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ة إ مدخل ية النظر    »القد فكرة« كتاب ع بناءً  أوتو لرودولف الدي

Introduction to the religious theory of Rudolf Otto Based on the book 

»The Idea of the Holy«. 
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ص   : م

الصدد دراسةإن ذا العلماء،و من م وغ ن وتي والال الفالسفة تمام ا موضوع دائًما ان ره وجو وأصلھ الدين

من جملة مثلنواجھ ملان ن وتي الال آراء ذلك بما ن، والعشر عشر التاسع ن القرن خاصة املختلفة، ات النظر

، النف والضعف املجتمع يكمن أنھ د فرو عنھ ع مثلما س ل أوتو عند الدين ر جو أن نجد أوتو،حيث رودولف

وال خالق يكمن أنھ ماخر وشالير انط ه اعت ما مثل س ماول الدين ر جو يكمن رأيھ لكن بالثقة، شعور

القد" (نومينوس"سميھ تان). فكرة س رئ سمتان لھ نومينوس أن عتقد و الرعب: و يبة(و والثانية)ال ،

جذاب و و وف، وا ة ا ش ع يجعلنا الذي يب الر السر بأنھ نومينوس سمية يمكن اذبية،لذلك وا س

أن ا عل يجب ا أ عتقد ونھ علم،
ّ
للت قابلة غ ة التجر ذه أن يرى نفسھ الوقت أنھ نحوه،كما يجذبنا حيث كذلك

سان روح يقظ  .س

املفتاحية لمات  :ال

ي،  عقال نومن،الغ باملخلوقية، حساس اذبية، ا يب، الر السّر ية، الدي ة التجر نومينوس، ، القد ختالفمر

  .املطلق

Abstract: 

                 The study of religion, its origin and substance have always been the 
subject of interest to philosophers, theologians, and other scholars.In this regard, 
we face a number of different theories, especially in the 19th and 20th centuries, 
including the views of German theologians such as Rudolf Otto wherewe find that 
the essence of religion is not as expressed by Freud that it lies in society and 
psychological weakness, and not like what Kant and SchlayerMacherwho 
considered that it lies in morality and a sense of trust, but in the view of Ottothe 
essence of religion lies in what he calls "Nominus". He believes that Numinus has 
two main features: The first is Awesome, and the second one is the Fascinating, 
SoNominus can be called the Mysteriumtremendumthat makes us live in confusion 
and fear. Furthermore it is also attractive as it attracts us. At the same time, he sees 
this experience as unworkable, because he believes that this "religious experience" 
should wake up in the human spirit. 

Keywords: 

The Idea of the Holy, Nominus, Religious experience,  Mysterium tremendum, 
Fascinans, Creature-feeling, Numen, Non-rational , Wholly Other. 
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أوتو عالم) Rudolf Otto) (1869 - 1937(رودولف

