

[4]ـ هرنى ارفون: فويرباخ، ص24. وانظر ايضا دراسة د.فريال حسن خليفة: نقاد هيجل، دار قباء، القاهرة.
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من حقه أن يطالب به إزاء ماركس الذي يلحقه، وإزاء هيجل أيضاً الذي يسبقه، وهذا ما نحاول أن 

نفعله يف دراستنا هذه]1[.

مرشوع فويرباخ لتأسيس فلسفة جديدة عنوان يشري إىل دراسة ملارتني ســــاس التي نرشت 

يف املجلة الدولية الفلسفية، العدد 101 عام 2]19. وهي دراسة تلخص فكر الفيلسوف نقف عند 

فقرتني منها، الوىل تلك التي تبدأ بها والتي يخربنا فيها أنه يف الخامس عرش من آيلول/سبتمرب 

2]18 أعلن القسيس كارل شول الذي كان عل رأس الطوائف الحرة يف مدينة نورنربغ يف موكب 

بالنسبة  قرون  ثالث  قبل  وجالييل  وكيبلر  كوبرنيك  من  كل  به  قام  »ما  بأن:  فويرباخ  لودفيج  دفن 

لكوكب الرض حيث وضعوه يف املكان املناسب ضمن املجموعة الشمسية، هو نفس »العمل« 

الذي قام به لودفيج فويرباخ بالنسبة للبرشية جمعاء«]2[.

 Augsburger Allgemeine يقول ساس يف فقرة ثانية »حاولت جريدة »آوجسبورجر ألقمين« ـ

يف 11 ديسمرب )كانون االول( سنة 1]18 نقال عن تقرير مراسل فرانكفورت بتاريخ 6 ديسمرب، أن 

تقدم الدليل بأن النقد الفويرباخي للدين هو مبثابة نتيجة ملا أدت إليه فلسفة هيجل حول الدين، 

أي أنها مبثابة »اإلعالن الخري املناهض لهيجل امللحد وعدو املسيحية«، الذي جهر به برونو 

باور سنة 1]18 دون ذكر اسمه ويختم املراسل تقريره بالقول: »إن صاحب اإلعالن مل يكن أحداً 

آخر سوى فويربـاخ«. ورداً عل هذا املقال فنَّد فويرباخ قول مراسل الجريدة مربزاً أن موقفه النقدي 

يتناقض متاماً مع مفهوم هيجل الفلسفي وكذلك مع صاحب اإلعالن الخري. »ففلسفة هيجل حول 

الدين تحلّق يف الهواء، أما فلسفتي ـ يقول فويرباخ ـ فهي ثابتة بقدميها عل الرض]][ ولنتابع فكر 

فويرباخ منذ اللحظة التي ذكرها القس كارل شول حتى اليوم الراهن.

] ـ تقلبات حياتية

 Landshut ]180 يف مدينة لندسهوت  يوليه   28 أندرياس فويرباخ( يف  ولد فويرباخ )لودفيج 

ببافاريا]][، وبعد أن أنهى دراساته الثانوية قرر تكريس نفسه لدراسة الالهوت الربوتستانتي. ونستطيع 

[1]ـ أحمد عبد الحليم عطية، مقدمة ترجمة ماهية الدين، وقضايا أولية الصالح الفلسفة، دار الثقافة العربية، القاهرة، 2007، ص 13.

[2]ـ مارتن ساس: مرشوع فويرباخ لتأسيس فلسفة جديدة، محمد الرتىك، أوراق فلسفية، العدد 13 ص 37.

[3]ـ املرجع السابق، ص38.

[4]ـ توىل والده رئاسة املحكمة العليا، وكان اآلب أول بروتستانتى متحرر يرأس جامعة بافارية، وقد كتب كتاباً هاماً عن القانون الجناىئ 

يف القرآن الكريم. أنهى فويرباخ املرحلة االبتدائية 1814 وترك بيت أرسته والتحق مبدرسة يف أنسباخ، وىف عيد ميالده السادس عرش أظهر 

ميوال دينية واضحة وأكمل امتحاناته يف الثانوية 1822 ومكث عاماً قبل أن يكمل دراسته يف الالهوت يف بيت والده حيث ازدادت يف بافاريا 

حدة رد الفعل الكاثوليىك املتطرف وقد أدى هذا بدوره إىل رد فعل جذرى يف املجتمع الربوتستانتي الصغري الذي ينتمى إليه فويرباخ، 

وهذا التعصب الدينى مسئول إىل حد كبري عن املصاعب العامة يف أملانيا وعن إرسال لدفيج إىل هيدلربج.
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منذ هذه الفرتة أن نلمح بذور ذلك االهتمم القوي والدائم بالدين؛  الذي ظل يستشعره قلب فويرباخ 

الحي، ووعيه الذي مل يكف أبداً عن التساؤل، بقلق حول المور الدينية، وحول نظرية لوثر، التي 

يتحدث عن مسريته  ذلك حني  بعد  يكتب  ولسوف  العقالنية،  فيه  هيمنت  قرن  أثر  الفتور  أصابها 

الروحية قائالً: مل يكن أول ميل استشعرته يف حياىت ميالً للعلوم أو الفلسفة بل للدين، وهذا امليل 

مل يأتني بفعل الرتبية الدينية التي تركتنيـ  كم أذكر جيداـً  غري مبال بها، أو بسبب تأثريات خارجية، 

بل أتاين هذا امليل من ذايت فحسب، إنطالقاً من رغبتي يف يشء مل تكن توفره يل بيئتي وال التعليم 

الذي كنت أتلقاه يف املدرسة]1[. لقد كان التفكري يف الله يؤرقه دامئاً. وقد لخص هو نفسه تطوره 

الفكري منذ كان طالباً لالهوت حتى نرش كتاب »جوهر املسيحية« مروراً باملرحلة التي تأثر فيها 

بهيجل فقال: كانت فكريت الوىل هي الله، وكان العقل هو فكريت الثانية وكان اإلنسان هو فكريت 

الثالثة والخرية«]2[. تتبع فويرباخ محارضات هيجل بانتظام وكان متحمساً لها وهو ال يزال طالباً يف 

الالهوت، ثم أصبح من مؤيدي هيجل وشعر أنه مل يستطع أن يوفق بني دراسته لالهوت واهتممه 

بالفلسفة. 

وبعد انتقاله إىل بروكربج، بدأ يتحول إىل فيلسوف مستقل وتعترب العرش سنوات التي قضاها 

املوت  »أفكار حول  بكتابه  ُعرف  لقد  فرتات حياته.  أسعد  وتعد رمبا  الفلسفية،  قمة حياته  هناك 

والخلود« كباحث مدقق، كم أعطاه كتاب »تاريخ الفلسفة« شهرة كهيجيل كبري، وكانت أعمله يف 

 Bachmamm »ذلك الحني تنتقد التجريبية انتقاداً الذعاً مثل دفاعه عن هيجل ضد مقاله »باخمن

»نقد هيجل«. ويف كتابه عن بايل P.Bayle، احتل موضوع الفلسفة والالهوت معظم الكتاب وأصبح 

كرضب  املثالية  رفض  إىل  يتجه  الوقت  هذا  يف  كان  الذي  نفسه،  بفويرباخ  الخاص  االسم  بايل 

 kritik der Hegelschen الهيجيلية«  الفلسفية  »نقد  عن  دراسته  وجاءت  الالهوت،  رضوب  من 

املسيحية«،  »جوهر  غطى  وقد  الهيجلية.  للمرحلة  وتجاوزاً  انفصاالً   18[9 عام   philosophie

الذي نرش بعد سنتني عل سمعته كهيجيل وجعل منه أشهر فيلسوف يف أملانيا بني الراديكاليني 

وخصومهم من الالهوتيني. أما كتاباه: »قضايا متهيدية إلصالح الفلسفة« و»املبادئ الساسية لفلسفة 

املستقبل« فقد نرشا عل التوايل يف سويرسا بسبب الرقابة]][.

