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 ١فلسفة المس�حّ�ة في فینومینولوج�ا الح�اة عند م�شال هنري 

 *�اسكال تابت د�تورةال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 �سوع المس�ح، رسمة تجر�دّ�ة بر�شة أمل أوغسطین

 

أّسس م�شال هنري فلسفة ال تقوم على إیدیولوجّ�ات بل تقوم على الذاتّ�ة الحّ�ة، على الح�اة عینها، 
في بدا�ات القرن  Husserlي المنهج الفلسفي الذي ظهر مع هوسرل انطالًقا من الفینومینولوج�ا، أ

العشر�ن. تهتّم الفینومینولوج�ا �ك�فّ�ة ظهور األش�اء وتتساءل: "ك�ف �ظهر لي هذا؟"، وذلك ألّنها تدرس 
 . Le vécuعالقة اإلنسان �العالم و�اآلخر و�جسده و�ا�، أي إّنها تهتّم �المعیوش 

                                                   
  خاّص �الفلسفة المس�حّ�ة. ) هو فیلسوف فرنسّي ظواهرّي معاصر، اهتّم بوجهٍ ٢٠٠٢-١٩٢٢( Michel Henryم�شال هنري    ١

 الفینومینولوج�ا. أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانّ�ة، وفي –تابت، متخّصصة في الفلسفة الغر�ّ�ة المعاصرة  �اسكال الد�تورة * 
 .الكسل�ك، وفي الجامعة األنطونّ�ة –جامعة القّد�س یوسف، وجامعة الروح القدس 

تین في الّسنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترون�َّة تصدر مرَّ
 ٢٠١٩حز�ران ، الرا�ع عشرالعدد 
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فلسفته مسائل عّدة، أبرزها الح�اة، والجسد، والتجّسد، والفّن، واألخالق، تناول م�شال هنري في 
والدین. وتجدر اإلشارة إلى أّنه یر�ط �ّل هذه المسائل �الح�اة. لقد شّدد في �تا�اته على عالقة 

 الفینومینولوج�ا �المس�حّ�ة، وهي عالقة وطیدة، عم�قة، بل جوهرّ�ة، سوف نتناولها في �حثنا هذا. 

نستط�ع أن نفهم هذه العالقة إّال انطالًقا من فینومینولوج�ا الح�اة عند هنري الذي قام �َقلب ال 
 L’objetوم�ادئها، وذلك ألّن هذا األخیر أهمل موضوع الفینومینولوج�ا Husserlفینومینولوج�ا هوسرل 

de la phénoménologie  الذي هو الظهورL’apparaître  هذا الموضوع ُمهتم�ا �المنهج، فتحّول
إلى موضوع خاضٍع للفكر، موضوع یتوّجه إل�ه الفكر ِلَ�مِلَكه. ُهنا، �كمن واقع الوعي في القصدّ�ة 

Intentionnalité أي أّن هذا الوعي یتوّجه إلى موضوع في هذا العالم. فأزمة الفینومینولوج�ا التار�خّ�ة ،
ك ألّن ما �ظهر ال �ظهر إّال في ضوء العالم، عینها، وذل Phénoménalitéهي �التالي أزمة الظاهرانّ�ة 

أي في الخارج. أّما عند هنري فهذه الخارجانّ�ة ل�ست الحق�قة ألّن هذه األخیرة تكمن في الح�اة، في 
عمقها. ول�س المقصود �الح�اة هنا الح�اة البیولوجّ�ة، فالح�اة ال یراها أحٌد في المختبرات، وذلك ألّنها 

. �كتب هنري في هذا اإلطار: "تسكن الح�اة داخل ذاتها.  ٢"Immanence radicale" ""داخالنّ�ة جذرّ�ة
ل�س لها خارج، وال �قّدم أّي وجه من وجوهها نفسه لتتمّسك �ه نظرة نظرّ�ة أو حسّ�ة، وال �عرض ذاته 

ذرّ�ة (...). تشعر أبًدا. الح�اة ُ�عُد ُمحایثة ج ]أحدٌ [كموضوِع فعٍل ُمعّین. َلم َیَر أحٌد الح�اة ولن یراها 
الح�اة بذاتها، تختبر ذاتها. ل�س على أّنها شيء �ملك �اإلضافة خاصّ�ة أن �شعر بذاته هذه، بل هاهنا 