ب، املذ ستان و وتي أنھال وكما ي،و را ظا وعالم مؤرخ

عد أملانيا ن املؤثر وت الال علماء كبار من ن اثن من واحد

بارث ارل و ي والثا ، و العاملية رب عالم)Karl Barth(ا

ديدة ا رثوذكسية وت منلقد،(Neo orthodox)ال ل أثار

کتابi(The Idea of the Holy)»فكرةالقد«کتاب و ألوتو

الرومان« إ رسالة ع  Commentary on the Letter(»التعليق

to the Romans(طرق لبارث و الكالمية املناقشات من العديد

التأكيد بارث رفض نما فب عديدة، سنوات مدى ع عديدة

كدين، املسيحية ع ا أناللي استخنجد ودهأوتو ج دم

العالم أديان املنفصلة اتھ وتفس الدين ر جو م لف اصة ا

املسي وت الال ميتھ  .iiوأ

والفلسفية الكالمية ات ثالإلتجا ور أوتو أملانياساسيةان

عشر، التاسع القرن سنةفقداية  (انوفر)1869(ولد

Hanoveriii(جامعة من ل عليمھ وتلقى ،

نجن)iv)Erlangenالنجناير  غوت جامعة أنھGottingen(v(و حيث ،

و نجن غوت جامعة س بالتدر قام بداياتھ

سالو سنة)Breslau(بر التحق ورغ) 1917(،ثم مار  (بجامعة

Marburg(viقي و وتية الال الدراسات كر تقلد ناك و

سنة تقاعده خ تار ح   ). 1929(منصبھ

تحت ان لوثربداياتھ فكر أعمالھ)Luther (تأث ذا ر وظ

عنوان تحت ان لھ صدر عمل أول أن ھ«حيث  حول  لوثر نظر

لوتـر)Luther's View of the Holy Spirit(»القدس روح تأث ،

الدی دس میةا أ موضوع ان و)Religious intuition (عليھ

الثا ص ال هللا،أما بوجود الباط فكرهالشعور أثر الذي ي

ماخر شالیر ان فقد قد)Schleiermacher(كذلك ان حيث ،

مية(كتب أ ماخر شالیر ة)Feeling" (الشعور "استعادة بالتجر

ية و)الدي آخر وفيلسوف انط بفكر تأثر قد أنھ ،كما

تحت)Jakob Fries(فرايز لھ كتاب ما ار أف ناقش حيث ،

الدين«عنوان وفرايزفلسفة انط أساس ع  The (»القائمة

Philosophy of Religion based on Kant and Fries(ان و ،

مصط فرایز عن أخذ قد صوص (Longing) »الشوق «با

لإلدراك مالية ا الة ا عن م) aesthetic(الذييع وف ومراقبة

من الكث من العكس ع ا أنھ كما الوجود، وغرض مع

غعلماء العالم بأديان تمام ا لھ ان حيث زمانھ، وت الال

ية سکر الس اللغة أتقن فقد جملة) Sanskrit(املسي ودرس

یة الدی املتون ند من ال كذلك حول ا عض جمة ب قام و ،

