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 خصائص تطور الفكر الغربي

 دمحم سيد رصاص
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ـ، بعد ىزيبة /1095/لقد استيقظت أورواب مع اغبروب الصليبية، اليت أطلق الدعوة إليها البااب )أورابف الثاين( يف عاـ 
 ـ./1071/البيزنطيُت أماـ السلجوقي )ألب أرسالف( يف معركة )منزيكرت( عاـ 

كاف تعبَتاً عن بداية اختالؿ التوازف العاؼبي القائم بُت الشرؽ والغرب، لصاحل ـ قد  /1085/إف سقوط طليطلة عاـ 
 ـ، واليت وضعت سقفاً للفتوحات العربية يف الرب األورويب./732/األخَت؛ ىذا التوازف الذي أقامتو معركة )بواتييو( 

وضع إطار تنظيمي ؽبا  ـ/910/فموجة اغبماس الديٍت األورويب اليت حاولت الكنيسة عرب إصالح )كلوين( عاـ 
/ـ، والفرانسيسكانية 1215)الشيء الذي وجد تعبَته األخَت اؼبتكامل مع أتسيس الرىبنتُت الدومينيكانية /

/ـ( قد تالقت مع عملية تعزيز سلطة الباابوات الذين حاولوا استغالؿ سعي اؼبدف اإليطالية للسيطرة على 1223/
 الشرؽ. ذبارة البحر اؼبتوسط، من أجل احتالؿ

/ـ، وبلغت ذروهتا مع القديس )توما األكويٍت( 1109-1033إف النزعة السكوالئية اليت بدأىا القديس )أنسلم( /
/ـ، قد وضعت أساساً فكرايً متيناً للنهوض األورويب، من خالؿ ؿباولتها إهباد أرضية عبعل العقل يف 1224-1275/

اليت استخدـ فيها العقل األرسطي لوضع حد ألفكار القديس اعبزائري حالة من تصاحل مع الوحي اإلؽبي، ىذه احملاولة 
/ـ، الذي استطاع أبفكاره األفالطونية اغبديثة اؼبمزوجة مع أتثَتات مانوية، أف يبسط 430 – 354)أوغسطُت( /

 نفوذه الفكري على الكنيسة الكاثوليكية طواؿ العصور الوسطى.

ـ عرب قنوات أندلسية، والذي وجد تعبَته الفلسفي األكمل مع )ابن رشد( أتثرت السكوالئية ابلفكر األرسطي القاد
والفلسفة، اؼببنية على تصوره عن  /ـ من خالؿ نظريتو حوؿ الفصل التناغمي بُت ؾبايل الدين1198 – 1126/

ميذه تقسيم العلـو حسب ؾباالت القلب )الدين، األخالؽ(، والعقل )الفلسفة، الطبيعيات،...(، كما أتثرت بتل
/ـ الذي قدـ بنظريتو حوؿ وحدة الوجود إطاراً عقلياً 1204 – 1135اليهودي األندلسي )موسى بن ميموف( /

 أرسطياً للتعامل مع النص التورايت، يتجاوز صوفية )القباال( اليهودية، أو النزعة التلمودية النصّية.

/ـ الذي أدخل إىل الفكر اإلسالمي السٍّت، 1111 -1058واؼبلفت للنظر، ىزيبة ابن رشد الفكرية أماـ الغزايل /
التأثَتات الباطنية الفارسية اؼبمزوجة مع فكر األفالطونية اغبديثة، الشيء الذي يشكل نوعاً من اؼبفارقة عند الغزايل 
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ابتو الذي كافح الباطنية الشيعية أبدوات ابطنية، كما نراىا يف كتابو "فضائح الباطنية" أو يف أثناء استخدامها بكتا
 الصوفية من أجل بناء نظرية غنوصية للنص الديٍت.

/ـ، تؤكد من خالؿ نظرهتا حوؿ 269 – 204إف نظرية الفيض األفالطونية اغبديثة اليت قدمها اؼبصري )أفلوطُت( /
 وحدة الوجود على أولوية الفعل اإلؽبي وسيطرتو كفعالية، على اؼبدى الكوين، من خالؿ فعل فيضي نزويل عرب العقوؿ
العشرة إىل اإلنساف الذي ىو ؾبرد متلق سليب للوحي اإلؽبي اآليت إليو عرب أشكاؿ شىت )الربكة، النعمة، النور( ومن 

خالؿ القضاء على بعده اؼبادي اغبسي كشرط للوصوؿ إىل االرباد مع الروح اإلؽبية اؽبابطة على ذاتو العارفة اليت تكوف 
 فبا يسمح بنشوء حالة من األرستقراطية اؼبعرفية يف اجملتمع. مصطفاة ولببوية من الناحية االجتماعية،

ؽبذا مل يكن صدقة، استيعاب األفالطونية اغبديثة للنزعة الغنوصية اليواننية )اػبالص عن طريق اؼبعرفة(، وتوحدىا مع 
اعبسد والرغبات  /ـ واليت ىي فكر لببوي رىباين يركز على إماتة276 – 214اؼبانوية الفارسية اليت قدمها )ماين( /

 اغبسية، للوصوؿ إىل حالة التوحد مع النور اإلؽبي، كطريق للخالص من ظلمة اؼبادة.

وقد أثر ىذا الفكر كثَتاً، يف نشوء نظاـ الرىبنة اؼبسيحية الذي بدأ يف مصر يف القرف الرابع عشر من قبل القديس 
ميُت، حيث قبد عند الفكر األخَت توحد /ـ، وعلى الفكر الصويف والشيعي اإلسال345 – 290)ابخوميوس( /

 طريقاً للخالص اؼبعريف اإليباين. مفهـو النور مع اإلماـ، الذي تعترب معرفتو كمعلم، واإليباف بو،

كما يالحظ أف أفلوطُت الذي انتقل إىل روما، قد استطاع أف هبعل من مدرستو الفكرية، ذات طابع مسيطر على 
ة، وأف يقضي على أي أتثَت أرسطي فلسفي، فرغم ىزيبة اؼبصريُت بقيادة )أنطوين( و جوانب اغبياة الفكرية الروماني

( عاـ / /ؽ.ـ أماـ )أوكتافياف(، إال أف السيطرة العسكرية والسياسية لروما على الشرؽ، 31)كليوابترا( يف معركة )أكتيـو
واليت امتدت إىل السياسة الرومانية،  قد تناقضت مع سيطرة ىذا األخَت على روما، من خالؿ فرعيو السوري واؼبصري،

 193أيضاً، ولو لفًتات، كما حدث عندما سيطرة أسرة )يوليوس بسيانوس اغبمصي( على اغبكم يف روما بُت عامي /
/ـ اغبكم يف روما، وىو أيضاً من أصل سوري، إال أف 249 – 244/ـ، أو عندما توىل فيليب العريب /235 –

فالطوين اغبديث وسيادتو كاف دائماً يًتافق مع عملية االكبطاط السياسي واغبضاري اؼبالحظ أف ازدىار الفكر األ
للدولة، وىذا شيء نالحظو مع فكر )أوغسطُت( وسيادتو على الكنيسة الرومانية، أو مع الغزايل يف الدولة اإلسالمية، 

 /ـ.1258اد يف عاـ //ـ، كذلك كاف الغزايل مع بغد476فكما كاف أوغسطُت استباقاً لسقوط روما عاـ /

إف الفكر الفيضي ىو تعبَت عن ربوؿ الفعالية الكونية إىل هللا وحصرىا يف األعايل، وعن هتميش دور اإلنساف الكوين 
 والوجودي، وحصر يف إطار سليب، ومن حيث عالقتو الثنائية مع البعد اإلؽبي.

والروحي، يضع اإلنساف يف حالة صراع داخلية، بدالً كما أنو من خالؿ إنشاء تناقض اثبت بُت جانيب اإلنساف اؼبادي 
 من ربويل فعاليتو الذاتية كبو الكوف والطبيعة.
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وىذا ما هبعل اػبالص اإلنساين ؿبصوراً يف إطار فردي لببوي، مقتصراً على خاصة العارفُت اؼبصطفُت ضمن صفوة 
للذات البشرية إىل جسد وروح، يف عالقة صراعية  لببوية ؿبدودة، وليس شامالً للمحيط االجتماعي، فالثنائية اؼبقسمة

ال حل ؽبا إال إبماتة اعبسد، سبتد إىل عملية تقسيم اجملتمع إىل لببة عارفة "انجية" تستطيع االرباد مع الروح والنور 
 ضة.اإلؽبيُت، وأخرى غَت قادرة على ذلك نتيجة لعدـ استطاعتها ذباوز أبعاد اعبسد اإلنساين وملذاتو اغبسية احمل

لذلك كاف طبيعياً أف ينتج الفكر األفالطوين اغبديث، مستويُت للمعرفة الدينية، كما نرى عند الغزايل الذي قسم الدين 
جعل كتاابتو ذات مستويُت متباينُت )كما نرى يف "إحياء علـو الدين"  إىل ظاىر للعواـ وابطن للخواص، الشيء الذي

/ـ وابن رشد وابن تيمية 1064 – 994كوف )ابن حـز األندلسي( /وتباينو عن "اؼبضنوف"( وليس صدفة أف ي
من أكثر الرافضُت لتلك  /ـ )الذي اكتشف عدـ حسية وشكالنية اؼبنطق الصوري األرسطي(،1328 – 1263/

/ـ الذي مزجها مع نظريتو اعبربية 935 – 873النزعة اليت بدأت مع اؼبفكر اإلسالمي )أبو اغبسن األشعري( /
بدأ حرية اإلرادة، الشيء الذي يلفت النظر وجوده أيضاً يف اؼبانوية؛ فالعقل األرسطي قد أاتح اجملاؿ للفردية الرافضة ؼب

االجتماعي، بينما أدت  –اإلنسانية أف ربقق ذاهتا وسبارسها يف مواجهة النص الديٍت أو الفضاء الكوين، أو الطبيعي 
ثل" األفالطونية، واليت أتت الفيضية 

ُ
األفلوطينية كتعبَت هنائي متكامل عنها، إىل جعل الوجود اإلنساين نظرية "اؼب

)الظاىر، العياف، الطبيعة(، كمجرد تعبَت ىامشي عن اعبوىر اؼبتعايل، والذي هبب ذباوزه كظاىر بواسطة الفكر، وليس 
/ؽ.ـ، هبب 347 – 428ابلفعل، لكي وبقق اإلنساف معٌت لوجوده، وىذا طبيعي فالذات اإلنسانية عند أفالطوف /

/ؽ.ـ الذي قبد اىتمامو الشديد 322 – 384أف تتوجو إىل اعبوىر، وليس إىل الطبيعة، خبالؼ أرسطو /
 ابلطبيعيات.

إف ىزيبة ابن رشد يف "هتافت التهافت" أماـ كتاب الغزايل "هتافت الفالسفة" قد كاف تعبَتاً عن أفوؿ اغبضارة الشرقية، 
 اين إىل الغرب.وانتقاؿ مركز الفعل اغبضاري اإلنس

وليس صدفة أف نالحظ ىزيبة العقل أماـ الوحي )اإلؽباـ، اغبدس، الشعور الصويف(، يف حضارة بدأت تتآكل سياسياً، 
وتفقد قدرهتا على اإلبداع العلمي والفكري، فبا أنبأ بدخوؽبا إىل مرحلة طويلة من اعبمود، الشيء الذي تعرضت لو 

/ـ، واليت ىي مرثية كئيبة متشائمة غبضارة وسبثل اآللية التارىبية اؼبؤدية إىل 1406 – 1332"مقدمة" )ابن خلدوف( /
 ذلك اعبمود اغبضاري، ولو أف ىذه اآللية ربوي كثَتاً من اغبتمية اؼبتأثرة جبربية ابن خلدوف األشعرية.
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من أجل ضباية وأتطَت سلطة الكنيسة، إال أهنا سانبت يف إعطاء البعد النظري لقوة الفردية  لقد أتت السكوالئية
 – 1340اؼبتنامية أماـ سلطة اؼبؤسسة، أو أماـ تبلور اللغات القومية، كما حدث للغة اإلنكليزية يف عهد )تشوسر( /
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اربُت النورماف "الفرنسية"، فبا جعل حركة /ـ، حيث ابتعدت إنكلًتا عن لغة الكنيسة "الالتينية" وعن لغة الف1400
/ـ، تًتافق مع ترصبتو 1382 – 1320اؼبعارضة لسلطة روما من قبل الالىويت األكسفوردي )جوف ويكليف( /

 للكتاب اؼبقدس من الالتينية لإلنكليزية.

ية اليت استغرقت /ـ أماـ فرنسا، إال أف اغبرب األىل1453 – 1338فرغم ىزيبة إنكلًتا يف حرب )اؼبائة عاـ( /
/ـ واؼبسماة حرب الوردتُت، قد سانبت يف نشوء اغبكم اؼبلكي اؼبركزي من قبل أسرة )ثيودور( عاـ 1485 – 1455/
ديٍت  –/ـ، فبا كاف تعبَتاً عن نشوء األداة السياسية للذات القومية اؼبتبلورة، واليت ستدخل يف تناقض سياسي 1485/

/ـ إىل إليزابيث األوىل 1547 – 1509ؼبتحالفة معها، ابتداًء من ىنري الثامن /مع روما الكاثوليكية اإلسبانية ا
 /ـ.1603 – 1558/

سياسي مع بريطانيا  –أدى إىل ربل الكراىية الربيطانية من فرنسا إىل إسبانيا اليت دخلت يف تنافس ذباري  وىذا
/ـ، فبا 1588للسيطرة على العامل اعبديد وطرؽ التجارة العاؼبية، والذي انتهى لصاحل بريطانيا يف معركة )األرمادا( عاـ /

جعل بريطانيا تسيطر على البحار حىت منتصف القرف العشرين، ففي القرف الرابع عشر، "كانت ثلث ثروة إنكلًتا يف 
 .1يعود إىل اإلكلَتوس النظامي" أيدي الكنيسة، ومعظمها

كما أف الكارديناؿ )وولزي( اؼبعاصر ؽبنري الثامن، "كاف أداًة للسلطة البابوية، وزادت سلطتو بشكل كبَت على 
الكنيسة اإلنكليزية، كما كاف يعامل النبالء العلمانيُت وأبناء العائالت القريبة من القصر أو ذات الثروة وكأهنم أقذار 

 .2ثروة اؼبلك نفسو" وكانت ثروة الكارديناؿ تعادؿ […]ربت قدميو

ويضيف تريفلياف يف وصف الكارديناؿ: "ىنا يف اغبقيقة يوجد أمَت، عضو يف مراتبية عاؼبية ربكم أورواب، وكاف الرجاؿ 
 .3ينحنوف أمامها لقروف طويلة، إال أهنم لن يفعلوا ذلك اثنية يف إنكلًتا"

/ـ بفصل الكنيسة اإلنكليزية عن روما، وإلغاء األديرة وأمالكها، وجعل الكنيسة 1534إف قرار ىنري الثامن يف عاـ /
، فبا أدى إىل "سبكُت خلفائو من 4اتبعة لسلطة اؼبلك، قد أدى "من خالؿ بيع أراضي األديرة، إىل ملء خزانة اؼبلك"

 – 1603ليزابيث وجيمس األوؿ /، كما أف "الضرورات اؼبالية قد أجربت إ5حكم إنكلًتا على نظاـ اغبكم اؼبطلق"
، وىذا طبعاً قد أدى إىل تنامي 6/ـ، ابلتدريج على بيعها إىل اإلفراد"1649 – 1625/ـ وتشارلز األوؿ /1625

الطبقة الربجوازية اليت استفادت من السيطرة اإلنكليزية على التجارة العاؼبية، وإىل نشوء تناقضها مع السلطة اؼبطلقة، 

                                                           
1
 GM.Trevelyan:"English Social History", Penguin, London,1979,P.63 
2
 Trevelyan: "Ibid",p.109 
3
 "Ibid",p.109 
4
 "Ibid",p.121 
5
 "Ibid",p.121 
6
 "Ibid",p.122 
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 – 1653ونشوء حكم كرومويل / /ـ اليت انتهت بقطع رأس تشارلز األوؿ،1649 – 1642/ الذي سبثل يف ثورة
 /ـ، الذي وضع أساساً متيناً للتطلع الربيطاين إىل ما وراء البحار.1658

