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تتناول هذه الدراسة  سةلال الةدعن  نةد وانةد مةن سهة  لعسة   ال  ة   

بمةا سّاةا ا تهة ه مجةاالً  الحدعث تأثيً ا، سال وهو هيجة،، تنةاوالً لينومينولو ياًةا

)الحةيةة ،، وهةي ال كة   التةي تةاسةم ا  ة، مةن  نيوعاًا لتجلي ال كة   المللةة 

ال ن والدعن وال لس  . تةاسة  ا تهة ه هيجة، الةاسة  الم ةت ه لم  ةوي الحةيةة  

 ه  المستوعات الظاه اتي  للو ي الدعني، وإّاما االخةتع  بيةن   ع ةول إلة  

ا  ة، مجةال من ةا، وإلة  الل عةة  التةي ع تمةدها لةي طهي   اللغ  التةي عوف  ة

م  لةة  ال كةة   المللةةة ، وهةةي اتهميةة  التةةي تناول ةةا بالت  ةةي، لةةي  تابيةةا  

 لينومينولو يا ال وح، ونيا  المسيح.
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ع ته  هيج،، سنا مضمون الدعن هو ّ سا مضمون ال لس  ، وع ني با ال ك  المللق. لكن ال ور  الم تمد  

، ل ي لي  اّب من ا نسي  )الدعن، ولي  اّب آخ   ةلي  )ال لس  ،، وهةذا مةا سطلةق  ليةا هيجة، لي ما متوسل 

 الذي عمكن سن ّت  ما "بال ك  سو بارتساي ال ور سو ال ك  الت وري المجازي". Vorstellungاس  التمث، 

هنية  لو ةا ءةي  . لةد ستخي، صةور   Bildوعنهغي هنا، سن ّ  ق بين التمثي، والت وع  الذهني المحض 

ما، ومث، هذه ال ور  الحسي  الخال  ، عمكن ا تهارها ت وعً ا ل ةذا المووةوا الحسةي الج اةي الم ةين الةذي 

عخلو من  ن   الكلي  و ن   ال ك  بما سّا ل لي تماًما. سمةا التمثية، ل لة  الة ن  مةن سّاةا ت ةوري ليّاةا  لةي 

الجسةد المجةازي للحةيةة ، وهكةذا لةينا ال كة   ال ةاا    ةن  المغ ى، إّاا لك  خالص وإن نلاف بخيال نسي، إّاةا

. والحةيةةة  ال لسة ي  التةةي ت ة ن ا هةةي سنا représentation هةةي تمثية، Création du monde خلةق ال ةال 

 ال ك   تضع ّ س ا لي التخارج واآلخ ع  وت هح تمثعً لل ال .

بساط  تامة  لةي صةور  المووةوا الحسةي، لي ّظ  هيج،، هو سّاا ع  ض المللق لي  إنا ما عنةص ال ن

 ل  ّحو   اي لي ال ن ال وماّتيكي، من نيث سنا هذا اللون من ال ن عتضمن اّسجاًما  امعً لل وح لي لاا ت ا 

 بالتحدعد لي ال   .و الخاص 

 ال ني.سما ال ك  المجازي من  لك النوا المو ول لي الدعاّات المختل   لي ال ال ، ل و س ل  لون من ال ك  

ومن ث ، لالحةية  ال  .تستليع الجماهي  الغ ي   سن تمارسا، تّا ا ال تستليع سن ت ، إل  ال ك  المج ل الخالص

 بد سن تظ   سماي الجماهي  لي ال ور  ال اا   للدعن، بدالً من سن تظ   لي صور  ال لس   الخال  .

لةي م انة، الةو ي السةابة   ةن  phénomène religieux لةةد سةهق ل يجة، وسن تنةاول الظةاه   الدعنية 

لما  اّت خه   الو ي هي لوًما خه   بالجوه  ال وني، لليس بةد ا و الدعاّات السماوع  لي ءك، خه ات لعني .

religion لكننةا سةنجد هيجة، هنةا ع ة   الةدعنو سن عكون للو ي لااما طةابع لعنةي.
 
إنّه  ت  ع ًةا  دعةًدا ليةةول" 

                                                           

باال تةةال  -2بةألا  ب ةض ال هةالات المنتظمة ، وبا تمةال ب ةض ال ةي ،  -1  ملسس  ا تما ي  متمي   بو ول إعع  من اتلة ال المتحةدعن  Religion لعن 

ه عنتسب ال  ل إل  قةو  رونية  سرلةع مةن انّسةان، وهةذ -3لي قيم  مللة ، ال عمكن ووع ءي  آخ  لي     مي اّ ا، وهو ا تةال ت د  الجما   إل  ن ظا. 

ت  م  خلي، سنمد خلية،، من ةورات  وعةدات  موسو   الالّد ال لس ي  المجلد الثالث، .عنظ  إلي ا إما  ةو  منت    وإما  ث   وإما وند  هي هللا. سّدرعا الالّد

 1203 ص، 2001، 2بارعس ط -بي وت
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"لق، على نحهو اها صورهوال الهروح المو ها يالوعي الذاتي بالروح المط
1

. وعة ةد ب ةذا الت  عةف، سنا ال ة ور 

 ت هي   ن الم  ل  التي تتوال  لدى ال وح  ن  اتا. هو لي الحةية  sentiment religieux الدعني

إال سنا هةذا انلراه  .با تهةاره نةيةة   لية  -من خةعل هةذا ال ة ور -و ل  ال ن  من سنا ال وح عدره  اتا

عظ، م تهلًا بالو ول الج اي المت ين للكاان اله  ي ّ سا، بين اللةابع الكلةي ال ةام، للةو ي الةدعني مةن   ة ، 

 La conscience religieuse واتءةةكال الج ايةة  المت ينةة  التةةي عتجلةة  الةة وح المللةةق ل ةةذا الةةو ي الةةدعني

لعالكتيكياًا للتلةور التةارعخي للةو ي الةدعني باالسةتنال إلة  م يةار  ه ها من     سخ ى. وهيج، هنا عةدي تأوععً 

 Les formes de la الخ ةوب ، الةذي عتسة  بةا مضةمون  ة، ءةك، مةن سءةكال الةو ي الةدعني  هة  التةارع 

conscience religieuse à travers l'histoire
 2

. ولكناا عح ص لي الوقت ّ سا  ل  تةذ ي ّا بةأنا سلسةل  

المختل   التي ستت اقب سماي سب ارّا،  ل  مس ح التلور الدعالكتيكي للةو ي الةدعني ليسةت إال مظةاه  الدعاّات 

متنو   لدعاّ  واند ، إن ل  ّة، بأّا ا  واّب مت دل  تتوال  لي  ة، لعاّة   لة  نةد . وبيةت الة ةيد هنةا، هةو سنا 

 وح  اتةا بذاتةا، لي ةهح بمثابة  م  لة  الدعن مجال سصي، من مجةاالت الخهة   اله ة ع ، تّاةا مجةال عت ةور الة

بالذات وللذات، بدالا من سن عظ، مج ل م  لة  بال ةال ،  مةا  ةان الحةال لةي اتءةكال السةابة  مةن سءةكال الخهة   

 اله  ع .

عةول هيج، "ال رعب سّانا قد لةينا الدعن سعضا ومن الت كعت

التي تهاعنت بالجمل  إل  اآلن  و ي وو ي  

وروح، لح ، من     ما هو ب ام  و ي بالماهية  المللةة ، وتة   لةك لةةز مةن زاوعة  النظة  بالذات، و ة،  –

بالةذات الةذي  –التي للو ي الذي ع ي الماهي  المللة ، لكن ليست الماهي  المللة  لي  ات ةا ولةذات ا، وال الةو ي 

لل وح، ما سف   ومن تلك ال ور"
3
. 

لحةوق التي ع لم ةا ال ةة، وعلهة ةا، ولكةي ت سةح هةذه الةةدر  ع ى هيج، لي الدعن الةدر   ل  إب از قيم  ا

المجال لهلوغ لكة   هللا، عجةب سن عن ةذ الةدعن إلة  روح ال ة ب و الاتةا، عجةب سن عكةون ناوةً ا لةي ملسسةات 

الدول  ولي ممارسات المجتمع، وسن ع ه   ن اتسلوب الذي ع ك  ليا بنو اله  ، وع ته ون الدعن بوص ا مجاالً 

 ال ة، ال ملي التي تلهع الن س والةلب.لوصاعا 

                                                           
1
 Hegel, La Phénoménologie de L’esprit tom2, traduit de l’allemand par Jean Hyppolite, Paris, Aubeir Montaigne 

1939, p203 

2
 408 ص، ، لار م   لللها  ، ل ط، ل ت، م   يجل أو المثالية المطلقةز  عا إب اهي  ز  عا،  


التةي هةي للةو ي، مثلمةا هةي الحةال لةي الت ةك، الةذي للةو ي نيةث    بم ن  الت ا ، الجواّي بةين الت ةكعت وانف ةاراتDie Gestaltungenالت كعت  

 تت ا ، إف اراتا  يعةان نسي وإلراه وقو  و هن.

3
 663 ص ،2006، 1، ت  م  ّا ي ال ولني، المنظم  ال  بيو للت  م ، طف واي ولوجيا الروح ،هيج، 
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 .وء عل  سن عكون الدعن ال ن   الذي ت له  ليا الحيا  ال ام ، لينا بوس ا سن عمةنح ال ةة، لا لية   ملية 

لمن الواوح سنا هيج، هنا ووع الملالب الثعث  التي عجب سن علهي ا الةدعن الحةيةةي لل ة ب، مسةتل ًما  لةك مةن 

Rousseau روسو
 4

ال ن  من سنا  ليا سن علسس  ةااده  ل  ال ة، الكلي، ليّا ال عجب سن عهة  بسهب ، و ل  

 لك  ل  خوا  الخيال والةلب والحساسي ، ليجب سن عنهني الدعن  ل  ّحو عمكن مةن ارتهةاط  ة، نا ةات الحيةا  

 ي  وّحو الدعن ال ةعّي لي آن واند.سبا، وب ذا السهب عظ   تح ظ هيج، ّحو اترثو و 

قي، إّاا ما لاي الدعن هو الم  ل  بالذات من نيث هي روح مللةق، لكيةف لمثة، هةذه الم  لة  المللةة   لي ا

سن تتجل   ل  ّحو تدرعجي؟،  ان رل هيج،  ل  هذا اال تهار، هو سنا ال وح الةدعني مةا عة ال روًنةا قااًمةا لةي 

ّحو ما ع     اتا لي الدعن با تهةاره  ال ال . لليس تارع  الدعاّات لي ّظ  هيج، سوى تارع  روح ال ال ،  ل 

روًنا
5

. والحق سنا هيج،، عةي  و بًا من التماع  بين و ينا الدعني من    ، ونياتنا الم ي ي  لي ال ال  من     

سخ ى، تّاا ع ى سنا الةو ي الةدعني عمثة، م  لة  مللةة  بةال وح، لةي نةين سنا الةو ي الظةاه ي عحيةا لةي  ةال  

 -نومينولو يةا الةدعن سةوى الة وح  ات ةا نةين تحةاوليذه الم  ل  المللة  بالذات. وليسةت لم ين، ل و ال عملك ه

االهتدا  إل  ت هي  مكالئ متلابق تماًما مع ماهيت ا. وإ ن لع بةد مةن  –ب د وصول ا إل  م نل  الم  ل  بالذات 

ال ب يد   ن تحةيةق الم ةالح  الحةيةية ، التسلي  هنا بأنا و ينا الدعني ما ع ال قاصً ا وسنا نياتنا لي ال ال  ما ت 

وإال لما  ان و ينا الدعني لي نا   إل  رموز سو صور نسي  مةن س ة، تمثة، الحةيةة  انل ية  سو ت ةور الة وح 

المللق
6
. 

لي هذا ال أن عةول هيج، "سما لي ال ال  انتيةي لةد رسعنا لعنًا، ال سيما لعن ال ال  الس لي، وهذا الدعن إّامةا 

عمان باللية، الم  ةب والمج ةول الةذي للةةدر وب باّية هو ان

الة وح المت ة ي. لأمةا  لةك اللية، ليكةون السةالهي   

المحةض لةةي صةةور  الكليةة ، وسمةةا هةةذه ال باّيةة  لتكةةون  ةةين السةةالهي  لةةي صةةور  ال  لعاةة ، وال رعةةب سنا الماهيةة  

ال عكةون نية   لةك، إال سنا ال ةو ال ة لي  المللة  تكون إً ا لي هذه ال ور  اتخية   ال ةو وءةي ًا ناوةً ا، لةال و

                                                           
4
 43 ص ،1995من ورات وزار  الثةال  لم ق، ، ت  م  لاطم  الجيوءي، القول الفلسفي للحداثةهه ماس، ع نان  

5
 Kant, La Philosophie De l’histoire « Les origines de la pensée de Hegel » éditions gontier 1947 Montains, Paris, 

P192 

6
 409 ص ،، الم  ع السابق يجل أو المثالية المطلقة، ز  عا إب اهي  ز  عا 


اتوميندات، ص   خ الي   ووت االس  اتصلي لإلع عنيات الثعث  وهن  آلكتو وتي ع ةون وميغةااي ا، وهةي آل ة   اّةت تضة ب Die Eumenide  زباّي  

 664 ص ،، الم در السابقف واي ولوجيا الروح، هيج،  ّظ اوهي سعضا زباّي  ال ال  الس لي،  لي اترض ء قًا ون بًا مت ةه  الك    باآلل   والمذّهين،



 

5 

 

 Aufgehobnerعكون هذا الظ، ال  لي الذي ل    نا الكلي  التي هي الةدر. إّاا ال محال  ف،، ال ذا المنسوخ

Dieser "وبذلك هو  لي
7
. 