وهذه  .٣جوهرها: إخت�ار الذات الَمحض، فعُل أن تشعر بذاتها. �كمن جوهر الح�اة في التأّثر الذاتّي"
، إّنها �شف Auto-donationي ذاتها لذاتها وُتعط Auto-Engendrementالح�اة توّلد ذاتها بذاتها 

 . Auto-révélationذاتّي 

 C’estفي قلب "فینومینولوج�ا الح�اة الجذرّ�ة" هذه �فّسر هنري المس�حّ�ة وذلك في �تابین أساسّیین 
٤Moi la Vérité ٥وIncarnation إّن جوهر الواقع في المس�حّ�ة هو الح�اة، �هللا ح�اة �حسب یوحّنا .

. تلتقي المس�حّ�ة مع فینومینولوج�ا الح�اة في نقطة أساسّ�ة وهي أّن إله المس�حّ�ة هو الح�اة وهو یليّ اإلنج
وهذه الح�اة هي توّلد ذاتّي. �عّرف  –لقد سبق وذ�رنا أّن الح�اة تعطي ذاتها لذاتها بذاتها  –العطاء الذاتّي 

، فالـ "ح�اة تشّكل جوهر هللا ٦ف شیًئا غیر ذاته"هنري هللا قائًال: "هللا هو هذا الكشف المحض الذي ال �كش
. إّن المسألة التي تتناولها الفینومینولوج�ا تبدو بوضوح في المس�حّ�ة، إّنها جوهر الظهور، ٧وتتماهى معه"

                                                   
٢  Tome De la phénoménologie, cela que nous appelons la vie?», in que ce -Qu’est«Michel Henry, 

I, Phénoménologie de la vie, Paris, PUF, coll. «Épiméthée», 2003, p. 41.  
 . ترجمة شخصّ�ة. تجدر اإلشارة إلى أّن �ّل الترجمات الواردة في هذا النّص هي شخصّ�ة. ٤٩-٤٧، ص. نفسهالمرجع   ٣
٤  .C’est Moi la Vérité. Pour une philosophie du christianisme, Paris, Seuil, 1996enry, Michel H  
٥  .Paris, Seuil, 2000 ,Michel Henry, Incarnation. Une philosophie de la chair  
٦  ., p. 37C’est Moi la Vérité  
 . ٤٠، ص. المرجع نفسه  ٧
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والظهور مفهوم فینومینولوجّي �امت�از. �شف هللا عن ذاته وظهر من خالل المس�ح المتجّسد الذي جاء 
كتب یوحّنا في إنجیله: "والكلمة صار �شًرا فسكن بیننا فرأینا مجده مجًدا من لدن اآلب ل�خّلص العالم. �

)، و�ض�ف: "إّن هللا ما رآه أحد قّط االبن الوحید الذي في ١٤: ١البن وحید ملؤه النعمة والحق" (یوحّنا 
ق والحّق ). و�قول �سوع عن نفسه: "أنا هو الطر�١٨: ١حضن اآلب هو الذي أخبر عنه" (یوحّنا 

). نستنتج من هنا التماهي بین الحق�قة والح�اة، فالح�اة هي جوهر الحق�قة. ٦: ١٤والح�اة" (یوحنا 
وتجدر اإلشارة إلى أّنه ل�س ظهور المس�ح في العالم، أي في الخارج، هو الذي �شف لنا أّنه ابن هللا وأّنه 

 Soiالذاتي الذي نجد ف�ه إنّ�ة جوهرّ�ة فر�دة  الحق�قة، بل مجیئه من حضن اآلب في عملّ�ة َتَولُّد الح�اة

essentiel singulier  "تتأّثر بذاتها وتتلّذذ بذاتها و"تتأّلم ذاتها«Se souffrir soi-même» وهذه ،
الذات هي الحّي األّول. هنا نجد عالقة، �حسب هنري، بین فینومینولوج�ا الح�اة ومضمون المس�حّ�ة 