ورما و ند ال إ سافر خر،كما البعض حول شروحات وكتابة

أخ ودول ن وفلسط ومصر واليابان ن ةوالص التجر م لف رى

عامي آسيا إ لسفره العميق التأث ولعل دراستھ، ية الدي

قادتھ1912و1911 ية سكر الس لنصوص السابقة ودراستھ ،

كتابھ مرة ألول ا ذكر وال ية، الدي ة التجر دراسة فكرة"إ

  .viii؛vii"القد

  :أعمالھ

وأبرز  واملقاالت، الكتب من العديد أوتو الطبيعية:"اكتب

فلسفة"،)1904(سنة)Naturalism and Religion" (والدين

فرایز و انط أساس ع القائمة ،)1909(سنة» الدين

والغرب«،) 1917(سنة» فكرةالقد« الشرق تصوف

«Mysticism...ند«،)1926(سنة النعمة(ال ) دين

سنة)India's Religion of Grace and Christianity(»واملسيحية

کتاب)1930( و وت»  ، ـسان مل وابن  The Kingdom of(»الرب

God and the Son of Manالعديد)1934(سنة شر ب قام ،كما

عنوان املقاالت ية"من الدي ة بأنھ"التجر سابقا ذكرنا وكما ،

من وال ملانية اللغة إ ندية ال ية الدي النصوص عض ترجم

لـ ترجمتھ ا جيتا«بي اغافاد   ). Bhagavad Gita(»ال

معروف و و ية نجل اللغة إ ا ترجم تمت كتبھ من الكث

ما لھ ن كتاب ق طر عن ية نجل باللغة الناطقة : الدول

سان« وابن الرب وت أن»فكرةالقد«و» مل نجد ،حيث

سان«کتابھ وابن الرب وت إدرا» مل أجل من محاولة كو

ذا لعب خية،وقد التار خلفيتھ إ بالنظر ديد ا د الع م وف

خر اليوم دراسة ًما م دوًرا وكيفية)Escathology(الكتاب

ذا أوتو اعتقاد وحسب ديد، ا د الع الفكر ذلك ل ش

وت مل طقوس و هللا وت مل وم ملف ول فاملصدر الكتاب

يرانية ورا  .The Kingdom of Asuraix)  (ا

كتاب حسب ية الدي أوتو ة القد"نظر   ":فكرة

و ف انط، د ع منذ ان ي ملا الفلسفي الفكر أوتو شاط

بحث و عتبار الدين يأخذ أن حاول ن آخر ن باحث مثل

س ما إ ش فنجده ره، ال« جو يفسرx»خ أن أي ،

سانية، إ ثقافية رة كظا لالحتياجاتالدين فاالستجابة ومنھ

حتياجات،والعكس لتلك يجة ن و النفسية أو جتماعية

جواب و شاطھ عالم الدين حكم أن عتقد كما يح،

ل أن كذلك نجد كما سان، ع متفوقة متعالية قوة ع
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د فرو أعمال وونت(Freud) من ،(Wundt)یم  )ودورک