وقد استمر فويرباخ يف دراساته يف مجال الدين، وراجع »جوهر املسيحية« عدة مرات، ودافع 

[1]ـ أرفون، ص17، وراجع مارتن ساس، السابق االشارة اليه.

[2]ـ انظر مقدمة دراستنا عن فلسفة فويرباخ يف: فويرباخ يف ماهية الدين، ونصوص أخرى، دار الثقافة العربية، القاهرة، 2007، ص 14.

[3]ـ هناك ترجمتني إنجليزتني ملبادئ فلسفة املستقبل، وأخرى فرنسية أللتوسري وترجمة عربية إللياس مرقص، وسوف نعتمد الرتجامت 

اإلنجليزية؛  األوىل قام بها فوجل Vogel، والثانية مختارات فويرباخ التي ترجمها Zawar Hanfi عام 1972.
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عنه ورشحه يف ضوء النقد الذي ُوِجه إليه. كم نرش العديد من املقاالت واملوضوعات الالهوتية 

فويرباخ حيث توصل إىل  ]]18 عام عمل ونشاط يف حياة  عام  له. وكان  به واملكملة  املرتبطة 

قناعات كافية بأّن نقد كل من الهيجلية والالهوت كان أساساً هاماً من أجل نظام اقتصادي واجتمعيٍّ 

وسيايسٍّ مستنري، كم أوضح مالفن كرنو M.Cherno يف دراسته »لدفيج فويرباخ والساس الفكري 

لراديكالية القرن التاسع عرش«]1[. لقد كان عاماً حافاًل بالعمل حيث اتفق مع نارش كتبه عل إعداد 

طبعات منقحة من أعمله النقدية والتاريخية وبدأ معاً يف التفكري جدياً يف عمل طبعة كاملة لكل 

كتاباته، وهو مرشوع تم البدء فيه خالل عامني ومل ينته إال بنرش املجلد العارش من العمل بعد 

عقدين. 

وتيلنج بينهم  من  الراديكاليني  االجتمعيني  من  مبجموعة  فويرباخ  التقى  العام  نفس  ويف 

واصل  الوقت  نفس  والسالم«، ويف  الحرية  كتابه »ضمنات  فيه خاصة  أثر  الذي   ،W.Weithing

يف  آخر  يشء  أي  من  أكث  شغلته  التي  هي  لوثر،  مارتن  عن  كتاباته  وكانت  للمسيحية  دراسته 

 The Essence of Faith لوثر«  لدى  اإلميان  »جوهر  دراسته  يقدم يف  أن  فحاول  الوقت  هذا 

يبدو  املسيحية« وهو كم  لفكار »جوهر  وتحديداً  تجسيداً  أكث  رؤية   According Luther ـ 

عام  الدين«  االتجاه أصدر »جوهر  نفس  املسيحية«. وف  »لجوهر  إكمالً  للكتاب  تقدميه  يف 

التي  املشاكل  أن  أدرك  وقد  الكاملة.  أعمله  من  مجلدين  العام  نفس  أصدر يف  6]18،]2[ كم 

أثارها »جوهر املسيحية« قضت عل ما تبقى من آمال يف الحصول عل تعني يف الجامعة.

من  سلسلة  إللقاء  دعوه  الذين  هيدلربج  يف  طالبه  اعرتاف  هو  بأستاذيته  االعرتاف  وكان 

املحارضات العامة عن »جوهر الدين«، كرمز للحياة الكادميية الجديدة الحرة، وقد استمرت هذه 

أول  8]18 حتى  ديسمرب  أول  املدينة من  بقاعة  السبوع  مرتني يف  يلقيها  كان  التي  املحارضات 

مارس 9]18، وقد حرضها لفيف من الكادميني والطالب وسكان املدينة والعمل. وكانت هذه 

املحارضات قمة النشاط العام لفويرباخ، وكانت تلك فرصة للمساهمة النظرية يف ثورة 8]18. 

ويف أكتوبر 1851، نرش محارضات هيدلربج عن »جوهر الدين« يف املجلد الثامن من أعمله 

الكاملة. وقىض فويرباخ أكث من خمس سنوات يف دراسة السس املادية للديانة اإلغريقية، تلك 

 ,.Cf. M. Chirno, Feuerbach and The Intellectual Basis of Ninetseth Century. Radicalism ph ـ [1]

dissertation Stanford Uni., 1955.

[2]ـ راجع ترجمتنا للعمل تحت عنوان أصل الدين، املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش، بريوت 1991، والذي طبع بعد ذلك تحت عنوان 

ماهية الدين. عن دار الثقافة العربية بالقاهرة، 2007.
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الدراسة التي ظهرت بعنوان: »أنساب )تسلسل( اآللهة تبعاً للمصادر القدمية الكالسيكية والعربانية 

واملسيحية« ]185، وهو املجلد التاسع من أعمله الكاملة. وأصدر فويرباخ عام 1866، املجلد 

»الله  عنوان:  يحتوي عل عدد من املوضوعات جمعها تحت  الذي  الكاملة  أعمله  العارش من 

والحرية والخلود من وجهة نظر النثبولوجيا«. 

التاسع عرش هي صورة  القرن  أوربا يف  نظر  نظر معارصيه ويف  فويرباخ يف  لقد كانت صورة 

صاحب »جوهر املسيحية«، الذي أحل املذهب الطبيعى واإلنساىن واملادية النثوبولوجية محل 

»إن   :H.Vogel يقول فوجل  آخر.  أكث من أي يشء  بالدين  اهتممه  الدينية، والذي كان  التقاليد 

فلسفة دين  فلسفته كلها  أن  يؤكد  أن  أمكنه  الفلسفية قد  فيلسوف اإلنسان والنثوبولوجيا  فويرباخ هو 

فإن  هذه  النظر  وجهة  ومن  اإلنساين،  باملصري  االهتمم  تعني  والتي  دين،  لكلمة  العام  باملعنى  وذلك 

فويرباخ يشن انتقاداً دامئاً ومكثفاً عل ما عده ضالالً للعقيدة أي زيف الالهوت«]1[.

وجود  حقيقة  تأكيد  حول  كلها  فلسفته  دارت  بل  الله  وجود  إنكار  بقضية  فويرباخ  ينشغل  مل 

اإلنسان. وقد بني مهمته يف مقدمته للمجلد الول من أعمله الكاملة الذي نرش عام 6]18 بقوله: 

أو عدم وجوده، ليست  الله، إمنا وجود اإلنسان  أو عدم وجود  اليوم ليست وجود  »إّن املشكلة 

فيم بني  متساوين  البرش  كنا نحن  إذا  ما  لطبيعتنا ولكن  الله مشابهة  كانت طبيعة  إذا  ما  املشكلة 

أنفسنا. وليس ما إذا كنا نشرتك يف جسد املسيح باعتبار أننا نأكل الخبز ونشارك يف عقيدة »التناول« 

ولكن ما إذا كان لدينا خبزاً يكفينا، ليس ما إذا كنا نعطي ما لله لله، وما لقيرص لقيرص ولكن ما إذا 

كنا نعطي لإلنسان ما لإلنسان، ليس ما إذا كنا مسيحيني أو وثنيني، مؤلهني أو ملحدين ولكن ما 

إذا كنا أدميني أو سنصبح كأدميني نتمتع بصحة الروح والبدن والحرية والنشاط والحيوية... إّن من 

يتحدث عني كملحد ال يقول وال يعرف عني شيئاً.. ليس مهمة إنكار وجود الله هي ما يعنيني ولكن 

ما يعنيني هو مشكلة عدم وجود اإلنسان]2[.