وسوا  اتج نا ّحو الدعاّ  اللهي ي  سي ّحو الدعاّ  الجمالي  سو ّحو الدعاّ  الةاام   ل  الوني، ليّانا لن ّجةد 

سّ سنا بيزا  م  ل  مللة  قد سصهحت لي ا ال وح ء ال  سماي  ات ا، ب، سنجد سّ سنا بةيزا  سءةكال مختل ة  لةو ي 

سو الت هي ات المجازع . وم ن  هذا، هو سنا الةدعالكتيك  ال وح بذات ا، من خعل ب ض ال موز سو ال ور الحسي 

ال ةاي للةدعن، هةةو بمثابة    ةةف تةدرعجي للةة وح، تتجلة  مةن خعلةةا الة وح لةةذات ا  هة  مجمو ةة  مةن ال ةةور سو 

اتءكال. وما لمنا نت  اآلن ب دل تمثي، نسي، تتجل  من خعلا ال وح ل ةذا ال ة ب سو  اه، سو ل ةذه الجما ة  

تج ةة، منةةا فةةاه   تارعخيةة  ب ةة ع . صةةحيح سنا  بةةدً ا سن تكةةون للةةدعن هنةةا صةةهغ  لينومينولو يةة  سو تلةةك، للةةيس

،، ولكن الواقع سنا phénoménologie قد سلخلا هيج، لي باب )ال ينومينولو يا، الو ي الذاتي بال وح المللق

الم  ل  ال ونية  )سو م  لة   دل الدعن هو مج ل ت هي   ن ت قي روح ال ال ، لي تةدما المستم  نت  مستوى 

 ال وح،، لع ن اب   ل  انطعق لي سن عحدثنا هيج،  ن التلور ال ينومينولو ي للو ي الدعني.

الض ور  وبال ةال  السة لي ع ةي  إلة  انعمةان بالسةما ،  Sas Nichts "إن هذا انعمان بليس عةول هيج،

ما عحتوعا، لي ي  من هذا الو ا  لياًا لن سا، لكن ل  َّ  هذا تّا ال بد لل و المت  ي سن عتحد بكليتا، وع لت لي ا 

الملكوت الذي لإلعمان عهسز مضموّا بع م  وي إال لي سسلةس الت كي ، ل سعناه إً ا ع وت لي قدره، ّ نةي لواتةا 

الةو ي لي لعن اتّوار. ولي هذا الدعن إّما عنت ب من  دعد المت الي  ن الحس الذي للذهن، لكن  ل  ّحو سنا 

بالذات عظ، راوياً بالدّيا، لع ع ل  ما لوق الحس، سي المت الي الخاوي الذي ما  ان لي ل  وال لي هب، ال بمةا  –

هو وال بما هو قدره"
8
. 

إ ا، لةةالت  عف ال ةةاي للةةدعن ول ك تةةا ال ةةامل ، هةةو سنا الةةدعن  هةةار   ةةن تجةة، للمللةةق لةةي إطةةار ال كةة  

  ثعث لحظات تةاب،  ل  التوالي لحظات ال ك  الثعث  وهي الت وري، و ، لعن عتضمن بالض ور  

 لحظ   لي   وهذه اللحظ  هي هللا، سو ال ة، الكلي. -س

لحظةة    ايةة   ال ةةة، الكلةةي ع ةةل  ّ سةةا إلةة  الج ايةة ، وال كةة  لةةي هةةذه الحالةة ، هةةو  ةةةول اتلةة ال  -ب

لةا  وال ةة، اله ة ي عة ةان لةي موا  ة   ة، المتناهي ، وال ة، الكلي وال ة، الج اي  ند هذه النةل  من  ةعن. 

                                                           
7
 664 ص ،، الم در ّ ساف واي ولوجيا الروح ،هيج، 

8
 665-664ص  ص ،الم در ّ سا ،ف واي ولوجيا الروحهيج،،  
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من ما لآلخ ، بوص  ما ودعن ومن ث ، لال ة، اله  ي عدره هللا بوص ا موووً ا خاًصا با،  مةا عةدره  ةذلك 

 .misère اّ  الا وانت ابا  ن هللا، وهذا االنت اب واالبت ال  ن هللا عظ    ل  سّاا خلي   وبلس

العبهاة ظ  إلة  ف ةور  ن ة  لحظ  ال  لع   تللي هذه اللح -ج


، وهةو  امة، سساسةي لةي  ة، لعةن، تنا 

ال  لع  هي  ول  الج اي إل  الكلي، و عج االّةساي الذي ندث، وهذا ع ني لي لاا   الدعن، سنا ال ة، اله ة ي 

عس   إال إلغا  ب ده واّ  الا  ن هللا وعكالح لكي ع بز ّ سةا بةا ، سو لكةي عتحةد م ةا سو عت ةالح م ةا وعتمثة، 

، وهةذا ال ةةب  وحهد    واننسهها  ، وهكةذا لةةينا ال ةب  الملةة   لةة   ةاتق  ة، لعةةن، هةو هةذا الج ةد لةةي ال هةال

ع ت ض سل اً لوًّا من االّ  ةال  ةن هللا، الةذي ع ةهح م ةا التوليةق والم ةالح   ملية  وة ورع ، وت تمةد هةذه 

الم الح   ل   ول  ال ة، اله  ي المتناهي المن  ل إل  االتحال مع هللا لي هوع  واند 
9
. 

ع ى هيج، سنا ال  ور الدعني  ل  اتر ح، عهدس لي اننساس بالتناقض المو ول بين نيا  ال  ل المحدول  

ونيا  الكون العمتناهي ، ولي إنساس انّسان ب نه  نار  ومللمة  لةي إزالة  هةذا التنةاقض، ورلي تلةك ال ةو ، 

لتمة ق المضةني، ل ةارت الحا ة  إلة  وقد سنس هيج، بذلك التناقض مةع قلةق، وتجلة  لةي ءة وره ّوً ةا مةن ا

اتحال  ام، وني مع الك، تح ا لي ّ سا  ، لحظ 
10
. 

وسو  ّ ى سنا هذا المضمون للدعن، وهو وند  هللا وانّسان، هو  ل  و ةا الدقة  مةا سةهق سن رسعنةا سّاةا 

ا هةو ّ سةا مضمون الة وح المللةق بمةا هةو  ةذلك. لال ةة، اله ة ي لةي لااة   ال ةن والةدعن وال لسة  ، ع ة   سّاة

 الحةية   ل ا، وسّاا هو ّ سا المللق، وليس  لك ءي ًا آخ  ني  وند  هللا وانّسان.

سو  Panthéisme وهنا عةدي هيج، م ارو  قوع  وةد لكة   التونيةد بةين ال لسة   ومةذهب ونةد  الو ةول

وان، و لةك ع نةي سنا ءمول اتلوهي . ل ذا المذهب اتخي  عة ر سنا سي موووا ل لي   ذا الحج ، سو هذا الحية

هةةذه اتءةةيا  هةةي بال ةةة،،  لةة  ّحةةو مةةا هةةي  ليةةا لةةي مهاءةة ت ا و  ايت ةةا، تتحةةد مةةع هللا. ل ةةذا ال ةةة، اله ةة ي 

 و  ايتا وتناهيا ليس هو هللا، إ  بسهب مهاء تا و  ايتا وتناهيا بالضهز ع    هذا ال ة، سّاةا من  ة،  ةن هللا

إلغا    ايتا هذه. لأّا بوص ي  اتًا   اي  وبك، مةا لةدي مةن لوالةع ب يد  نا، وتأتي وندتا مع هللا  ن ط عق و

سّاّي ، وسهوا  وّة وات نمةةا ، ال عمكةن سن س ةون ال ةة، الكلةي، ولكنةي  ةة،   اةي لحسةب، ومةع  لةك لال ةة، 

سن  الكلي مو ول بداخلي، وهو  وه ي وم   ي اتساسي، وقد سهق ل يج، لي اتخعق المووو ي  والدول ،

                                                           

، موسةو   الالّةد ال لسة ي  المجلةد الثةاّي .)طةةس ال هةال  انل ية  لةي مةابة،  هةال  اتءةخاص،. سّدرعةا الالّةد   مخ    لألءخاص انل يينLàtrie هال   

 1113 ص ،الم  ع السابق

9
 176ص ، بي وت، 2005، 3، ت  م  إماي  هد ال تاح إماي، لار التنوع  لللها   والن   والتوزعع، طفلسفة الروحولت  ستيس،  

10
 23ص  ،بي وت، 2007، 3، ت  م   ور ي ع ةوب، لار التنوع  لللها   والن   والتوزعع، طحيا  صسوعهيج،،  
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سنا ال ة، ال  لي عس   نءهاا ناعاتا ال خ ةي ، وهةو لةي تلةك اتثنةا  عحةةق ناعةات  لية ، وبةذلك  ووح  يف

علور الكلي الكامن ليا، وليس ال ة، الكلي ءي ًا آخ  سوى  ة، هللا، الذي ع ته  بمثاب  الجوه  الداخلي، بمةةدار 

المذهب الذي عة ى هللا عمةأل قلةوب اله ة   ما ستخل   ن   ايتي، وسرت ع إل  مستوى الكلي، وعنهغي سال ّةول إنا 

ا سن عكون   ً ا وتجدع ًا سو سن عكون مذههًا علمن بوند  الو ول، و لك هو موقف هيج، ال الحين، إما
11
. 

ولةة  تتوقةةف م اروةة  هيجةة، للت ةةور الةةدعني المتةةداول لةةي مةةذهب ونةةد  الو ةةول الةةذي  ةةان منت ةةً ا لةةي 

الدعنية  الةوارل  لةي الكاّلية  ولةي المسةيحي  والي ولعة .  تت ةورا   ه، ب، تجاوز  لك م ارًوا لكثي  مةن ال

" سنا المةولة  اتسةم  التةي عنهغةي سن عنهنةي اوح المسهيحية وارهير ا" ل ي ال ذرات التي ّ  ها ّةول ب نةوان

 و ةاّز lumières . وبواسل  م  وي الحيا  والحب،  ارض هيج، ن    التنوع الحيا  لي ا الدعن، هي مةول  

وتجاوزهما باالستنال إل  الم  ومين ّ سي ما، لنةد بخ وّ  الدعاّ  الي ولع  والمسحي 
12
. 

ّةا انّسةان لن سةا با تهةاره  ةةعً  -وهنا ّتسةا ل  هة، عكةون الةدعن لةي ّظة  هيجة، هةو الت ةور الةذي عكوا

إل  التوليق بين و    ّظ   ن هللا، سي سنا الدعن هو الم  ل  التي عح ل ا هللا  ن ّ سا؟، و يف السهي،  -متناهيًا

؟. هةذا مةا عجيةب  ليةا ب ةض ال ة اح، - ة، هللا –وو    ّظ  ال ة، العمتناهي  - ة، انّسان -ال ة، المتناهي

بةول   إنا هيج، قد سرال الجمع بين هاتين الو  تين المختل تين من و  ات ّظ ه، تّاا قةد رسى وة ور  تحةيةق 

وح العمتناهي،  ن ط عق ههوط العمتناهي إل  مستوى المتناهي، وارت اا الم الح  بين ال وح المتناهي وال 

المتناهي إل  مستوى العمتناهي. والحق سنا ال وح المتناهي ليس هو ّ سا ءي ًا آخ  سوى الة وح المللةق نةين 

سة  بلاب ةا  ة، ع هح و يًا بذاتا. وهذا هو السهب لةي سنا لعالكتيةك ال عقة  الةاامة  بةين المتنةاهي والعمتنةاهي ع

الم  لة  المللةة ، عمثة، اللحظة  التةي تتحةول لي ةا  م انة، مةن با تهةاره الم نلة  اتولة  –تارع  الدعن. والدعن 

م  ل  هللا إل  لينومينولو يا  سي تلك اللحظ  التي عتجل  لي ا ال وح المللق بمةا هةو  ةذلك، بحيةث عظ ة  لذاتةا 

 اليًا  ل  الم  ل  المو ول  لدى الةدعن  -سو ال وح المللق -س هللالي  ين اللحظ  التي عظ   لي ا لإلّسان. ولي

 نا، تّاا ليس نةية  خالي  من  ، نيا ، خار   تماًما  ن مجال من مجاالت ا
13
. 

التي ل ين ال وح، س ني الو ي  ال  لع  عةول هيج، "و ليا، إ ا  ان الدعن تماي ال وح سعن تلوب اللحظات

تكون آبت سوبت ا إل   مالها، ل ذه اللحظات إّاما تمث، مجتم   الحةيق الكةاان و وال وح،والو ي بالذات وال ة، 

                                                           
11
 177 ص ،، الم  ع السابقفلسفة الروح ،ولت  ستيس 

12
 24ص  ،، الم در السابقحيا  صسوع ،هيج، 

13
 411 ص ،، الم  ع السابق يجل أو المثالية المطلقة ،ز  عا إب اهي  ز  عا 
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الذي لل وح ب متا، وهذا الة وح ال عكةون إال الح  ة  المهاعنة  واآلعهة  إلة   ات ةا التةي لجواّهةا تلةك. وصةي ور  

الدعن ب ام  إّاما تكون متضمن  لي الح    التي للحظات الكلي "
14
. 