�حّ�ة هي هللا، والح�اة فینومینولوج��ا توّلد ذاتها بذاتها، وهذه الح�اة التي توّلد الدوغمائّي. الح�اة في المس
. أّما الحّي األّول الذي توّلده الح�اة في عملّ�ة توّلدها الذاتي ٨ذاتها بذاتها هي ما تسّم�ه المس�حّ�ة اآلب

ن اآلب قبل الدهور والمساوي له في الفینومینولوجّ�ة الفر�دة، هو االبن المولود م Ipséitéعلى أّنه اإلنّ�ة 
الجوهر. و�ذا �ان االبن �ذلك فألّن والدة الح�اة الذاتّ�ة توّلد الحّي األّول. تكشف الح�اة عن ذاتها في إنّ�ة 

. و�شرح هنري ذلك قائًال: "�كشف اآلب عن ذاته و�ختبر ذاته في Logosالحّي األّول، أي في الكلمة 
االبن �حسب  ه في اآلب. االبن هو عاطفة اآلب �ما أّن اآلب هو عاطفةاالبن، �ما �ختبر االبن ذات

في  Intelligibleداخالنّیتهما الفینومینولوجّ�ة المت�اَدَلة التي یؤّ�دها یوحّنا �استمرار والتي تص�ح معقولة 
سها �حسب شرط أّن الح�اة في هذه الفینومینولوج�ا هي التي ُتظِهر نف –فینومینولوج�ا الح�اة الجذرّ�ة 

. یذّ�رنا قول م�شال هنري هذا �كتا�ات آ�اء الكن�سة و�ما قاله الالهوت عن عالقة اآلب ٩راد�كالّیتها"
نِكَسار �االبن. نقرأ، على سبیل المثال، في �تاب  المارونّي: "أّما انبثاق هذه األقان�م من �عضها فقد السِّ

ألّول ال ینبثق من أقنوم آخر. وهو منذ األزل �عرف ذاته عّلمتناه الكن�سة المقّدسة حیث تقول: إّن األقنوم ا
معرفة جوهرّ�ة. وهذا اإلدراك هو األقنوم الثاني المولود من اآلب و�سّمى االبن. وهو إله ألّن الوالد إله. 
 فاآلب منذ األزل ولد ابنه وال یزال حّتى األبد والًدا له دون انقطاع. ول�س في الوالد والمولود َقبلّ�ة وال
َ�عدّ�ة. وهذان األقنومان �حّب �لٌّ منهما اآلخر. وهذه المحّ�ة التي هي جوهر ال َعَرض هي الروح القدس 

   ١٠األقنوم الثالث المنبثق من اآلب واالبن. وهو مساٍو لهما في �ّل شيء"

                                                   
لح�اة التي وحدها تملك قدرة أن تعطي لذاِتها عیِنها الح�اة، و�التالي أن تعطیها لكّل األح�اء. �كتب هنري في هذا الصدد: "هذه ا   ٨

 .Paroles du Christ, Paris, Seuil, 2002, p. 54هذه الح�اة الكلّ�ة القدرة التي �سّمیها المس�ح اآلب"، 
٩  Phénoménologie de la », in ?Le christianisme: une approche phénoménologique«Michel Henry, 

vie, Tome IV, Sur l’éthique et la religion, Paris, PUF, coll. «Épiméthée»,  2004, p. 106. 
نِكسار   ١٠ إعداد وتنسیق األب بولس ضاهر، منشورات معهد اللیتورجّ�ا في جامعة �حسب طقس الكن�سة اإلنطاكّ�ة المارونّ�ة،  السِّ

 . ٣٨٦، ص ١٩٩٦لبنان،  – الروح القدس، الكسل�ك
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ال �جب أن نفهم في ع�ارة "معقولة" عند هنري، أّن هذا الكشف یتّم من خالل الفاهمة 
Entendement وذلك ألّنه، �حسب هنري، ال �مكن بلوغ واقع معّین من دون أن �كون هذا الواقع ،

، أي إّن ظاهرانّیته هي الطر�ق المؤّدي إل�ه. �التالي ال �مكن بلوغ هللا من دون أن Phénomèneظاهرة 
 .stُ�ظِهر ذاته لنا من خالل وحي، من خالل �شف. لذلك ینتقد م�شال هنري برهان القّد�س أنسلم 