الفئات اؼبستفيدة من إجراءات ىنري الثامن "جبانب األرستقراطية، فإف ىناؾ طبقة أخرى قد استفادت  وبدد تريفلياف
من إلغاء األديرة، ىي سكاف اؼبدف الذين ربرروا من سلطة االكلَتوس اػبانقة، واليت قاموا ضدىا بتمردات عنيفة يف 

يمة وإهناء بعض اؼبراكز الشعبية اػباصة ابغبج قد القروف اؼباضية، من جهة أخرى، فإف ربطيم مؤسسات األديرة العظ
خفض من ثروة وأنبية بعض البلدات واؼبناطق الريفية واليت مل تكن مالئمة ألف تكوف مراكز مستقلة للتطور الصناعي 

نسية، ، إضافًة إىل أف مناجم الفحم اغبجري اؼبتمركزة يف دورىاـ ونورشبربالند، قد كانت ابتداًء أمالكاً ك7والتجاري"
 .8ولتصبح من عهد آؿ ستيوارت )جيمس وتشارلز( ملكية خاصة لعائالت ثرية بنت قوهتا على إيرادات تلك اؼبناجم

/ـ جبذورىا اؼبمتدة إىل أثينا وروما الكالسيكيتُت، قد 1321 – 1265إف النزعة اإلنسانية اليت بدأت مع دانيت /
 اـ الكوين.أعطت للفرد بشعوره وأحاسيسو مكانة مركزية يف النظ

/ـ يدخل يف إطار النزعة التضخيمية اؼبكربة عبسد اإلنساف، وقد 1564 – 1475وليس صدفة أف فن مايكل أقبلو /
دخلت ىذه النزعة اإلنسانية اليت تعود إىل جذور وثنية، يف تناقض مستمر مع فكر الكنيسة، خاصة من خالؿ تركيز 

 ي./ـ على سلطة العقل البشر 1536 – 1466إيراظبوس /

/ـ يبثل التكريس لسلطة القيم غَت الدينية يف العملية السياسية، كقيم اؼبصلحة 1527 – 1469إف ميكافيللي /
واؼبنفعة وإشهارىا بوصفها الناظم واؼبوجو الوحيد للسياسي، فرغم وجود تلك القيم يف اؼبمارسات السياسية الدينية، 

ؤدجل السياسي األوؿ ؽبا، خاصًة أف ىدفو سواًء عند اؼبؤسسة الدينية اؼبسيحية أو غَتىا، إال أف ميكافيللي يبقى اؼب
اؼبتمثل يف الوحدة القومية اإليطالية مل يكن يالقي ارتياحاً لدى البااب، الشيء الذي بينتو عملية أخذ اعبنود الطلياف 

ف /ـ، إثر ىزيبة لويس بوانبرت يف معركة سيداف يف نفس الشهر أماـ بروسيا، والذي كا1870للدولة البابوية يف أيلوؿ /
 يف عالقة ربالف مع البااب.

/ـ مؤسس الربوتستانتية ديناً فردايً، يعترب أف الشعور األخالقي الديٍت اؼبوجود يف 1546 – 1483قدـ مارتن لوثر /
 جوانية الفرد كافياً للوصوؿ للخالص دوف اغباجة إىل وساطة البااب واإلكلَتوس.

ص، بدوف اغباجة إىل التقوى اؼبتجسدة يف عمل إيباين، ينسجم من ىنا كاف قولو أبف اإليباف وحده كاٍؼ كشرط للخال
مع ضرورة ربطيم القيود اؼبؤسساتية الدينية، أماـ انطالؽ العمل االقتصادي، إىل درجة قبد أف ىجـو لوثر على الراب 

 انتج عن كونو مقيداً لإلنتاج بشكل أساسي وليس عن شيء آخر.
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قدمت إطاراً مالئماً للنمو الرأظبايل وحاولت ربطيم العوائق اإليبانية الواقفة أمامو نفعية  –فالربوتستانتية ىي نزعة عملية 
حسابية" على حد تعبَت  –بشكل هبعلو ؾبرداً من الوسواس واإلحساس ابلذنب، بل إهنا وضعت أيضاً "نزعة عّدية 

 /ـ، فبا ظبح إبنشاء أخالؽ منسجمة مع الرأظبالية.1920 – 1864ماكس فيرب /

/ أبف النجاح ىو أحد العالمات الدالة على أف اإلنساف ىو أحد 1564 – 1509د أف قوؿ كالفن /وىنا قب
اؼبختارين اؼبقربُت من هللا، يقدـ نوعاً من التفسَت الزدىار النزعات اؼبضادة لروما، يف بلداف شهدت مبواً رأظبالياً كثيفاً  

 .كهولندا، وبريطانيا، خبالؼ البلداف اعبنوبية الالتينية

/ اؼبًتافق مع 1563 – 1545وىنا يلفت النظر أف اإلصالح الكاثوليكي اؼبضاد الذي قرره ؾبمع )ترنت( البابوي /
/، قد قدـ 1556 – 1491/ـ من قبل اإلسباين )أغناطيوس ليوال( /1534أتسيس نظاـ األخوية اليسوعية عاـ /

 الشديد لتحقيق اؽبدؼ، وتكوف نزعة احملافظة على عقلية كاثوليكية جديدة هبتمع فيها التقشف مع التكريس اإليباين
وحدة اؼبؤسسة ومراتبيتها فبزوجة مع االنفتاح على كافة ؾباالت اؼبعرفة ال هبدؼ سبثلها، وإمبا من أجل استخدامها  

 كوسيلة لتعزيز سلطة اؼبؤسسة، ويف بعض األحياف من أجل الدفاع عنها.

بو اليسوعيوف جبانب انعداـ الرضبة اليت ظهرت يف عمليات قمع اغبركات ومل يبنع ىذا من وجود الدىاء الذي اشتهر 
اؼبضادة للكاثوليكية يف جنوب أؼبانيا، وبولندا، وىذا أعطى طابعاً "جهادايً" لكافة النشاطات اليسوعية، دبا فيها 

لقمع الشديد ؼبعارضيو، أيضاً يف ا ضبالهتم التبشَتية، فبا ظبح بوجود القسوة يف سلة اإليباف، الشيء الذي نالحظو
والذي قاـ بو كالفن يف دولة جنيف الربوتستانتية اليت أسسها، أو يف نشاطات اغبركة البيوريتانية اليت قدمت أساساً 

غبكم كرومويل، حيث قاـ البيوريتاف "ابلتدخل يف شؤوف حياة الناس العاديُت، حيث أغلقوا اؼبسارح، وقمعوا الرايضات 
يدة قادمة، أخذت كراىية البيوريتاف مكاهنا إىل جانب العداء لروما يف غرائز وتقاليد الغالبية الشعبية: وألجياؿ عد

 .9العظمة من الطبقات العليا، سباماً كما ىو حاؿ الناس العاديُت"

ويعزو تريفلياف ذلك إىل نزعة اإلحساس ابلذنب اليت يعتربىا ذات طابع مبوذجي ويف سبثيل الشخصية البيوراتنية: 
إلنساف اؼبسكُت الذي يبحث عن اػبالص وعيناه مغرورقتاف ابلدموع، وىو ال يبلك أي موجو أثناء إمساكو لإلقبيل "ا

ذلك الرجل كاف يبلك طاقات ضخمة كامنة، سواء للخلق أو للتدمَت، وبتلك القوة، حقق أوليفر   […]بُت يديو 
 .10كرومويل إقبازاتو، وىو نفسو أيضاً كاف صاحب خربات فباثلة"

ويثَت االنتباه اذباه البيوراتف إىل حزب )الويغ "األحرار"( الليربايل، وعداؤىم غبزب )التوري( "احملافظُت"، يف عهد إعادة 
/ـ، ووقوفهم إىل جانب حركة التجديد الربجوازية اليت انتصرت يف ثورة عاـ 1688 – 1660التأسيس للملكية /

 /، واضعة أسس اؼبلكية الدستورية.1688/
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 ىذه اغبركات الدينية "اليسوعية والبيوراتنية"، التبسيط الفكري يف البنية العقائدية، وانعداـ اؼبشكالت اليت تثَتىا قبد يف
، غَت القادرة سوى على استقطاب النخب اؼبنعزلة، فبا يفقدىا القدرة على إحداث التأثَت البٌت األيديولوجية اؼبعقد
 السياسي واالجتماعي.

نضباط اجملتمع مع اؽبرمية التنظيمية وخاصة لدى اليسوعيُت يستطيع توظيف اغبمية يف فعالية منتجة وىنا يالحظ أف اال
ابذباه ربقيق اؽبدؼ، الشيء الذي نراه عند الفريسيُت اليهود أكثر من الصدوقيُت، أو عند اليعاقبة يف الثورة الفرنسية 

ية أتسيس الدولة غالباً ما يتوالىا أشخاص عمليوف، غَت أكثر فبا قبده عند اعبَتونديُت، ومن اؼبلفت للنظر أف عمل
 مثقلُت ابألعباء النظرية واؼبشكالت الفكرية اؼبعقدة، وقبد ذلك عند قادة مثل عمر بن اػبطاب وانبوليوف بوانبرت.

ألحرى غَت بينما ذبد قادة الثورات غَت مؤىلُت على األغلب من أجل اؼبهاـ العملية اليت تتطلبها قيادة الدولة، أو اب
 قادرين على االنتقاؿ من منطق الثورة إىل منطق الدولة، فبا هبعلهم ضحية ؼبقولة الثورة اليت أتكل أبناءىا.

- 3 –  

/ـ اإلطار الفلسفي لكل ىذا التطور األورويب الذي استغرؽ طبسة قروف، فقد 1650 – 1596وضع ديكارت /
َموَضع كل الظاىرات ابعتبارىا خاضعة كموضوعات للفعالية اإلنسانية، جاعالً الذات البشرية يف مركز الفعل الكوين 

 الذي يتجو كبو األشياء يف ـبتلف أجزاء الطبيعة، أو يف ما ورائها.

 يف مركز مغاير للذي كاف يشغلو يف العصور الوسطى، حيث ربوؿ إىل ؾبرد موضوع للذات البشرية وىذا ما وضع هللا
العارفة اليت زبضعو، قَػْبلياً ؼبقولة الشك، وال تعترب وجوده بديهياً، خبالؼ العقل البشري الذي أصبح ىو اغبقيقة الوحيدة 

 الثابتة من الناحية اؼبعرفية.

اإلنساف( اليت سادت العصور القديبة، قد أصبحت  –لوجود هللا، إال أف العالقة )هللا لذلك ورغم إثبات ديكارت 
هللا(، فبا كاف تعبَتاً طبيعياً عن تنامي الفردية اإلنسانية أماـ سلطة الكنيسة، وعن تسارع سيطرهتا على  –)اإلنساف 

 الظاىرات الطبيعية.

د ثّبت سلطة الفرد على اؼبؤسسة، من خالؿ جعلو اغبقيقة الوحيدة فالكوجيتو الديكاريت "أان أفكر، إذاً أان موجود" ق
السياسية، فبا كاف تعبَتاً عن تنامي اغباجة إىل ربرير النشاط  –اليت زبضع ؽبا كل الظواىر الطبيعية واالجتماعية 

 غبر.االقتصادي الفردي من كل األطواؽ اؼبكبلة لو، وعن ضرورة تكريس بٌت مؤسساتية مالئمة النطالقو ا

ومن ىنا قبد عملية ترافق نشوء اغباجة غبرية الفكر يف البحث الطبيعي والفلسفي، مع تسارع عملية الًتاكم الرأظبايل، 
 الذي وصل إىل حدود كبَتة مع اكتشاؼ الطرؽ اعبديدة للتجارة العاؼبية، أو مع ذىب وفضة العامل اعبديد.
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امل اؼبعريف مع الظاىرات أو مع اؼبيتافيزيقيا، فبا يؤدي إىل نشاء ويلفت النظر تثبيت قيمة الشك، كحقيقة قبلية للتع
 فضاء حر تتحرؾ فيو الذات العارفة، وإىل جعل الطبيعة والكوف ميدانُت امتداديُت تسودنبا تلك الذات.

 1642وتن /إال أف ىذا ال يعٍت أف التطابق كاف تلقائياً يف االستنتاجات بُت الدراسات العلمية والفلسفية، "فاسحق ني
/ واألعضاء األوائل يف اجملمع اؼبلكي، كانوا رجاالً متدينُت يبقتوف عقائد الشك اليت قدمها توماس ىوبز 1727 –
/، إال أف نيوتن قد كّيف عقوؿ مواطنيو مع فكرة وجود قانوف للكوف، ومع الطرؽ العلمية للبحث 1679 – 1588/

 القادرة على الوصوؿ إىل اغبقيقة.

اؼبسّلم بو آنذاؾ أف ىذه الطرؽ لن تؤدي أبداً إىل أي تناقض استنتاجي مع التاريخ اؼبعروض يف الكتاب وقد كاف من 
اؼبقدس أو مع اؼبعجزات الدينية: وقد عاش نيوتن ومات على ذلك االعتقاد رغم أف قانونو للجاذبية وحساب التفاضل 

 ت بصلة إىل الالىوت.والتكامل الذي وضعو قد قدما مناىج للوصوؿ إىل اغبقيقة ال سب

 .11فانتشار البحث العلمي قد أثّر على طبيعة االعتقاد الديٍت، برغم من أنو مل يغَت بعد من مضموف ىذا االعتقاد"

وقد ساعد نيوتن على إهباد روابط فيزايئية تفسر حركة الطبيعة من خالؿ ميكانيكا توحد بُت الكوف العلوي والظاىرات 
/ لفكرة أرسطو عن أف السموات واألرض ـبتلفُت من حيث 1642 – 1564األرضية، مستنداً إىل ربطيم غاليلو /

اىم يف التقويض العلمي لكثَت من األفكار اؼبيتافيزيقية يف الطبيعة، واليت تبنتها الكنيسة يف العصور الوسطى، فبا س
 تفسَت ظواىر الطبيعة.

التفكَت اغبسي والتجرييب، فتحطيم التفكَت اؼباورائي يف تفسَت  إضافة إىل نقض أي تفكَت قَبلي يف الفلسفة، وإىل سيادة
يت سلطة العقل على الظواىر اػباضعة الكوف، من حيث كونو تثبيتاً لوجود كائن مفارؽ للطبيعة، وقد أدى إىل تثب

جرِّبة، وىذا كل كاف نتيجة حتمية وطبيعية للتطورات االقتصادية اعبذرية اليت حدثت يف اجملتمعات األوروبية، 
ُ
غبواسو اؼب

 /1727 – 1714/، ويف عهد اؼبلك جورج األوؿ /1714 – 1702وذلك طبيعي، ففي عهد اؼبلكة آف /
القديبة غبياة الفالحُت واغبرفيُت مستمرة، ولكن ربت شروط أفضل حيث أوجدت مشاريع الطريقة الربيطانيُت كانت 

التاجر ورجل الطبقة الوسطى، أسواقاً جديدة ؼبنتوجات الفالحُت واغبرفيُت، وفعلت فعلها الكبَت يف زبفيف بؤسهما 
 البسيطة.الذي يعود إىل العصور الوسطى، ولكن بدوف أف يؤدي ذلك بعد إىل تدمَت أخالقهما 

فالنقود اليت اكتسبت ابلتجارة وضعت شيئاً فشيئاً كاستثمارات يف األرض من قبل مالكي األراضي اؼبتزايدي الثراء 
 الذين كسبوا أو وسعوا ثروهتم عن طريق االستثمار التجاري.