، التةي  لة  وةوا ا لرج ملرخةوه  لة  تسةميت ا 1793ن وص التي وو  ا هيج، لي  ةاي ت د  مل  ال

من الن وص اتول  التي اءةتغ، لي ةا هيجة، بمسةأل  الةدعن  Das Tubingen – Ffragmentبمةاطع توبنغن 

، والهةيان مةن تلةك الن ةوص سنا الخةوض لةي مسةأل  Die Volkareligionب     ام ، وبخاص  لعن ال  ب 

 ل  ع ةد لةي ّظة  هيجة، اتول، مةن ّانية  مةا لرج لةي ال كة  انصةعني اتلمةاّي  امة  ومدرسة  تةوبنغنالدعن 

Tübingen  لي الثيولو يا، وخاص  سنا هيج، ما زال ع تدي لي تلك الن وص بجملة  المةةوالت التةي سخ   ةا

 Religion républicaine لك  التنوع   ن الةدعن، مثة، الةدعن الةذاتي والةدعن المووةو ي والةدعن الجم ةوري

 م  وي اتخعقي  والوا ةب ، اخ. إل   اّب ب ض الم اهي  الكاّلي  التي تت لق بال ة، ال ملي... والدعن الخالص

والمي،
15

. وهنا ع دل هيج،  ل  لك   سنا الدعن لي ند  اتا عخ ج تماًما  لة  م  ةوي الةدعن ّ سةا، مةن نيةث سّاةا 

وعختلز ال ن   الدعني بجميع اتنداث واتل ال التي ت ت ي سهمي   ه ى لي عتة ر ءأًّا من سه  ءلون نياتنا، 

 نيا  اله  .

وهنا عظ   الدعن  ل  سّاا مةوي رايسي من مةومات الواقع اله  ي، لةذلك ع نةي بالجملة  لةي ّظة  هيجة،، 

ا التةليةد الثيولةو ي  لة  سّاا ال بد من تن ع، الدعن خارج السياقات النظ ع  التي لرج  لي ا التةليد التنوع ي،  مة

 ند سوا ، ولكن  يف عتيس  ل يج، سن عستحدث تن ععً مغاعً ا لل ن   الدعني؟.

إنا الخيز النظة ي النةاف  الةذي عحةتك  إليةا هيجة، لةي ّ ةوص تةوبنغن، إّامةا عةةوي  لة  التلةوعح بةالتميي  

، هي ني  م  وي الدعن بما هةو ّظةاي ال ايسي بين ال ك   وبين الم  وي )لك   الدعن بما هو سص، ممارس  ب  ع 

"ما عكمن لي م  وي الدعن، هو سنا الدعن لةيس  لًمةا بسةيلًا بةا    من الم ار  والت الي  الثيولو ي ،. عةول هيج،

وص اتا و عقاتنا و عق  ال ال  با وخلول ّ وسنا، وسّاا ليس م  ل  تارعخي  سو ممانك  بسيل ، ب، الدعن ع غ، 

ي م ا  ّا وت ين إرالاتنا"ال لال وعلث  ل
16

. ثم  إ ن ل ق بين م  وي الدعن بما هو ّظاي من الم ار  والمهالئ 

والت الي ، وبين الو ا انّساّي ال    للدعن بما هو قو   ملي  بحت ، لكن تلوعح هيج، ها هنةا بةذلك ال ة ق، ال 

ً ا مهلنًةا ل  ة  التنةوع  للةدعن، لالةذي عة د لةز إل  الخ وج  ل  الم  وي الثيولو ي للدعن، ب، عضم   ذلك ت كة

                                                           
14
 668 ص ،، الم در السابقف واي ولوجيا الروح ،هيج، 

15
 46ص  ،، الم  ع السابق يجل األول وسؤال الفلسفة، ّا ي ال وّلي 

16
 48ص  ،الم  ع ّ سا، ّةع  ن ّا ي ال وّلي 



 

9 

 

ّلتمسا من مةلع توبنغن، إّاما عةوي  ل  ت ةب لك   الدعن بما هي مثال  ملي ص  ، سي الدعن من نيث عكون 

 س   الح ع . 

تناول هيج، هنا مسأل  الدعن ولق التميي  ال اي لل ك   من الم  وي، إّاما عنةدرج وةمن ءةان، ّظة ي س ة ، 

إمكان التة ع  ال ملي المللق للح ع ، بما هي لي  ات اآلن مللوب سخعقي وسياسي.  ، هةذا هو ت ةب ء ااز 

عسي  من س ، إنداث ال باط ال ملي الوثيق الةذي عةة ن الةدعن باتخعقية ، ثة  عمكنةا ثاّيًةا مةن التن عة، اتخعقةي 

 )لعن ال  ب،. ع  الجمعلل ن   الدعني، لي اوح لي بياّا بين زاوع  ال  ل )الدعن الذاتي، وبين زاو

لةد سمست مسأل  الدعن لي ّص توبنغن من زماي الت كي  لي سخعقي  نة ، وما سي  ز الت كية  لةي الةدعن،  

 الت كي  لي السياس  با تهارها نيا  إعتيةي  ل لي  عجاوز لي ا ال  ل ل لعتا، ليلت   بالجمع انتيةي.

ج ل لك   محض، ب، ال بد سن عخ ج إل  المووو ي ، وهو إً ا، لع عمكن سن عظ، الدعن  ل  هذا النحو م

نين ع  ،  لك ع هح و وًلا بال  ، لي صور   ثي  من الدعاّات المحدل  الم  ول  لةي ال ةال . والدعاّة  الونيةد  

 التي تت ق تماًما مع لك   الدعن هي الدعاّ  المسيحي ، إ  لي هذه الدعاّ ، لي ّظة  هيجة،، عتحةةق االت ةاق بةين هللا

وانّسان تحةةًا  امعً. لالمسيحي  ت بز بين  ميع ال ناص  الجوه عة  لةي لكة   الةدعن لةي  ة، وانةد، ومةع  لةك 

ل ذه اللحظات مو ول  لي نال  اّ  ال لةي لعاّةات سخة ى لةي ال ةال ، وتظ ة  اللحظةات المن  لة  لةي الةدعاّات 

الم ان، ات اقًا، وإّاما تلةور ال كة   ّ سة ا مةن  المختل  ، التي هي م ان، سساسي  لي لك   الدعن، وال تظ   هذه

خعل ا تلوًرا  دلياًا، نت  ت ، لي الن اع  إل  التحةيق الكام، لةي المسةيحي . وبالتةالي ل ةذه الةدعاّات اتخة ى، 

هي  واّب من  ل  من الحةية ، تجتمةع لةي  ينةي  ة، وانةد لةي الدعاّة  المسةيحي ، وهةذه الجواّةب للحةيةة  هةي 

 ا ءذرات محدول  ونيةد  الجاّةب، وسعاةا مةا  اّةت الحةيةة  التةي تتضةمن ا هةذه الجواّةب، لةين الدعاّة  خاط  ، تّا 

المسيحي  تلخ  ا وتستو ه ا
17
. 

سو ّةةوي ب ةا إال إ ا  اّةت تج بة   L'expérience de la religion إً ا لةع عمكةن سن ّةدره تج بة  الةدعن

م ي  ، ولما  اّت هذه التج بة  لةي نةد  ات ةا تج بة  لعالكتيكية ، ءةأن  ة، تج بة  سخة ى وءةأن سي ن  ة  مةن 

الح  ات، للن ّكت ف الحةية  الكاملة  إال لةي ط ل ةا اتخية  سي  نةد ّ اعت ةا. والةدلي،  لة   لةك،  مةا ورل لةي 

ال ّ ث  خعل تلور الح    لي نضةون هةذه التج بة ، سةوى  لة  لحظةات  ّص لينومينولو يا ال وح، هو سّانا

موند  ملي ة  بالتنةاقض واالّ ةةاق، وقةد توز ةت م ةا   هيجة، لةي فة، تج بتةا الدعنية  ال ةارم  بةين لروس 

ال هال واله وتستاّت ال ةعّيين، ومعمح ال ك  انن عةةي المثةالي وال كة  النةابع مةن  protestant اله وتستاّت

                                                           
17
 178 ص ،، الم  ع السابقفلسفة الروحولت  ستي،  
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  التنةةوع  وال لسةة   النةدعةة  الكاّليةة  وّظ عةة  ونةةد  الو ةةول انسةةهينوزع ، وّظ عةة  ءةةعع  مةةاخ  للحيةةا    ةة

بانوال  إل  للس    ، من لي تا وءيلينج
18
. 

تلةةور الةةدعاّات المختل ةة ، هةةو بةةاللهع، تلةةور منلةةةي ال زمةةاّي، ومةةع  لةةك،  مةةا هةةو فةةاه  لةةي ّةةص 

ال ن، ل ناه سعًضا  ن   للتلور ال منةي عمكةن سن ّ ثة   ليةا هنةا.  لينومينولو يا ال وح  ما هو ّ سا لي نال 

لألّ  م نل  لي الدعن هي ب     ام  سقدي الم ان، سعًضا. وما لاي الدعن هو ب     ام  م نل  وة ورع  لةي 

 التلور الدعالكتيكي لل وح، ليّاا عنتج من  لك سنا و وله ليس محض صدل ، وليس وسيل  ب  ع  خال  ، وإّامةا

هو  م، و وري من س مال ال ة، لي ال ال ، وهو تج، و وري نةيةي وصحيح للمللق. ولةةد سةهق لنةا وسن 

رسعنةةا سنا الدولةة  لةةي الم انةة، الةدعمةة  المهكةة  ، ليسةةت مجةة ل اختةة اا ب ةة ي عة ةةد مةةن ورااةةا صةةالح النةةاس 

لي اللهي   اتساسةي  لألءةيا ، لكن ا م نل  و ورع  منلةياًا، للتحةق الذاتي للمللق، تكمن  ذوره و ومن  ت  ،

لجميع الدعاّات هي من إّتاج  ة، واند وروح وانةد ، وتللةف س مال ةا مةا عسةم   بالتةدبي  انل ةي لل ةال ، إّا ةا 

ال ك   ال امل   ات ا، ال ك   ال امل  ّ س ا هي التي تظ   لي هذه الدعاّات بالًغا ما بل  ب دها، واّ  ال ا ب ض ا 

 وال مان. ن ب ض لي المكان 

 الم ان، الثعث الكه ى للدعن هي 

  La religion de la nature لعن اللهي   -1

 La religion de l'art لعن ال ن -2

la religion de l'apparente لعن الظاه  )المسيحي ، -3
19

 

 (: المراحل الثالث الكبرى للدصن09المخطط )

  

 ةصن الظا ر                      ةصن الفن                                   ةصن الطبيعة       

 

                                                           
18
 238ص  ،1970م  ع ، ل ط،  -، مكته  اتّجلوفلسفة  يجل هد ال تاح الدعدي،  

19
 178 ص ،، الم  ع السابقفلسفة الروحولت  ستيس،  
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الحال،  -عةول هيج، "سما الحةيق اتول الذي ل ين ال وح ليّاما عكون م  وي الدعن  اتا، سو الدعن بما هو لي

 ةي سو نيةالي، وسمةا إ ا الدعن اللهي ي، لال وح ومن هةذا الةدعن إّامةا ع لة  ّ سةا  مووةوا ّ سةا لةي ءةك، طهي

الحةيق الثاّي ليكون بالض ور  الحةيق الذي ع ل  ليا ال وح  اتا  لة  ءةك، اللهي ية  المنسةوخ  سو ءةك، ال ةو. 

، تنا ال ةك، إّامةا عت قة  مةن خةعل إّتةاج إلة  Die kunstliche Religion وهةذا الحةيةق هةو إ ن لعةن ال ةن

لينس  اتنالع  التي للحةيةين اتولين م ا، لا ل و إّما  -لختايلي ا -صور  ال و، وهو إّتاج عحدس بم يتا الو ي

و ان لي ، عكون ناليا بةدر ما تكون الحالي  ال و. وإ ا  ان ال وح بالجمل  لي الحةيق اتول  ل  صور  الو ي،

 بالذات، ليّةا عكةون لةي الثالةث  لة  صةور  الونةد  بين مةا، لةال وح عكةون لةا ءةك، -الثاّي  ل  صور  الو ي

ةةا مةن   ةة  سّاةا مت ةةور إ ا  مةا هةةو لةي  اتةةا ولذاتةا، لةةذلك إّامةا هةةو لعةن  la فةةاه  الكةون لةي  اتةةا ولذاتةا، سما

religion de l'apparente - Dei offenbare Religion"
20
. 

1

الذي عةةال إنا هنا  ال ، للدالل   ل   لك الدعن  Religion de la Nature عستخدي ت هي  الدعاّ  اللهي   

لةيس السةتخداي هيجة، ل ةذه ال هةار  سيا و ال ة، ونده قالر  ل  سن عةةول انّسةان إليةا لون مسةا د  مةن الةوني.

 عق  ب ذا الم ن   لة  انطةعق، وإّامةا هةو عضةع تحةت  نةوان الدعاّة  اللهي ية ،  ميةع تلةك الةدعاّات التةي لة  

ع ت   ب د ال وح  ل  سّا ا الكاان اتسم  والمللق، وما سن  تستلع لي ا ال وح السيل   ب د  ل  اللهي  ، ول 

عدره المللق  ل  سّاا ال وح نت  ّجاوز لاا   لعن اللهي  . لكن نينما عةدره انلةا سو المللةق  لة  سّاةا ءةي  

أّاةا سق، من ال وح،  الجوه  مثعً، سو الةو . لينا المهدس ال وني لي  ميع هذه الحاالت ب     ام ، ال ع تة   ب

الخالق سو الحا   سو المسيل   ل  اللهي  ، ولذلك ليّانا ّجد مث، هةذه الةدعاّات تنظة  إلة  الة وح اله ة ي سعًضةا 

 ل  سّاا ال ع ال لاخ، سيل   اللهي   من الدعاّات اللهي ي 
21
. 