Durkheim)بإش مرتبطة العلانت ال خ  Scientific (الية

reductionism(و اوتـو من ل خالفھ الذي مر

لوم  .xii؛Söderblom(xi(سودر

كتاب أن القد«يح سنوات» فكرة خمس عد شره تم

الش الكتاب شر ية«:من الدي ياة ل البدائية  Les(»نواع

formselementaire de La vie religieuse(امـیللصاحبھ

یم سية(دورکـ الفر باللغة الكتاب و) شر أن-اوتو–و بدون

فقد أعمالھ، من عمل ع يطلع أن بدون أو ايم دورك مع يلتقي

أن نجد حيث الدين، ر بجو مايتعلق لھ مخالفا ا تفس قدم

ة للعش رمز و الدين أصل أن اعت ايم أو)Clanکالن(دورك

للقبيلة، ماعية ا ة و يكمنال الدين ر جو أن أوتو يرى نما ب

عالم)Holy(»القد« فكرة من ع و ك القوة تلك

رافات وا لألساط جتما التفس علنا ينكر شر،حيث ال

حساس ذا بتفرد ف ع و العقل، الدي الشعور قوة غياب

سان باإل خاصة روحية   .كقوة

اوتو القد«كتب الدين» فكرة فيھ ان الذي الوقت

يكتب أن قبل و و الدفاع، القد«وضعية مثل» فكرة ان

ماخر العلمانية شالیر أن يمان)Secularism(عتقد أفسدت

ن ب ية الدي واملؤسسات حات املق ة ودمرت الدي

كتابھ و ن، والدين"املفكر الطبي ب اثبات"املذ إ س

وعدم العلاستقالل ال خ مقابل الدين ال اخ انية ام

الطبي وت تقديمxiiiوالال ومان املف ذان يحاول ل ،ووفقا

ياة ل ر ظا الغ الباط انب ل منطقي  . xivتفس

القد«کتاب عداوة»  فكرة عن وا عب قيقة ا و

داثة ل سية مع)Romantic Hostility (الروما جنب إ بروزجنبا

ية،ف الدي القيم ور وتد ع السر يع الدين،منالتص علماء ن ب

و العلمانية قاوموا ممن اوتو مثل م اليةقلة لمخ و و ،

وخطابية ية من ا معاي وضع فحسب،ولك العلمانية من وا ش

)Rhetorical(الدين ون ي أن يمكن ا خالل من وال فّعالة،

م طرف من تدم من ة،مأمن شر ال والثقافة الفكر يصنعھ ا

الطبي التفس من نوع أي أنكر قد أنھ  Naturalistic (كما

Explanation(مع ا، وحصان ية الدي ة التجر حرمة وضمن للدين

ا فإ ية الدي ة التجر يان و شرح أمكن إذا أنھ ع التأكيد

ية دي ة تجر ست  .xvل

زمن من أنھ إ ماخربالنظر انت،شالیر ذلك، قبل وح

ملانية، وتية الال بحاث تمام ا محل الدين ر جو مسألة

كتابھ ألوتو سية الرئ القد"واملحاولة أنھ" فكرة تمثلت

سان يتمكن ق الطر ذه من وانطالقا الدين، ر جو أدرك

مة، امل غ مور من ا غ عن مة امل مور تمي من ديث ا

ذا انطو إليھ ب ذ ما مع الف ا شلع ر رxviو جو أن

خالق يكمن أنxviiالدين ماخر شالیر يراه ملا وخالفا ،

باإلعتماد الشعور و الدين ر ل(جو الص) التو اوتوف،xviiiا

و الدين ر جو أن   . xix»القد«يرى

ل تم ا ا، عد فما سة الكن إصالح وقت من أنھ كذلك رى و

يمانمن و بالعقائد الالزم من أك والفالسفة وت الال علماء

وانب ا أن إثبات محاولة أخرى عبارة أو ، وا ازم ا

عتقد و الدين، ر وجو أصل تمثل ال ية الدي خالقية و العقلية

خالق من ًما م فرًعا ا اعتبار يمكن ال ية الدي املعرفة أن

ات ولك الفلسفة، الروحعالم أعماق   .كمن

إ ينقسم و و ، القد فكرة و الدين موضوع بأن كذلك وأقر

خال ما و ن فالقدسية-عنصر ي، عقال والغ العق

)Holiness(ما اعتبار يمكن ال خال وا ال الكمال مع

مصط أن إ بالنظر واحد، ول" القد" ء معناه فقد

الت مر اعتقاديةع ى معا خھ تار لھ انت أنھ حيث خ، ار

من ل غموض وشرح تحليل إ أوتو مادفع ذا و ة، وأخالقيةكث

السري يب)Mysterious (الذات امل ،) awesome(ذاب ا ،

)Fascinating(وقام خالقية، و العقالنية العناصر عن عيدا ،

باسم جديد مصط أجلNuminous(xx (»نـومینوس«بايجاد من

، خال و العق العنصر عن عيدا للقدسية ممثال ون ي أن

ية الالتي لمة ال من مأخوذ املصط ذا  (»نومن«و

Numen(الكمال عن تماما مختلف مع و و ية لو ع و و

ي عقال الغ العنصر ع يطلق ،حيث -xxi) Nonخال

rational(ا انب ا إ نومینوس، سماسم ي الذي ري و

العق لإلدراك قابل غ و ف التا و ،   . بالتعا
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مستقل تطوره بداية منذ الص ا الدين ر جو أن ع أوتو يصّر