3 ـ فلسفة الدين عند فويرباخ مراحلها وتعريفها

بارث  كارل  ويؤكد  معارصيه  غالبية  من  أكث  والالهوت  بالدين  كبرياً  اهتمماً  فويرباخ  أهتم 

K.Barth قضايا ثالث هامة بخصوص موقف فويرباخ من الدين. 

 ,H. Vogel in his Introduction to Principles of the philosophy of the Future. Indiana Polis Bobls ـ [1]

Merril 1960, P. vii.

.Kamenka: The philosophy of Feurbach, Routledge, Kegna Paul, London 1970, P. 15 ـ [2]
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أولها: إنّه ال يوجد واحد من الفالسفة املحدثني قد شغل نفسه مبشكلة الالهوت مثلم فعل 

فويرباخ. وكم أكد هو نفسه أنّه يف كل كتاباته يهدف إىل غاية واحدة وموضوع واحد، هو الدين 

والالهوت وكل ما يتعلق بهم.

ثانيها: إّن اهتمماته الدينية تضعه يف مرتبٍة أعل من معظم الفالسفة املحدثني، وهذا يتضح من 

كتاباته عن النجيل وعن رعاة الكنيسة وبصفة خاصة عن مارتن لوثر. 

ثالثاً: مل يتعمق فيلسوف من فالسفة عرصه يف الوضع الحاىل للدين وبنفس الفاعلية كم تعمق 

فويرباخ. فهو ضمن القلة الذين تحدثوا وكتبوا عن الدين والالهوت بأسلوب راق«]1[.

إن فويرباخ فيلسوف اإلنسان والنثبولوجيا الفلسفية قد أمكنه أن يؤكد أن فلسفته كلها فلسفة دين، 

وذلك باملعنى العام لكلمة »دين« والتي تعني االهتمم باملصري اإلنساين، ومن وجهة النظر ذاتها فإّن 

فويرباخ يشن انتقاداً دامئاً ومركزاً عل ما عّده ضالالً للعقيدة، والذي يعني ضالل الالهوت باملعنى 

املحدد والدقيق للكلمة فلم ينشغل أحد من معارصيه بدرجة مكثفة ودقيقة بهذه القضية مثله. وهو 

كم يقول فوجل Vogel »كان يف مناقشته لالهوت أكث الهوتية من العديد من الالهوتني أنفسهم«]2[.

ويرجع ذلك إىل أن اهتمم فويرباخ الساس، هو الدين الذي يظهر محوراً جوهرياً صلب كتاباته 

الدين  دراسة  إىل  تهدف  كتابايت  كل  »إّن  الدين«:  »جوهر  يف  محارضاته  أوىل  يف  يقول  جمعياً. 

والالهوت وما يتصل بهم«. ويضيف »لقد كان شغيل دامئاً وقبل كل يشء أن أنري املناطق املظلمة 

للدين مبصابيح العقل حتى ميكن لإلنسان أن ال يقع ضحية للقوى املادية التي تستفيد من غموض 

الدين لتقهر الجنس البرشي«]][، فهو يهدف ال إىل محو الدين وإلغائه، وإمنا الوصول به إىل حالة 

الكمل حيث يعتقد أن الفلسفة يجب أن تدخل حظرية الدين وأن تجعله محوراً لها. فالدين مازال قامئاً 

باعتباره وظيفة أبدية للروح اإلنساين. ومن هنا فليس لنا أن نتوقع أن تتنازل الفلسفة يوماً عن حقها يف 

بحث املشكالت الساسية الدينية وحلها. تلك املشكالت التي يطالب الالهوت باحتكارها.

4 ـ تطور تفكري فويرباخ يف الدين

كانا  اللذان  والالهوت  الدين  يدرس  كان  حيث  البداية  منذ  بالدين  فويرباخ  اهتممات  تتبع  وميكن 

طريقاه إىل الفلسفة. وميكن قبول متييزه بني الدين والالهوت وتقبله لألول، ورفضه للثاين، كم يقول 

.K. Barth: The Introduction to the Essence of Chrisianty p.x ـ [1]

[2] ـ Vogel, p. viii. انظر دراستنا جوهر الدين عند فويرباخ، مجلة الفكر العريب املعارص، بريوت، العدد 74-75، أبريل 1999.

.Feurbach: lectures… p5 ـ [3]
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البرشى  التفتح  عل  خطر  بأنّه  شعر  وكونه  الالهوت  يتضمنه  ملا  فويرباخ  معارضة  من  »بالرغم  كرنو: 

والرفاهية اإلنسانية، فإنّه أشار إىل تعاطف ملحوظ لوجهة النظر الدينية، وجوهر املسيحية أوضح دليل 

عل ذلك«]1[.

علينا تحديد أهم املفاهيم التي ظهرت يف مختلف مراحل تطور فكر فويرباخ الديني. وإذا كان البعض 

قد حاول تحديد هذه املراحل يف مرحلتني مثل مالفن كرنوCherno. فأننا ميكن أن نلمح أربعة مفاهيم 

أساسية للدين متثل أربع مراحل متتالية تعرب عن فهم فويرباخ ملاهية الدين اإلنساين. وقد متثل مفهومه 

م تصوراً للدين يف نطاق الديانة املسيحية، أتبعه بـ»جوهر اإلميان  الول بـ»جوهر املسيحية« حيث قدَّ

عند مارتن لوثر«؛  الذي يعد مرحلة انتقالية بني »جوهر املسيحية« وكتابيه »جوهر الدين« و»محارضات 

يف جوهر الدين« بينم املرحلة الرابعة والخرية نجدها يف كتابه Theogony »أنساب اإللهة تبعاً للمصادر 

القدمية الكالسيكية العربية واملسيحية«، الذي كثرياً ما يغفل عنه الرشاح عند الحديث عن »الدين عند 

فويرباخ«. وميكن بيان هذه املراحل كم ييل: 

( أ ) املرحلة األوىل: »ماهية املسيحية«: وتبدأ منذ أول إبداعاته »تأمالت حول املوت والخلود« والذي 

عرض فيه فكرة »املرآة«. وهي تعني عند فويرباخ أن الله مرآة Spiegel تنعكس فيها صفات النوع البرشي. 

ويبني برديائيف يف كتاب »اإللهي واإلنساين »The Divine and the Human« أن فكرة فويرباخ بأن 

اإلنسان ينسب إىل الله طبيعته السامية ليست جدالً بهدف إنكار الله، بل عل العكس تهدف عل غري 

ذلك متاماً فهي توضح أن هناك توافقاً واكتمالً بني الله وبني اإلنسان ذي الروح الحرة«]2[.