مسةتوى الة وح الةذاتي. والواقةع   لة  م نل  الو ي، -ال وح المللق - ل  مستوى -الدعن اللهي ي عةاب،

سنا ال وح الذي ال عهل  لر   الو ي التاي بذاتا، سو الذي ال ع ى لةي الو ةول ال  لةي صةني تا الخاصة ، ال بةد سن 

عنظ  إل  ّ سا با تهاره واق   ن عه ، و أّاما هو مج ل )تمث،، سو )ت وع  نسي،. وربما  اّةت سبسةز صةور  

تي تتخذ طابع المهاءة   اللهي ية ، نيةث ّة ى سنا انّسةان عن ةد صةور  مكال ة  من صور هذا التمث،، هي تلك ال

ل ونا لي  ةال  اللهي ة ، وبةذلك ع مةد إلة  تأليةا ب ةض المووةو ات اللهي ية ، وهةذا مةا نةدث مةثعً لةي لعاّة  

                                                           
20
 672 ص ،، الم در السابقف واي ولوجيا الروحهيج،،  

21
 178 ص ،السابق، الم  ع فلسفة الروح ،ولت  ستيس 
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Parsisبارسيس 


 ع ةيد لن سةا مسةعت وسه امةات -لةي ّ اعة  هةذه الم نلة  -. ث  ت ق  الو ي اله  ي لأصةهح

Obélisques et des pyramides ، وصار عت هد تصناي صن  ا بيدعةا، لهةدست الدعاّة  اللهي ية  ت ةةد طاب  ةا

المهاء 
22

 ، وسصهح انّسان  ل  است دال لتجاوز اللهي  .

ول  تلهث ال وح سن بدست تت     ل   ات ا لي  مل ا الخاص سو صني   عةدها، وهةذه ال ةور الةثعث مةن 

 صور الدعاّ  اللهي ي
23

ث  ، ، تةاب،  ل  الت اقب لي مجال ال وح الذاتي م نل  اليةين الحسي، وم نل  انلراه

م نل  ال   
24
. 

ال ك   المتلور  للدعن، ت ت ض سل ًا بالضة ور  سنا ال ةة، بةين ال ةة، الكلةي   الدعاّ  المهاء   سو السح  -س

)المللق،، وال ة، الج اي) انّسان،، قاا  بال  ، وع    با الو ي، وهةد   ميةع الةدعاّات هةو بالضةهز  هةور 

ّحةو واوةح،  هو  االّ  ال هذه سو التوليق، والم الح  بين هللا وانّسان. ونينما ال عو د هذا االّ  ةال  لة 

لينا الدعن بم ن  الكلم  ال عمكن سن عوند إال لي صور  ل لا وهي السح ، التي تةوي  ل  الونةد  المهاءة   بةين 

الكلي والج اي، سي الوند  التي تظ   تماع  الجاّهين سو توسل ما. وتّاا عةوي  ل  هذه الونةد  المهاءة  ، ل ةو 

 ةال  بةال وح إّامةا هةو الةو ي بن سةا، وعكةون لن سةا  لة  صةور  عسم  بالدعن المهاءة . عةةول هيجة، "الة وح ال

بالةذات، وعكوّةا ال محالة  بةةيزا   اّةب و يةا، سو  اّةةب  -المووةو ي، سي إّاةا عكةون لذاتةةا، وهةو و ةا الةةو ي

االرتهاط بالذات من     ما هي موووا، والتضةال إّامةا ناصة، لةي و يةا، لتح ة، بةذلك ت ينية  ال ةك، الةذي 

 اتا. واتم  عت لق ب ذه الت يني  رسسا لي هذا الت حص للدعن...لالدعن إّما عختلف  ةن لعةن آخة   عظ   ليا وع ل 

ولةق الت ينية  التةي لةذلك ال ةك، نيةث ع لة  الة وح  ات"
25

وهةي  religions magiques . لالةدعاّات السةح ع 

 الممارسات التي تةوي  ل  الوند  المهاء   بين الكلي والج اي.

 وانّسان هي ّ س ا الت  ق  بين الكلي والج اي، ومن ث  لحينما ال تو د ت  ق  سو اّ  ال والت  ق  بين هللا

  الذي سهق    ه، لينا الكلي ال عو د سعًضا، وإّاما  ، ءي  عكون   اياًا.

 وتجدر لي هذه الم نل  معنظ  ما علي 

                                                           

 ،412 ص ،ز  عا إب اهي  ز  عا  هيج، سو المثالي  المللة ، الم  ع السابق (لعاّ  بارسيس   ان المتدعنون ب ا ع هدون النور. 

22
 412 ص ،، الم  ع السابق يجل أو المثالية المطلقةز  عا إب اهي  ز  عا،  

23
 87 ص ،1986، ت  م  إماي  هد ال تاح إماي، لار الثةال  للن   والتوزعع، الةاه  ، 1ج، احاضرات في فلسفة الوااصخ، العقل في الوااصخهيج،،  

24
 Garaudy, La Pensée de Hegel, Bordas, Paris 1966, p93 

25
 672 ص ،، الم در السابقف واي ولوجيا الروح ،هيج، 
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ّاةا عنةتج مةن  لةك سال عكةون لةي سّةا ما لامت ال تو د نت  اآلن ت  ق  بةين ال ةة، الكلةي وال ةة، الج اةي، لي

بوص ي مو وًلا  لياًا  اقعً، الغله  والسيل    ل  مووو ات اللهي  ، ولست سّا بوص ي مو وًلا  لياًا سخعقياًا. 

ولكن سّةا مةا ل ةذه اتّةا مةن خ ةااص   اية  مهاءة  ، الةذي سسةتليع سن سمةارس هةذه السةيل  ، ومةن ثة  لةالةو  

ن س ، ناع   لي ، بة، مةن س ة،  ةواط ي بالج اية  وسل ةالي ورنهةاتي ونا ةاتي، لةةو  والسيل   التي ال تهذل م

  اط تي  ات ا، وإرالتي اتّاّي  الخال  ، عمكن سن تسيل   ل  اللهي   من س ، سن اض خاص .

نين تت  الت  ق  بةين الكلةي والج اةي، عكةون لةدعنا   اّةساي الو ي الدعني لاخ،  اتا ) لعاّ  الجوه ع ، -ب

سول إمكان للدعاّ  الحةيةي  اتصةلي ، لانّسةان ع ة   سّاةا هةو الةو ي التج عهةي الج اةي لحسةب، سمةا الكلةي ل ةو 

عض ا لي موا  تا  ل  سّاا وده، وبذلك ع هح هذا الكلي مووو ياًا بالنسه  إليا. وهذا هو االّ  ال واالّةساي 

نّسةان اآلن بوصة ا الحةيةة  المووةو ي . هةو سوال الذي ع ت وا مةدًما  ، لعن، لكن هذا الكلي الذي عت وره ا

ب هار  سخ ى هذا الكلي و الكلي المج ل الخالص، سو هو الكلي  الهسيل  الخالي  من  ،   اي  ومن  ، مضمون،

هو المو ول الخالص، لكن عضا  إل   لك ال ة ور بةأنا الج اية  قةد ابتل  ةا هةذا الو ةول الخةالص، وسنا الةو ي 

ضالًا إليا  ، الج ايات لي اللهي   وال ال  المتناهي، هي  ل ا  دي سماي هذا الكلي. وهكذا ّجد التح ي الج اي م

سن هذا الكلي هو الو ول المللق، و ، و ول آخ  ع تمد  ليا، وعن أ  نا، ث  عخت ي ليا، مث، هذا الو ةول  لة  

 وه عة  و ةاب   لةا ثة  ع ةول الجوه ي الةذي عخة ج منةا  ة، سلةوان الو ةول المتنةاهي، بوصة  ا تحةوالت نية  

ليج ل ا ت ن  ليا
26
. 

هةةذا الو ةةول هةةو الجةةوه ، وهةةذه التحةةوالت هةةي س  اوةةا، ومةةن ثةة  لالسةةمات الجوه عةة  للةةدعن لةةي هةةذه 

Panthéisme الم نل ، هي سنا هللا عت ور  ل  سّاا  وه ، ومث، هذا الدعن ع ه   ةن مةذهب ونةد  الو ةول
 

 .

 la religion chinoise اتلوهي  ال امل ، وهناه ثعث م ان، للدعاّ  الجوه  هةي  الدعاّة  ال ةيني  سو مذهب

ولكة   هللا لةي هةذه . religion bouddhiste والدعاّة  الهو عة  la religion indienne والدعاّة  ال ندوسةي 

سان إال سند س  اض  لك الجوه . ومن ث  الدعاّات ال تتجل  لي سّاا إلا نكي ، وإّاما هو قو   ميا  وما  ة، انّ

ا، لةال وح  ل ة، انّسان  دي وليس نةية  تّاا ال عمكن سن عكون مو وًلا  ةالجوه ، وهةو ل ةذا السةهب لةيس نة اً

                                                           
26
 181 ص ،، الم  ع السابقفلسفة الروح، ولت  ستيس 


 بم نيين متمي عن  Pontheism الو ولعستخدي هيج،  لم  وند   

هةي ونةد  الو ةول  سما وند  الو ول بالم ن  الثاّي، ل ي ت لي النظ ع  التي تةول إنا هللا هو الجوه ، الذي عهتلع لي  ولا  ، الج ايةات المتناهية ، وتلةك -س

ج، باللهع  ن وند  الو ول اتخية  ، بةالةول بةأنا هللا سو المللةق لةيس  ند اسهينوزا، وهي وند  الو ول لي الدعاّات ال  قي  التي عدرس ا، وتتمي  ّظ ع  هي

 .،181 ص ،للس   ال وح، الم  ع السابق . وهً ا.)ولت  ستيس

الةسة   دي لةيعستخدم ا بم ن  النظ ع  الةاال ، بأنا  ميع المووو ات الج اي   ما لي مهاء ت ا و  ايت ا ال ج ، هي هللا، وهذا هو الم ن  الذي استخ هو -ب

 اتول.



 

14 

 

اله  ي ما ت ال مةيد ، ولك   الح ع  م ةول ، وما تت ف با هذه الدعاّات هةي سّا ةا تة تهز بةالحك  االسةتهدالي، 

ياسي  ل  ب من ال  وب ت تهز لااًمةا بت ةوراتا الدعنية ، للمةا  ةان ت ةورها عتم  ة  نةول تنا الملسسات الس

خالق مستهد، لينا إلرا  ا محدول وعوالق  لك الت ور
27
. 

هللا لةةي الدعاّةة  ال ةةيني  هةةو سساًسةةا  لةةي نيةة  متميةة  تماًمةةا، سو هةةو   الدعاّةة  ال ةةيني  ) انمه اطةةور وهللا،

ةا المةابة، المةالي ل ةذا الو ةول الخةالص ل ةو، ات ةالي والسةما  وال ة اغ،  الو ول ال ارغ الذي ال مضمون لا. سما

السح ،  ،. ولكن  ما و دّا لي لعاّ Tienومن هنا تدره السما  بوص  ا الةو  المللة ، وعللق  لي ا اس  )تين 

ليّانا ّجد هنا سعًضا سنا لك   سيال  ال وح وت وق ا، ال ند سن ت ةق ط عة ةا، وإن  ةان  لة  ّحةو لةج وسةا ج إلة  

لاخ، الو ي اله  ي. لكن ال وح التي عت ورها الناس هنا   ي  ساي ومت وق، ال تة ال هةي الةو ي التج عهةي 

طورعةة . انمه اطةةور هةةو الةةذي عمثةة، السةةما ، سو هةةو الج اةةي ال الةة وح الكلةةي، إّا ةةا الةة وح الج اةةي سي انمه ا

ع تمد الدعن  ل  إطا   سوام  انمه اطور. لانمه اطور مةدس ولا الةةو  المللةة   لة  اترض، وال و السما ،

عخضع ال   ونده لسيل تا، وإّاما تخضع لا سعًضا  ناص  اللهي   وسرواح الموت 
28
. 

 الّ داي ال  لع  المتمي  ، ولل    اتخعقي ، المتمث، لي لعاّة  لةوإنا الجاّب الدعني لي ال ين هو امتدال 

Foo
29

 لة  سّاةا الو ةول ال  لةي،  néant، المنت    اّت اًرا واسً ا لي بعل ال ين، وهي لعاّ  تنظ  إلة  ال ةدي 

ن تظة، لةي وع ته  انتةار ال  ل لي ا س ل  سّواا الكمال سو السمات ال امة  للمجتمةع ال ةيني، والدولة  لةي ال ةي

الجاّب الدعني، وانمه اطور هو ال ايس ات ل  للدعن. والحق سنا الدعاّ  ال ةيني   لة  نةد قةول هيجة، "ليسةت 

هي بالضهز ما ّللق  ليا ّحن اس  الدعن، لالدعن  ندّا هو ال مق الداخلي لل وح لي  ات ةا بةأن ّت ةور الة وح 

ي ال ين ال ع ت ع إل  هذه الدر  ، تنا انعمان الحةيةي ّ س ا لي  ات ا، سي لي س مق س ماق  وه ها...الدعن ل

لذات  "و ال عكون و ول اتل ال لي  ات  
30

. سي  ندما عكون لل  ل و ول مستة، قاا  بذاتةا ب يةًدا  ةن  ة، سةلل  

ق  ع  خار ي ، لكن ال  ل ال يني لةيس لةا مثة، هةذا االسةتةعل نتة  لةي الةدعن، لةانمه اطور بمةا سّاةا التجسةيد 

ا باقي اتل ال لع عتمت ون ب ذه المي  .ال    لي للسلل  هو ونده الذي عةت ب من السما ، سما

ع تةد ال ينيون، سنا هناه روًنا نارس  لك، مةاط  ، هذه اترواح الحارس  تخضع هةي اتخة ى توامة  

ع ة لون  لي ةا.  انمه اطور، الذي عمكن سن ع  ل ا  ما ع  ل اله ة  لةي نةال وقةوا  ةوارث لةي المنلةة  التةي

                                                           
27
 124 ، ص1997 ،، الدار الهيضا ، المغ ب1الم    الثةالي ال  بي ط، -إشكالية الوكو  والومركز حول الذات -المركزصة الغربية،  هد هللا إب اهي  

28
 182 ص ،، الم  ع السابقفلسفة الروح، ولت  ستيس 

29
 69ص 1968ت  م  إماي  هد ال تاح إماي، لار الثةال  لللها   والن   والتوزعع، لط  ،،2)جالعالم الشرقي، احاضرات في فلسفة الوااصخ ،هيج، 

30
 139-138ص ص  ،الم در ّ سا ،،2)جالعالم الشرقي، احاضرات في فلسفة الوااصخ ،هيج، 
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وب ذا ع هح انمه اطور هو الم  ا الخاص للسما  لضعً  ل  سّاا الم  ا الخاص لةألرض، وعلمنةون سعًضةا 

بالخ الات التي ال ن   ل ا، وع ل هيج،  لك إل  التةاره  الذاتي الذي ع ت ض مةدًما  ، ما هةو مضةال لح عة  

ال وح
31
. 