Anselme  على وجود هللا، ألّنه �حاول بلوغ هللا من خالل الفاهمة التي تر�د أن تراه في ضوء الفكر، في
حین أّن هللا ال ُیرى. نستنتج من هذا أّن الحق�قة التي ت�ّشر بها المس�حّ�ة ل�ست نظرّ�ة : "ل�س الفكر هو 

لفكر ألّن حق�قة العالم غائ�ة، یتّم ما الذي ینقصنا لنبلغ وحي هللا، بل على عكس ذلك، عندما �غیب ا
 . ١١یتعّلق األمر �ه: �شُف هللا الذاتّي عن ذاته"

: "ال تملك المس�حّ�ة مفاه�م مالئمة لحق�قتها األعلى، Incarnation�كتب هنري في مقّدمة �تا�ه 
ا  األوائل و�جعل من المس�حّیین  ]�الفكر[وذلك ل�س �سبب فقٍر على المستوى الفكري قد �كون خاص�

إلى  ]ذلك �عود[الفالسفة الیونانّیین! ولكن  –مفّكر�ن متلعثمین، علیهم أن یتعّلموا من الفالسفة الحق�قّیین 
. وتكمن ع�قرّ�ة آ�اء حق�قة المس�حّ�ة ل�ست متعّلقة �الفكرسبب أعمق جذرّ�ة �كثیر، وهو أّن 

األشّد إر�اًكا، وهو التجّسد. ل�ست إث�اًتا في الكن�سة(...) في هذا تحدیًدا: فهم حق�قة المس�حّ�ة في طرحها 
بل في ما �فلت من �ّل فكر: في  –إث�اًتا ال یزال إث�ات فكٍر أو على األقّل �قّدم ذاته لحكمه  –الحق�قة 

. �قول: "إّن هّوة ١٣. �حّدد م�شال هنري الجسد فینومینولوج��ا و�مّیزه من األجسام المادّ�ة١٢جسم، في جسد"
دا�ة بین األجساَم المادّ�ة التي تمأل الكون وجسِم �ائن "متجّسد" �اإلنسان من جهة تفصل منذ الب

ٌد �كّل ما �فتقر إل�ه الجسم، ال �مكن الجسد أن یتماهى ١٤أخرى" .و�ض�ف ممّیًزا بین الجسم والجسد: "ُمحدَّ
 –اس والالإحساس معه، إّنه �الحرّي، و�ذا أمكننا القول، نق�ضه السدید. یتعارض الجسد والجسم �اإلحس

. وهذا التعارض جذرّي ألّن ١٥ما یتمّتع بذاته من جهة والماّدة العم�اء، الُمعتمة والخامدة من جهة ثان�ة"
جسدنا �ختبر ذاته و�تأّلم و�تحّمل ذاته و�تمّتع بذاته من خالل انط�اعات تولد ف�ه �استمرار، لذلك فهو 

ال تحّس �ه ألّنها ال تملك قدرة اإلحساس بذاتها. و�ذا  قادر أن �حّس �األجسام في حین أّن هذه األخیرة
أردنا أن نقول ذلك �طر�قة أخرى انطالًقا من فلسفة م�شال هنري، إّن الجسم موجوٌد في العالم أي في 

                                                   
١١ ., p. 39C’est Moi la Vérité 
١٢  ., p. 16Incarnation  
 Leib(الجسم) و rperöKتجدر اإلشارة هنا إلى أّن مسألة الجسد نالت حّیًزا �بیًرا في الفینومینولوج�ا منذ تمییز هوسرل بین    ١٣

، وغیرهم Jean-Luc Marionلوك مار�ون -نري وجانوم�شال ه Maurice Merleau-Pontyبونتي -(الجسد)، ثّم مع میرلو
�ما الالهوت  –من الفالسفة الظواهرّ�ین. فالفینومینولوج�ا أعادت للجسد مكانته التي �انت قد استلبتها منه الفلسفة منذ الیونانّیین 