من شر ال ن ب سابقا ا عل املتعارف راء عن ومختلف تماما

الدين ر جو و الذي النومينوس فعنصر ة، وا القيمة حيث

إ نظام عن عبارة خارقو العنصر ذا أن حيث ي، سا

والعواطف س حاس من سلسلة لكنھ هللا، س ل و و للطبيعة،

داخل العليا والقيمة القدرة وجود وتحمس س ا عزز ال

عنصر و و تماما« سان العالم )Wholly Other(»مختلف عن

حالة نية الذ الة وا ، دة" القداسة"الطبي فر حالة

عواملت ع اعتمادا ا تحليل يمكن وال ا نوع من ماًما

ال أنھ اإال مناقش يمكن أنھ من الرغم فع ب الس ذا أخرى،ول

ل ش أو أمر أي ال ا و كما ا، ل دقيق ف عر تقديم يمكن

و بتدائية   .حالتھ

مثل دي"هللا"فالقداسة، عنصر من ون يت وم مف ،

امل املع)وسنومین(بال يكمل إضا أخال مع ومن ،

ف، للتعر قابل غ ولكنھ وم خاصةواملف ذلك من وأك

ا ع التخ تم س أنھ من خطر ناك ف ي، الغر -القداسة-الدين

  .تماما

ور  ظـ قبل وسرمديتھ هللا ذات وجود وم مف يكمن  (نومينوس،

Revelation(وم مف ور ظ قبل وح لق ا

كذلك )Conceptualization(تصور  مقدم و بل سان، عن

نفسھ مقدسا هللا ون ي أن قبل من(ح مجموعة ع

هللا عن نا تفك خ تار والعقالنية خالقية نومينوس ) عناصر

و هللا-و هللاxxii"نومن" -اي إ ش ال نومينوس أن حيث ،

الروح حاالت من حالة إ كذلك ش بل يحضرفحسب، ال

هللا وجود ا ة،ف التجر نوعية عن عبارة الروحية الة ا ذه

الذي النومينوس بقيمة سامي ال واقعية ترتبط حيث ية الدي

ية الدي ة التجر إ ت دينxxiiiي عالم ونھ فأوتو ، التا و ،

الدي النفس علم طرحھ يتجاوز و ف ، واق فعملھ،ومنظر

عتقاد ع اسقاطعتمد مجرد س ل نومينوس بأن

)Projection (مرتبطة ة التجر عن الواقعية البيانات لكن

يقية ميتاف تماما« بواقعية ا» مختلفة حضور أن حيث ا، ع

ية– الدي ة التجر الروح–أي يوجد أو يخلق أن ستطيع

النومينوس من حالة  .xxivوالنفس

م،
ّ
للتعل قابل غ اس نومينوس فقط تم جبو و وإثارتھ، ثارتھ

النفس ر ظ و يقظ س منxxvأن خرج و ض ي ور ظ أي مثل

عالمةSpirit(xxvi (»الروح« أو تمثيل الواقع و ،فنومينوس

عالمة مثل نفسھ، عن يختلف وم مف غXولديھ رمز ف ،

ستطيع ل ة بالتجر مھ تف أن يجب آخر ًئا ش وتمثل معروف

ع ما عن عXمعرفة اصية ا ذه قواعد اوتو صف و ،

التا اXالرمز: "النحو بم قر ولكنھ ة، التجر و بالضبط س ل

معرفة استطعتم ل ف تماما، آخر ء و لھ املخالف ء وال

ذا آخر بمع ؟ إيقاظھXما يجب لكن للتعلم، قابل غ

يجب الروح من خرج و يصدر ما ل مثلما تماًما أنالروح

فينا يقظ قابلxxviiس غ العقلية الناحية من نومینوس إذا ،

بجملة د ش س املوضع ذا و والبيان،و للوصف

یغن س أن)xxviii)Tersteegenل عنھ ينقل الذي« : حيث الرب

ا ر س ل ومعرفتھ إدراكھ   .xxix»يمكن

يديوغرامية الصياغة باستخدام ذا أوتو يقوم

ة(  السّر «: التالية)Ideogrammatic formulation)(الرمز

یب ذب«و)Mysteriumtremendum (»امل ومن)Fascinans(»ا

ق طر عن نومينوس و بإيقاظ الدين يبدأ رأيھ، حسب ثم

ة تجر عادي غ تماما« وجودشعور يبدأ(،»مختلفة نا ومن

يبة)الغموض م ف التا و ا) awe-inspiring(؛ قو خالل من

لة،فعال  والقدرةاملذ العظمة ،Majestas (Majesty)مة

یبة« ذب«و» ال رد(Fascinosum)»ا ع البعض ا عض مع تتحد

متبادل من)Twofold (فعل وعيھ فقد و يضيع سان أن حيث

شية با شعر الوقت نفس و ذابة ا القوة غرق و يبة، ال

ة تجر اوتو يصف سلوب ذا و قة الطر ذه وف،ف وا

حيثن سري يب، امل السر ع تحتوي حيث اصة، ا ومينوس

بحس ا قو شعورا داخلھ وجد و أمامھ سان عش ير

نومينوس)Creature-feeling(املخلوقية فإن أخرى ناحية ومن ،

عامل كذلك و ف يبة وال شية ا ع باعث ونھ إ إضافة

حو xxxجاذبية نومينوس ة تجر عّد اوتو اعتقاد مر،وحسب ل

ية الدي التجارب ميع أساسيا أمرا عتالقد ف التا و ،

بة مو م لد شر ال فإن مقولتھ ية،وحسب التجر قبل ما فئة

ات ومستو بآثار القد مر وإدراك معرفة أجل من خاّصة

ا سم ال بة املو ذه ورة«مختلفة، الص

وتية أي)Divination(»الال بة املو ذه وتية«؛ الال ورة » الص
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وم مف من لنفس اوتـو ا وم(Longing)»الشوق »  أخذ مف و ز لفر