مارتن  عند  اإلميان  »جوهر  كتاب  يف  نجدها  املرحلة  وهذه  اإلميان:  جوهر  الثانية:  املرحلة  (ب) 

لوثر«، وهي متثل انتقاالً من »جوهر املسيحية« إىل »جوهر الدين«. ولقد كانت دراسة فويرباخ »جوهر 

اإلميان« محاولة ليك تقدم لنا دليالً تسجيلياً لحقيقة الدين من خالل عبارات وأقوال لوثر حيث يتجه 

الدين نحو اإلنسان ويتخذ من سعادة اإلنسان هدفاً ومقصداً له]][. وميكن أن نجد لدى سيجموند فرويد 

Freud امتداداً لهذا املوقف السيكولوجي واستمراراً له، حيث يستخدم التحليل النفس لتأكيد وتعميق 

أفكار فويرباخ وأنثبولوجية الدينية. 

مل يُبارش فرويد الدراسة الجدية لصول الدين النفسية إال يف »الطوطم والتابو« 1911. إالّ أّن 

.M. Cherno., p. 12 ـ [1]

.Berdyaeve: The Divin and The Human, p. 44 ـ [2]

.The Essence of Faith. P. 11 ـ [3]
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الحديث التفصييل عن الدين عند فرويد ال ميكن أن يتم دون تحليل كتاب مستقبل الوهم، والذى 

يبني فيه فرويد أن الفكار الدينية تنبع من الحاجة نفسها التي تنبع منها سائر إنجازات الحضارة: 

رضورة الدفاع عن النفس ضد تفوق الطبيعة الساحقة أي »أنسنة الطبيعة«، التي تشتق من الحاجة 

التي تحارص اإلنسان إىل أن يضع حداً لحريته وضياعه وضائفته أمام قوى الطبيعة املخفية، المر 

الذي يتيح له أن يقيم عالقة معها ويؤثر عليها يف خامتة املطاف.

 فآراء فرويد الدينية تجد أصولها عند فويرباخ. وهذا ما يعرتف به فرويد بشكل غري مبارش حني يقول: 

»هل قلت شيئاً غري ما قاله رجال آخرون أهالً للثقة أكث مني، غري أّن ما قالوه تم بصورة أكمل وأقوى 

وأفصح وأبلغ، وأسمء هؤالء الرجال معروفة لدى الجميع، لذا لن أحتاج إىل أن أسميهم لنني ال أريد أن 

أبدو كمن يضع نفسه يف مصاف هؤالء ويعترب نفسه واحداً منهم، وقد اكتفيت ـ وهذا الجانب الوحيد من 

بحثي ـ بأن أضفت إىل نقد املتقدمني العظام بعض السس السيكولوجية]1[.

عباراته  يف  يقصدهم  وكان  فرويد،  ذكرهم  الذين  العظام  هؤالء  من  واحداً  فويرباخ  أكان  وسواء 

السابقة أو مل يكن كذلك، فمم ال شك فيه أن يف نظرية فويرباخ عن الدين أساساً يُفرس مالمح النظام 

الفرويدي النفس. يعتقد فويرباخ أن هناك تشابهاً بني العقيدة الدينية والحالم، فالشعور حلٌم والعيون 

تلقي  التي  الحالم هي  فقط  ليس  الدين،  مفتاح أرسار  فالحلم  وأنت يف حالة وعي.  والدين  مفتوحة 

لإلنسان  الدينية  واملبالغات  املتدينني  من  املتعصبني  انحرافات  لن  ذلك  الدين،  طبيعة  عل  الضوء 

البدايئ تلفت انتباهنا إىل جوهر أكث الديان تطوراً وتحرضاً«. وهذا النوع ما يقر به من فرويد كم بينا. 

يقول:   The Illusion of the epoch العرص«  »وهم  كتابه  H.B. Acton يف  أكتون  هـ.باء  مم جعل 

يتملَّكه  أن  إال  الوهم«،  »مستقبل  كتابه  يف  للدين  فرويد  بتفسري  معرفة  عل  إنسان  لي  ميكن  ال  »إنّه 

اإلعجاب للتشابه الشديد بينه وبني أراء فويرباخ. وقد اسرتعت العالقة بني فرويد وفويرباخ انتباه عديد 

»نقد  بعنوان  A.H.weser دراسة  فيزر  أ.هـ.  فقد نرش  للدين.  بنقدهم  يتعلق  فيم  الباحثني خاصة  من 

سيجموند فرويد ولدفيج فويرباخ للدين« يف ليبيزج ]196 ]2[. 

(ج) املرحلة الثالثة: جوهر الدين: وميثل »جوهر الدين« املرحلة الثالثة من تفكري فويرباخ الديني، وقد 

ركز فيه وكثف مفهومه عن الدين الذي توسع فيه بعد ذلك يف كتابه »محارضات يف جوهر الدين«؛  التي 

د  ألقاه يف هيدلربج عام 8]/9]18 ليشمل العديد من الديانات غري املسيحية. وأن كانت هذه الديانات تُعَّ

عنده مالحق أو تذييالت للمسيحية. فقد رأى أن املسيحية والديانات الروحية التي متثل مرحلة أعل من 

[1]ـ فرويد: مستقبل الوهم ص49.

 .A. H. Weser: Freud and Feurbach, Religions Critic In augural Dissertation, Leipzig 1939 ـ [2]
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التطور الديني، كانت تسبقها فرتة من الديانات الطبيعية وعل ذلك، فإنّه إذا كان الدين يف املرحلة الوىل 

والثانية مستمداً من الخصائص البرشية، فإنّه هنا يقوم عل املوضوعات املوجودة يف العامل الطبيعي.

فيها  ويظهر  الديني،  فويرباخ  تفكري  يف  الخرية  املرحلة  وهي  الثيولوجونيا:  الرابعة:  املرحلة  (د) 

االرتباط بني الدين والخالق. وقد ظهرت هذه املرحلة عندما تطورت الفنون املتحرضة وقلت ضغوط 

قوى الطبيعة عل اإلنسان. ويف هذه املرحلة وانطالقاً من السس النفسية للدين ـ كم ظهرت املراحل 

السابقةـ  فقط طّور فرضية شعر أنها أكث مالءمة لتفسري الوجه املتعددة للدين. ففي كتابه »أنساب اآللهة: 

إدراك  أن  إىل  املثال  سبيل  أشار عل   185[ القدمية«  واملسيحية  العربية  الكالسيكية  املصادر  حسب 

اإلنسان ملُثُلِه العليا وإدراكه رضورة اعتمده عل كائنات أخرى ميكن أن يكونا معاً نوعاً من الحث عل 

السعادة. 

ورغم هذا االهتمم بالدين الذي يظهر يف هذه املراحل املختلفة يف كتاباته والتي تبني تطور فهمه له. 

نجد فويرباخ يتعرض للوقوف خلف قضبان الفهم الديني الكالسييك »الحريف املتزمت« يف قضية هامة 

هي تهمة نفي الدين واإلله. عل الرغم من أن فيلسوفنا ال تشغله قضية انكار اإلميان كم ذكر يف بداية 

املجلد الول من أعمله الكاملة، إال أنه يرفض تشويه أفكاره من خالل أي سياق. يقول »مل أؤله اإلنسان 

خالفاً ملزاعمهم الحمقاء ضدي، كم أنني ال أريد الطبيعة مؤلهة الهوتياً]1[.