دمي، قد أعطى إنكلًتا إف ىذا التداخل لنشاطات اؼبدينة والريف، والذي مل يساىم بعد يف تدمَت النظاـ االجتماعي الق
 يف عهد اؼبلكة آف انسجاماً وقوة عميقتُت، موجودين ربت قشرة العداء العنيف والذاىل بُت الطوائف والشيع الدينية.
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فبينما قسم الدين األمة، ووحدهتا التجارة اليت كسبت يف معركة األنبية النسبية، فبا أوجد لإلقبيل اآلف منافساً يف دفًت 
د أف البيوريتاين، الذي كاف قبل ستُت عاماً موالياً لكرومويل والسيف يف يده، قد أصبح فبثالً يف التاجر، حيث قب

 / الذي كتب رواية "روبنسوف كروزو".1731 – 1660شخصية الصحفي التاجر دانياؿ ديغو /

عن التطَّت /ـ( أيضاً قد توقفوا 1691 – 1624الكويكرز اؼبتعصبُت )الذين أسس فرقتهم جورج فوكس / كما أف
إف ذلك اغبماس  […]العلٍت من أبنية الكنائس ذات األبراج العالية، متجهُت إىل التعامل االقتصادي، ومتبنُت اؽبدوء 

الغاضب لرجاؿ الكنيسة قد أصبح يغلي بعد اآلف عرب االعتبارات الوطنية واالقتصادية، واليت كانت تعمل بقوة يف 
 اريل(، والذي كاف خادمهم السري ىو )ديغو( نفسو.عقوؿ احملافظُت اؼبعتدلُت بقيادة )ى

فقد أصبحت إنكلًتا اآلف جزيرة ذات قيادة جيدة وؿبظوظة، وقوية يف وحدهتا أايـ اغبرب، ويف ثروهتا ونشاطها الرامي 
/، والذي كاف سيداً ال ينازع للنبالء والفالحُت 1715 – 1643إىل إركاع اؼبلك الفرنسي القوي لويس الرابع عشر /

البائسُت الفرنسيُت، بعد ربرره من منشقيو الكنسيُت "الربوتستانت"، وبضربة واحدة من خالؿ إبطالو مرسـو اننت 
 –ليسامح اؽبوغنوت اؼبؤلفُت من النبالء الربوتستانت والتجار، إثر اغبرب األىلية الكاثوليكية  1598"صدر عاـ 

/ ابدائً عهداً جديداً من 1685/ وليأيت لويس ويلغيو عاـ /1562الربوتستانتية اليت عمت فرنسا، ابتداًء من عاـ /
فاكتورات والصناعيُت االضطهاد ضد الربوتستانتية، فبا جعل آالؼ اؽبوغنوت، وخاصة من ذبار اغبرير وحرفيي اؼباني

 – 1756صار إنكلًتا على فرنسا يف حرب السنوات السبع /، حيث تتوج ذلك الصراع ابنت12يتجهوف إىل إنكلًتا"
 / فبا أفقد فرنسا فبتلكاهتا الكندية واؽبندية.1763

/، رغم أف حروب انبليوف مل تستطع تقويض النفوذ الربيطاين 1789وكاف ذلك مقدمة الهنيار حكم آؿ بوربوف عاـ /
 العاؼبي بدورىا.

كلًتا العاؼبية، اليت أتت ؿبصلة ؼبوارد اؼبستعمرات والثورة الصناعية اليت بدأت عرّب ذلك االنتصار الربيطاين عن زعامة إن
/ فبا ساىم يف تطّور الزراعة وزايدة اؼبنتوج، كما مت زبصيص مساحات 1701إبنكلًتا، مع اخًتاع البّذارة الزراعية /

قاعدة ؼبصانع الغزؿ اليت تطورت واسعة لًتبية اؼبواشي يف األراضي العامة اليت سّيجها ماّلؾ أفراد، حيث شكلت 
 /.1764/ ودوالب الغزؿ /1733ابخًتاع الوشائع الطيارة عاـ /

/ قد ساعدت على زايدة انتاج مناجم الفحم، حيث قدمت وقوداً للمحركات 1712كما أف اؼبضخة البخارية /
 خيص التكلفة./، مضافاً إليو فحم الكوؾ الر 1769البخارية الفّعالة اليت اخًتعها جيمس وات عاـ /

 كما استعمل اغبديد الصلب يف صنع اآلالت ابتداًء من ثالثينات القرف الثامن عشر.
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/ بنظريتو حوؿ االنطباعات اغبسية كأساس لنشوء اإلدراؾ العقلي اؼبعريف رؤية 1704 – 1632قدـ جوف لوؾ /
لعارفة على اؼبواضيع احملسوسة، من خالؿ فلسفية كرست ثنائية الذات واؼبوضوع أثناء فصل اؼبعرفة الذي سبارسو الذات ا

عالقة تبادلية تبدأ ابالنطباع اآليت من احملسوسات إىل العقل، لَتتد منو عليها بفعل إدراكي عقلي يشكل موجهاً 
 للفعالية اإلنسانية اليت تتعامل مع الظواىر اؼبختلفة سواًء يف الطبيعة أو اجملتمع.

يف اؽبوية بُت العقل واؼبطلق، اليت تشّكل أساس إمكانية اؼبعرفة اؼبيتافيزيقية من قبل  وقد أدى ذلك إىل إهناء حالة التماثل
العقل اإلنساين للمواضيع اؼباوراء طبيعية دبا فيها هللا، وإىل جعل العقل اإلنساين ذا طابع طبيعي، وإىل إهناء حالة 

اليت كانت مقسمة اجتماعياً بُت الطبقة العليا اليت  بُت الفعلُت العقلي واغبسي اليت سادت ابتداًء من اليوانفاالنفصاؿ 
ربيا حياة الفراغ وطبقة الصناع اليدويُت، حيث اعتربت األوىل أف اشتغاؽبا ابلعقل اػبالص الذي ال تشوبو أي شائبة 

عن حسية أو حاجة إىل أي شيء خارج ذاتو، ىو الذي يقرهبا من الكماؿ الذي ال يبكن الوصوؿ إليو إال ابالبتعاد 
احملسوسات، من حيث أف العقل قادر على االكتفاء بذاتو بشكل ؿبض، وىذا أدى إىل نشوء حالة تناقض بُت 

 احملسوسات واؼبعقوالت، أو بُت الفعل والنظر، وإىل التكريس الفلسفي ؽبا اعتباراً من اليوانف.

كما أدت نظرية لوؾ إىل نقض مفهـو فطرية اؼبعرفة، وإىل جعلها ذات طابع قبلي واكتسايب، وإىل اعتبار العقل كفراغ 
 يتم ملؤه من خالؿ اإلنطباعات اغبسية عرب عملية التفاعل مع اؼبوضوع، وبواسطة اؼبدركات العقلية.

الفلسفة التأملية مكانة العلـو الطبيعية على حساب  وىذا فبا كرس أسبقية التجربة على النظر والفكر، وعرب عن تزايد
 اليت بدأت تنحصر يف ؾباالت ضيقة كاألخالؽ.

ولكن نظرية لوؾ التجريبية من خالؿ تكريسها ألولية التجربة مل تقم ثنائية أخرى مقلوبة عن ثنائية اليوانف التقسيمية 
ح ؾباالً للفلسفة لكي تتفاعل من تطورات العلـو الطبيعية جملايل الفكر واغبس بل أقامت عالقة ترابطية بينهما، فبا أات

 والرايضية.

اؼبوضوع(، الشيء الذي بدأ مع كوجيتو ديكارت، إال أف الًتابطية اليت أقامها عرب  –فرغم تكريس لوؾ لثنائية )الذات 
عل اؼبعرفة ذات طابع نظريتو عن االنطباعات قد أقامت عالقة جدلية غَت انفصامية بُت حدي اؼبعرفة، وأدت إىل ج

حسي أساساً، وىذا ما جعل اؼبيتافيزيقيا يف حالة تقّوض من حيث اؼبكانة اليت كانت ربتلها يف العملية الفلسفية، وإىل 
ُثل" األفالطونية: لذلك كاف من الطبيعي أف ال ترى نظرية وحدة 

ُ
ربطيم نظرايت وحدة الوجود اليت بدأت مع نظرية "اؼب

 / سوى مكانة ضئيلة ومنعزلة يف إطار الفكر الغريب.1677 – 1632اليهودي اؽبولندي سبينوزا /الوجود اليت قدمها 

حيث إف وضع التجربة والطبيعة يف مقابل التأمل اؼبيتافيزيقي يف ما وراء احملسوس، قد أنشأ حالة انفصامية فلسفية ال 
 فك ارتباط بينهما.تقبل الًتكيب اعبمعي بُت هللا والطبيعة، فبا أدى إىل انشاء حالة 
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اؼبوضوع(،  –/ الرافضة لثنائية )الذات 1753 – 1685كما أنو ليس من اؼبصادفة أف ذبد نظرية األسقف بَتكلي /
 أفقاً مسدوداً. –من حيث اعتبارىا أف اؼبوضوع غَت موجود إال لكوننا ندركو وأنو ال يبلك وجوداً مستقالً 

وحدة عضوية بُت ما ىو  وب لنظرايت وحدة الوجود القديبة، واليت كانت تقيمفنظرية بَتكلي ىي نوع من االستمرار اؼبقل
طبيعي وما ىو وراء طبيعي، حيث كانت تضع هللا يف عالقة تداخل مستمر مع الطبيعة واإلنساف، ليأيت بَتكلي ويقيم 

 ىذا التداخل بُت اإلنساف واألشياء، مربوطاً مع تثبيتو لوجود هللا.

قض التجريبية الفلسفي لفكرة اؼبطلق مع تنظَت لوؾ السياسي لفكرة الليربالية ودعوتو إىل التسامح يالحظ ترافق عملية ن
/ اليت أقامت مبوذجاً جديداً من "اجملتمع اؼبدين" مًتافقاً مع 1688الديٍت، حيث ترافقت تنظَتاتو السياسية مع ثورة /

 نظاـ اغبكم اؼبلكي الدستوري.

/ الذي دفع ابستنتاجات 1776 – 1711إىل النزعة الشكّية اليت نراىا عند دافيد ىيـو /ولكن ذبريبية لوؾ مل تؤد بو 
 التجريبية الفلسفية إىل حدودىا القصوى.

اعترب ىيـو أنو ما داـ العقل مقيداً ضمن اغبس فال يبكن ابلتايل اثبات فكرة اؼبطلق الذي هبب أف ال يكوف بعد اآلف 
تتجو إىل اؼبوضوعات اؼبلموسة، وىذا أدى بو إىل رفض كل ميتافيزيقيا، معترباً إايىا  موضوعاً للفلسفة، واليت عليها أف

 غَت قابلة لإلثبات، ىي وكل اعتقاد ديٍت يف اؼباورائيات والغيبيات اؼبتجاوزة للطبيعة.

نشوء الكوف من  من ىنا أتى نقده ألدلة أرسطو حوؿ وجود هللا، معترباً أف مبدأ العّلة الذي فسر من خاللو أرسطو مبدأ
قبل احملرؾ األوؿ، مبٍت على قاعدة مشاىدة االطراد يف األشياء الذي يتحوؿ عرب التكرار إىل عادة ال يبكن أف تصل إىل 

، حيث بُّت أف تكرار التعالق بُت األشياء، والظاىر أماـ أعيننا، ىو الذي يدفعنا إىل  مستوى السببية اليت نفاىا ىيـو
ف األشياء والكوف خاضعة لقانوف اؼبؤثر والتأثَت، بدوف أف يكوف ذلك ىو الواقع العملي الذي اإليباف بضرورة أف تكو 

هبري يف اغبقيقة، وإمبا ىو ؾبرد تعبَت عن حاجتنا إىل تركيبات عقلية نضعها لتفسَت الظواىر وأصوؽبا، الشيء الذي 
 يفسر عملية نشوء اؼبيتافيزيقيا والدين واغباجات اليت ولدهتا.

دى ىذا هبيـو إىل نزعة شكية الأدرية ترفض النزعات الشمولية الًتكيبية يف الفلسفة، اليت رباوؿ تفسَت الكوف عرب وقد أ
قانوف )أو كائن( منظم للحركة الكونية، وموحد ؽبا ربت إطار نواظم ؿبددة ؽبا، ؽبذا نراه يرفض كل ما وراء اؼبلموس 

عتو التجزيئية اليت وجدت سنداً ؽبا يف العلـو اغبديثة اليت قامت على نزعة ـ إمكانية معرفتو، انطالقاً من نز ؿبدداً عد
ؼبصادرات ومسلمات ال ربدد أسباهبا فبا هبعل العلم اغبديث مقتصراً على معاعبة الظواىر وصفية تعدادية وفقاً 

 الطبيعية.
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 النسبوي –التجزيئي  عن بداية سيادة الفكرر الغريب، و كانت التجريبية تعبَتاً عن غبظة التشظي للنزعة الًتكيبية يف الفك
الذي يرفض البحث يف أبعاد وُكنو الظواىر الشيء الذي يلفت النظر ترافقو عند التجريبيُت مع رفض أي اذباه اترىبي 

 مكتفُت ابلنزعة الوصفية.

الوقت الذي عربت فيو  وردبا كاف ىذا انذباً عن عجز الفكر الًتكييب أبصولو األرسطية عن مواكبة العلـو اغبديثة يف
، ولو من خالؿ التبعية الفلسفية ؽبا، ال العكس، وقد عربت التجريبية هبذا عن  النزعة التجزيئية عن مواكبتها للعلـو
وصوؿ الفكر اإلنساين إىل منعطف مفصلي جديد من نوعو ذبسد يف ىذا االهنيار األوؿ للفكر الًتكييب، فبا شّكل 

فكر القدمي الذي كاف متجاوزاً دائماً أببعاده لنطاؽ الطبيعة ويقيم ؽبا صالت "ما" مع حالة قطع حاظبة مع عوامل ال
اؼباوراء، الشي الذي نالحظو ابتداًء من الفكر الشرقي القدمي مروراً ابليوانف، وبشكل يبكننا اعتبار التجريبية ربطيماً 

إىل ؿبطة حاظبة، شبيهة دبا مثلتو غبظة  للتأثَتات اإلغريقية يف الفكر األورويب اغبديث، الذي وصل مع ىيـو
 السكوالئية.

- 4 – 

/ أف التجربة تبدأ من صوريت اغبدس اغبسي، اؼبتمثلتُت يف الزماف واؼبكاف، 1804 – 1724اعترب عمانوئيل كانط /
الوحدة اعبوىرية( وُمُثْل العقل، تشكل الشروط القبلية إلمكانية  –التأثَت اؼبتبادؿ  –واللتُت مع مقوالت الفهم )العّلة 

حصوؿ التجربة، وؾبموع ىذه األطر الَقْبلية تكوف أساساً لعمليات وملكات ذىنية، كالتخيل والفهم، موجودة يف بنية 
وحيد اؼبدركات اغبسية يف كل ، والذي يقـو بتالذىن البشري اليت يدعوىا كانط بػػػػػػػػػػػ)اإلدراؾ الواعي الًتانسندنتايل(

 َنسقي واحد: فهنا الًتانسندنتايل ليس ىو اؼبتعايل ابلنسبة للتجربة، بل القبلي عنها، واألساس الذي تقـو عليو.

فتفاعل الذات مع اغبس يؤدي إىل حصوؿ اؼبوضوعات اليت ىي ؿبصورة ضمن نطاؽ احملسوسات بشكل ؿبض وؿبدد، 
سية كبوىا إىل تكّوف الفهم واؼبفهومات، حيث يقـو الذىن ىنا بعملية توحيد العمليات واليت يؤدي توجو اإلدراكات اغب

اغبسية يف ذبربة نسقية، من خالؿ استعماؿ اؼبقوالت اليت تنظم التجربة يف أطر وصور عقلية، حيث تكوف ىذه 
كن القوؿ أهنا حالة ابطنية اؼبقوالت جزء من بنية الذات العارفة، وىي غَت مرتبطة أبي حالة حسية أو جسمية، بل يب

 يف الذات سباماً وموجودة قَػْبلياً هبا.