ا» حساس« بواسط سان شعر وسيلة و ماخر، لشالیر

نومینوس بوجود ھ تجر ألن وغرضھ؛ وقيم معناه نومینوسو

منطقية غ أو العقالنية ة   .xxxiتجر

و  نـومینوس ا وو و إيجابية، ية دي ة تجر ل ل قيقي ا ر

ي الشيطا وف ا عن قيقي ا الدین ی(يم ،)Daemonic)(دمو

ح البدائية والطقوس ديان من انطالقا ا تمي يمكن وال

قبل ما ر الظوا وكذلك لوتر، مع ب كمذ رت ظ ال يات ال

ية الروحانية)(Pre-religious(الدي م"مثل املانا، "آنیم عبادة ،

رة الطا غ واملادة ات الطابو من وف وUncleanا ر ال ،

ه ة) غ النظر ات الصعو ألشد)Cerebral austerities(وكذلك

ا عالق خالل من ا تفس يمكن املثل و ية، الغر الديانة ال أش

نومينوس احساس بمع الدين، الرئ  .xxxiiبالعنصر

أ العتقاد نومينوس،ووفًقا انت قداسة ة تجر أول فإن وتو،

ف ناك ومن املعقول، فوق أو ي عقال غ ونھ ن ب لس وذلك

ال فنومينوس: فوق الدين، خ مرتبطبتار ول ب فالس

نومينوس ون ي والثا هللا، لعقلنة سابق و ف الزمن ناحية من

مثل يم ملفا الالمنطقية أو املشاعرالالعقلية ل«يث املذ  (»السر

Dizzy intoxication(،»وف ة«،»ا وا ب ،)Stupor (»الت

ارق  ا و یب ال حساس  .xxxiiiللعادة و

عن ا عب ونھ مثل املسيحية دين فإن أوتو نظر ة وج من

كشعور خرى الديانات مثل ر يظ و ف بالقداسة الشعور

يال وا الثقافة ة والسرّ ول تيارا،)Ideation(بالذ يرّسم و و

إ لوثر من يمتد د)xxxiv«)Quadoshقدوش«مستمرا الع

لھ شره تم و ية«القديم، الدي يبة ال خ»  عناصر فيتار

فكتابxxxvالدين ذا خالل ومن فكرةالقد«، وم عا» مف

، نجي النقد مع يتعامل وكذلك املقارن الدين مع تعامل و

كذلك الكتاب ذا و ملعرفةو التار التطور يناقش

يوس نxxxviنومي لتحس معرفية عملية إ يحتاج أنھ يرى حيث ،

ا وتفس رافات ا من وللتحرر ا، ق طر عن نومينوس ة تجر

الروحية ات شب ال خالل ة(من أن) املعنو كما الدقيقة، ار ف و

حقيقتھ ي أو يكشف أن يمكن الدين بأن القائلة قيقة ا

م بالضرورةمع دل ل ة مث ست ل الوقت  .رور

بذاتھ قائم عت)sui generis (نومينوس ذا تماًما"و " مختلًفا

وحسب العقالنية، أو ا أو مال ا مثل أخرى، قيمة أي عن