لمةا لاي  ،hindouisme لك   الجوه  س ث  لي الدعاّ  ال ندوسي  تتلور  الدعاّ  ال ندوسي  ) هللا وال  اغ،

الجوه  مج ًلا تماًما ليّاا ل ذا السهب ني  محدل سو مت ين، وبغي  تميي  بداخلا  ل  انطعق، ومن ث  لع عو د 

لوانةد سوى  وه  واند،  لك تنا ت دل الجواه  سو  ع ني و ول تمي ، ول ذا السهب ّ سا، لينا هذا الجوه  ا

 ال ءك، لا، تنا ما ال تحدعد لا ال ءك، لا سعًضا.

و ل   لك لا  هو، اآلن، واند ال ءك، لا سو ب اهما، تنا ب اهمةا مةدا الونةد  المجة ل ، وتةةف  ة، سلةوان 

الو ول اتخ ى لي موا    هذا الواند، بوص  ا ني  نةيةي  سو مج ل س  اض لحسب. ولةيس لل ةدي الحةق لةي 

ة، الةاا  بذاتا، لكناا عظ   من الواند ث  ع ول ليخت ي ليا، وهذا هو الت ور المتلور تلوًرا  امعً الو ول المست

للجوه  وال  ض، و ل  ال ن  من سنا الواند  ثيً ا ما ت ه   نا م للحات تتضمن ال خ ةي ، ليّاةا مةع  لةك 

ت نةةي هةةذه اتقةةوال إالا ءةةي ًا لةةيس روًنةةا ب ةةد، وليسةةت الةة وح هةةي المضةةمون الحةيةةةي بةة، الجةةوه  لحسةةب، وال 

سلحياًا، لالواند بالض ور  محاعد، وعخ ج من هذا الجوه  الواند،  ما تخ ج س  اوا،  ميع سلةوان الو ةول، 

و ميع ال وال ، و ال  اله   و ميع اآلل  
32

. لكن مالاي الواند لةيس  ينياًةا لةي  اتةا، لكناةا لةارغ ومجة ل تماًمةا، 

بمةا لةي  لةك اآلل ة  تةةع خار ةا، ل ةو ال عخ   ةا إخ اً ةا نةيةياًةا سصةيعً، مةن لاخة، لينا  ميع اتءيا  الج اية  

ّ سا، ث  عست يد وندتا بأن عجم  ةا مة   سخة ى لاخة،  اتةا، إّاةا ال عخ   ةا مةن لاخلةا وبالتةالي، ل ةي بهسةاط  

لات ت تمد  ليةا. لةينا مو ول ، س ني  ل  ال ن  من سّاا من المة ر سّا ا خ  ت من الواند، وسّا ا بالتالي مو و

الواند مع  لك لما  ان مج ًلا، ول  عخ   ا من لاخلا، ليّا ا ل ذا السهب لي الواقع مو ولات مستةل ، ومةن هنةا 

لما لاي الواند ال عحت ظ هنا بالت دل لي لاخلا، لكناا باتن ى عةف لي  اّب واند وعسته د تماًما الت ةدل وعلة له 

لينا هذا الت دل للمو ولات المستةل  هو ت دل ءدعد ال نف، سو هو خليز من سءكال ال  إل  الجاّب اآلخ ، وبالتالي

رابز بين ا، تنا  ن   الواند قد هج  هذه المو ولات المستةل . ومن هنا لليس ل ا منظ  وموند وال مسةيل ، 

ال، و لةك ع سة  لنةا ال ةال  لنة وات الخية لكن ا ت دل سو  ث   بغي  ّظاي وبع رابل  وال مه ر، وإّاما هي مت و ة 

الخيالي المضل  الذي صوره لنا الخيال ال ندي،  ما ع س  لنةا سعضةا  يةف سنا ال ندوسةي ،  لة  الة ن  مةن سّا ةا 

مذهب تونيدي، ليّا ا لي الوقت ّ سا مذهب ت دلي بأوسع م اّي الكلم  وس ث ها  نوًنا،  لك تنا الواند مالاي 

                                                           
31

 Hegel, Leçons sur L’histiore de la Pilosophie,Gallimard Paris 1954, p192 

32
 183 ص ،الم  ع السابق ،فلسفة الروح، ولت  ستيس 
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، وتّاا ال عحتةوي لةي  ولةا   اياتةا، ليّاةا عت   ةا تةةع خار ةا، سو عت   ةا عخلو من  ، مضمون، وتّاا مج ل

وتسةتة،  ت لت لي اول اب ال مسيل   ليا، وتّاا ال عحت ظ ب ةا تحةت قهضةتا، ليّا ةا بالتةالي تةةع خارً ةا  نةا،

  نا، وتتخهز لي هذا االستةعل.

ع  ع تد إل  اللهي   وليس إلة  الة وح. لةي ني  سنا هذا االّ  ال واالختع ، الذي تتضمنا الدعاّات ال ند

هذا الم ن  عةول هيج، "إّاا لي  ، لول   ةعّي  تو د تمي ات وعةوي اتلة ال مةن  ات ة  بووة  ا، لكةن الح عة  

والذات اتخعقي  الهاطني  ال و ول ل ا لي ال ند، وهكذا فلت التماع ات اللهةي  لي ال نةد مثة، الونةد  ال ةارم  

لي ال ين"
33
. 

Trimurtiإنا النظ   ال لس ي  السلحي  هي ونةدها التةي تة ى لةي التثليةث ال نةدي 


، هةو بمثابة  الت ةور 

السابق الحةيةي للتثليث المسيحي. وال ءك سّاا من ال واب سن ّةول إنا ال ك   ال امل ، سو ال ة، الجوه ي الذي 

ع  ال ندع  لآلل ة  الثعثة ، لكةن ال كة   لةي ع م، لي ال ال ، عمكن سن ّتلمسا لي ءي  من الغموض لي هذه النظ 

الثالوث ال ندي ني  متلور   ل  انطعق، وإ ا  ان  لينا سن ّوند بين التثليةث المسةيحي والثةالوث ال ندوسةي 

 Sivaالذي هو التحةق ال  لي الكامة، لل كة   ال ةامل  لةي لااة   الةدعن. ليّاةا عنهغةي سن عكةون انلةا الثالةث وسةي ا 

ن اآلخ عن، واآلل   الثعث  التةي تةابة، لحظةات ال كة   ال ةامل  الةثعث، عنهغةي سن تكةون  لة  النحةو وند  انل ي

اللحظ  الج اية ، وسةي ا اللحظة  ال  لعة ، وعنهغةي سن عكةون  Vishnuالتالي  ب اهما عةاب، اللحظ  الكلي ، لي نو 

ل  الج اةي إلة  الكلةي ونصةعح االّةسةاي سي ا بوص ا ال  لي وند  الكلي والج اي، وال بد سن عكون ممثعً ل و

 الذي سندثا الكلي لاخ،  اتا، لكن سي ا ليس ءي ًا من هذا الةهي،، ل و عمث، مةول  ال ي ور .

و ن   ال هال  لي الدعاّ  ال ندوسي ، عةابل ا لك ت ا  ن هللا. لا  هنا هو الجوه  ني  المت ين، الذي عخلو 

 هال  ت ني بالض ور ، إلغا  ال  ، بين هللا وانّسان واست ال  الوند  بين ما، من المضمون ال ارغ الخاوي، وال

ومن ث  لم م  ال ندوسي نت  عتحد مع هللا هي سن ع  غ ّ سا من  ، مضمون لكي عكةون لارًنةا مثة، هللا، ومةن 

ل ، وال انتجةاج، سي ث ، لينا الووع الذي ت د  إل  الوصول إليا، هو الحال  التةي ال عكةون لي ةا اّ  ةال وال إرا

نال  الذهن المج ل الخالص الذي علغ  ليا  ، مضمون إعجابي للةو ي. لةا  هنةا تج عةد خةالص، ونةين ع ةهح 

                                                           
33
 146ص  ،، الم در السابقالعالم الشرقيهيج،،  


 Trimurti ال ةةال  ال ةة قي  ،)هيجةة،  لمةة  سنسةةك عتي  ت نةةي الثةةالوث ال ندوسةةي المةةةدس الةةذي عتةةألف مةةن ب اهمةةا خةةالق، ولي ةةنو الحةةالظ وءةةي ا المخةة ب
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انّسان  ل  لر   التج عد ّ س ا ليّاا عتحد مةع هللا، وعحةالظ  لة  الونةد  مةع ب اهمةا، و لة   لةك لةينا ال هةال  

تست د  الغوص الكام، للو ي لي هللا
34
 . 

بذاتا مضي لي  اتةا اّلعقًةا مةن الماهية  ال  عة  مةن الة وح، سو  –ذا الم ن  عةول هيج، "إنا ال وح لي ه

لذاتةا، ليمسةي لعاّة  انلراه ال ونةي  –ناليتا التي رل ت بالجمل  إلة  ال ةو، إّامةا ع ةين بسةاطتا  تكثة  للكةون 

ترواح ات ثة  ءةد  سو وة  ًا ال تح ة  مةن ا ،Die zahllose Vielheitنيةث عنةسة  هةذا الة وح إلة   ثة   

إّاما تلول من ب د سن  اّت لي سول ةا  panthéisme Dieser Pantheismus وث ا  سو م تة  . وهذه الحلولي 

الدواي ال الئ لتلك الذرات ال وني "
35
. 

 اّت الدعاّ  ال ندوسي  لي     هيج، تلة  اهتماًما  ميةًا لي سوروبا،  مةا  اّةت تةدرس   الدعاّ  الهو ع 

 ل  ّلاق واسع، لضعً  ةن ت  مة   ته ةا المةدسة . لةي نةين سّانةا ال ّجةد لةدى اتوروبيةين سةوى إلمةاي وة ي، 

هةذا الجةوه  ع تة    لالدعاّ  الهو ع  هي آخ  م نل  لي لعاّ  الجةوه ، ولكةن .bouddhismeبالدعاّ  الهو ع  

ال و ةول. والمللةق لةي هةذه و  ةدي وال و ةول، لةا   ةديو با اآلن  ل  ّحو ما هو  ليا، سي بأّاا خةوا  ولة اغ

الدعاّات هو الو ول الخالص لحسب، وسّاا ال ع ت ع من مةول  الو ول إلة  مةولة  الجةوه ، ب ضة، اسةتمالتا إلة  

الدعاّ  الهو ع  عمكن سن عمثلا الةول بأّا ا وصلت إل  الم نل  التي الةو  التي هي سم  الجوه ، ول ذا لينا ووع 

و ، ءي  من ال دي ءةي  ع ةول ، vide عتحد لي ا، الو ول الخالص مع ال دي، والمللق هو ال دي، سو هذا ال  اغ

 من  دعد إل   دي.

سو االّ ةةداي  ةةن ط عةةق ق ةة   ةة،  ،atteindre le néant ال هةةال  هنةةا، بالتةةالي سةةت د  إلةة  بلةةوغ ال ةةدي

Nirvanaال نهات واالبت ال  ن  ، ما هو   اي، و ن  ، ّ اط لي الحيا ، وتلك هي الن لاّا 


والذي عضع ، 

ا ل ملي  المةيعل مةن  دعةد، وعتجسةد الجةوه  لةي الدعاّة  الهو عة ،  مةا  اّةت الحةال لةي الدعاّة   الوصول إلي ا نداً

* Dalailama سو الداالي الما Buddaاي، وهو بو ا ال يني  لي الو ي التج عهي الج 

 الذي اتخذ من ل اسةا 

Lhasa لي مملكة  التهةت Tibetا لةا. والثةاّي هةو )الت ةو  -الةذي   ة، مةة ه ت ةو Teshoo-Lamaالمةا، -مةة اً

وهنةاه المةا ثالةث لةي  Bant- shen Rinbotshee تحت اس  باّت ن رعنهوّت ةي Teshoo-Lombooلومهو 

                                                           
34
 184 ص ،، الم  ع السابقفلسفة الروحولت  ستيس،  

35
 677 ص ،، الم در السابقف واي ولوجيا الروحهيج،،  


 ّي لاّا   لم  سنسك عتي ، ت ني الدعاّ  الهو ع ، وهي ت ي  إل  قم  الن و  والس ال   ن ط عق قت، ال  وات  

 .،141 ص ،ال ال  ال  قي، الم در السابق، وتجاوز اآلالي وال ذاب )هيج،


 ،.141 ص ،الداالي الما  م ته  لعني  ل  ي  روني لي الدعاّ  الهو ع ، وت ني سمين هللا )هيج،. ال ال  ال  قي، الم در ّ سا* 
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وعة سس العمةا اتول والثةاّي ّحلتةين متمية تين، عضةع   نة  إنةداهما لةوق ر وسة   ، Sibérie سيهي عا نوب 

قلنسوات ص  ا ، بينما عضع اآلخ ون قه ات نم ا 
36
. 