من ىنا يكوف تصور الذات العارفة للموضوع قائماً على أساس صورهتا وبناىا الذاتية، فتقـو بتشكيل اؼبوضوع على 
ؾ سوى اؼبوضوعات نفس صورهتا الذاتية، حيث تقـو إبلباسها على اؼبوضوع، ؽبذا ال يبكن ؽبذه الذات أف تقـو إبدرا

اغبسية اليت تكوف يف وضع كثرة يقـو الفهم بوضع وحدة مركبة ؽبا يف إطار يضعو الذىن ؽبا، حيث ال يعترب كانط أف 
ىذه الوحدة اؼبوضوعية موجودة يف حالة استقالؿ عن وجود ذاهتا العارفة اليت ىي خالقة ىذا الًتكيب اؼبتصّور لألشياء 

 ي أساس عملية الفهم.من خالؿ ملكة التمثل اليت ى
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الذاتية"، معترباً الذات واؼبوضوع يف حالة وحدة ال  –وىذا أمر هبعل كانط يقًتب كثَتاً من نظرية بَتكلي "اؼبثالية 
انفصاـ فيها، مكونة من طبيعتهما اغبسية احملضة، حيث يتجو الذىن إىل إنشاء نسق متصل ضروري يقـو ابلتوحيد 

ية، فيضع روابط لألشياء، بشكل واٍع أو غَت واٍع، من خالؿ فعل الًتكيب الذىٍت، وىذا الذىٍت الًتكييب للكثرة اغبس
 يعٍت أف الوحدة اؼبركبة والعالئقية للكثرة ليست موجودة فيها، بل من صنعنا كبن.

، من ىنا يرفض كانط إمكانية كل معرفة ؼبا وراء احملسوسات، الشيء الذي يدفعو إىل نقض أي أساس للميتافيزيقيا
 معترباً أهنا تتًتكب على صورة البٌت الذىنية للذات العارفة، ومن خالؽبا، وبشكل ؿبدد هبا سباماً.

/، أف يقـو بتفكيك معريف لكافة األدلة اؼبستخدمة من أجل 1781وىذا ما ظبح لو يف كتاب "نقد العقل احملض" /
 حقيقي ؽبذا اؼبوضوع، فهو يعترب أف اؼبيتافيزيقيا قد إثبات وجود هللا، انفياً صالحيتها وجدواىا يف إنتاج أي فعل معريف

تكونت كنتيجة للطبيعة القادرة على الًتكيب واؼبوجودة يف الذىنية البشرية، فبا هبعلها قادرة على تصور وبناء حاالت ما 
قع: فهي يبكن أف ، بدوف أف يعٍت ىذا أهنا موجودة فعاًل، يف الوا]على مثاؿ أو ابلتضاد مع بناىا اغبسية[وراء حسية 

 تبٍت اؼبيتافيزيقيا، بدوف أف تستطيع إثباهتا.

واؼبلفت للنظر، أف توحيد كانط للوجود اغبسي يف "وحدة وجود" شاملة لبعديو اؼبتمثلُت يف الذات واؼبوضوع ضمن 
داد، وىذا إطار مركب عضوي يعرب عنو فعل )اإلدراؾ الوعي الًتانسندنتايل(، قد جعلو يرفض نظرية ديكارت يف االمت

شيء ال يشمل فقط امتدادات الذات اؼبعرفية إىل اؼباوراء، بل يضع أيضاً موضع الشك استقاللية وجود اؼبوضوع اغبسي 
عن وجود الذات العارفة، حيث نلمس ضمنياً يف نظرية كانط استحالة نشوء أي خارجية للموضوع عن الذات، حيث 

 يعتربنبا يف حالة تالـز نسقي اثبت وواحد.

د أدى رفض الوجود اؼبوضوعي اؼبستقل عن الذات ىذا بكانط إىل رفض كل نزعة اترىبية، وىذا أمر طبيعي، فالتاريخ وق
ىو ميداف تفاعل الذات مع اؼبوضوع، سواء كاف طبيعياً أو ماورائياً أو اجتماعياً، كما أنو ىو اإلطار الذي تتحقق فيو 

تركيب يبكن أف يعرب عنو ابؼبطلق أو هللا، أو أي ىدفية اترىبية يكوف  الذات العارفة، مع رفض إمكانية الوصوؿ إىل أي
 ىدفها إنشاء وحدة تتجاوز ثنائية الوجود اؼبتمثلة يف تناقض اؼبادة والفكر.

صحيح أف كانط قد أنشأ وحدة ؽبما يف إطار شبيو ببَتكلي إال إنو قد حطم كل تركيبة معرفية أو ىدفية، وساىم يف 
في للنزعة الوضعية اليت ترفض أي تصور تركييب للوجود، مقتصرة على التصوير الوصفي لألجزاء، وضع األساس الفلس

من منطلق أهنا تعبَت عن حاالت منعزلة ال رابط بينها، وأف الوجود ال يقـو على أي رابط موحد ألجزائو، الشيء الذي 
لشيء ورفض أي تعمق يف كنهو، وإمبا إىل يدفع ابلوضعية إىل نزعة ذبزيئية ال تقتصر فقط على الوصف الظاىري ل

 اعتباره شيئاً جامداً قائماً يف ذاتو، األمر الذي نفى اغباجة إىل دراسة حركتو اليت ميداهنا ىو التاريخ.
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بُت الظاىرة واعبوىر مل يدفعو فقط إىل رفض إمكانية كل دراسة عبوىر الشيء أو الظاىرة،  فالتناقض الذي أقامو كانط
وابلتايل إىل أتكيد الوصف اؼبعريف ضد التأمل اؼبيتافيزيقي، وإمبا أيضاً إىل وضع نظرية اؼبعرفة كميداف للعلم الفلسفي، يف 

 حالة تناقض مع البحث التارىبي.

مكانية كل معرفة ميتافيزيقية، مل يؤد بكانط فقط إىل نفي كل ىدفية ماورائية، وإمبا فتحطيم اؼبطلق من خالؿ نقض إ
أيضاً إىل رفض كل تركيبة وجودية يبكن أف تتحقق من خالؿ الفعل التارىبي اإلنساين وإىل نفي أي نزعة ىدفية أو 

غاية للوجود اإلنساين، سواء  غائية، وىذا ما أدى ابلكانطية إىل وضع النقيض الفلسفي لكل نزعة هتدؼ إىل وضع 
 كانت ذات طابع ديٍت أو مضاد للدين.

لذلك مل يكن التحطيم الكانطي للميتافيزيقيا نقضاً لنزعة تركيبية ماورائية لصاحل نزعة تركيبية حسية وجودية، وإمبا من 
للوجود، يرفض ربديد أي غاية لو، وال يعترب اغبركة أداة للوصوؿ إليها من خالؿ  أجل تثبيت تصور ذبزيئي نسبوي

التاريخ، وإمبا يعترب أف الذات الفردية العارفة ىي اليت تعطي، أثناء فعل اؼبعرفة الذايت، الوحدة واؼبعٌت للموضوع يف غبظة 
 تفاعلها معو، وبدوهنا ال يكوف اؼبوضوع شيئاً.

ه الذوات الفردية ؿبكومة ابلتنوع، وما دامت األشياء ال سبلك وحدة خارجية دبعزؿ عن ىذه وابلتايل فما دامت ىذ
الذوات اليت ىي بدورىا غَت موحدة أيضاً، لذلك فالوجود اإلنساين ؿبكـو ابلكثرة اؼبتناقضة واؼبتنوعة، وال يبلك أي 

 ىدؼ أو وحدة مركبة ألجزائو الفردية أو الشيئية.

ء النزعة الالأدرية اليت ترفض إثبات أو نفي أي شيء، انفية أي غاية أو ىدؼ شخصي أو عاـ، وقد أدى ذلك إىل نشو 
ومعتربة الوجود الشيء سوى التجربة من قبل الذات، الشيء الذي وجد تعبَته األكمل مع فلسفة اغبياة، أواخر القرف 

ىا األكمل مع ىتلر، كما بُّت ذلك دت تعبَت العقالنية األؼبانية اليت وجر، واليت مهدت الزدىار النزعة الالتاسع عش
 جبالء جورج لوكاتش يف كتابو "ربطيم العقل".

/ ؽ.ـ يف بداية خريف اغبضارة 287 – 372وىذا ما يذكران ابلنزعة الكلبية اليواننية اليت بدأت مع ديوجُت /
، وأف الوصوؿ إىل السعادة ال اإلغريقية، واليت من خالؿ رفضها ألي ىدفية اجتماعية قد ركزت على اػبالص الفردي

يبكن أف يكوف سوى فردايً، الشيء الذي وجد تعبَته األكمل مع األبيقوري اليت حاربت االلبراط يف اغبياة السياسية 
واالجتماعية، حيث اشًتكت مع الكلبية يف رفض أي عرؼ اجتماعي مهما كاف، ومقدمًة فلسفًة للحياة متمثلة يف 

 مبدأ اللذة الفردية.

/ؽ.ـ والرافضة للكلبية من خالؿ تركيزىا على الفضيلة 263 – 335فت النظر ىنا أف الرواقية اليت قدمها زينوف /ويل
 والزىد كطريق للخالص، قد اشًتكت معها يف رفض أي حل خالصي اجتماعي، ومركزة يف اغبل الفردي أيضاً.
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قل احملض" قد قاـ بتربير مشروعية الدين الفردي وفبا لو داللة أف كانط الذي حطم أسس الدين الفلسفية يف "نقد الع
اؼببٍت على الشعور األخالقي الشخصي ذباه فكرة "الواجب" "ما" وبس هبا أو يشعر بضرورهتا بدوف أف يستطيع أو 

 يدعي إثبات وجودىا، فبا وبوؿ تلك العملية إىل ؾبرد حالة شعورية ذاتية يشعر هبا اإلنساف يف جوانيتو الفردية اػبالصة
 بدوف أي تداخل مع أي حالة دينية صبعية.

/، يعترب كتابو الثاين ىذا استمراراً نسقياً للكتاب 1788حيث قبد أف كانط الذي قدـ ذلك يف "نقد العقل العملي" /
 / الذي حطم فيو كافة األدلة اؼبستخدمة عرب اتريخ الفلسفة إلثبات وجود هللا.1781األوؿ /

ُّت نسبية اؼبعرفة وفرديتها، من قبل الذوات اإلنسانية احملكومة ابلتعدد اؼبنظوري، ووضح إف كانط يف كتابو األوؿ قد ب
استحالة الوصوؿ إىل اؼبعرفة اؼبطلقة اؼببنية على النظرة الواحدية اؼبطلقية للوجود وكائناتو، الشيء الذي أعطى اؼبشروعية 

االجتماعي، كما أنو يف ىذا الكتاب  –وقراطي السياسي والغطاء الفلسفي للتعددية الفكرية اليت ىي أساس النظاـ الديب
من خالؿ إثباتو للنطاؽ اغبسي احملدد ألطر كل معرفة إنسانية، قد أقاـ األساس الفلسفي األنطولوجي لكل نظرة مادية 

 إىل الوجود.

اجتماعياً للتعايش بُت  –مياً كما أنو يف كتابو الثاين، قد أقاـ اؼبشروعية الفلسفية للعلمنة، من حيث كوهنا أتطَتاً تنظي
، اللذاف نبا حسب كانط حالتاف فرديتاف خالصتاف، ال سبتلك أية واحدة منهما اؼبشروعية لكي تطغى أو الدين والالدين

 تنفي األخرى من الناحية الفلسفية واؼبعرفية، إذا أخذان بعُت االعتبار شخصانية نشوء حالتيهما.

منهما يف الطغياف اؼبؤسسايت على أطر وجوانب األخرى، وىذا معناه أف اجملتمع ال  األمر الذي يعٍت عدـ مشروعية أي
 يبكن أف يبٌت على اإليباف أو على الشك، بل على حرية كليهما يف إطار نواظم اجملتمع القائم.

دد اؼبنظوري يف وتلك مسألة طبيعية، فالتداخل بُت الديبوقراطية والعلمنة ىو عضوي، من حيث كوهنما مبنيتاف على التع
 الرؤى السياسية والفلسفية، وأحقية كل رؤاي يف اغبياة داخل أطر اجملتمع.

/، ويبكننا أف ندرؾ أبعاد ذلك من خالؿ الرابطة 1789لقد كاف "نقض العقل احملض" مقدمة أساسية للثورة الفرنسية /
/ يف كتابو "الدين والفلسفة يف 1856 – 1797اليت يقيمها بُت السياسة واؼبنظور الفلسفي، قوؿ الشاعر ىاينو /

 /: "إذا كاف روبسبَتكم أيها الفرنسيوف قد قطع رأس اؼبلك، فإف روبسبَتان األؼباين قد قطع رأس اإللو".1832أؼبانيا" /

ولكن التحطيم لكل نظرة تركيبية مشولية للوجود، قد استتبع كنتيجة تقليص ؾباالت الفلسفة نفسها، اليت كانت رباوؿ 
أتطَت كل ميادين اؼبعرفة اإلنسانية ضمن بناء فلسفي انظم عبوانبها اؼبختلفة. حيث اعترب كانط أف ؾباؿ الفلسفة  سابقاً 

 ىو يف ميداف نظرية اؼبعرفة حصراً.
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وىذا فبا شكل مدخالً لنشوء العلـو اإلنسانية اؼبختلفة، اليت كانت ميادينها خاضعة غبد اآلف إىل سلطة الفلسفة، 
وماً مستقلة عن الفلسفة، وعن بعضها البعض، يف إطار من االختصاص اؼبيداين القائم على تصور حيث أصبحت عل

 – 1798ذبزيئي وصفي للظاىرات ،كما نرى ذلك مثالً يف علم االجتماع الذي وضع أسسو أوغست كونت /
 / مؤسس الفلسفة الوضعية.1857

 –الطبيعة( و)الفهم  –ائية جملاالت الفكر اإلنساين، ؾ)اغبرية ىذا وقد أدت التجريبية والكانطية إىل إنشاء انقسامات ثن
 اعبوىر(. –العامل( و)الظاىر  –العاطفة( و)هللا 

تلك االنقسامات اليت عربت دبجملها عن انشاء ثنائية صارمة بُت الذاتية واؼبوضوعية، خاصة إذا أضفنا إىل ىذين 
ثامن عشر، واليت كاف نبها الرئيسي ربطيم سلطة الدين اؼبتحالفة مع الفكرين اؼبادية اؼبيكانيكية الفرنسية يف القرف ال

اؼبلكية اؼبطلقة، فبا جعلها تضع ؾباؿ اؼبادة يف تعارض حدي مع الروح وأبعادىا كاغبدس والعاطفة، وتنشئ فهماً ذبزيئياً 
ميكانيكية ال حياة  عكاساتللكوف، وبوؿ اؼبادة إىل مطلق جديد مقلوب، فبزوجاً مع ربويل الفكر والروح إىل ؾبرد ان

 فيها للمادة، فبا أفضى بدوره إىل انشاء تناقض بُت الفهم )العقل( واغبدس، أو بُت التجريد واغبياة )الروح(.

فتأكيد ىيـو على أف اإلحساس ال يستطيع توليد سوى إدراؾ منفرد غبادثة جزئية واحدة بذاهتا، وبشكل منعزؿ، قد 
ض السببية والضرورة والشموؿ يف أي وجود خارجي معترباً إايىم ؾبرد تركيبات ذىنية يتم أدى إىل ذبزيئية قامت على رف

توىم وجودىا يف اؼبوضوع، حبكم العادة اليت نتأثر من خالؽبا بتكرار عملية حدوث األشياء أمامنا، فبا يعٍت أف التجربة 
 ال يبكن أف تؤدي للوصوؿ إىل الضرورة والشموؿ.

د انفصاؿ بُت الطبيعة وما ورائها، إضافة إىل تكوين رؤية قبلت بعدـ وجود ترابطية بُت أجزاء وىذا ما نتج عنو تولي
الطبيعة نفسها، وبوجود اختالؿ توازين بُت مكانة الذات وبُت اؼبوضوع يف عملية اؼبعرفة، فبا أدى إىل طرح الشك ليس 

 فقط حوؿ مشوؿ اؼبعرفة، وإمبا حوؿ إمكانيتها.