جميع ا مش وما مف تؤكد نومينوس ة تجر فإن اوتو

ن ي ص): Piety(املتدي ال ة و وال بالقيمة الشعور و يةو

فقط س ل أنھ حيث عقالنية غ قيمة ذي ء مع التعامل

و النظام عن تماما خارج ولكنھ أفضل، وًما عن»مختلفتماًما«مف

الشعور و والشعور حساس ذا اوتو عت و لق، ا نظام

طيئة ا وقت هللا وغضب طيئة فا لذلك املخلوقية، بحس

ة تجر ا لك أخالقية، يم مفا ست أول الشر من خاصة ية دي

التقوى القد)Profanity(عدم فكرة   .حضور

ما نومينوس وم مف حول أوتو ام إلل ص املصدر أن ن ح

ن ب مزج قد ان أشعياء لكن أشعياء، الن ان خال قبل

يؤكد أشعياء ألن ي، العقال خال وم املف مع نومينوس وم مف

سو  هللا أن وصدقھلقرائھ عدلھ ر ُيظ القدير«:ف الرب ولكن

ّ بال قداستھ القدوس الرب بدي و بالعدل، ،xxxvii،xxxviii»يمّجد

ماخر لشالیر تأث ناك أخرى، ناحية القد«ومن » فكرة

املقدس وم مف وتوسيع سط معھ أوتو شابھ و  .xxxixألوتو،

من ري جو جزء نومينوس أن من الرغم ع إنھ أوتو يقول

عقالنية، عناصر مشبع نجي وت الال فإن املقدس، ء ال

العناصر ذه فإن ذلك، ومع خالقية، العناصر خاصة

ا أ من الرغم ع سلباالعقالنية اأثرت أ
ّ
إال القدسية ع

القبو  حيث من ديان يف لتص معياًرا منتوفر جانب"ل

سانية ضارة يتحول"ا ي العقال العنصر وجود فبدون ،

ختفي و نقي، تصوف إ أو- الدين–الدين التطرف مع تماما

العقالنية القد«،إذاxlالغلو عن» فكرة
ً
امال

ً
ا عب س ل

الية اللي سية الروما املدرسة أن ون و ألوتو، ية الدي ة النظر

ا انب ا ع يتمتؤكد لم إذا ذا ول ية، الدي ة للتجر ي سا لالإ

يمكن فإنھ ا ترك ال وكتبھ آثاره خرى اره أف إ الرجوع

يح غ ل ش ية الدي تھ نظر   . xliتفس

ما ر الالعقالنية الدين طبيعة أن ع أوتو يصّر كما

ال ليتھ،ففي ست ل ا ولك للدين، سا والعنصر واقعالعمود

بأن القائلة أوتو عقيدة عرفو ال الشارحينالذين معظم أن يبدو

تتجاوز أال يجب للدين عقالنية و العقالنية ية الدي العناصر

التعصب أو البحتة العقالنية فراط سقطوا قد عتدال،
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والالعقالنيةxliiالدي العقالنية العناصر اعتدال فإن ثم ومن ،