إن فويرباخ كم يعتقد ريردون B.H.Rardon قادر عل أن يهب اإلميان لعرص خال من اإلميان، ولهذا 

يضع فلسفة فويرباخ يف تيار »الفكر الديني يف القرن التاسع عرش« يف كتابه الذي يحمل نفس االسم ففويرباخ 

ليس مستهزئاً بالدين، ذلك لن الجانب الديني للحياة ليس عبثاً، وإمنا هو املفهوم الساس إلدراك اإلنسان 

لذاته وذلك لن موضوع الدين الرئيس هو اإلنسان كم يتضح من تحليل الخربات الدينية، التي تتعدى صور 

الالهوت غري املتناسقة، فالله ببساطة انعكاس لإلنسان ذاته«]2[ ونجد نفس الرأي لدى جون لويس الذي يرى 

»أن فويرباخ كان رجالً متديِّناً إىل أبعد الحدود ومن ثم، فإّن ماديته جاءت مختلفة متاماً عن أية مادية سابقة، 

فهو ال يحتقر الدين وإمّنا يرى يف الله إسقاطاً لحالة اإلنسان البائسة املحرومة]][.

نيقوال  الوجودى  للفيلسوف  الوىل  الدين  من  فويرباخ  موقف  لبيان  شهادتني  نقدم  أن  وميكن 

فويرباخ  ينادي  والبرشي«،  »اللهي  كتابه  يف  الول  يقول  أنجلز.  لفردريك  والثانية  برديائيف 

هي  تفكريه  طبيعة  وظلت  التصوف  كتب  بطريقة  املسيحية«  »جوهر  كتب  وقد  اإلنسانية  بدين 

.Lectures on.. p. 26 ـ [1]

.B.M. Reardon., p. 83 ـ [2]

[3]ـ جون لويس: ص187.
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الناحية  عل  فيه  يؤكد  الذي  واملجتمع«،  »العزلة  كتابه  يف  أيضاً  ذلك  ونجد  مؤلهة.  طبيعة 

ويضيف  حياته.  عل  املسيطرة  الفكرة  اإلنسان  من  يجعل  لنّه  فويرباخ،  فلسفة  من  الوجودية 

الساسية]1[. املسألة  هي  نظري  يف  وهذه  لله  التعرض  معناه  لإلنسان  التعرض  أن  برديائيف، 

ويرى أنجلز يف كتابه »لدفيج فويرباخ ونهاية الفلسفة الكالسيكية الملانية«، أن موقف فويرباخ 

من الدين واضح ورصيح فهو يبقي عليه، عل العكس من موقفه من الالهوت، ويف الفصل الثالث 

رأي  موضحاً  الكمل]2[.  درجات  أسمى  إىل  بالدين  الوصول  هو  فويرباخ  هدف  أّن  أنجلز  يؤكد 

فويرباخ يف مقالته »رضورة إصالح الفلسفة«، أن عصور اإلنسانية ال تتميز إالّ بتغريات دينية، وال 

تكون الحركات التاريخية أساسية إالّ إذا كانت جذورها متأصلة يف قلوب البرش، مع مالحظة أن 

»القلب« عند فويرباخ ليس فقط صورة من صور الدين بل هو »ماهية الدين«]][.

5 ـ التحليل السيكولوجى للدين

إن النثبولوجيا الفلسفية الفويرباخية تجعل من الشعور أساس الدين. هنا قلب فلسفة فويرباخ الدينية، 

فاإلنسان هو تكامل الحواس واملشاعر، وإذا كانت الحواس أساس اإلدراك واملعرفة النظرية، فالشعور 

أساس الدين. والتحليل النهاىئ للدين يعود إىل مصدر سيكولوجي، هو ما يطلق عليه فويرباخ مصطلح 

»الشعور بالتبعية«، ففي الفقرة الوىل من »جوهر الدين« وكذا يف املحارضة الرابعة من »محارضات يف 

جوهر الدين«، يبني الصل الذايت للدين محاوالً بيان الجذور السيكولوجية، التي متثل الركيزة الوىل 

.Feeling of dependency][[  للدين وهو الشعور بالتبعية

1 ـ تعريف الدين بالخوف: وأّول التفسريات ملصدر الدين، هو الخوف Fear. فقد جعل الكثري 

من القدماء واملحدثني من الخوف أساس الدين، »فالخوف يف مبدأ المر خلق اآللهة يف العامل 

وعند الرومان كانت كلمة »الخوف« metus تحمل معنى الدين، وكانت كلمة الدين Relgio أحياناً 

تشري إىل الخوف والرهبة Fear and awe وهكذا كان اليوم الديني dies keligiaus، يعني يوماً غري 

ميموناً أو يوماً يخافه الناس. ويف اللغة الملانية فإن كلمة Ehrfurant تعني: الرهبة awe والشفقة 

الثاىن  honor واملقطع  Ehre أي احرتام  الدين وتتكون من  منتهى احرتام  تعبري عن  peity وهي 

.]5[ Fear خوف Furcht

.برديائيف: العزلة واملجتمع   صBerdyaeve: The Divine and The Human, p. 32.30 ـ [1]

[2] ـ انجلز: فويرباخ ونهاية الفلسفة الكالسيكية األملانية، ص55.

.The Necessity of the Reform of Phil., p ـ [3]

.Lectures on… p. 21 ـ [4]

.Lectures on… p. 21 ـ [5]
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2 ـ التفسري الثاىن: الحب مصدراً للدين: بعد أن عرض فويرباخ للتفسري الول ملصدر الدين 

»الخوف«، يرى أن الخوف ليس هو الساس الكامل والكاف للدين، وبالتايل ليس تفسرياً ملصدره. 

والسبب الحقيقي هو أن الخوف ال يعطي تفسرياً كامالً للدين لنّه مبجرد زوال الخطر، فإّن الخوف 

من  بالتحرر  الشعور  وهذا  الخوف،  به  يلتصق  كان  كم  به  تلتصق  وهذه  عكسية  بعاطفة  يستبدل 

الخطر والخوف والقلق، هو الشعور بالفرحة والسعادة والحب واالمتنان. والواقع أّن مظاهر الطبيعة 

باآللهة  بالخري،  التي تعود عل اإلنسان  الخوف والفزع هي إىل حد كبري املظاهر  فينا  تثري  التي 

التي تدمر الشجار والحيوانات واإلنسان بعاصفة رعدية هي نفسها التي تبعث الحياة يف الحقول، 

فمصدر الخري هو نفسه مصدر الرش، ومصدر الخوف هو مصدر السعادة. 

ال ينطلق فويرباخ إذن من الخوف وحده، وإمّنا من العواطف املخالفة له، العواطف اإليجابية، 

السعادة، االمتنان، الحب، التبجيل كأساس للدين. ميتد إذاً املجال الشعوري ليشمل اإليجايب مع 

السلبي، فالخوف وحده ال يخلق اآللهة وإمّنا الحب والسعادة. 

3 ـ الشعور بالتبعية كمصدر للدين: ال يجعل فويرباخ أساس الدين يف الخوف فقط أو السعادة 

واملحبة فقط عل حدة ولكن يبحث عن الصيغة الشاملة التي تضم هذين الوجهني، وهي ليست 

باملوت  مرتبٌط  الخوف   .Feeling of dependency االفتقار  االعتمد،  بالتبعية،  الشعور  سوى 

والسعادة مرتبطة بالحياة إّن الخوف شعور باالعتمد مينحني اليقني بأنّني أحيا، ونظراً لنني أحيا 

كجزء من أجزاء الطبيعة، أو من الله فأنني أحبه ونظراً لنني أعاين وأموت من خالل الطبيعة فأنا 

أخشاها، واإلنسان يحب من يعطيه سبل الحياة والتمتع بها ويكره من يحرمه إياها، ولكن االثنني 

يُجتمعان يف يشء واحد هو الدين.