وء كانط إىل وضع عنصري التجربة، أي الضرورة والشموؿ يف نطاؽ البنية الذىنية لػ)أان أفكر(، فبا وقد فاقم اؼبشكلة عب
 .  أدى عبعل األخَت ىو "اؼبصاحب البسيط" والضروري لكل سبثل، وإذا انفصلنا عنو فال يبكن حصوؿ أي مفهـو

تو وصورتو، وبدونو ىو ال شيء وىذا يعٍت أف كل سبوضع مشروط بو، من حيث أنو ىو الذي يعطي اؼبوضوع وحد
 الداخلية البنيوية. –عملياً: ؾبرد كثرة تفتقد الرابطة الذاتية 

فما دامت ذبربة الذات ؿبكومة ابغبس، وبعنصري الزماف واؼبكاف من حيث كوهنما شرطاف قَػْبلياف للتجربة، فهذا يعٍت 
سوى األشياء اليت تستطيع سبثلها من خالؿ أف حدود اغبس ىي حدود اؼبعرفة، خاصة وأف الذات ال يبكن أف تدرؾ 

)األان( اليت تشكل اؼبوضوع يف رابطة ىي الًتكيب، فبا يؤدي إىل إنشاء وحدة نسقية بُت الذات واؼبوضوع، انذبة عن 
 التماثل يف طبيعتهما اؼبتحكمة هبما.
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نبا اؼبكوانت لطبيعة معرفة الذات وىذا يعٍت أف حدود التجربة، ىي اؼبكونة غبدود اؼبعرفة، فالظاىر والتناىي كأطر، 
للموضوع، ونبا الدائرة اؼبغلقة اليت يوجداف بداخلها، واليت ذبعل خارجها اعبوىر والشيء يف ذاتو، وكل شيء ال ينتمي 

 إىل الطبيعة اؼبتناىية واحملدود للذات واؼبوضوع الكانطياف.

ية العقلية رافضاً دوراً يبكن أف يبارسو العقل يف إطار لذلك قبد كانط قد جعل الفهم ىو اجملاؿ الوحيد ؼبمارسة الفعال
 أبعد من الظاىر واؼبتناىي، اللذاف تقدمهما احملسوسات.

وىذا أدى طبعاً إىل إنشاء حالة ترفض الًتكيبية، وتكرس التقسيمية، وتضع اغبواجز بُت األشياء، مانعة إنشاء أي كلية 
اعتبار أف "األان أفكر" ىو الذي يعطيها ىذه الكلية الًتابطية يف فعل  يف الرؤى، حىت اليت تشمل ميداف التناىي، على

 اؼبعرفة اػباص بو، وىذا عمل ذايت ؿبض، حىت ال عالقة لو أبي "أان" أخرى.

فكانط مل يساىم فقط يف هتدمي كل موضوعية مستقلة وخارجية لألشياء، وإمبا وضع الشكوؾ حوؿ اؼبوضوعية اؼبتجاوزة 
 أف تكوف يف فعل اؼبعرفة، الشيء الذي يضعو ضمن إطار النسبية اػبالصة للذات العارفة.لألان اليت يبكن 

اؼبوضوع(، رغم  –وىنا نرى أف كانط الذي اتبع بشكل ما التقاليد اؼببتدئة مع ديكارت، يف تكريس ثنائية )الذات 
نسندنتايل(، قد ساىم يف تفجَت ىذه الثنائية إنشائو لتلك الوحدة الًتكيبية بينهما اليت يقدمها فعل )اإلدراؾ الواعي الًتا

من خالؿ ىذه الوحدة، اليت مل تؤد فقط إىل ربديد حدود اؼبعرفة من قبل الذات للموضوع، وإمبا أيضاً وضعت شكوكاً 
 حوؿ وجود اؼبوضوع ذاتو كشيء مستقل موضوعياً.

شكوكاً حوؿ إمكانية معرفة "األان" لذاهتا، من كما إهنا طرحت من خالؿ مفهـو مصاحبة "األان" لكل سبثل للموضوع، 
خالؿ استحالة ربوؿ ىذه الذات إىل موضوع ؿ"األان"، من حيث أف ذلك يتطلب إنشاء مسافة بُت الذات واؼبوضوع، 

 ال يبكن أف يتطابق مع اؼبفهـو الكانطي لطبيعة "األان أفكر" واؼبستند إىل نظريتو حوؿ التجربة وقَػْبلياهتا. الذي الشيء

- 5 – 

/ ليحاوؿ تقدمي حل إلشكاليات كانط، أعطت ذبربة ىيجل الدينية يف شبابو، واؼبتأثرة 1831 – 1770أتى ىيجل /
/ وعياً مبكراً ابعتبار الكلية، كأحد نواظم نظرتو للكوف، وسانبت يف 1624 – 1575بصوفية األؼباين يعقوب بونبة /

 رفضو للتجزيئية.

اف دبا وراء الطبيعة، وؿبدد من خالؿ ىذه العالقة ؼبكانة اإلنساف الكونية، يضع الفرد  فالدين كشكل مؤطر لعالقة اإلنس
كجزء يف إطار عالقة مع كٍل المتناٍه، ووباوؿ إزالة التناقض بُت اؼبتناىي والالمتناىي من خالؿ أشكاؿ شىت )العهد، 

وحدودية ؼبختلف ظواىر الوجود ضمن نواظم  الوعد، الربكة، النعمة، العبادة، الطقوس...( وعرب نظرة تتحكم هبا رؤية
 وقوانُت يبثلها أو ىبلقها الكائن اؼبتعايل.



18 
 

زبتلف األدايف يف بناىا اؼبعتقدية، بسبب رؤيتها اؼبتنوعة لطرؽ الوصوؿ واالرباد هبذا الكل أو اؼبطلق )هللا(، فاليهودية 
ء جسر واصل بينهما ال يبكن أف يتم من خالؿ من خالؿ رؤيتها لنشوء حالة فصل بُت اإلؽبي والبشري، ترى أف إنشا

إهناء التنائي والتعايل اإلؽبي عرب حلولية إؽبية يف اإلنساف أو من خالؿ ارتقاء صويف إىل األعايل، بل من خالؿ شريعة 
رب إؽبية منزلة ومؤطرة يف كتاب ديٍت، يبثل حالة وسيطة بُت هللا واإلنساف، حبيث يبكن لإلنساف أف يقًتب من هللا ع

التمسك بتعاليمها وبتنفيذىا ضمن سلوكية متقيدة هبا، كناظم خارجي لدواخلو النفسية والشعورية واغبسية، وتشكل 
العبادات والطقوس الشعائرية اؼبًتافقة مع مظاىر سلوكية ؿبددة ضمن إطار النواىي واألوامر اإلؽبية، وسيلة عملية 

 لتوحيد الباطن النفسي مع تعاليم الشريعة.

د أعطى بديالً أف اؼبسيحية قد قدمت داينة جوانية ذاتية، فاؼبسيح كتوحيد يف ذاتو، لكل من الالىوت والناسوت، قإال 
 لتنائي وتعايل األلوىية، من خالؿ صبعهما يف صورتو البشرية اليت ىي نوع من الوعاء غبلوؿ هللا يف ذات إنسانية ؿبددة.

ل روح هللا يف اإلنساف، اعبسر الوحيد للوصوؿ إىل فبلكة هللا اليت ال وتشكل "احملبة" اليت ىي فعل داخلي ؿبض لتمث
 توجد يف خارج "ما" )اجملتمع، الدولة(، بل إف ميداهنا ىو النفس البشرية اؼبتحررة من نوازعها الشريرة.

ياً :"وىكذا فإف ما ؽبذا قبد تعارض اؼبسيح مع اليهود قائماً على أساس تقديبو تعاليماً أخالقية ؿبضة، وليس ديناً سياس
واجو يسوع دائماً ىو األحكاـ اؼبسبقة لليهود، فإهنم قلما طمحوا إىل معلم يسعى إىل جعل سلوكهم أفضل، وإىل 

( )ـبلص( وبررىم من اػبضوع Messiahربريرىم من أحكامهم اؼبسبقة اؼبناىضة للخلقية، لقد أرادوا مسيحاً )
 .13للروماف، فلم هبدوه يف يسوع"

لنظر أف تلك الدايانت اغبسية اليت تفًتض وسائل سلوكية جسمانية وحركية للتقرب إىل هللا، ال تقـو  واؼبلفت ل
كاؼبسيحية على فكرة موت اعبسد، وإمبا على استعمالو كأداة لبناء فبلكة هللا يف دولة سياسية: "فحىت ىؤالء التالميذ 

يعللوف النفس يف رؤوسهم اليهودية أبف يسوع سيظهر علناً أماـ الذين نعموا برفقة يسوع يوماً بيـو وظبعوا تعليمو، كانوا 
الشعب كملك، فيعيد بريق الدولة اليهودية واستقالؽبا عن روما. وأنو سيعوض اغبرماف الذين كابدوه، بصفتهم مساعديو 

الروحي ؼبلكوت هللا وأصدقاءه، إبعطائهم سلطة وؾبداً. ومل يكونوا قد أطبدوا ىذه اآلماؿ بعد. ومل يتكيفوا مع اؼبعٌت 
 .14ابعتباره سيادة القوانُت اػبلقية على البشر"

ترغبوف دائماً يف رؤية  ]إضافة للفريسيُت[وىنا نرى يسوع ىباطب تالميذه اؼبتأثرين أبفكار الفريسيُت: "أنتم أيضاً 
بُت بعض البشر ربت ال تنتظروا رؤية ملكوت هللا يف وحدة خارجية مشرقة  ]فػ[ […]ملكوت هللا مقاماً على األرض

 .15شكل دولة، وال يف أي ؾبتمع ربت سيطرة الشرائع العامة إلحدى الكنائس"

                                                           
13
 .77، ص1984/، دار التنوٌر، بٌروت 1795هٌجل: "حٌاة ٌسوع"/ 
14
 .113/، ص1795"حٌاة ٌسوع"/ 
15
 .111/،ص1795"حٌاة ٌسوع" / 
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وىنا نرى أف النزعة العملية للدين اغبسي ال تتمثل فقط يف كونو يتطلب سلوكاً ملموساً من اإلنساف إلثبات تدينو 
والتزامو ابلشريعة، أي يف استعماؿ جسده، وإمبا أيضاً يف حسية تصوره ؼبملكة هللا على األرض، اؼبتمثل يف إنشاء دولة 

سلوؾ اإلنساف الديٍت ال أتيت من داخلو، وإمبا أتتيو من خارجو كقسر سياسية، فبا يؤدي إىل إنشاء ذبسدات موجهة ل
على داخلو: حيث يضاؼ إىل الشريعة، الدولة الدينية اليت ىي دولة الشريعة، وىذا نتيجة طبيعية لتنائي وتعايل األلوىية 

 عن اإلنساف.

العامل، وعهد بو إىل الطبيعة، دوف أي  يقوؿ يسوع ـباطباً الفريسيُت: "أتعتقدوف أف هللا قد رمى اعبنس البشري يف
انموس، ودوف أي شعور ابؽبدؼ األظبى لوجوده، ومن غَت أف يكوف إبمكانو أف هبد يف نفسو الطريقة اليت يرضي هبا 

 أما أان فلم أصغ إال إىل الصوت الصادؽ لقليب وشعوري، ومن يستمع لو بعناية تنَته اغبقيقة الكامنة فيو.[…]اإللو؟
 ىذا الصوت، فهذا ىو األمر الوحيد الذي أطلبو من تالميذي. ىذا الناموس الداخلي ىو انموس اغبرية، أنصتوا إىل

 .[…]إنو أزيل، فعليو يستند اإلحساس ابػبلود[…]الذي يقدـ اإلنساف ذاتو لو، وىبضع لو حبرية

فياً يف ابطنو.)مالحظة /: "كل إنساف يستطيع ظباعو...إذا كاف نبع اغبياة هبري صا1832 – 1749قاؿ غوتو /[
، أنتم عبيد ألنكم واقفوف ربت نَت الناموس الذي فرض عليكم من اػبارج وؽبذا السبب ىو عاجز عن ]ؽبيجل(

 .16انتزاعكم من خدمة نوازعكم ابحًتاـ أنفسكم"

اية، ال بد من أف ويرى ىيجل أف ىذه اغبسية واغبرفية والعملية يف تطبيق تعاليم الشريعة، تؤدي إىل ربويل األخَتة إىل غ
تكوف وسيلة إىل هللا، بل إهنا تصبح عائقاً أماـ ذلك، فيجعل يسوع يقوؿ موجهاً الكالـ لليهود: "أنتم ال تكرموف 

الوصية اإلؽبية، ولكنكم تتمسكوف حرفياً ابلعادات البشرية، كتربيك األكواب والكراسي وسواىا ابؼباء. إنكم مصيبوف 
 .17ية لكي تبقوا ـبلصُت ألنظمة كنيستكم"هبذا. فأنتم تنتقضوف وصية إؽب

وىنا يعترب ىيجل أف اليهودية كداينة "وضعية" تقيم حالة خارجية بُت هللا واإلنساف، وابلتايل تنشئ حالة ذبزيئية بُت 
 طريف الكوف، أي هللا واإلنساف، وسبنع سبثل اعبزء )اإلنساف( للكل )هللا(، عرب رغبة حارة، يرى ىيجل وجودىا يف قلب

 اإلنساف، من أجل ارباد كامل وحّي مع هللا.

: "احملبة ال تعرب عن أي واجب، إهنا ليست أمراً كلياً يتعارض مع أمر خصوصي، وال ىي وحدة من عمل يقوؿ ىيجل
الفكر اجملرد، وإمبا ىي وحدة زبلقها الروح. إهنا طريقة وجود إؽبية، أف ربب هللا يعٍت أف تشعر بنفسك عائشاً مع بوحدة 

 .18ع الكل، وأف تشعر بنفسك عائشاً يف اغبياة الالمتناىية اػبالية من اغبدود"م

                                                           
16
 .81-79"حٌاة ٌسوع"،ص.ص 
17
 .75"حٌاة ٌسوع"، ص 
18
 .، للباحثة الفرنسٌة د.د.روسكا29، "نقالً عن مقدمة "حٌاة ٌسوع"، ص1916هٌجل: األعمال الالهوتٌة، برلٌن،  
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ينظر ىيجل إىل الدايانت "الوضعية" كتكريس النقساـ الوجود بُت بعديو اؼبتناىي والالمتناىي، من حيث أهنا تقيم ىوة 
 الذات اإلنسانية.بينهما، يستحيل من خالؽبا، الوصوؿ إىل غائية ربقق االرباد ابهلل وسبثلو يف 

وىو يرى أف ىذه الدايانت حىت يف ؿباولتها إهباد وسائط بُت هللا واإلنساف، من خالؿ إعطاء صفات حسية أو أظباء 
هلل، ال تنجح يف ردـ ىذه اؽبوة اليت خلقتها من خالؿ شرائعها اؼبتخارجة أو اؼبغًتبة عن ابطن اإلنساف، من حيث أهنا 

هنا غَت قادرة سوى على إعطاء تصور حسي ذبزيئي ليس فقط للوجود اإلنساين، وإمبا أيضاً غَت انبعة من ىذا الباطن؛ إ
 هلل.

/: "كبن يف تفكَتان اؼبادي نذىب إىل أف العامل اؼبتناىي يواصل الوجود الواقعي مع 1817يقوؿ ىيجل يف "اؼبوسوعة" /
بعد للعالقات اؼبختلفة بُت هللا والعامل. وىذه العالقات هللا، وأف بينو وبُت هللا ضرابً من التناقض، وىكذا تنشأ الصورة األ

اليت تصاغ على أهنا صفات ؽبا طابع متناه من انحية )وىي تقدـ لنا صفات مثل: عادؿ، رحيم، قدير، حكيم...(. 
طلبُت ومن انحية أخرى ال بد أف تكوف متناىية. ولقد كانت الوسيلة يف ىذا اؼبستوى من التفكَت للتوفيق بُت ىذين اؼب

لكن  […]اؼبتعارضُت ىي اؼببالغة الكمية يف الصفات واالرتفاع هبا، ودفعها وضغطها يف الالتعيُت لتصبح اغباسة العليا
 .19الواقع أف ىذه الوسيلة مل تنفع إال يف القضاء على الصفة ابلفعل وتركها ؾبرد اسم ؿبض"

للغوص اؼبعريف يف األظباء وصفات هللا، من أجل وىنا يالحظ أف طريق الصوفية اإلسالمية ليس أكثر من ؿباولة 
الكشف ورفع اغبجب الفاصلة )واليت ىي ىذه األظباء نفسها( بُت هللا واإلنساف يف طريق تدرجي كبو األعايل يعتمد 

 على إفراغ اغبمولة اإلنسانية اغبسية للوصوؿ إىل حالة من الفناء يف هللا.