 الثاني.  حّتى المجمع الفات�كانيّ  في العصور الوسطى
١٤   ., p. 7Incarnation  
 .٩، ص. سهالمرجع نف   ١٥
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الخارج أّما الجسد فهو مرت�ط �الح�اة التي تشعر بذاتها وتحتضن ذاتها وتختبر ذاتها. �ظهر الجسم في 
 د فی�قى تأثر��ا، إنط�اع��ا وغیر مرئي. العالم أّما الجس

تجّسد الكلمة هو في المس�حّ�ة، صار هللا جسًدا و�شف لنا عن ذاته. �قول هنري في هذا الصدد: "
. وعن جسد الكلمة �كتب ١٦(...) إّن الجسد عینه �ما هو جسد هو �شٌف"، مجیئه بیننا ]لذاته[كشفه 

ة من طمي التراب بل من الكلمة عینه. لقد صار جسًدا من ال �أتي جسد الكلم ]یوحّنا[هنري: "�حسب 
في طمي التراب ال توجد إّال أجسام وال وجود ألّي جسد. إّن شیًئا مثل جسد ذاته وفي ذاته و�ذاته (...). 

ر �ّل خصائص جسد  هذا  –ال �مكن أن �أتـي وهو ال �أتینا إّال من الكلمة. منه، ومنه فقط، تأتي وُتفسَّ
�ّل شيء، هذا الواقع الصغیر، وهو أّنه دائًما جسُد أحٍد ما، جسدي على سبیل المثال،  الواقع قبل

�حیث أّنه �حمل في ذاته "أنا" منغمسة ف�ه وال تملك ُمتَعة أن تنفصل عنه، �ما أّنها ال تملك القدرة 
، أّن هذا الجسد غیر قابل للقسمة وال للتقس�م، �ما أّنه غیر مكّون –على أن تنفصل عن ذاتها عینها 

من جس�مات وال من ذّرات، بل من ملّذات ومن آالم، من جوع ومن عطش، من رغ�ة ومن تعب، من 
قّوة ومن فرح: الكثیر من االنط�اعات الَمعیوَشة التي لم یوجد �عد أّي انط�اع منها في تنقیب تراب 

. هكذا تظهر لنا "كلمة الح�اة" أي �سوع المتجّسد الذي �شف لنا عن ١٧قات طینها"األرض وفي حفر ط�
ذاته، الذي أتى إلى العالم وهو ل�س من العالم، أي أّنه ال �مكن أن �ظهر في العالم �مس�ح. یوجد هنا 

آلب مأزق فینومینولوجّي �حسب هنري، وهو أّن استحالة أن �ظهر المس�ح في العالم �مس�ح أي �كلمة ا
ال ُتلغي إمكانّ�ة أن �عرفه اإلنسان وأن یبلغه �مس�ح إّال إذا �قینا نفهم اإلنسان انطالًقا من هذا العالم، 
ككائن موجود ف�ه. هنا، ُیدخل هنري في الفینومینولوج�ا تحدیًدا جدیًدا لإلنسان مطبوًعا �حق�قة الظهور في 

م �ُعد حیواًنا عاقًال �ما حّددته معظم الفلسفات وال داَز�ن المس�حّ�ة. لم َ�ُعد اإلنسان هنا "أنا" متعال�ة، ول
Dasein  ما حّدده هایدغر�Heidegger والذي �شّكل القلق ��انه. ال �فهم م�شال هنري اإلنسان إّال ،

من خالل المس�ح في قلب فینومینولوج�ا الح�اة الجذرّ�ة: "للح�اة المعنى نفسه �النس�ة إلى هللا و�لى المس�ح 
. تجد إنّ�ة اإلنسان نفسها في قلب الح�اة المطلقة، أي ح�اة هللا، وتن�ع منها. �كتب هنري ١٨اإلنسان" و�لى

ُمحاَیَثة ، و�تحّدث عن "١٩في هذا الصدد: "ال تتأّثر الذات بذاتها إّال ألّن الح�اة المطلقة تتأّثر بذاتها فیها"
ح�اة وفیها، إّنه "إبٌن"، وهذا هو التحدید الجدید اإلنسان مولود من هذه ال ٢٠"الح�اة الُمطَلَقة في �ّل حيّ 