إ ا، لا  لي هذه الدعاّات، سو  ع هح روًنا  ل  ّحو ال ع ق  إليا ال ك، لكن ا روٌح لة  تتلةور تلةوًرا 

 يني  تماًما، لا  ال ع هح روًنا  يني   امل  إال لي الدعاّ  المسيحي   مةا عة ى هيجة،،  امعً، ول  ت هح روًنا 

و لينا لي هذه الم نل ، سن ّدرس ب ض الدعاّات التي ت ك، م نل  اّتةال من لعاّ  الجوه  إلة  لعاّة  الة وح، 

يةية  نتة  اآلن، لةةد بةدست تظ ة  وال ن   الم ت ه بين هذه الدعاّات، هو سّاا  ل  ال ن  من سّاا ليس روًنا نة

 معمح ل ك   روناّيتا ب ك، مت اعد.

  ل  ع د هللا لي هذه الدعاّ  ني  محدل تماًما، ب، سصةهح لةا تحدعةد، لةا  zoroastrisme الدعاّ  ال رالءتي 

بوص ا ل اًنا  امعً وال ت ين تةاي، ال هةو بةالخي  وال هةو بال ة ، لةةد  ةان  Brahma هو الخي . لةد  ان ب اهما

بغي  ءك،  وما ال ءك، لا وال سم  ال عمكن سن عت ف ب    الخي ، ول ذا السهب ل  تكن اتخةعق ت ةك،  اّهًةا 

لك   الجوه  س ثة  مةن   وه عاًا لي الدعاّ  ال ندوسي ، لكن هللا اآلن هو الخي ، ومع  لك ليّانا ما زلنا ق عهين من

ق بنا من لك   ال وح، ومالامت الةو  لحظ  من لحظات الجوه ، لينا هذا الخي  هو الةو  والخية  با تهةاره قةو  

والةول بأنا هذا انلا لةيس مت ينًةا تمامةاً، وإّامةا هةو مت ةين بةأنا الخية  هةو سول ، Ormazdمللة ، هو سه ام لا 

حمعمح التةدي من الجوه  إل  ال و
37
. 

وهذا الخي   ل  سيا نال، ال ع ال مج ًلا تماًمةا وسنةالي الجاّةب، ول ةذا السةهب ّجةد سنا الجاّةب اتنةالي 

المضةةال، سو التج عةةد المضةةال عوا  ةةا وعةةةف سمامةةا  لةةك ال ةة  وهةةو سه مةةان 

Ahriman  لال ةة  هةةو اآلخةة .

ته ام لا*


اخ،  ولا، ومن ث  لاآلخ  س ني ال  ، ، لكن الةول بأنا الخي  تج عد ع ني سّاا ل  عخ ج آخ ه من ل

تّاا ل  عخ ج سه ام لا، ليّاا هو ّ سا و ول مللةق قةاا  بذاتةا، ومسةتة،  ةن سهةورام لا، سو هةو وةد المللةق. 

وهكذا ّ ، إل  الثنااي ، وبين هذعن الضدعن وهما الخي  وال  ، عو د ص اا لااة  سبةدي، وهكةذا ّجةد المعمةح 

هللا لا، اآلن، آخ ه، ول ذا هناه اّةساي، وهذا ال  اا لاخ، الة وح  ات ةا ال عة ال نية  الثاّي  لل وح، لالكلي سو 

 مو ول، ومن ث  لينا مهدس الثنااي  عنتمي إل  لك   ال وح، لما هي هذه ال ك  ؟.

                                                           
36
 141 ص ،، الم در السابقالعالم الشرقيهيج،،  

37
 187 ص ،، الم  ع السابقفلسفة الروحولت  ستيس،  


 ،156ال ال  ال  قي ص  ،سه مان   لم  ت ني الخهيث سو الةوى الخهيث  )هيج، 


 ،.152 ص ،ال ال  ال  قي ،الخالق )هيج، -الو ول -م لا، وم ناها  ل  التوالي  سّا -را -سهورام لا   لم  م  ه  من ثعث  لمات هي  سهو* 
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، والكلمة  الظةاه   لي ةا هةي Le début des choses هي لي ّظ  هيج، التي ت ة د إلة  بداعة  اتءةيا 

ا ت ورات   الدعني  التي عك ف لي ا هيج،  املين  اتول، سّا ا  اّت لي بداعت ا وثني  نسي   مةا )سه ام لا،.  سما

و ذلك  هال  مظاه  اللهي   التي ّج   ن ا ت دل اآلل ة  مثة، ، prophètes des Juifs وص  ا لنا سّهيا  الي ول

،  نةةد Cybeleو)سةةهي، ، Phéniciens ، آل ةة  الغضةةب والجةةنس والحةةب  نةةد ال ينيةيةةينAstsrte)  ةةتارت 

ء وب آسيا ال غ ى، وهذا الت دل لي ّظ  هيج،، عتضمن تدمي  ال وح لو ي ا وللجاّب ال وني ب     ام ، 

من نيث سّا ا تس   لتونيد ّ س ا مع اللهي  
38
. 

وال ام، الثاّي هو  هةال  )سلوّةيس 

Adonisالتةي  اّةت قاامة  لةي المةدن، ومةع الي ولعة  نسةب هيجة ، ،

سو الواند الخالص، هنةا ت ةهز الة وح إلة  س مةاق  Jéhovah عتةدي الدعن خلو  سخ ى. ل ك   النور ت هح ع وه

و ولها الخالص، وهذا ما ع ك، لي رسي هيجة، اّ  ةاالً بةين ال ة ق والغة ب. لاللهي ة  التةي  اّةت تمثة، لةي 

خالة ا. وهكذا ت ةهح الة وح الو ةول و  ال  ق اتساس، ههلت إل  م ته  الكاان المخلوق، لا  هو سيد اللهي 

اتول، وإن  ان هذا الدعن عتضمن  ن ة  المنةع، ل ةذا ال ة ب ونةده هةو الةذي ت ة ا   لة  هللا الوانةد، وهكةذا 

ا من س ة،  اتةا ب ةا عمكةن سن تظ ة  اآلن اتخةعق الحةة ،  تح ر ال وح  ن ما هو مالي ومحسوس، لي هح ن اً

    وال م، ال الح.تنا هللا عمجد  ن ط عق االستةام

بخ ااص الدعاّات  la religion égyptienne انت ظت الدعاّ  الم  ع   الدعاّ  الم  ع  )موت انلا،

، لكن ةةا طورت ةةا، وم مةة  ال لسةة   هنةةا، هةةي سن ت ةة ي ر ةةاي syrien والسةةورع  السةةابة ، خاصةة  من ةةا ال ارسةةي 

المضةل ب، وتسةةتخ ج منةا ال ناصة  الجوه عةة  التةي تمثة، بووةةوح، المحةور الم  ةة ي  Mythes اتسةاطي 

 ، وهةةو مثةة، سلوّةةيسOsirisلل كةة  الكةةامن لاخةة، الةةدعن، وانلةةا ال ايسةةي لةةي الدعاّةة  الم ةة ع  هةةو سوزورعةةس 

Adonis.عتضمن  ن   السلب لاخ،  ولا؛ سي إّاا هو ّ سا عموت ، 

صحيح سنا السلب عهدو تول وهل  و وًلا خار ياًا  ن سوزورعس،  ل  ّحو مةا  ةان مةع سه امةان بالنسةه  

إل  سهورام لا، وهذا اآلخ  هو لي نال  سوزورعس تي ون
39
 Typhon .* 

                                                           
38
 202، الم در السابق، ص العالم الشرقيهيج،،  


ت سثنةا  ال ةيد سسلور  سلوّيس   اّت لي نالب اتنيان، سسلور  عوّاّي  ت وي سنا سلوّيس هذا  ان ءةابًا  مةيعً، سنهتةا آل ولعةت، آل ة  الجمةال، لكنةا مةا 

ا  ظيًما، نتة  سنا بض ب  قوع  من سّياب و ، متونش، ووصلت نهيهتا متأخ  ، لل  تستليع سن ت  ، ءي ًا سوى سن تحول لما إل  زهور، و ان ن ّ ا  لي

إلا ال ال  اآلخ ، سمح لا سن عةضي ست  سء    ل  اترض،  ل  سن ع ول إل  اآلخ  ليةضي بةي  السةن ، وعةةال لةي رواعةات آخة ى، سةمح لةا  Ploutoبلوتو

سةن . لال ةيف وال بيةع عه ةث لي ةا. سمةا سن عه ث ثعث  سعاي ث  ع ول إل  ال ةال  اآلخة  ثعثة  سعةاي سخة ى، وهكةذا سصةهحت نياتةا وموتةا رمةً ا لةدور  ل ةول ال

 ،.189 ص ،الم  ع السابق ،فلسفة الروحالخ عف وال تا  عموت لي ما  ما تموت النهاتات )ولت  ستيس، 

39
 189 ص ،، الم  ع السابقفلسفة الروحولت  ستيس،  
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وهو مهدس ال  ، لكةن السةلب مةع  لةك عةدخ، إلة   ةوه  انلةا، تنا سوزورعةس ع نةي المةوت، نةين عذبحةا 

لكن سوزورعةس ع ةول إلة  الظ ةور مةن  دعةد، وع ةهح ب ةد  ولتةا سةيًدا ونا ًمةا، ال لألنيةا  . Typhon تي ون

لحسب، بة، لةألرواح المةوت  سعًضةا. ب ةذه ال ة   اتخية  ، ع ةهح سوزورعةس قاوةيًا عنة ل ال ةةاب  لة  ال ة ، 

ا هةو صةاّع . عةول هيج،  "إنا الة وح إّامةا عظ ة  هةا هنةا مةن   ة  مةTyphon وعنت   لي الن اع   ل  تي ون

اتث ، وصني ا الذي عنتج هو ّ سا ليا  موووا، لكن من لون سن عدره لكة    اتةا، إّامةا عكةون  مةعً ن ع عاًةا 

الحةال، ليّامةا تكةون ال ةور  المجة ل  للةذهن،  –مثلما عهني النح، ّخارعها. ولما  اّت ال ور  اتول  التةي لةي 

اته امةات والن ةب ال مولعة  والة وابز الهسةيل  للخلةوط  وال وح ما زال ل  ع    اتث  لي نةد  اتةا، ل  ةاج

ال مولع  المضال ، إل  سلوح مسةتوع  و عقةات متسةاوع  بةين ات ة ا ، تلةك هةي ات مةال التةي ل ةاّع اتثة  

 اه، من     ما هو صاّع ال ور  ال ارم 
40

." 

ال ول  سو الةيام  من  دعةد. لةي ا والنةل  الم م  هنا هي الت  ي ، الذي تةوي با الدعاّ  الم  ع   ل  لك   

 ان الموت هو سلب ال وح، لينا الةيام  هي سلب ل ذا السلب. للةد قض   ل  الموت، وهنا ّجةد اللحظة  الثالثة  

لل ك   ال امل ، لنحن ّجد سوالً  موت انلا*
٭

؛ سي ّجد الكلي عسلب ّ سا وعنةس  إل  الج اية ، ثة  عة ة  المةوت، 

 ني سنا الج اي عن   سو عسلب وع ول إل  الكلي. وسخيً ا، ع الج االّةساي الةذي نةدث لاخة، لي الم نل  الثاّي ، س

سوالً، بةأن علغةي ّ سةا وعسةتخ ج وةده مةن  ولةا، ثة  ثاّيًةا  لك   اتلوهي ؛ لال وح هي الكلي الذي ع ةل  ّ سةا

ولة  هةذه الخلةوات، عسلب هذا السلب نين عمتص وده لي  ولا، لي ، إل  وند  مع  اتا، وموت انلةا هةو س

 و ولتا هي الخلو  الثاّي .