حث عنو يف الذات اإلنسانية بوصفو ىو "ذاتنا العميقة اليت تسكن يف ويعترب ىيجل أف الوصوؿ إىل هللا هبب الب
، فبا يعٍت أف هللا الذي ىو اؼبوضوع اؼبطلق، ىو أيضاً الذات: أي ليس قوة خارجية غريبة عنا، بل موجود يف 20قلوبنا"

 دواخلنا.

 وصوالً إىل ربققها يف اؼبطلق، فبا يعٍت أف الطريق للوصوؿ إليو ىو ذاتنا اغبية اؼبلغاة يف حركة الواقع اؼبتعُت وابلتايل فإف
ربقق هللا يتم من خالؿ ذاتنا البشرية، وىذا ما يطرح الطبيعة والتاريخ كأداتُت للوصوؿ إليو، وىذا يعٍت أف هللا غَت 

عطاىا مفارؽ أو متعاؿ ابلنسبة إليهما، بل ىو ؿبايث ؽبما، الشيء الذي نراه يف أفكار مرحلة الشباب الدينية، واليت أ
ىيجل فيما بعد عباءة فلسفية، كما يف "اؼبوسوعة": "إف الربىنة اليت يقدمها العقل تبدأ من شيء آخر غَت هللا، ولكنها 
حُت تتقدـ يف سَت الربىاف ال تًتؾ البداية اليت انطلقت منها على كبو ما كانت عليو من قبل واقعة ؿبضاً بغَت تفسَت، 

ية على أهنا مشتقة وـبلوقة، وابلتايل يصبح هللا ىو الوجود األوؿ اؼبباشر حقاً اؼبعتمد وإمبا على العكس تعرض ىذه البدا
 على ذاتو، الذي يبتص يف ذاتو كل وسائل االشتقاؽ.

                                                           
19
 .133-132/، ص.ص1983، دار التنوٌر، بٌروت، /1"موسوعة العلوم الفلسفٌة"، المجلد األول، ط 
20
 .272/، ص1983ولترستٌل: "فلسفة هٌجل: المنطق وفلسفة الطبٌعة"، المجلد األول، دار التنوٌر، بٌروت، / 
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وابلتايل فأولئك الذين يقولوف "أتمل الطبيعة، وسوؼ تقودؾ إىل ىذه الطبيعة إىل هللا، سوؼ ذبد غاية هنائية مطلقة"، 
هللا شيء مشتق؛ وإمبا يقصدوف أننا كبن الذين نتقدـ يف سَتان كبو هللا ذاتو من خالؿ شيء  ال يقصدوف بذلك أف

آخر. وهبذه الطريقة يكوف هللا، مع أنو نتيجة، األساس اؼبطلق للخطوة األوىل ذاهتا، وتعكس العالقة بُت االثنُت: فما  
. وفضالً عن ذلك فتلك ىي، ابستمراره طريقة كاف نتيجة يظهر أنو مقدـ، بينما يرتد اؼبقدـ األصلي ليصبح نتيجة

 .21برىن على شيء ما" العقل كلما

/، نالحظ أف اكتشاؼ ىيجل ؼبفهـو "اغبياة" ابعتباره مبطاً 1800ابتداًء من مؤلف ىيجل "شذرة نسق فرانكفورت" /
لة الالىوتية، والدخوؿ يف عملية قد أدى إىل ذباوز اؼبرح –موحداً ألشكاؿ الوجود، وميداانً لتعيينها وربققها يف التاريخ 

 بناء اؼبذىب الفلسفي اؼبكتمل.

واؼبلفت للنظر، أف ىذا اؼبفهـو قد وضع إلهباد نسق موحد يستطيع إقامة عالقة عضوية تتيح االنتقاؿ من الوجود 
ابالنتقاؿ عرب  اإلؽبي إىل وجود "العامل" والكوف، فهنا توجد صياغة ؼبفهـو موّحد ألمباط الوجود اؼبختلفة، يسمح ؽبا

يف إطار حفاظها على ماىيتها، للوصوؿ إىل كلية اؼبوجود،  النشوء واغبياة العينية من شكل إىل آخر، حبيث تتغاير
 اؼبتمثلة يف اغبقيقة.

، وقد أاتح ىذا ؽبيجل حل مشكلة )االدراؾ 22وقد اعترب ىيجل أف حياة اؼبسيح سبثل إيذاانً هبذه اغبالة من النشوء
نسندنتايل(، فهو يقبل بنظرية كانط التوحيدية للذات واؼبوضوع يف فعل اؼبعرفة، ويعتربىا توحيداً للوجود الواعي الًتا

 والذىن معاً يف وحدة تشّكل ظبة للوحدة األصلية اليت يعرض ىيجل إمكانية الوصوؿ إليها يف "اؼبطلق".

دي إىل إلغاء بعدىا اؼبوضوعي اؼبتخارج، الذي يرى إال أف ىيجل ال يقبل ابلصيغة الذاتية ؽبذه الوحدة الكانطية، فبا يؤ 
ىيجل ضرورة وجوده يف ىذه الوحدة، وىذا يعٍت أنو ال هبوز وجودىا، كما قدمها كانط، يف إطار ؿبصور يف فعل 
 .اؼبعرفة، بل هبب امتدادىا وربوؽبا إىل صورة وجود أيضاً، أّي اغبياة يف عملية امتالئها اؼبتعُت واؼبتحقق عرب الوجود

وقد أدى وضع ىيجل ؼبفهـو السلب، الذي ىو أساس قابلية الوجود للحركة، إىل إدخاؿ جسر واصل يتيح لألان ربقيق 
 ذاهتا من خالؿ انقسامها ووجودىا يف آخر، أي يف اؼبوضوع )الطبيعة(.

يبثل وحدهتا اعبدلية، فلكي يكوف ذااتً، هبب انتقالو عرب الصَتورة، إىل نقيضو لكي وبقق تعُت ذاتو، يف اؼبركب الذي 
واليت تعٍت أيضاً احتفاظ الذات دباىيتها من خالؿ انقاظبها يف اآلخر، وعودهتا إىل ذاهتا من خالؿ ربققها ىذا الذي ال 

 يبكن حصولو إال من خالؿ النقيض ذاتو.
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نط مل يقدـ أكثر منو، فبا يوحد ىيجل الفهم، دبا يبثلو من تكريس لالنقساـ وفقداف الًتابطية، مع الطبيعة، معترباً أف كا
أدى إىل تكريس انقساـ اؼبعرفة والوجود، وانقساـ اإلنساف والعامل حيث يعترب ىيجل أف أخالؽ الواجب الكانطية سبثل 
مبوذجاً لو، فهو يرى أف اإلدراؾ الًتانسندنتايل الكانطي ىو تكريس لتجريد يقبل بفراغو الداخلي، والذي يقدـ ىيجل 

غبركة التناقضية الذاتية للموجود، والذاىبة للتعيُت غبقيقتو: ىذا التعيُت للذات الوجودية، تكوف نقطة لو من أجل ملئو، ا
الذي يبثل نقطة بداية كل ذات وجودية، والذي يتوسط نفسو مع اآلخر )الطبيعة( وىذا  انطالقو ىذا التجريد نفسو

يداف للتعُت، ىو نسق العالقات اليت تتيح عرب يعٍت توحداً للذات مع اؼبوضوع يف إطار أف الوجود اػبارجي كم
الصَتورة، إمكانية لتحقيق وحدهتما، من خالؿ حركة اغبياة واليت يهدؼ تعينها وربققها إىل الوصوؿ للمطلق، والذي 

 يبثل امتالء ؽبذا التجريد الفارغ.

حوؿ الفصل بُت الظاىر واعبوىر واليت ترى استحالة معرفة اعبوىر الذي يوحده  من ىنا أييت رفض ىيجل لنظرية كانط
ىيجل مع اؼبطلق، فالًتابطية العضوية اليت يقيمها ىيجل بُت الذات واؼبوضوع، تعٍت أف كل موضوع ال يوجد كتموضع، 

 ابل للمعرفة.إال من خالؿ االرتباط ابلذات، أي ابلفكر، الشيء الذي هبعلو يرى عدـ وجود شيء غَت ق

وىو ينطلق يف ىذا، من أف العامل ىو فكرة، أي أنو موضوع يوجد من أجل الذات وحدىا، وىو كفكر، يعٍت تعينو يف 
اؼبطلق )الفكرة الشاملة(، الوصوؿ إىل مركب موحد للذات واؼبوضوع، من حيث أف الذاتية قد امتصت يف جوفها، يف 

من أجل وصوؽبا إىل اؼبطلق، وىذا يعٍت أف الوعي الذايت )الوجود لذاتو( حركة تناقضية مضادىا اؼبتمثل اؼبوضوعية، 
والوجود )الوجود يف ذاتو( ؽبما نفس اؼباىية الواحدة اليت يتم ربققها يف اؼبطلق، والذي يساوي ؾبموع ربققات ىذه 

ة، ؽبذا كاف توحدنبا يف )الوجود اؼباىية من خالؿ احملركة اؼبؤدية إىل ملء مضموف التجريد الفارغ للوجود، كبداية انطالقي
يف ذاتو ولذاتو( يعٍت الوصوؿ إىل النمط اؼبكتمل للوجود، الذي ال يوجد من أجل آخر، بل يكوف ىو اؼبوضوع لذاتو، 
ويف الوقت نفسو تتحوؿ اؼبوضوعية فيو إىل ذات، من حيث أف صَتورة اؼبوضوع ىو عودة إىل الذات؛ من ىنا يبكننا 

جوىر كذات يتم ربققها يف التعُت، من حيث أف اعبوىر ىو الذات اليت سبر، عرب عملية النشوء، يف فهم اعتبار ىيجل لل
 الطريق اؼبؤدي إىل ربقق الذات اؼبتمثلة يف اؼبطلق.

فهذا اعبوىر ىو حركة تتوسط الذات لتتطور إىل آخر، عرب سلب نفسها وربوؽبا إىل آخر، ولكن مع احتفاظها 
ود توحد للوعي الذايت مع الوجود، ولكن من خالؿ االختالؼ وعرب السلب الذي يعٍت دباىيتها، وىذا يعٍت وج

 احتفاظو بذاتو يف أثناء وجوده يف اآلخر.

الشيء الذي ىو نتيجة طبيعية لنظرية ىيجل حوؿ اعتبار اغبياة، بوصفها موضوعاً للذات، ليست شيئاً سوى الوعي 
ها الوعي موضوعو الذي ىو ذاتو نفسها، ومن ىذا اؼبنطلق يقـو موضوعة كمقابل للوعي، هبد في نفسو، فبوصفها

 بتخطيو، من خالؿ عودتو إىل ذاتو، بعد أف نتعرؼ على نفسها يف اآلخر )الطبيعة(، وتتعُت فيو وعرب ذباوزه.
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يم العقل حسب ىيجل ىو اليقُت أبنو كل الواقع، فػ" كل العقل اػبالص اؼبتجاوز كل حد، ىو األلوىة بذاهتا؛ فتصم
، وىو يشرح 23العامل قد انتظم حبسب ىذا العقل. وىو الذي يدرب اإلنساف على معرفة مصَته واؽبدؼ اؼبطلق غبياتو"

 – 1822ذلك يف "فلسفة التاريخ" )وىي ؿباضرات ىيجل حوؿ فلسفة التاريخ اليت ألقاىا يف جامعة برلُت بُت عامي 
ها وىي تتأمل التاريخ، ىي الفكرة البسيطة عن العقل، اليت تقوؿ: (: "إف الفكرة الوحيدة اليت ذبلبها الفلسفة مع1831

ففي الفلسفة مت الربىنة  […]إف العقل يسيطر على العامل، وإف اتريخ العامل، ابلتايل، يتمثل أمامنا بوصفو مساراً عقلياً 
يبكن مضمونو الالمتناىي جوىر مثلما ىو قوة المتناىية سواًء بسواء، و  […]بواسطة اؼبعرفة النظرية على أف العقل 

فالعقل من انحية ىو  […]خلق كل حياة طبيعية وروحية يُنشُئها كما تكمن صورتو الالمتناىية يف ربرؾ ىذا اؼبضموف
جوىر الكوف، أعٍت ما يكوف بو وفيو وجود كل واقع حقيقي وبقاؤه. وىو من انحية أخرى الطاقة الالمتناىية للكوف 

ي لألشياء، وىو ماىيتها وحقيقتها الكامنة، إنو مادتو اػباصة اليت يتعامل معها يف نشاطو )فهو( اؼبركب الالمتناى […]
اإلهبايب اػباص، ما داـ ال وبتاج، كاألفعاؿ اؼبتناقضة، إىل شروط مادة خارجة ذات وسائل معينة يستمد منها دعامة لو 

ياتو، وعلى حيث أنو وحده أساس وجوده وموضوعات لنشاطو. فهو يزود نفسو بغذائو اػباص، وىو نفسو موضوع عمل
وغايتو النهائية اؼبطلقة، فإنو أيضاً القوة اؼبنشطة اليت ربقق ىذه الغاية وتطورىا؛ ليس فقط يف ظواىر العامل الطبيعي بل 

اؼباىية أيضاً يف العامل الروحي، أعٍت يف التاريخ الكلي. أما أف ىذه "الفكرة" أو ىذا "العقل" ىو "اغبق" و"اػبالد" وىو 
ذات القوة اؼبطلقة، وأنو يكشف عن نفسو يف العامل، وأنو يف ىذا العامل ال يتكشف شيء سواه، أعٍت سوى ىذا العقل 

وؾبده وعظمتو، فتلك ىي الدعوة اليت برىنت عليها الفلسفة )يقصد فلسفتو، نفسها( كما قلنا، واليت نعدىا ىنا دعوى 
 الواقع ىو ؾبرد ذبريد دبقدار ما ال تكوف الطبيعة العينية مفهومة فهماً عقلياً ، مث يضيف: "يبقى اؼببدأ يف24مت إثباهتا"

، وىذا ما يعيدان إىل تصور انكساغوراس 25شامالً ومعروضة على أهنا تطوير لو، وعلى أهنا تنظيم قاـ بو العقل"
( )العقل الكلي( الذي جعلو مبدأ مفارقاً، وغَت مندمج يف الطبيعة، وسابق ؽبا، وىو اؼببدأ الذي Nousلػ"النوس" )

ظبح بتجاوز عطالتها وفوضويتها البينوية اليت ال رابط بينها: فهو القوة احملركة اليت أدت لتجاوز ىذا العماء اؼبطلق الذي 
الطبيعة، ولكن من خالؿ وضع متعايل واؼبفارؽ ؽبا، والذي يقـو  ىو اغبالة الذاتية للطبيعة وىو اغبالة اؼبنظمة غبركة 

كمبدأ، على أساس إنشاء تركيب ألجزاء الطبيعة اؼبنفصلة عن بعضها البعض الشيء الذي يتفق ىَتاقليطس معو يف 
سباماً   تصويره لوظيفة النوس، ولكن ىبتلف معو يف جعلو إايه كمبدأ ؿبايث يوجد يف داخل الطبيعة، وليس يف خارجها،

 كوضع النفس ابلنسبة للبدف، وىو يشبهو ابلنار، ويعتربه كمبدأ، ىو احملرؾ والقانوف الداخلي غبياة العامل. 