ما  بأّن  الوثان  عبدة  تعاىل  الله  يخاطب  حني  الكريم  بالقرآن  ذلك  لتأكيد  فويرباخ  ويستشهد 

يستحق العبادة هو ما يرض وما ينفع، هو من بيده الحياة واملوت]1[ ومن هنا فالتعريف العام الذي 

الذي  املفهوم  الشمويل وهو  الحقيقي  الشعور  هو  بالتبعية  »الشعور  أّن  هو  فويرباخ،  إليه  توصل 

يفرس الساس السيكولوجي للدين«.

يؤكد فويرباخ أّن النثبولوجيا دينية يف الساس. فاإلنسان بطبيعته كائن متدين، والدين تتغلغل 

جذروه يف صميم الشعور البرشي »القلب ليس فقط صورة الدين بل هو جوهر الدين«. ومن هنا فإّن 

محاولة فويرباخ تسعى للوصول بالدين إىل حالة الكملة وتؤكد معظم الدراسات الفويرباخية أّن ما 

.Ibid., p. 31 ـ [1]
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قدمه الفيلسوف ما هو إالّ استمرار لإلصالح الدينى الربوتستانتي. ويَُعد صاحب هذه البحاث يف 

 E.Brehier طليعة رجال التجديد الدينى وليس كم يفهم خطأ، خارج حظرية الدين. يقول أميل بربيه

»ال يهدف فويرباخ إىل تحطيم املسيحية بل يعمل عل تحقيقها وإكملها وهو يعتقد أن مذهبه 

ترجمة عقالنية واضحة للدين املسيحي من لغة الشباح امليتة إىل لغة إنسانية«]1[.

الثيولوجيا وفلسفة الدين؛  فهو »مييز بني  وميكن أن نستفيد من تفرقة أزفلد كولبه الهامة بني 

الثيولوجيا وبني فلسفة الدين من حيث هي جزء من الفلسفة العامة عل أساس أن الثيولوجيا تبحث 

يف دين من الديان بعينه )وهو ما يحاول فويرباخ أن يتجاوزها(، أما فلسفة الدين فتُعنى بنقد وتحليل 

املفاهيم التي تستعلمها الثيولوجيا واملبادئ الوىل التي تفرضها«]2[. ومن هنا تجاوز للفهم الضيق 

الغيبي للدين ونقداً له وتؤسس لكثري من العلوم التي تهتم بتحليل الدين مثل: تاريخ الديان ومقارنة 

الديان وعلم اإلجتمع الديني وعلم النفس الديني وفلسفة الدين، التي تعد أوسع هذه العلوم يف 

النظر إىل الدين وتلك كانت أساس أبحاث فويرباخ. 

وتظهر فلسفة فويرباخ الدينية التي تُرجع الدين إىل الشعور اإلنساين باملقارنة مع غريها، فهي 

أنفسنا  نتخيل  لنا حتى  الذي يحدث  الدين »بالشعور«  يُعرِّف  الذي  تتفق مع رأي هربرت سبنرس، 

يف مجال ميلء بالغموض والرسار، عل أن نفهم هذا الغموض باعتباره غموض الطبيعة البرشية 

نفسها. ومولر الذي يؤكد أن الدين هو الشعور بالالمتناهي وكذلك شلريماخر، الذي عرَّف الدين يف 

»مقاالت عن الدين« بأنه الشعور بالتبعية واالعتمد املطلق]][ وكذلك جويو Guyay، الذي يرى أن 

الدين هو تصور الجمعة البرشية وشعورها بالتبعية ملشيئة أخرى والخضوع لها. 

الدين  تفسري  يف  اإلجتمعية  الدراسات  إطار  يف  اإلنساين«  »الدين  يف  فويرباخ  نظرية  وتقدم 

ويربط الباحثني بينها وبني نظريات علمء اإلجتمع مثل أوجست كونت A comte ودوركيم. يقول 

Thomas F.o.Dea يف كتابه »علم االجتمع الديني«: إّن وضع فويرباخ يشابه دوركيم يف جانب 

هام هو أّن كالهم يرى املحتوى الخيايل للدين إسقاط لحاجات اإلنسان.ويرى أميل بربيه: »إن 

التأليه  اإلنسان والطبيعة عل أساس  العالقة املبارشة بني  تناول  Comte يف  فويرباخ مثل كونت 

 E. Brehier: The Nineteenth Century, Period of System trans., by Wade Baskin, The Uni, Of Chicago ـ [1]

Press 1968. p. 209. 

ترجمته  مقدمة  الفلسفة، وفوجل:  إىل  لويس مدخل  العزلة واملجتمع وجون  وبرديائيف  لفويرباخ.  ماهية املسيحية  مقدمة  بارت:  وانظر 

ملبادئ فلسفة املستقبل.

[2] ـ ازفلد كولبه: املدخل إىل الفلسفة. أبو العال عفيفي، القاهرة 1955، ص124.

[3] ـ انظر محمد عبد الله دراز: الدين، ص39، د. حسن شحاته سعفان: علم االجتامع الديني، ص22.
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الطبيعي يف القرن التاسع عرش«، بل إّن »بربيه« كان يقم عالقات بني فويرباخ  وغريه من املفكرين 

اإلبقاء عل روحانية املسيحية  يحاول  الذي  رينان«،  »أرنست  أيضاً  بل  فقط  الفرنسيني ال كونت 

دون عقائدها، فهذا »امللحد املتدين« نسخة من املثالية الحسية التي قدمها فويرباخ]1[. إّن نظرية 

الدين  عن  بحثاً  معينة  لديانة  الجامد  املتعصب  الفهم  تتعدى  الدين  يف  النثبولوجية  فويرباخ 

اإلنساين الشمل، أي تجاوز الثيولوجي إىل النثبولوجي وهو يتفق مع كل املحاوالت الجادة 

التي تسعى لتأسيس علم النفس الديني وعلم اإلجتمع الديني وفلسفة الدين. وقد وجدت اهتمماً 

كبرياً لدى كثري من اتجاهات الالهوت املعارص.

الدين  رجال  تبناه  الذي  الغيبي،  الفكر  واجه  فويرباخ  أن  مارتن ساس  يبني  دراسته  نهاية  ويف 

يف  أن  ساس  ويرى  الزلية.  اإلنسان  طبيعة  إىل  بالرجوع  والتقدمية  التاريخية  بنظرتهم  والفالسفة 

االستناد إىل مقولة ثبات الطبيعة البرشية تكمن جدة وقوة الفلسفة الجديدة وراهنيتها... لقد أصبحت 

من  وانطالقاً  الكوبرنيكية]2[،  الثورة  ذلك  الفكر« متاثل يف  »ثورة يف مجال  فويرباخ مبثابة  فلسفة 

المثلة العديدة التي أحيت هذه الفلسفة الجديدة يقدم لنا مثالني يعربان عل أثر الثورة الكوبرنيكية، 

التي أحدثتها فلسفة فويرباخ يف املواقف الفلسفية املعارصة، هم: كارل لوفيت وإيرك فروم.