، هةي م  ةب الةدعالكتيك الن ةااي لةي تةارع  ال ةال  l'esprit égyptien وع ى هيج، سنا الة وح الم ة ع 

الة وح مةن ال ة ق إلة  الغة ب، وهةي  ال  قي، الةذي عمثة، بداعة  التةارع  ال ةاي، ل ةي الجسة  الةذي  هة ت منةا

تّا ةةا سرض آثةةار لحسةةب، بةة، تّ ةةا تمثةة، النتيجةة  الن اايةة  ل مةة، ع ةةوق لةةي تسةةتد ي االّتهةةاه ب ةة   خاصةة ، ال 

وخامتا  ، ما خلف الةدما ، لال ناص  التي  اّةت مو ةول  لة الى لةي لةارس قةد تونةدت لةي م ة 
41

. عةةول 

هيج،  "لةد رلع ال وح ءكلا الذي عكون ليا لو يا إل  صور  الو ي  اتا، ل و عنتج لن سا مثة، تلةك ال ةور ، 

                                                                                                                                                                                              
، إلا الني،، تّاا ع يض لي عةد مةن خ ةوب  اترض، وقةاي نةورعس باالّتةةاي لمةتة، سبيةا *من الم  و  سنا )ست، إلا الج ا  الخهيث، هو الذي قت، سوزورعس

 ،189لغلب ست وّ اه من اترض)ولت  ستيس، للس   ال وح، الم  ع السابق، ص 

40
 678 ص ،، الم در السابقف واي ولوجيا الروحهيج،،  

٭
وععً إّساّياًا صة لًا. ل لة  سةهي، المثةال  هةب رو ةي نةارولي إلة  قةول هيجة، بمةوت * نول هذه ال ك  ،  مد ب ض الم س عن إل  تأوع،  هارات هيج، تأ

 .Garaudy, la pensée de Hegel p07ال ع ني ءي ًا آخ  سوى الةول بأنا انلا هو انّسان منظوًرا إليا لي انطار الكلي ال اي للتارع  اله  ي/  ،انلا

سي لإلّسةان الةذي ع ةنع مةن  عً إنا الكلم  اتخي   لي  ، العهوت ال يجلي ومةن ورا  هةذه ال كة   هةو انلحةال)بينما  هب  و يف لي ق ا تا ل ذه ال ك   قاا

 .Alexandre Kojéve: Introduction à La Lecture de Hegel p255ّ سا إل ا،./ 

41
 207 ص ،، الم در السابقالعالم الشرقيهيج،،  
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ّع اتث  إّاما سم ، ال مة، التةولي ي، س نةي خلةز ال ةور الغ عهة  التةي لل كة  واللهي ةي، ومةا لاي ال ةك، قةد وصا

بذاتا، لينا صاّع اتث  قد ت يا   امعً رونياًا -ا تسب ال ور  التي للن اط الوا ي
42

." 

2

مةةن )الةةو ي، إلةة  الةةو ي الةةذاتي، ليّانةةا سةةننتة، اآلن  لةة   -لةةي م نلةة  الةة وح الةةذاتي - نةةا قةةد اّتةلنةةا إ ا 

مستوى ال وح المللق، من الدعاّ  اللهي ي  إل  الدعاّ  الجمالي . وإ ا  اّت الدعاّ  اللهي ي  سةااد  لةدى ال ة وب 

 ت لي المجتمةع اليوّةاّي ب ة   خاصة . وليسةت لعاّة  ال  قي ، ليّانا ّجد الدعاّ  الجمالي ، هي الدعاّ  التي اّت 

 سوى الم  ل  بالذات  ل  ّحو ما تتوال  لدى ال وح اتخعقي. religion de l'art ال ن

ع تةد هيج، سنا الدعن بات  ا ً ا  ن منالس  الحيا  وامتعا ا، ولمحه  ت وق ال ك  النظ ي، الذي ال بةد سن 

 ل  التميي ات واالّ  االت، ونتة  مةةوالت الحيةا  ال ضةوع  التةي اسةتخدم ا  ع تك   ل  ال ك  التأملي ومن ث 

هيج،، لي محاول  لح، م كل  ميتالي عةية ، للةيس ال ةة،، بة، الحيةا  المتناهية  ونةدها التةي عمكةن سن ت ت ةع إلة  

الحيا  العمتناهي 
43
. 

حالظ   ل   ناص  الكمال المه ثة   ومن هذه ال اوع ،  اّت الدعاّ  س ث  ّجاًنا، وال بد سن ّجد ط عة  للم

 Retour à و ل  وندت ا،  ل  تنان  الدعاّ  ال ةلي . وع تةد هيج، سعًضا سنا قم  انعمان تكمن لي ال ول  إل  هللا

Dieu  نيث ولد انّسان تغلق لاا   تلوره. لالل ة، ع ة   هللا قهة، سن عةت ل ، تّاةا ال عة ال متحةًدا لةي م نلة ،

الحيا ، ث  عةدخ، الل ة، لةي تلةوره  ةن هةذا اتصة، الةذي صةدر  نةا، ولكةن انعمةان ع يةده الل ول  مع م در 

سخيً ا إل   لك االّسجاي اتصلي، وتلك الحة  ع ته ها هيج، و ورع . لع عمكن سن تكون هناه محه  وال نيةا  

ا، وهةذه ال عقة  الداخلية  بدون االّ  ال وال ول  إل  الوند . لاالّ  ال والوند  والتجمع والت  ق ت تهز لاخلياًة

ال تتحةق لحسب بةين انّسةان وهللا، وإّمةا تتحةةق  ةذلك بةين اتب واالبةن والة وح الةةدس، وهةي ال ةور  التةي 

 اّت  لي ا الدعاّ  اليوّاّي  بما سّا ا لعاّ  نيا 
44
. 
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 682 ص ،السابق، الم در ف واي ولوجيا الروحهيج،،  
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 1ع، طرت ارل   وّ ، ل عدرعك  وبلستون، روب ت سلمون. تلور هيج، ال ونةي، ت  مة  إمةاي  هةد ال تةاح إمةاي، لار التنةوع  لللها ة  والن ة  والتوزعة 

 29، بي وت، ص 2010

44
 31 ص ،الم  ع ّ سا 



 

22 

 

نةيةةا، وعةلوب  لي هذا ال أن عةول هيج،  "لكن الدعن الذي علوح لل وح اتخعقي، إّاما هو سن ع لو  لة 

من نةيةتا إل  ال ل  المحض بذاتا. وما لاي ال  ب انتيةي

ع يش لي ونةد  نالية  مةع  ةوه ه، لةع ع ةتم، لةي  

بالذات، لينا لعنا ال ع ،ا  ل  تماما إال من  ع  ن قواي" -ند  اتا  ل  مهدس ال  لع  الخال   الذي للو ي
45
. 

 ان ال ال  المتناهي هو آخ  هللا لي الدعاّات الج اي  اللهي ي ، ولةد ّ   هللا هذه الحال ، وما سن تهيان سنا  لةد

هللا هو ّ سا الذي عستخ ج اآلخة  مةن لاخة،  اتةا نتة  عتجلة  سمامنةا، سنا هةذا اآلخة   ة   مةن هللا وسّاةا مةةدس 

ل ذه النظ   ليست ود هللا، وليست خلًوا من اتلوهية ، سو  إل ي. لا  مو ول لي اللهي  ، واللهي   الحسي  طهةًا

من الةيم ، ب، إنا هللا ّ سا عتجل  لي اللهي   الحسي ، وهو عظ   لي صةور  نسةي ، ولةي س مةال ال ةن الجمية،، 

، ومةا لاي المحسةوس لةيس ونةد  ولكناةا سسةاس la religion grecque وتلك هي و    ّظ  الدعاّة  انن عةية 

 ينا هللا ال بد سن عظ   هنا لي سءكال متنو ة  مةن ال ةن الت ةكيلي. لةا  الةذي  ةان وانةًدا  نةد ال هة اّيينالت دل، ل

Hébreux  اّةس  إل  آل ة  مت ةدل   نةد انن عةق وهةذه اآلل ة  رونية ؛ ل ةي ءخ ةيات نةيةية  سصةيل  وليسةت

 Posidonبوزعةدون و  ةمسهةو ال Apollon هو الجو، وسبولو Zeusمج ل تجسيد لمهالئ. صحيح سنا زعوس 

هو الهح ، لكنا ا ليست تجسيدات محض ل ذه ال ناص ، تّا ا س ل  بمةا ال ّ اعة  لةا مةن الجةو وال ةمس والهحة ، 

لك، من ا لا ءخ ي  ل لع  ني ، نني  بالخ ةااص وت ةدل المعمةح، وليسةت تجسةيدات لخاصةي  وانةد ، لضةعً 

  هةي لعاّة  ب ة  ن سنا ل ا خاصي  ب  ع ، ولذا  اّت هذه الدعاّ
46

. عةةول هيجة،  "إنا ال ة ب الةذي عةتة ب مةن 

آل تا لي ء اا  لعن ال ن هو ال  ب انتيةي، الذي ع ل  سنا لولتا وممارسات ا إّاما هي بمثاب  إرالتا وا تمالا هو 

 - ات ةا بذاتةا لةيس الماهية  النوراّية  التةي تنلةوي لةي نةد - اتا. لذلك ل ذا ال وح الذي ع ،ا قداي ال  ب الةوا ي

 ل  إعةان اتل ال، ب، إن هو لي ات ث  إال ماهيت   الكلي  والةو  الغاله  سعن ع ولون -وهي ال  عا  من ال و
47

." 

تمثلت هللا  ل  سّاا إّسان  ياّي، سي هللا لي صور  إّسان، وهي صور  سابة  للتجسةيد ، لعاّ  الجمال هذه

لهي  ، و ن االّ  االت، و لك بواسةل  الخيةال. ل ةي اتسةاطي  المسيحي، وت ه  اآلل   هنا  ن قو  انّسان وال

، عهةدو ت ةخيص اللهي ة  والتونيةد بةين الة وح واللهي ة ، عنةتظ  لةي  عقة  mythologie grecque اليوّاّي 

خضوا لةوى روني ، والخلق  ند اليوّان خلق ء  ي، لاآلل   من صنع الخيةال، وقةد س لةت الدعاّة  اليوّاّية  

سربع نةااق هةي  سنا الة وح وة ور ، وسنا ال كة   ليسةت  ن ةً ا لةي ال كة  بة، مجة ل مثةال، اّحسةار اللهي ة  

هيمن  ال وح، با ت ا  ال ور ال الحةااق. ول ذا لينا ال  ب اليوّةاّي هةو ال ة ب السة يد الونيةد الةذي   لةا و

                                                           

 عة د ال  ب انن عةي. 

45
 683 ص ،، الم در السابقفلسفة الروحهيج،،  

46
 194 ص ،، الم  ع السابقفلسفة الروحولت  ستيس،  

47
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التارع  اله  ي، تّاا ال  ب اتوند الذي استلاا سن عحةق لي  اتا الوند  المهاء   لل ن   اله  ي وال ن   

 انل ي.

متنوً ا، تّاا ال عتجل  بوص ا وند ، وانّسةان مت ينًةا و multiple عظ   هللا لي الدعاّ  انن عةي  مت دًلا

بال نون الجميل  ال عسلب هللا وال عن يا، وإّاما  ، ما عةوي با سن عكون مستةعاً  نا، و ليا ل و اآلخ  عةوي بتجدعةد 

ةةي  بداخلةاعو  اتا، وتلك هي لعاّ  اله   اتن ار. لة  ع ةد هللا علغةي ال ةال  الحسةي المتنةاهي، تّاةا عسةكن ليةا
48
 ،

بخع  هللا لي الدعاّ  الي ولع ، الذي عظ    ل  سّاا ماهي  تت ف بال دل والخي ، وهو الذي عحالظ  ل  و ةول 

ال ةةال  لةةي الهداعةة  والن اعةة ، واتءةةيا  تهً ةةا لةةذلك لةةيس ل ةةا قيمةة  سو اسةةتةعل لةةي  ات ةةا، ل ةةي متناهيةة ، مخلوقةة ، 

ةا ال هةالات لةي الدعاّة  الي ولعة ومح وف ، وتحدث لي ال ال  م ج ات تثهت ف   ور هللا الم ا ئ لةي اللهي ة . سما

judaïsme  ل ي  هار   ن است دالات ءة ورع  لكنا ةا صةورع ، تةةوي  لة  الخةو  وال ههة  والت دعةد، سو تةت ،

باتواني والة ابين، وعحتك  هللا السلل ، ل و ّ سا الم  وا وع ته  ملك ال  ب ال ه اّي
49

ا آل ة  اليوّة ان . سما

ل ي مو ولات صدعة ، ول  ع د ثم  ما عد و إل  سن ع   انّسان من سمام ا، ول ذا لانّسان لي ا ن ، تّاا روح 

 مماث، لآلل  . لالتمثال بين اآلل   واله   قاا  لي  ثي  من ال  ات، ول ذا  اّت لعاّ  انن عق هي لعاّ  المة ح

amusant Religion هةةةالات لي ةةةا باتل ةةةاب واالنت ةةةاالت واتنةةةاّي واله جةةة  والمت ةةة ، وع هةةة   ةةةن ال 

والمسةة نيات والموا ةةب وانّتةةاج ال نةةي، تنا اآلل ةة  هةةي التةةي سسسةةت الدولةة ، وهةةي الحاميةة  للةةةواّين
50
لكةةان  ،

الم ة ا للةةواّين،  dieu de la politique ، هةو انلةا السياسةيGrands dieux ) هي  اآلل ة  Zeus زعوس

 وانلا السيد. Dieu des lois ل و إلا الةواّين

ع ه   ن الدعن لي اليوّان، بالم ار   المهاء   للناس، لي االنت االت وات يةال، تنا ات يةال لةي اليوّةان 

، وسصةهحت لعاّة  اليوّةان مضةماًرا عتجلة  ليةا م نة  الحيةا . Les pratiques religieuses ممارسةات لعنية 

، وهةذا انلةا ع ةد  Dieu de la Beauté لالدعن عةوي  ل  مهدس سساسي قواما، سنا إلةا ال نمة  هةو إلةا الجمةال

 لااًما إل  تحةيق س ال  انّسان.

ي الونةد  مةع  ةوه ه، إلة  ل ي ال ع  وال هال ، عسته د انّسان الت ارض بينا وبين هللا، وع لع إلة  و ة

"وإ ا تمثلنةا ءةيم  انن عةق مةثًع، هةذا الو ةول  و ةول خية    اننساس بالن م  انل ي  وثةتا لي ةا. عةةول هيجة،

بذاتا ولذاتا، لينا ال هال  تةوي بالح ي  لة  االسةتمتاا ب ةذه الونةد ، والحةال لةينا الو ةول هةذا هةو ال ةة، الكةاان 

                                                           
48
 127ص ،، الم  ع السابقالمركزصة الغربية هد هللا إب اهي ،  
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 104 ص، 1988 ،لط ،، ت  م   هد ال نمن بدوي، لار الغ ب انسعمياسالة في الوسااح ون لوه،  
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مووةو ياًا لةي الةو ي. إ ن لةي  Vrgrund ي  الملموسة  الة وح الةذي عكمةن م تكة هبذاتا ولذاتا، المال  ال مول

ب ام  لحسب" Vernunftigkeit  لك تمث، للو ي، نيث ال تو د ال ةعّي 
51
. 