أي ابختصار ىناؾ اختالؼ بُت انكساغوراس الذي يعطي األولوية للكلي على اعبزئي، بينما قبد ىَتاقليطس هبعل 
سباىي ذايت رغم اتفاقهما، على ضرورة وجود نوع من الًتكيب الكلي موجوداً داخل اعبزئي وظبة لو، ونبا يف وضع 

 اؼبوحد بينهما.
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قد أفالطوف نظرة تقسيمية جذرية للعامل، من خالؿ نظريتو حوؿ )اؼبثُل(، واليت أقامت عاؼبُت منفصلُت يف داخل 
 الوجود:

 )اغبقيقة( )فوؽ الزماف واؼبكاف(. - -)العقل(  - -)الكليات )اؼبُثل( -1

 الظاىر(. - -اإلحساس  - -ياء اعبزئية )األش -2

بينما اعترب أرسطو أف "النوس" ىي صيغة وجود، وىي جزء من العامل، وذبد أشكاؿ الوجود ذروهتا وربققها فيها، وىي 
، بدوف أف تكوف يف وضع متعاؿ، مع أف أرسطو أعطاىا أوصافاً، قبدىا يف تصور األدايف هلل؛ تعرب عن غائية العامل

س ؿبدداً بشيء آخر غَت ذاهتا، وىي غَت خاضعة للتغَت، وتبقى ذاهتا كما ىي يف ماىيتها احملضة ربت كل فوجودىا لي
وضع أو حاؿ، بشكل يبكننا القوؿ، أف أرسطو قد قدـ نوعاً من التوفيق اؼبوحد، الذي ذباوز إىل حد ما ذبزيئية 

 وف.أفالطوف، وأعطى نوعاً من الوحدة اؼبؤطرة لعالقة اإلنساف مع الك

ينطلق ىيجل من اعتبار اؼبقوالت، بوصفها كالً واحداً، ىي حقيقة موضوعية أنطولوجية، مستقلة عن األذىاف اعبزئية، 
وىي تشكل وحدة تُعُت ذاهتا وتفسرىا، وىي اؼببدأ األوؿ اؼبطلق للعامل، فهي نسق العقل اؼبوضوعي للعامل الذي ىو يف 

دأ وحدة اؼبعرفة والوجود، واؼبنطق مهمتو تفسَت عملية التحقق ىذا اؼببدأ األوؿ حالة ارباد مع عقلنا الذايت، كنتيجة ؼبب
 للعامل يف الواقع العيٍت.

يعترب ىيجل العامل صادراً عن العقل )اؼبطلق( الذي ىو علة ذاتو ونسق اؼبقوالت؛ وىو األساس اؼبوجود قبلياً ابلنسبة 
َت ىو نسق التعُت لألشياء، أي أنو ىو العامل، لذلك ىو يرى للوجود اػبارجي، وخارجاً عنو، من حيث أف ىذا األخ

 العامل كفكرة يتم ربققها يف الفكرة اؼبطلقة، اليت تعٍت عودة العقل إىل ذاتو، بواسطة التعُت يف العامل، ليفسرىا ووبققها.

أف الروح رة الروح، فبا يعٍت وهبب االنتباه ىنا إىل توحيد ىيجل الفكرة والروح، حبيث نراه يعترب الفكرة اؼبطلقة ىي فك
 .26)وىي الفكرة األكثر عمقاً للنوس يف الفكر اغبديث( ىو علة العامل" إف النوس أو الروحاؼبطلق ىو: أساس الكل: "

فالواقع ىو "دائرة الروح" اليت تبدأ، كوجود، يف سقوط ذاهتا يف الطبيعة )يوحد ىيجل ىنا ىذه العملية مع اػبطيئة 
 فيها إىل ذاهتا، مث لتعود إىل ذاهتا أخَتاً.األصلية( لتتعرؼ 

فالروح ىي الذات الواقعية لعملية النشوء اليت ميداهنا الواقع، ابعتبار الروح حياة توجد يف العياف، وىنا قبد ىيجل يوحد 
ذاهتا ما يوجد مركزه يف ذاتو، فليس لديها وحدة خارج  ]ىي[ […]الروح مع الوعي الذايت )الوجود ولذاتو(: "الروح 

 وإمبا ىي موجودة فيها ابلفعل: إهنا توجد يف ذاهتا وبذاهتا.
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وعلى حُت أف ماىية اؼبادة تقع خارجها فإف الروح وجود يف ذاتو، وتلك بعينها ىي اغبرية، وذلك ألنٍت إذا ما كنت 
ؿ عن شيء أعتمد على شيء فال بد أف وباؿ وجودي إىل شيء آخر غَت ذايت، حبيث ال أستطيع أف أوجد يف استقال

 وعي الروح بوجودىا اػباص. –وىذا الوجود للروح يف ذاهتا ليس سوى الوعي الذايت  […]خارجي 

: ماذا أعرؼ؟، فإف ىذين الشيئُت، واثنياا : واقعي أين أعرؼ، أولا  وإذا كاف من الضروري أف مبيز يف الوعي بُت شيئُت:
 .27ح تعرؼ ذاهتا"يف حالة الوعي الذايت، يبتزجاف يف شيء واحد، ألف الرو 

 فبا يعٍت أف اغبياة، كموضوع للذات، ليست شيئاً سوى الوعي نفسو؛ فاألان ىو موضوع بقدر ما ىو ذات، أيضاً. 

، حبيث يتم بواسطتو عقلنة اغبياة لقيادهتا إىل تعينها وربقق  فالوعي ىو وجود للحياة، كانعكاس يتم استيعابو يف اؼبفهـو
، بوصفو ىو ذات الوجود الواعي اؼبفكر، وطبيعة الوعي ذاهتا يف اغبقيقة. وىنا هبب  إدراؾ تعريف ىيجل للمفهـو

الذايت: فكل تعينات اؼبوجود تتموضع بواسطة مفهومو الذي ىو كلية قَػْبلية يَػْنوجد فيها اؼبوجود مسبقاً، يف إطار من 
 الوجود الضمٍت )الوجود ابلقوة(.

ىذا األخَت ميداانً لتعينو وربققو، فهو يرى الفكر خالقاً للعامل، وىو  فالعقل ىو التجريد احملض للواقع، بينما يكوف
منظوره وغايتو العليا، واليت يتجو التاريخ كبو ربققها، فتاريخ اإلنسانية ىو ؾبرد تعبَت عن قوة الفكر، اليت يبدأ ابالغًتاب 

 يف الطبيعة، يف طريقو كبو ربقيق ذاتو.

 اؽبيجلية:إذف ىناؾ ثالثة مراحل للفكرة 

 ذبسد اؼبفهـو يف الفكرة. -1

 اغًتاب يف الطبيعة. -2

 ربقق يف التاريخ اإلنساين الواعي. -3

تتحقق يف العامل، وكل ما   (Nousوىذا ما يعيدان إىل عبارة ىيجل: "اؼبعقوؿ واقعي، والواقعي معقوؿ"، فالعقل ىو )
ىو عقلي ىو قابل للتحقق، ابلتحديد يرى ىيجل أف الوجود ىو اؼبقولة األوىل، أي أف الشكل األوؿ للفكرة ىو اغبياة، 

 بوصفها إطاراً لتعّينها يف العامل.

 أي تعُت وال أي فالكينونة ىي أكثر مراتب الوجود ذبريداً، وىي تعرب عن الوجود اػبالص الذي يبثل الفراغ، وىو بال
 صفة جزئية فهو ذبريد، أي عدـ.
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والوجود ىذا، بوصفو ىو التجريد، ىو اؼبنطلق، وىو بداية متحدة كوجود مع الالوجود، الشيء الذي يذكران بتوحيد 
ىيجل للحظة الوالدة مع اؼبوت، ىنا يقدـ ىيجل فكرة )الصَتورة( كمركب ينتج من توالد الوجود والالوجود، بوصف 

ورة كنوع من التحقق لذات األوؿ، عرب السلب واغبركة التناقضية، اليت تؤدي إىل انقساـ ذاتو اؼبتعينة من خالؿ الصَت 
يف مركب، يبثل حالً ؽبذا التناقض، ويف الوقت نفسو وبوي ذاتو اؼبتعينة من خالؿ  -كآخر–ىذا اآلخر، ليجدىا عربه 

)اؼبباشرة(  اغبد الثالث )اؼبركب( مساوية للحظات اغبدين األوؿىذا اآلخر، وؿبتفظاً دباىيتها، فبا يعٍت أف غبظات 
والثاين )االنقساـ والتوسط(، وىي الوعاء اغبافظ ؽبما، الشيء الذي أوصل ىيجل إىل فكرة حياة اؼباضي من خالؿ 

 اغباضر كتحقق لو.

لوجود، كمقولة أوىل، وبوي ضمنياً  لذلك قبده، كما رأيناه يف موضوعة الربىنة على وجود هللا يف "اؼبوسوعة" يعترب أف ا
كل اؼبقوالت، دبا فيها الفكرة اؼبطلقة، واليت بوصفها ىي األخَتة، فهي إذف األساس األوؿ للوجود، وىي ُمطْلُقُو، أي 
أف البداية ىي متأخرة عن النهاية اليت ىي البداية اغبقيقية، ولكن اليت توجد بشكل مضمر يف الوجود، كبداية، إال أهنا 

 رؾ األساس لو.احمل

وىذا ما أاتح ؽبيجل أف يعترب الفكرة اؼبطلقة ىي أساس الوجود، الشيء الذي هبعل نظريتو الوجودية، وابلتايل التارىبية، 
 ذات طابع دائري: األوؿ ىو األخَت، وىذا ىو األوؿ.

العدـ( الذي يبثل ويلفت النظر اعتبار ىيجل للوجود كمنطلق، ىو الكلي الذي يتجزأ عرب السلب، يف النقيض )
 اعبزئي، لكي وبصل اؼبشخص أو الفردي )الصَتورة(.

وؾبموع ىذه العمليات يؤدي للوصوؿ إىل الًتكيب، الذي ىو الشامل، الذي وبوي وحدة الضدين يف ىوية عينية 
عة )اؼبادة، وىذا أمر يعكسو ىيجل يف كوف الفكرة )العقل( عندما تتوسط ذاهتا يف الطبي متحققة سبثل الفكرة الشاملة،

اعبزئي( فإهنا تصل إىل ربققها وتعينها يف الروح )اؼبشخص(، اليت ىي الكل العيٍت، األمر الذي يدفع ىيجل لالستنتاج 
أبف الكوف ليس معطاً خارجياً للروح، وإمبا ىو الروح نفسها اليت وبصل تشخصها يف الواقع العيٍت وعربه، أي عرب 

 وع بقوة العقل، والذي يتجسد من خاللو التاريخ نفسو.التاريخ الذي ىو ميداف متحرؾ ومدف

يوحد ىيجل هللا مع الروح اؼبطلق: "كبن نعرؼ هللا، الذي ىو يف اغبقيقة، يف حقيقتو أعٍت على أنو الروح اؼبطلق، دبقدار 
يف اختالفو مع هللا، غَت  –أي الطبيعة والروح اؼبتناىية  –ما نستطيع فحسب أف نعرؼ أف العامل الذي خلقو هللا 

، مث يبضي يف ربديده هلل: "إف هللا حقيقة فعلية، وإنو أظبى حقيقة فعلية، وىو وحده اغبقيقة الفعلية دبعناىا 28حقيقي"
، وىنا هبب استحضار تعريف ىيجل للوجود الفعلي، بوصفو وحدة الوجود اػبارجي مع اؼباىية، فهو كّل 29الصحيح"
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يف الوجود، وىي تتشكل من خالؿ ىذا  ؛ أي أف هللا ىو ذات خاضعة غبركة التعُت والتحققوصل إىل ىوية مع أجزائو
 التعُّت، فهو غَت مفارؽ، بل ؿبايث للواقع.

يقدـ ىيجل اؼبسيح بوصفو النموذج اغبقيقي لأللوىية: ففي "الداينة اؼبسيحية كشف هللا عن نفسو، أعٍت أنو قد قدـ 
 .30نفسو لكي نفهم من ىو"

ن خالؿ اعبسد الطبيعي قد قدـ ذاتو ؾبسدة يف ىذا اعبسد، والذي يبّثل توسط الكلي )األب( لذاتو يف اعبزئي فاهلل م
)االبن(، من أجل تقدمي اؼبركب ؽبما يف اؼبشخص )الروح القدس(، واليت ىي فبلكة هللا اؼبوجودة فينا، ؾبسدة يف 

 الكنيسة.

عُت يف ثالثة أقانيم، ولكنها ذات طبيعية أو ماىية واحد: فالثالوث وىذا يعٍت أف هللا واحد، غَت منقسم، إال أنو مت
 يساوي األولوىية كلها، وىو يبثل ثالثة غبظات للفكرة اؼبطلقة )الروح اؼبطلقة(.

فتعُت األلوىية يف الطبيعة )اعبسد( جزء من الطبيعة األلوىية، وكذلك خضوعها من خالؿ الصلب للسلب )العدـ( يف 
الشيء الذي  لقياـ، الذي يعٍت عودة اعبزئي إىل الكلي، فبا يعٍت توحد الطبيعة وارتفاعها إىل األلوىية،اآلخر، ومن مث ا

يبثل تصاحل اإلنساف مع العامل، والقضاء على حالة التباعد اليت مثلتها اػبطيئة األصلية دبا يعنيو ذلك كلو من أف الكلي 
 موجود بداخل اإلنساف.

نة اؼبطلقة )اؼبسيحية(، عدـ استطاعتها تصوير خلق العامل إال يف صورة الَصَدفية، من إال أف ىيجل يعيب على الداي
حيث أنو ال يبثل ضرورة ابلنسبة لتحقيق طبيعة هللا وذاتو عرب وجود العامل، الذي يعتربه ىيجل فبراً حتمياً وضرورايً 

قدرة هللا اليت تستطيع أف زبلقو أو تستغٍت عن لتحقيق الذات اإلؽبية، وإمبا تقتصر على اعتبار ىذه العالقة يف إطار 
 ذلك لو أرادت.

يرى ىيجل عدـ قدرة الدين على تقديبو، من حيث أهنا مهمة للفلسفة اغبّقة، اليت يعتربىا ىي الفلسفة  وىذا شيء
ق نفسو، اؽبيجلية، واليت تقدـ عرضاً للمطلق يف حقيقتو، أي كفكر خالص يعرب عن ؾبرى ربقق فكرة العامل يف اؼبطل

األمر الذي ليس دبقدور الدين ربقيقو، من حيث اقتصاره على التصور التمثلي للمطلق، والذي يتضمن كثَتاً من 
 العناصر اغبسية يف تصويره للكائن اؼبطلق.

فالعقل الذي ىو حسب ىيجل كل الواقع، يبثل قوة تركيبية دافعة غبركة الكوف اعبدلية، ابذباه اؼبطلق، وىنا قبد أف 
مرحلة األوىل للحركة اعبدلية، واليت تبدأ من الوجود واجملرد، تتميز بسيطرة الفهم الذي يعٍت التجزؤ واالنقساـ وانعداـ 

ظبة للمرحلة الثانية )السلب(، والثالثة )الوجوب(، واليت يتم فيها التحقق،  الروابط، بينما يعترب ىيجل أف العقل ىو
األمر الذي يعٍت أف الكوف يتجو كبو غاية غَت ذبزيئية لعناصره، وإمبا إىل تركيب )مطلق( يضم ىذه العناصر، ويبثل 
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ع اؽبوية مع الوجود: وحدهتا وغائيتها، الشيء الذي يسمح لنا بفهم مغزى اعتبار ىيجل للعقل بوصفو حصيلة صب
"فاؼبوجود داخل كل ىذه اغبركة ال ىبرج من ذاتو وال يتجاوز ذاتو وال يبتعد عن ذاتو )الشيء الذي يبكننا، من خاللو، 

ائماً على إدراؾ مغزى اعتبار ىيجل للجوىر أبنو ذات: أي أف ىذه الذات ىي الفكرة الشاملة يف ربققها(، بل يبقى د
إنو وبتفظ بنفسو داخل آخره، فالكلي وبتفظ بذاتو داخل جزئيتو، داخل اغبكم أي الفصل العكس يف مستقر ذاتو: 

)االنقساـ( والواقع، إنو يرفع يف كل مرحلة ذبيء بعد تعيينو مستوى كتلة ؿبتواه السالف أبكملها، وبواسطة ىذه اؼبسَتة 
يظل وبمل معو ما اكتسبو، مواصالً اثراء اعبدلية اؼبطردة لن يفقد شيئاً ولن يتخلى عن شيء، وليس ذلك فحسب بل س

إف الصورة اؼبطلقة ليست أعلى الصور كلية فحسب، بل ىي أيضاً  […]ذاتو، وتكثيفها على كبو داخلي ابطٍت 
الصورة اغبقة األصلية. ولكن الفكرة اؼبطلقة ال تظهر يف هناية اؼبنطق بوصفها الصورة اليت أتخذ صبيع الصور السالفة 

)اؼبشخص( ابتداًء منها، بل بوصفها الصورة اغبقة للوجود دوف منازع، الصورة اليت يتجو كبوىا التفسَت  طابعها الفردي
العيٍت ألمباط الوجود اؼبتنوعة، واليت من حيث ىي كذلك، يبقى فيها اؼبوجود، دبعٌت الكلمة، يف عقر داره )يف مثواه 

 .31ذاتو" الذايت( داخل كل آخرية، ففيها يكوف اؼبوجود قد وصل إىل

ؽبيجل أف يقدـ تصوراً ثورايً عن العالقة بُت اؼبتناىي والالمتناىي، ؼبفهـو عن حركة الوجود اعبدلية، وقد أاتح ىذا ا
 وابلتايل أف يعطي رؤية جديدة للوجود.