لبني  فينومينولوجية  تحليلية  دراسة  ليضع  اآلخر  وحب  اإلحساس  مبدأي  من  لوفيت  ينطلق 

العامل]][. ففي كتاباته املتأخرة يوسع مجال املنظور الفويرباخي حيث ينظر فيه إىل الفرد يف عالقته 

العالقة  الطبيعة، بل إن هذه  بقية  مع اآلخر، ال من خالل عالقة صورية لألنا والنت خارجة عن 

تدخل يف إطار عالقة اإلنسان بالعامل وأن عامل اإلنسان ينصهر يف العامل.

التحول  عن  والصادرة  املحتملة  النتائج  عل  التأكيد  إىل   E. Fromm فروم  إيرك  ويسعى 

النفس  بالبعد  التأثر  الناتج عن  اإلنساين  بالتصميم  التقيد  ذلك  الفلسفة، مبا يف  الفويرباخي يف 

اإلصالح  يتقدم  ليك  الوعي  مستوى  عل  اإلصالح  ودفع  فرويد  لديه  آثاره  الذي  االجتمعي، 

االجتمعي، وكأنّه تصميم تقني ملسار املجتمع ذاته. ويرى ساس أّن فروم يتفق مع فويرباخ يف 

أنّه من املمكن لإلنسان ككائن طبيعي أن يضع مقاييس طبيعيّة وأخالقية موضوعية صحيحة، أي 

أن يحدد ما هو حسن للنمو الكامل لإلنسان ككل]][. إّن السعي إىل وضع مثل هذا التصميم لبنية 

.Brehier, p. 209 ـ [1]

[2] ـ مارتن ساس: مرشوع فويرباخ لتأسيس فلسفة جديدة، تر: محمد الرتيك، أوراق فلسفية، العدد 13، ص 48.

[3]ـ كارل لوفيت، الفرد يف عالقته مع أخيه اإلنسان، 1928، ط 1962، ص 4.

[4] ـ إريك فروم، التصميم االنساين ضمن: علم النفس االجتامعي ونظرية املجتمع، 1970، ص 166.
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تامة لإلنسان تفوق حقاً مناشدة فويرباخ الطبيعيّة »الطبيعة«، حيث ينظر فروم إىل إمكانية التأثري 

اإلرادي  التصميم  من  نوع  أنه  عل  للطبيعة  الفويرباخي  املنظور  إطار  يف  اإلنسان  عل  التقني 

والعميل النافع بالنسبة للمجتمع واالقتصاد]1[.

إّن اإلشارة إىل كل من لوفيت وفروم تبني بجالء كيف ميكن للتحول الفويرباخي أن يصبح 

مثمراً ومواكباً للعرص، وذلك يف االستناد عل طبيعة اإلنسان ويف ربط املؤهالت العقلية بالبنية 

الطبيعية الحاكمة يف رغبات اإلنسان وحاجاته ككائن مسري من قبل العقل والقلب عل السواء. 

وأخرياً يف الربنامج املؤدي إىل الحقيقة التي ال تدرك إال تدريجياً من خالل الحوار]2[.

6 ـ فويرباخ والالهوت الراهن

وجد فكر فويرباخ من بني علمء الالهوت يف القرن العرشين، من يتابعه مستلهمني أطروحاته 

جاعلني منها أساس تجديد الفكر الالهويت، متخذين منها سبيالً الفساح مكاٍن للدين يف وعي 

اإلنسان املعارص، هذا ما كتبه هرني أرفون عن فويرباخ والالهوت]][.

حددتها  التي  الصورة  تلك  عن  الفويرباخية،  الدراسات  يف  االهتمم  يف  تحول  حدث  لقد 

دراسة أنجلز عن »لودفيج فويرباخ ونهاية الفلسفة الكالسيكية الملانية« إىل االهتمم بالتقارب 

بني علمء الالهوت الجدد وفكر فويرباخ ودمجه يف تطور الالهوت. وهو ما نجده لدى عدد من 

هؤالء نذكر منهم هانز أهرنبورج، الذي أكد عل كون الرصاع الذي خاضه فويرباخ ضد الالهوت 

كان مستوحى من هموم دينية. كم ألح عل الدور الهام الذي يلعبه مفهوم فويرباخ عن الحب 

القائم أساساً عل العالقات بني الشخاص يف بلورة فكر مسيحي حقيقي ويقول أهرنبورج: »إّن 

من  تنطلق  ومسيحية  بل  عالية،  دينية  قيمة  ذي  روحي  أكتشاف  بكلتيه عل  يقوم  فويرباخ  إلحاد 

اآلخر،  حب  منطق  هو  ومنطقه  الحقيقية  للحياة  حاملني  باعتبارهم  و»النت«  »النا«  مفهوَمْي 

أي عل  عليه،  وتنفتح  الحب  تقوم عل  فويرباخ  وميتافيزيقا  »النا«  منطق  محل  »النت«  منطق 

»النا«و »النت«]][.

يرى فويرباخ، أّن علم املسيح Christologie   الخاص بالالهوت الربوتستانتي يقودنا يف نهاية 

مارتن  بأقوال   )41 )الفصل   ) املسيحية  )جوهر  ويستشهد يف  النثوبولوجيا.  إىل  املطاف حتمً 

[1] ـ مارتن ساس، ص 49.

[2] ـ املرجع السابق، ص 49.

[3] ـ هرني أرفون: فويرباخ والالهوت، ترجمة أنور مغيث، أوراق فلسفية، العدد 13، ص 53 وما بعدها.

[4] ـ املرجع السابق، ص 56.
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لوثر، التي يفرس بها تعبريه الشهري  pra pra me pra malis  »ما تؤمن بالله بقدر ما تناله: فبإميانك 

به تناله وإن مل تؤمن به لن تنال شيئا منه«. ولهذا يتوقف مصرينا عل إمياننا إذا اعتربناه إلهنا فلن 

بالله حميمياً وداخلياً ميكنه أن يؤدي  إّن فويرباخ متيقن من أجل جعل اإلميان  إلهنا.  أبداً  يكون 

إىل تبادل املواقع بني الله واإلنسان، »ليس اإلنسان هو الذي يعتمد عل الله، ولكن الله هو الذي 

يعتمد عل إميان اإلنسان«.

وقد يكون يف القول بأن الالهوت الجديد خرج من عباءة فويرباخ مبالغةـ  كم يذكر هرني أرفون 

ـ ولكن مثة نقاط إلتقاء بني فكر  فويرباخ  وعلمء الالهوت يف القرن العرشين  وهي نقاط يصعب 

معها أن نحرم فويرباخ من فضل تبشريه، قبل قرن من الزمان، بالحركات الالهوتية يف عرصنا الحايل. 

يتعلق املوقف الذي يرى يف املسيح تجسيداً لالنسان وليس الله. مثل هذا التصور فضال عن أنه 

يقف عل حدود الالهوت مل يجد بعد صيغته النهائية. ويطلق عليه تجاوزاً »الهوت موت االله« 

وميثله يف الواليات املتحدة كل من: ذى، جى، ألتجزر وب.ف.برين وهملتون وجي فونونيتش]1[.