                                                   
١٦  ., p. 24Incarnation 
 .٢٧، ص. المرجع نفسه  ١٧
١٨   .128 , p.est Moi la Vérité’C   
 .١٣٦ص.  المرجع نفسه،  ١٩
٢٠  .54p. , Paroles du Christ ل�س اإلنسان سوى ابن هللا. �كُمُن أصله في هللا وتأتي في �تا�ه هذا. �كتب م�شال هنري" :

ا اإلنسان �َحّي، وُمعطً�ا إّ�اه ح�اة ال توجد إّال ف�ه، لقد أعطاه هللا بهذه الطر�قة الطب�عة ذاتها التي هي طب�عته من طب�عة هللا. موّلدً 
. نالحظ هنا تأّثر م�شال ٥٥)"، ص ٢٦الح�اة. هكذا َصَنع هللا اإلنسان على صورته ومثاله (سفر التكو�ن،  ]طب�عة[طب�عته: 

من أهّم متصّوفي القرون الوسطى الذي سيء فهم طروحاته في عصره=  –) ١٣٢٨-١٢٦٠( Maître Eckhartهنري �إ�كارت 
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ا �الالهوت المس�حي فقط. �ّل  الذي أتى �ه م�شال هنري في الفلسفة، وهو تحدید �ان غر�ً�ا عنها، خاص�
ذاتّ�ة هي ذاتّ�ة حّ�ة معطاة لذاتها في عطّ�ة الح�اة الذاتّ�ة، و�ّل شيء فیها هو عمل الح�اة، و�التالي ال 

والمقصود �الح�اة هنا هو هللا. من هنا �عطي هنري الوالدة أ�ًضا  – La Vieدون الح�اة  یوجد حّي من
مفهوًما جدیًدا، فهي لم تعد تعني المجيء إلى العالم، إلى الوجود، بل في الح�اة. نحن جم�عنا إًذا "أبناء 

ما  – C’est Moi la Vérité. �فّسر هنري في �تا�ه «fils dans le Fils»هللا"، أبناؤه "في االبن" 
ال رجل هو عذرّ�ة مر�م على أّنها تعبیر عن فكرة المس�حّ�ة الجوهرّ�ة وهي أن " – ئ �مكن أن �صدم القار 

و�ما أّن الجم�ع هم أبناء هللا، �عتبر هنري أّن �ّل . ٢١"]أبناء هللا[ابن إنسان، وال حّتى امرأة، ولكّنهم فقط 
 . ٢٢ر �ّل جماعة هو الح�اة، �ّل جماعة هي جماعة أح�اء"ح�اة مرت�طة �الجماعة الحّ�ة، ألّن "جوه

إنطالًقا من هنا، وفي ضوء المس�حّ�ة والح�اة والبنّوة �قّدم هنري مفهومه لألخالق. لقد سبق وذ�رنا 
أّنه �مّیز بین نوعین من الظهور، ظهور العالم أي الخارج وظهور الح�اة، وأّن ظهور الح�اة قائم على 

اتّي. من هنا ُتطرح مسألة األخالق والدین ضمن الح�اة وفي قلبها فقط. تفهم الوحي، على �شف ذ
تعني الرا�ط،  Religioالمس�حّ�ة جوهر األش�اء: هللا، الح�اة، وتقول إّن هللا ح�اة، إّنه الح�اة. فكلمة دین 

ش هذا الرا�ط، العالقة، الصلة، وال صلة وال عالقة إّال في قلب الح�اة. األخالق هي الوسیلة من أجل ع�
وأساس األخالق هو في الدین إًذا. األخالق هي الُطُرق التي �ع�ش فیها اإلنسان حالة البنّوة. فإّما أن 
ینسى اإلنسان هذه الحالة، عندما تعتقد األنا أّنها أصل قدراتها وأّنها تمتلكها �طر�قة جذرّ�ة، وأّنها أصل 

أضاعها أي أن یولد ثان�ًة (في الح�اة ول�س في العالم). ال  ك�انها، وهذا وهم، إّما أن �جدها من جدید إذا
 شيء �ستط�ع، �حسب هنري، أن �منع اإلنسان من أن �كون ابن هللا. 