عرفة، بل يف إف مبدأ الًتكيب اؼبطلق ىو الصورة الشاملة اليت يوجد من خالؽبا، قَػْبلياً، كل موجود، ال من خالؿ صورة اؼب
صورة الوجود، فهذا اؼببدأ بوصفو تعبَتاً عن اغبركة اؽبادفة، عرب التعُت، للوصوؿ للمطلق، وبوي من خاللو اغبركة اؼبضمرة 

لًتكيب ابعتباره تعبَتاً فيو واليت ىي أساس الوجود اػبارجي، نوعاً من التوحيد اؼباىوي للفكر والوجود، إذا نظران ؽبذا ا
ال يبكن حصولو إال عرب اغبركة الوجودية، واليت تؤدي، كواسطة،  للعامل: من حيث أف ربقق الفكرةعن العقل، كفكرة 

إىل ربقق اؼباىية اػبالصة )اجملردة( للوجود، اؼبوجودة قبلياً، كوجود ضمٍت، يف ذات العقل: أي أف ىذه اغبركة ىي 
 إىل تعينها يف اؼبطلق. واسطة نقل ىذه اؼباىية إىل الوجود اػبارجي )الطبيعة(، كممر حتمي

وىذا يعٍت أف الوعي الذايت )الوجود لذاتو( والوجود )الوجود يف ذاتو( ؽبما نفس اؼباىية الواحدة، واليت يؤدي الًتكيب 
اؼبوحد ؽبما )الوجود يف ذاتو والوجود لذاتو( إىل تشكل مضموف العامل، ككل عيٍت؛ وىذه اؼباىية اليت توحد قطيب الوجود 

 قابلية للحركة اؼبوجودة كأساس ؽبذا الوجود الكلي.ىذين، ىي ال

وابلتايل، فهذه اؼباىية كأساس، تعٍت وحدة اؽبوية عرب االختالؼ، الذي ىو نوع من التالشي والنفي للموجود اؼبباشر، 
األمر الذي يعٍت تناىيو، كذات قائمة يف الوجود اػبارجي، األمر الذي وبدد العدـ طبيعة لوجود ىذه الذات، وأف 

 وراءىا اؼبمثل يف اآلخر، الذي يرمز، كنهاية للذات األوىل، إىل حقيقة وجودىا تكمن يف هنايتها، وذباوز ذاهتا إىل
تناىيها أيضاً فيو، دبا معناه أهنا مل تفن فيو، بل ىو كذات أخرى، نوع من االستمرارية العبورية ؽبا، عرب َصَْتٍ، يؤدي إىل 
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لو: فهي تظل، يف ذاهتا، عرب نشوئها من جديد فيو، وإىل أف يكوف ىذا اآلخر، ىو ذاهتا وقد تعينت وامتألت من خال
 اآلخر الذي تصَته.

أي أف ىناؾ ال تناه يف نشوء الذات، وابلتايل يف وجود ىذه الذات، وابلتايل فإف اغبركة والصَتورة نبا يف وضع 
نياً، الالتناىي، فبا يعٍت أف الوجود، الذي نبا ظبتاف لو، ىو ال متناه أيضاً، من حيث كونو ميداانً لتحقق ذات العقل عيا

أي يف إعطاء الوجود ىوية، يكتسبها عرب إلقاء العقل للماىية يف برانية الوجود، بوصف ىذا األخَت ىو نوع من التجلي 
للعقل، من أجل الوصوؿ إىل ما يسميو ىيجل، ابلوجود الفعلي، الذي يبثل وحدة اؼباىية مع الوجود اػبارجي، بوصفو 

 د، والذي يصل عرب اؼباىية، إىل وضع الكل اؼبركِّب ألجزائو، يف ىوية تركيبيةاؼبرحلة اؼبباشرة للوجو  -أي ىذا األخَت–
 موحدة، يكتسبها عرب تفاعلو مع اؼباىية اؼبعطاة من العقل.

وىذا يعٍت أف العقل كفكرة للعامل، وىو يف وضع سباٍه معو، عرب اغبركة، وأنو ليس من طبيعة متفارقة معو، وابلتايل فإف 
كما أف التناىي الصَتورة فيو، يؤدي إىل جعل "اؼباوراء" ؿبصوراً،   عامل موجودة يف ذات ىذا العامل، سباماً نقطة بداية ىذا ال

ربديداً يف داخل إطار ىذا العامل: أي، أنو ال يوجد ماوراء وال ما قبل ؽبذا العامل، فهو ال هناية لو، وال بداية: إنو أاّينبا 
يجة منطقية لنظرة ىيجل الدائرية للوجود، بل ىو ىذه اغبركة الوجودية األزلية اليت )الالبداية والالهناية(، فبا يشّكل نت

 يوجد ؿبركها يف داخلها، واليت زبضع لعملية صَتورة المتناىية، وىذا ىو اؼبعٌت العميق للجدؿ.

يث أف الكلية الصائرة فعملية النشوء الالمتناىية للماىية يف الوجود، ىي نوع من اغبفاظ، والبقاء يف "مثوى" الذات، حب
ىي ؾبموع غبظات عملية تشكل ىذه الذات وامتالءىا ابؼبضموف اؼباىوي، وىي نتيجة كاملة ؽبذه العملية، وحبيث ال 

 يذىب أي شيء من اعبزئيات اؼبشكلة ؽبذا الكل، إال إىل ذات الكل ربديداً.

يها، بل إهنا ىي ىذه اغبركة ذاهتا، فبا يعٍت أهنا أي أف اؼباىية ال يبكن وجودىا إال من خالؿ ىذه اغبركة الوجودية وف
حركة ذاتية منغلقة على ذاهتا، من حيث إهنا حركة صادرة عن نفسها، وال يوجد أي ؿبرؾ متعاٍؿ أو مفارؽ ؽبا: 

 ليس يف اػبارج أبداً، فوؽ "الوجود" أو ربت، "فالوجود" اؼبنقسم ىو عُت وجود اؼبطلق الذي ينقسم والذي "ال"فاؼبطلق 
فهذا األصل ماثل داخلو  –يظهر" كمطلق إال يف وقت انقسامو نفسو. وال هبد النتاج، إذف أصلو يف "اؼبطلق" خارجو 

، وىذا يعٍت أف 33، مث يضيف: "فاؼبطلق ىو وحدة الوجود، صبلتو"32وماذا ينتج النتاج؟ ال شيء إال نفسو" […]
وغايتو، فبثلة يف الفكرة الشاملة ابعتبارىا تعيناً لوحدة الوجود الوجود ىو اعبوىر، بوصف ىذا األخَت ىو ربققو األعلى 

االعتبار، تعريف ىيجل  يف صبلتو، فيها، وىذه الغاية يبُت ىيجل إمكانية ربققها عرب التاريخ اإلنساين، إذا أخذان بعُت
 .34للفكرة الشاملة أبهنا: "ىي حقيقة كل من الوجود واؼباىية"

                                                           
32
 .57ماركوز: "المرجع نفسه"، ص 
33
 .53ماركوز: "المرجع نفسه"، ص 
34
 .227"الموسوعة"، المجلد األول، ص 



31 
 

عن طموح اإلنساف اؼبعاصر )ىذا الطموح الذي بدأت بذوره منذ السومريوف( للسيطرة على الطبيعة،  عربت اؽبيجلية
 وحاولت من خالؿ رفضها التجزيئية أف تقدـ لو ىدفاً كونياً، ىو السيطرة على عاؼبو.

لفكر الغريب، اعتباراً كما مثلت اؽبيجلية نزعة تركيبية، كانت يف تناقض مع التيار التجزيئي، الذي بدأ ابلسيادة على ا
من كانط: ىذا التيار التجزيئي الذي مل يستطع أف يقدـ رؤية انظمة لطموح اإلنساف ىذا، والذي سبثل يف اإلقبازات 

، كما كانت اؽبيجلية، أوؿ فلسفة تركيبية iالعلمية، الشيء الذي جعل الثورة التكنولوجية فاقدة ألي منظور فلسفي كوين
ر اإلنساين، يبكن أف تستخدـ يف إطار ال يسمح ؼبنهجها يف أف يسقط ابلنزعة احملافظة، بل يبكن مشولية يف اتريخ الفك

استعمالو ليس فقط يف إطار من أجل ربليل اغبركة التارىبية، وإمبا أيضاً من أجل فباشاة كل تطور راىن، ووضع قوانُت 
 ؿبددة النتقاؿ اغباضر كبو اؼبستقبل.

يساعد على أف تكوف النتائج اؼبتعددة واؼبختلفة، اليت يبكن استخالصها منو، ضمن إطار  كما أف ىذا اؼبنهج اعبديل،
خصوصية الزماف أو اؼبكاف، ليست موضوعة ضمن إطار التناقض بُت مستعمليو، بقدر ما أهنا يف إطار التطوير اغبيوي 

 ألي فكر يستعمل ىذا اؼبنهج.

/، قد حاوؿ التخفيف 1815سياسة األوروبية على أثر مؤسبر فيينا /حملافظة يف المع أف ىيجل بعد انتصار النزعات ا
/، ابؼبوسوعة، لكي يقدـ 1817والتلطيف من األبعاد الراديكالية للمنهج اعبديل، كما نرى ذلك يف ؿباولتو عاـ /

وع يف  فلسفتو يف إطار متصاحل مع الدين: "إف موضوعات الفلسفة ىي نفسها، بصفة عامة، موضوعات الدين؛ فاؼبوض
كليهما ىو اغبقيقة. بذلك اؼبعٌت السامي الذي يكوف فيو هللا وهللا وحده، ىو اغبقيقة. ونبا ينتقالف بطريقة متشاهبة إىل 

معاعبة العاؼبُت اؼبتناىيُت: عامل الطبيعة والروح اؼبتناىي، من حيث عالقة الواحد منهما ابآلخر، ومن حيث عالقتهما 
 .36الشيء الوحيد القّيم اعبدير ابالمتالؾ" ]ىي[أف "معرفة هللا ، كما 35ابهلل بوصفو حقيقتهما"

/، الذي ابلتأكيد  1821مالؿبها يف "فلسفة اغبق" / إضافة إىل نزعات ىيجل التصاغبية مع واقعو، ردبا بدت بعض
 كانت اذباىاتو اؼبمجدة لسلطة الدولة اؼبطلقة قد القت ارتياحاً عند السلطة اؼبلكية الربوسية.

/ واليت تتناقض بعمق مع جوىر فلسفتو اعبدلية، 1815وقد كانت ىذه اؼبالمح احملافظة اليت أظهرىا ىيجل بعد عاـ /
ىي السبب يف انقساـ اؽبيجلية، يف الثالثينات واألربعينات من القرف اؼباضي، إىل نزعتُت ؿبافظة وراديكالية، حيث 

 سبثلت األخَتة يف تيار اؽبيجليُت الشباب.

كز جهد ىذا التيار الراديكايل، على استخداـ اؼبنهج اؽبيجلي يف نقد الدين )كتاب شًتاوس: "حياة اؼبسيح" وقد تر 
/(، ليس فقط من أجل ربطيم األسس األيديولوجية 1840/، أو كتاب برونوابور "نقد األانجيل األربعة" /1835/

 افظة يف فلسفة ىيجل.للسلطات السياسية القائمة، وإمبا أيضاً من أجل عزؿ التلوانت احمل
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/، يثبت أف تصور اإلنساف هلل ىو عبارة عن إسقاط آماؿ 1841وىنا قبد لودفيغ فيورابخ يف كتابو "جوىر اؼبسيحية" /
حبطة، ألسباب طبيعية، على كائن متعاٍؿ، حيث يتم إلباسها من قبل اإلنساف ؽبذا الكائن.

ُ
 اإلنساف اؼب

ليست أكثر من دين وبمل ابلفكر ويتطور عرب فلسفة "قد بُّت أف الفلسفة  كما أنو أثناء نقده لفلسفة ىيجل ولكل
)الذي  […]وعارض مبدأ نفي النفي  […]الفكر، فبا هبعلو يدينها بوصفها شكاًل ومبوذجاً آخر لالغًتاب اإلنساين 

فة اليت تضع الواقعي، عند ىيجل بعد البدء، يف اغبركة اعبدلية من اجملرد )الدين والالىوت(، يتم ذباوزه عرب الفلس
والفردي اؼبشخص واؼبتحقق وجوابً، ليأيت مبدأ نفي النفي، كمرحلة اثلثة( بوصفو ذباوزاً لإلهبايب حيث وباوؿ إعادة 
أتسيس اجملرد، اؼبطلق )إعادة أتسيس الدين والالىوت(، وؽبذا يتصور فيورابخ مبدأ نفي النفي بوصفو يبثل نوعاً من 

من خالؿ إعادة أتكيد لالىوت )التعايل،...(، بعد أف مت ذباوزه. فبا يعٍت تثبيتاً لو يف  فسها،التناقض داخل الفلسفة ن
معارضة الفلسفة، نفسها. حيث أف ىذا االثبات أو التوكيد الذايت، اؼبتضمن يف نفي النفي، يُنظر لو كإهباب مشكوؾ 

على ذاتو، وىو، أيضاً، يكوف يف حالة تعارض  فاإلهباب الثابت حسياً يكوف مبنياً  […]بو، ومثقل ابلتناقض الذايت 
 .37مباشر مع ىذه العملية"

 /.1883 – 1818على ىذه األرضية التارىبية الفكرية، جاء كارؿ ماركس /

                                                           
i
 قد أوجد هذا الوضع حالة من الفراغ األٌدٌولوجً، بعد انهٌار مكانة الدٌن التً كان ٌحتلها فً العصور الوسطى.ل 

وهذا، أدى إلى فقدان الفكر لسٌطرته على اآللة، وبالتالً إلى انعدام وجود أٌدٌولوجٌة قادرة على التعبٌر عن المستوى الذي وصلت 
على الكون، وبحٌث ٌمكن تقدٌم االستنتاجات الفلسفٌة المترتبة عن هذه السٌطرة، على اعتبار أن  إلٌه عملٌة سٌطرة المجتمع اإلنسانً

 الدٌن قد كان تعبٌراً عن خضوع وعجز اإلنسان أمام الطبٌعة.
دة إلى الدٌن وهذا، ما جعل اإلنسان المعاصر أمام خٌارٌن: إما العدمٌة الفكرٌة التً وجدت تعبٌرها األقصى فً الالأدرٌة، أو فً العو

 التً نشهد بعض مظاهرها فً المجتمعات الصناعٌة المتقدمة.
 وتلك نتٌجة طبٌعٌة النتصار التجزٌئٌة فً الفكر الغربً، ولعدم قدرة الفكرة التركٌبٌة )الماركسٌة( على فرض نفسها فً الغرب.
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