ك تحدد دين الروحيةل تھ مرت أو ودرجتھ الدين ذلك مال

توحيد تح دون و حًقا قرر اوتو أن نجد ذا ومن ة، واملعنو

املثال ار إظ أجل من فياملسيحية والالعقالنية العقالنية العناصر

التصوف ن ب املتوازن عتدال و و الروحية، ياة ل امل ال

يح) Mystical depth(العميق ال و xliiiوالفكر و أن، عتقد

املسيحية القداسة والالعقالنية العقالنية العناصر وحدة

العناصر ذه ل قيقية ا ة ر و ا صدفة،والوحدة ست ل

خاصية تمتلك ا ية"و التجر قبل تلك"ما خالل يتم حيث ،

ثقافية عوامل بواسطة
ً
جيا تدر نومينوس شعور ترشيد املرحلة

  .وأخالقية

ش أوتو أن نجد ةكما النظر انط يم بمفا معرفةالنومينوس ّبھ

من نا نومينوس أن وجد دراستھ خالل ومن أعمق"لإلدراك،

املعر لإلدراك ماقبل" الروح"و"مؤسسة املرحلة ذا و

إ يرجع نومينوس معرفة حقيقة أن إ ش كما ية، التجر

ي« ذا معروف"فطري "مصدر  Hidden substantive (»غ

source(عن مستقلة ية دي س وأحاس يم مفا عنھ ثق تن حيث ،

ن الذ املوجودة سية ا ة   .xlivالتجر

لتلقي ميلعام سانية الروح يوجد أنھ كذلك أوتو شرح

دل ا يكن لم إذا رأيھ و بھ، اف ع و قيقي ا الدين

تدعمھ وال ية الدي ة التجر متجذًرا والدين هللا حول ،النظري

يخصص التا تماما،و اجة ا عن زائدا البحث ذلك ون فسي

كتاب من كب القد«جزء وغ» فكرة التجر للتعب

الشعور)Non doctrinal (التعلي عن الكشف كيفية فيھ ناول ي

مالية، ا ة التجر للنومينوس ي الالعقال حساس و

ديد، ا د والع القديم، د والع وكذاوالعبادة، اللوثري، والفكر

ما ة النظر عن أوال علن أوتو أن ع ال ذا و ي، البدا الدين

حالة ذه ف ذلك، لتأكيد أمثلة يقدم ذلك عد ثم ية التجر قبل

مع عمل الذي الفكر أن يذكر انط مثل فأوتو متعمدة، معرفية

سية ا معرفة)sense-data(البيانات يوفر أن يمكن ال

عن يمكنموضوعية ال التا و املتعالية، يقية امليتاف قائق ا

فلسفية، قة بطر عا و سبحانھ هللا ة تجر حقائق مناقشة

أولئك لذلك فقط، قيقة ا ذه
ً
أوال ف ع ية الدي ة فالتجر

ال أو ية الدي املشاعر ذه مثل ساب اك ستطيعون ال الذين

حقيقة معرفة عملية نخراط شعوريرغبون

الكتاب ذا بقراءة مطالبي سوا ل م أنxlvالنومينوسف ؤكد و ،

ا خلق يحاول ية،بل الدي رة الظا دراسة فقط ست ل متھ م

م ف ستطيع ال النومينوس يجرب لم الذي ص وال قرائھ،

ال أش من ل ش و فالنومينوس ية، الدي ة التجر مع وإدراك

أو للوجود ر يظ الذي ي الذا قوةالو ق طر عن ه تحف يتم

عض إثارة خالل من عليھ التعرف مكن و للطبيعة خارقة

نومن وجود عن الناشئة  ).Numen praesens(العواطف

بأن القول يمكن القد«باختصار، ثالث» فكرة عن ناتج و

راتية الفلسفية،الظا و البعض ا عض مع مركبة ات نظر

وتية عتxlviو ز، فر مثل فأوتو م، يمك شر ال أن فلسفيا قد

م أ كما املطلقة، أو الالعقالنية يقيا امليتاف حقيقة م وف معرفة

عقلية معرفة ست ل كذلك،و املعرفة ع القدرة ذه ون يمل

البيان، أو للشرح قابل غ أوإدراك شعور ا ولك نية، أوذ

مثلة ق طر عن فقط ستطيع حساس ذا والتأمل

مرالبد حول مايقال ل ف لذلك إحساس، إ يتحول أن ية

ر الظوا ة نظر أما ، واق س ول رمزي و فكرة«القد

بل»  القد نظري، أصل ا ل س ل ديان جميع أن ع فتنص

، كب حد إ وموحدة عامة و نومينوس ة تجر متجذرة

سبة بال مختلفة بصورة ا يا و ا توضيح والثقافة،وتم خ للتار

ع عتمد دين ل أن ع وتية الال أوتو ة نظر تنّص ا، ً وأخ

القدر بنفس م سا أنھ املھ،كما وت تطوره نومينوس ة تجر

يمكن ال أنھ للدين،كما ة ر و ا الطبيعة بناء عميق ل ش

ادة ش مباشر غ اتحاد ناك ون ي عندما إال الدين يوجد أن

ا إحساسالفرد هللا وحضور إرادة ور لظ الروح عن ملباشرة

من
ً
خيا تار ومشتق ي وعقال مدّون ن

َّ
ُمق و ف الو نومينوس،أما

ائن ال ونجاة خالص بھ ُيقصد حيث املقدس، والكتاب عة الشر

النومینوس إحساس ق طر عن ون ي ذا و شري  . ال
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