تعمل األخالق لتجد هذه الحالة الضائعة: حالة اإلبن في قلب الح�اة المطلقة. أّول عمل أخالقي 
). فاألخالق المس�حّ�ة ٢، ٧ل إرادة اآلب (متى نستط�ع أن نقوم �ه هو الذي قال �ه المس�ح وهو أن نعم

هي إمكانّ�ة الوالدة الثان�ة ل�س في المعرفة بل في العمل، في الفعل، وهدف األخالق هو الوالدة الثان�ة، 
إعادة ترم�م الرا�ط الدینّي. فاألخالق تعمل في قلب الح�اة ول�س في ظاهر العالم، وذلك ألّن الح�اة هي 

. �فّسر هنري نقد بولس للشر�عة معتبًرا أّن الشر�عة خارجة عن الح�اة، فلذا ال واقع ٢٣لرؤ�ة""العین الكلّ�ة ا
لها وهي ت�قى عاجزة. وضعت الشر�عة اإلنسان في وضع یرى فیها ما �جب أن �فعله من دون أن تقول 

�مة وشر�عة ). لقد ألغى المس�ح أخالقًا قد٢٠: ٥له ��ف �فعله، وهي تلعن �ّل من ال �طّ�قها (روما 

                                                                                                                                                              
، الذي تحّدث –=واتُّهم �الهرطقة، في حین أّنها تعّبر �عمق و�طر�قة جدیدة عن الحق�قة �ما ُ�ِشَفت لنا من خالل الكتاب المقّدس 

 نفس اإلنسان و"تأل�ه" اإلنسان.عن هذه البنّوة وعن اّتحاد عمق نفس اإلنسان �عمق هللا، وعن والدة هللا في 
٢١  .91 , p.C’est Moi la Vérité 
٢٢  .», 1990, p. 161Épiméthée«, Paris, PUF, Phénoménologie matérielle 
٢٣  Phénoménologie de la ans une phénoménologie de la vie», in Éthique et religion dMichel Henry, «

vie, Tome IV, p. 61.  
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قد�مة وحّول موضوع النقاش من مجال الشر�عة إلى مجال الح�اة، إلى جوهرها المطلق: "إّن أبي ما یزال 
). لم تعد األخالق تكّون مبدأ الح�اة بل ١٧ :٥�عمل، وأنا أعمل أ�ًضا �عمل وأنا أ�ضًا أعمل" (یوحنا 

الشر�عة القد�مة و"الشر�عة" الجدیدة، الح�اة هي مبدأ األخالق وهي التي توصي. هنا، نجد هّوة بین 
فـ"الشر�عة" الجدیدة أتّمت ما أوصت �ه، أي الحّب. وذلك ألّن الح�اة حّب، حّب أزلّي یبّدد األنانّ�ة 
والعالقة الخارجّ�ة مع الذات. ال یدرس هنري األخالق لذاتها، �ما درسها الكثیر من الفالسفة، بل هّمه 

ي الح�اة وهذه العالقة ال �ص�ح لها وجود، �الفعل، إّال �العمل. والعالقة هو عالقتها �الدین وتموضعها ف
 �اآلخر حاسمة في مجال األخالق �ما العالقة �ا�. 

هكذا یتناول هنري في �تا�اته مسألة الدین، و�التحدید المس�حّ�ة، و�بّین أّنها ال تتعارض مع الفلسفة 
ضّیق معتبر�ن أّنها ال تقوم إلى على عقالنّ�ة ضّ�قة محدودة إّال إذا انطلقنا من الفلسفة في تحدیدها ال

وتغیب عنها الح�اة في عمقها الالمرئي، في عقالنّیتها الفائقة للمعرفة. یبّین  Objetsُتدرك الموضوعات 
لنا م�شال هنري من خالل الفینومینولوج�ا التي نجد فیها مصطلحات ومسائل ترد في لغتها �قدر ما ترد 

لالهوت، �الظهور، والكشف، والوحي، إلخ، أّن المس�حّ�ة ُتدَرك بوجه أوسع من خالل في لغة ال
 فینومینولوج�ا الح�اة الجذرّ�ة التي ُتدخلنا في عمق الح�اة المطلقة، ح�اة هللا التي تجعُلنا أبناءه.