وهناك الالهوت النثوبولوجي، الذي يعد أقل تطرفاً وأكث وضوحاً كم عند بولتمن ود. بونهومر 

ورولنسون وبول تيلتش. هذا الالهوت يشبه الفكر الفويرباخي يف أن النثوبولوجيا تشكل أساسه 

يفقد  لفويرباخ  فبالنسبة   نفسها مختلفة،  النتيجة  تقود إىل  التي  الفكر  العام. ولكن تظل مسارات 

الله جوهره يف اإلدراك اإلنساين، لن اإلنسان يخلع عليه صفاته اإلنسانية الخاصة. يبغي الالهوت 

النثوبولوجي أن نُِطبق عل العالقة بني اإلنسان والله العالقة نفسها بني الذات واملوضوع. فال 

ميكن أن يكون الله موضوعاً لنّه من حيث املبدأ غري قابل للفهم، فمن املستحيل أن يُعزى إليه 

وجوداً موضوعياً، ال ميكن أن يتم اللقاء بني اإلنسان والله إالّ عل مستوى الذوات، فمعرفة الله 

متر بالرضورة عرب معرفة اإلنسان ويبدو أن قول فويرباخ »رس الالهوت هو النثوبولوجيا« قد وجد 

صدى جديداً وغري متوقع لدى علمء الالهوت أنفسهم.

ويظهر التقارب الشديد بني فويرباخ وبني أصحاب الالهوت الجديد خاصة بول تيلتش، اللذان 

أن مهمة  املستقبل«  فلسفة  »مبادئ  مقدمة  فويرباخ يف  يعلن  قوله: عندما  أرفون يف  لهم  يعرض 

فلسفة املستقبل هي أن تنقل الفلسفة من مملكة »النفوس املمية« إىل مملكة »النفوس املتجسدة«، 

أي النفوس الحية، وأن تنزلها من نشوة الفكر اإللهي، إىل حقيقة البؤس اإلنساين. ليس الغرض هو 

رفع العبء اإللهي الذي يقع عل كاهل اإلنسان، بقدر ما هو دفعه لن يتحمل مسؤلية قدره، أن 

[1] ـ املرجع نفسه، ص 58.
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يتجاوز نفسه بفضل املعنى الذي يعطيه للحياة. من اآلن فصاعداً إّن هذا االلتزام الشامل تحديداً 

وهذا التأثري الذي ميارسه اإلنسان عل الحياة، هو يف الواقع ما يحاول الالهوت الجديد أن يدمجه 

يف بحثه عن الله، وكتاب بول تيلتش الرائع يف العمق تكمن الحقيقة Tiefe ist Wahrheit شهادة 

عل ذلك]1[.

يرى تيلتش أّن هذا العمق الالنهايئ وهذا النبع الذي ال ينضب يف كل كائن هو الله. وإذا مل يكن 

لهذه الكلمة معنى بالنسبة لكم، فتحدثوا عن عمق حياتكم، وعن أصل وجودكم، وما يتعلق بكم 

بصورة مطلقة وما تأخذونه مأخذ الجد بال أي تحفظ. إذا فعلتم ذلك رمبا تنسون بعضاً مم تعلمتوه 

فيم يخص الله، ورمبا حتى الكلمة نفسها لنه عندما تدركون أن الله يعنى العمق، فستكونون قد 

عرفتم الكثري عنه وال ميكن أن تطلقوا عل أنفسكم ملحدين وغري مؤمنني لنه لن مُيكنكم التفكري 

أو القول بأن الحياة بال عمق، وأن الحياة سطحية لن الوجود نفسه ظاهرٌي، وال تكونوا ملحدين إال 

عندما تتمسكون بهذا املنظور من يعرف العمق يعرف الله أيضاً«]2[.

ولكن االتفاق يتسع بني فويرباخ والالهوت الجديد عل وجه الخصوص، عندما يتعلق المر 

مبوضوع املوت والخلود. ويعترب هذا االتفاق أمراً يبعث عل الدهشة، لن كتاب فويرباخ »تأمالت 

الجامعة. فعل ما  بفويرباخ تهمة امللحد يف رحاب  ألصق  الذي  0]18 هو  الحياة والخلود«  يف 

الوهم  مستوى  إىل  بالخلود  ينزل  إذ  املسيحي.  للمذهب  كامل  بقلب  يقوم  الكتاب  هذا  أن  يبدو 

الضار باإلنسان، لنه يجعل اإلنسان يعتقد يف خلود شخيص«. فيرتكه منكفئاً عل ذاته ال رغبة له 

يف املساهمة يف الجهد اإلنساين. أما املوت، يف املقابل، لو أُِخَذ عل محمل الجد، فإنّه يؤدي 

باإلنسان إىل الرغبة يف تأكيد خلوده بالعمل لصالح تقدم اإلنسانية بأكملها »عندما يعرتف اإلنسان 

من جديد بأنه ليس هناك فقط موت ظاهر، ولكن هناك موت حقيقي واقعي تنتهي به حياة الفرد 

متاماً، عندئٍذ تكون لديه الشجاعة أن يبدأحياة جديدة، وأن يشعر بالحاجة امللحة، لن يقيِّم نشاطه 

الروحي عل ما هو حقيقي وجوهري وال نهايئ حقاً، عن طريق االعرتاف بحقيقة املوت وعدم 

التنكر له، يستطيع اإلنسان انكار ذاته حقيقية«]][. وهكذا نالحظ مجدداً أن الالهوت الجديد وإن 

انطلق من مقدمات مختلفة، يبدو وكأنّه قد التقى بفويرباخ الذي حث من جانبه البرش عل السعي 

إىل الخلود بقبول فكرة املوت الحقيقى. 

[1] ـ املوضع نفسه.

.T.X.2 P. 136 ،[2] ـ فويرباخ؛  األعامل الكاملة

[3] ـ فويرباخ؛  األعامل الكاملة، T.I. P. 27، نقال عن أرفون، ص 62.
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ويتساءل أرفون: أليس أمراً مزعجاً أن نقدم فويرباخ عل أنّه يف أعمقه مفكر مسيحي يف حني أن 

جان جيتون يعتربه يف كتابه الخري »هذا ما أعتقد« 1]19، »أكرب خصومنا وضوحاً وأهمية: ويجيب 

الذي  يجعل  االنقالب  نفسه هذا  لنا هو  لقد قدم  الحرية،  الذي يحررنا من  نفسه  فويرباخ هو  أّن 

هذه  والخلود« عل  املوت  »تأمالت يف  تعليقه عل  ويحتوي  مسيحياً.  مفكراً  ملعون  ملحد  من 

السطور التي تبعث صوتاً تنبؤياً: »باختصار، بينم كان الفقراء واملظلمون والبؤساء هم املسيحيون 

يف الزمان الغابرة، نجدهم اليوم ليسوا مسيحيني، أي تََغرُي غريب، أولئك املسيحيون واملؤمنون 

اسمً هم عملياً وفعلياً وثنيون. ومن هم وثنيون اسمً، هم عملياً وف الحقيقة مسيحيون. ومع ذلك 

أبرشوا يا من تعانون، إّن اإلنتصار السيايس للمسيحية هو ضياعها الخالقي. ومن يعتربون اليوم 

من وجهة نظرهم ـ أو من وجهة نظر اآلخرين ـ أصدقاء وحمة املسيحية، سيسفرون عن وجوههم 

كأعداء حقيقيني للمسيحية، ومن يعتربون اليوم أعداء املسيحية سيعرفون يوماً عل أنهم أصدقاؤها 

الحقيقيون«]1[.

 

[1] ـ أرفون، ص 62.