هي التي تجمةع بين ةا، ، Polythéisme grecلكن ال بد سن تكون هناه وند  ورا  ت دل اآلل   انن عةي  

التمةةاع  إلةة  الونةةد ، وهةةذه الونةةد  ت ةة   ب ةةا خل  ةةا لةةي ءةةي  مةةن الغمةةوض،  لاآلل ةة  الكثيةة   قةةد خ  ةةت مةةن

وّتلمس ا لي ءي  من انب اي، لكن مالاي  ، مضمون مو ةول لةي اآلل ة . لةع ءةي  عهةة  للونةد ، ولةذلك ل ةي 

ذه لارن  ومج ل ، سو هي ال ن  المظل  الذي خ  ت منا اآلل  ، والذي عسيل   لي ا لي الن اعة  وعحكم ةا، وهة

الةو  الواند  التي تسيل  نت   ل  اآلل   هي مجة ل لة اغ وفةعي ملهةق وهةي  ميةا  وال م ةولة ، وال عمكةن 

إلرا  ا  لك تنا ما هو لارغ ال عمكن إلرا ا وليس هناه ءي  ع تهز با عمكن م  لتا، وما هو مجة ل تماًمةا ال 

التةي تظة، لةي الخلةف، تحكة  وتسةيل  بل عةة  عمكن إلرا ا، ومةا ال عمكةن إلرا ةا ل ةو ال م ةةول، وهةذه الةةو  

Fate ميا  ال م ةول  هي الض ور  سو الةدر 
52

. 

 ل  س ةاب هةذه الخ وصةيات للدعاّة  اليوّاّية ، رسى هيجة، سنا الةدعن عنهغةي سن ال ّت لمةا مةن الكتةب سو 

قهو  بة، ال بةد سن عكةون عح   ّ سا لي ال ةااد والذا    والةوا د اتخعقي ، عنهغي سن ال عكةون لعاّة  الهوتية ، 

، لي  الاتا وتةاليده ومثلا ال ليا، واستةعلياتا لي قلوب الناس، وإرالت ة  حية تزة ر في الحيا  الواقعية للشعب

 لي سلو    ولي نيات  .

ا بم هد لعني م ين، ب، لل ة ب  لةا،  لالدعن عنهغي سن عكون ء هياًا وليس   نوتياًا، لع عنهغي سن عكون خاصاً

وال عنهغي سن عنح   مجالا لي سءخاص م ينين وال ل    خاص ، ب، ال بد سن عكون متحًدا مةع التنظةي  السياسةي 

المةهض ، لع عجب سن عمجةد  -Religion de la Croix للمجتمع.  ما عجب سن عكون مختل ًا  ن لعاّ  ال ليب

، ب، الم ح والمت   والحيةا  الدّيوعة ، ليلجةأ إلة  الحةواس وال واطةف اللهي ية  ال martyre ال ذاب واالست  ال

إل  ال ة،، وباخت ار، ال عنهغي سن عكون سكوالاياًا، ب، سسيً ا للحس الجمالي،  ما  ان الدعن  ند اليوّان
53
. 

هيج،، ع دال  ل  المن لة  ال  لية  للةدعن مةن نيةا  اله ة ، وسن ع ةدل  لة  ال  ةاا،  لع ن اب  إ ن سن ّجد

انتيةي  لدعن ال  ب، من نيث عوازي ال وابز السياسي  لي توطيد روح ال  ب وتكوعنا، ث  لةي ت  عة  الح عة  

سن عةت   لةك التن عة، وتةدع ها، وهذا عدل  ل  سنا هيج، س   إلة  تن عة، ال ن ة  الةدعني تنة ععً  ملياًةا، وعمكةن 
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التةي علةتمس هيجة، مةن خعل ةا م ةاول   Die Sinnlichichkeitالجدعد للدعن، بةالوقو   لة  لكة   اننسةاس 

صةيان  صةةل  ال ةلةي بالحسةةي لةي ب ةةدهما ال ملةي ال ةة  ، ثة  ثاّيًةةا بتةييةد  ملةة  التميية ات التةةي تسةي  ل يجةة، 

ومن ث  تن ع، الدعن ّ سا من و  ة  ، Voyage religieux إخ اج الم ن  اتخعقي المووو ي للس   الدعني

 مليا  سخعقيا  ص  ، وهذا ع ني تةييد ماهي  الدعن ّ س ا من زاوع  الحا ات سو الللهات التي عختص ب ا ال ة، 

 ال ملي  ما عكون متجسًدا لي الممارسات ال يني  لله  .

3

 

التةي سةت دى لي ةا الة وح سخيةً ا إلة   ات ةا، بحيةث تت ة    christianisme مع ف ور الدعاّة  المسةيحي 

 ل   ات ا من نيث هي روح. وقد تألى بنا الدعن الجمالي)لعن ال ن، من م  ل  ال وح لذات ا با تهارها  وهً ا، 

،. وقةد سةهق لنةا سن رسعنةا  يةف اتخةذ المللةق لةي الدعاّة  اللهي ية  طةابع إل  م  ل  ال وح لذات ا با تهارها )إّي 

الجوه ، الذي اخت   ليا الو ي بالةذات مةن نيةث هةو  ةذلك، للة  ع ةد انّسةان مةن نيةث هةو  ةاان متنةاه سةوى 

مج ل  ة ض. ولة  ت ةد الحيةا  اله ة ع  سةوى مجة ل نيةا   هةد مسةت هد، لون سن تكةون ثمة   عقة  نةيةية  بةين 

ل الكلي من    ، والم  ل  الذاتي  التي تتولاد لدى انّسان سو المو ول ال  لي من     سخ ى. ومةن هنةا المو و

لةد  اّت الدعاّات ال  قي  لعاّات خو  ورهه ، ث   ا ت لعاّ  ال ن، لج لت  ل  الماهي  انل ي  طابً ا ب  عاًا، 

يتا، نت  انت ب الجوه  لي ّ اع  الملةا  وراح الو ي هو ّ سا عضع صور  المو ول اتسم  بمةتض  لا ل

  ن  اتا تماًما. ونين عدره الو ي ونةد  هللا وانّسةان
 
L'unité de Dieu et l'homme ليّاةا ال بةد مةن سن ،

 ع ، إل  م  ل  هللا با تهاره روًنا.

ل ال وح  ه  لعن ال ن  ن صور  الجوه  ليدخ، لي صور  الةذات، تنا لعةن ال ةن  عةول هيج،  "لةد تحوا

بالذات الذي ل  عكن لا لي الجوه  المخيف إال  -عنتج ءك، ال وح، ليضع هذا الدعن إ ا لي لاخلا ال  ، سو الو ي

للماهية  انل ية ، إّامةا  Menschwerdungسن ع ول، ول  عةدره  اتةا وةمن اللمأّينة ، وهةذه االسةتحال  ب ةً ا 

ال ةك، اله اّةي لل و....سمةا لةي الة وح الةذي عةوقن تماًمةا ت در  ن التماثي، التي ال ت تم، لي ند  ات ا إال  ل  

 Leichtsinnمن ّ سا ومن ل لعة  الةو ي، لكة، سعسةي  إّامةا تكةون نمة ت. والةضةي  التةي تةةول  لةك اللةيش 

عكةةون مضةةموّ ا  التةةالي  إّامةةا ال ةةو الماهيةة  المللةةة ، لالماهيةة  التةةي  اّةةت  ةةوهً ا و ةةان ال ةةو عمثةة،  نةةدها 

                                                           

الةةدعن الظةةاه  
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بالةذات الةذي ال ءةي  عوا  ةا  لة   -ن ل إل  محمول، والة وح إّامةا لةةد و يةا لةي هةذا الةو يال  وي ، إّاما ت

صور  الماهي "
54
. 

المسيحي  لي ّظ  هيج، هي الدعاّ  المللة ، تنا مضموّ ا هو الحق المللق، لمضموّ ا ليما ع ى هيج، 

 لة  ل ة  قليلة  مةن النةاس، و لة  الة ن  هو الدعاّ  المسيحي  الةاص    عتحد مع  مق للس تا. والمذهب ال يجلي

من سنا المضمون واند لينا ال ور  مختل  ، لال لس   ت  ض مضمون المللق لي صور  مللة ، وهةي صةور  

ال ك  الخالص. سما المسيحي  ل ي ت  ض هذا المضمون ّ سا لي صور  نسي ، سو ق، لي لك  نسي  ل  هي   

ية  المللةة ، ع نةي  ةذلك بالضة ور  سّا ةا لعةن الةوني سو الك ةف، ل ةو تمث،، والةول بأنا المسيحي  تتضمن الحة

الدعن الذي عك ف ليا انلا  ن ّ سا تماًما  ل  ما هو  ليا، سي بوصة ا روًنةا  ينياًةا نيةث تظ ة  اآلن طهي تةا 

لتثليةث، الكامل . وما لاي هيج، قد و د الحةية  المك ول   ل  هي   تمثة، لةي م تةةدات الكنسةي  المسةيحي  وهةي ا

،، ليّاةا Ascension du Christ )صة ول السةيد المسةيح والخلق والسةوط والتجسيد وال دا  والةيام  وال ة ول

الةةذعن عحةةاولون سن عخ  ةةوا مةةن هةةذه الم تةةةدات سو  )ال ةعّيةةين، بةةذلك لةة  علةةق  لةةك اللةةون مةةن ر ةةال العهةةوت

  التنةوع ، إنا هةذا الم تةةدات تحتةوي  لة  ع علوّ ا، لكةي تلهةي نا ة  ل  ة  ملةاله   ملالهةا، ولكةي ع ةهع   ة

ماهي  المسيحي  وهي م تةدات صحيح ، تّا ا تتضمن  وه  الحةية ، وإن  اّت  ل  هي   تمث، نسي
55
. 

" ان المجال السابق عةت ب من ال لس   بواسةل  الجاّةب ال ةكلي مةن  بخ وص هذا االل ا  عةول هيج، 

الدعن، ل و مة ب منا بواسل  المضمون. وب ةذا ال ةدل، ع تهة  الةدعن ال ك  المستة،، لكن المجال اآلخ ، مجال 

بكةة، ووةةوح ّةةةيض الثةالةة   لةة  ال مةةوي، ل ةةو ال عملةةك ءةةك، ال كةة ،  مةةا سّاةةا ال عملةةك المضةةمون الم ةةت ه مةةع 

الثةال ، تنا هذا المضمون خال من سي ءي  سروي لّيوي، ولكن ما عت وره الدعن هو العمتناهي"
56
. 

ا من ال لس  ، ل و بو ا  اي مجال التمث، الةدعني، وهةو ب ةك، إنا المدار ا لثاّي لتكوعنات ال وح الة عه   داً

ولذاتةا عنتمةي بخاصة  إلة  ال لسة  ،  بذاتةا المووةوا خاص ع تم،  ل  الدعن. "والحال، لينا ال ك، الذي عج ،

لحةدس الخةار ي المهاءة ، ثة  مةع وهو ءك، ال ك ، ءك، ال ال  بالذات. لي الدعن عكياف ال ن هذا المضمون مةع ا

التمث، والحساسي ، إنا الدالل  تخاطب الن س ال اقل ، ل ي ء ال  ال وح التي تحتوي  ل  هذا المضمون"
57
. 
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سيا  سوMiracles  سمةا مةا عت لةق باله هنة   لة  نةيةة  المسةيحي ، ليّا ةا عنهغةي سال ت تمةد  لة  الم جة ات

ةا الحةيةة  ال ونية  ل ةي  ءواهد سخ ى. لالم ج   هي ءي  تدره الحواس ندوثةا، ل ةي إ ن نالثة  خار ية ، سما

خالد ، وت تمد  ل  سساس من  ات ا لحسب لون سن ت تمةد  لة  المحسةوس الخةار ي، وال  لة  هةذه الحالثة  سو 

 ةواهد المحسوسة ، ليّانةا ّ ةهز ب ةا إلة  تلك، وإ ا   لنا الحةية  ال ونية  ت تمةد  لة  الم جة ات وني هةا مةن ال

ل إل  خم  لي   س قاّا Cana م ته  سلّ  من ال وني ، لع ع    ل  انطعق ما إ ا  ان الخم  قد تحوا


 لة  

ند ت هي  هيج،
58
. 

ع ض، التميي  بين ال ن   اتزلي وال ن   التارعخي لك، لعن، وقد  Lessingلي هذا ال أن  ان ليسينج 

  ليسينج هذه، بأنا الحةااق اتزلي ، ال عمكن سن تثهت بواسل  تةاليد تارعخي  و  ل ا لك تا لااًما. تهن  هيج، لك 

 ل  إّساّي  المسيح philosophe des Lumières وهذا  ندما ر ا  با تهاره ليلسو  تنوع 
 
L'humanité 

du Christ لاللة  هةذا الجاّةب انّسةاّي لةي المسةيح ، ليس من الناني  ال ةاادعة ، بة، مةن النانية  انّسةاّي ، سي

 ل  الن    انّساّي  لي الدعن المسيحي. لالجاّب انّساّي لي المسيح ع ني انت اي انّسان من نيث هو قيم ، 

وهذا الت سي  انّساّي لل ةااد هو سخص ما عمي  ال  ور الحدعث 
59
. 

ب د الةنا   ال اسخ ، بأنا الحةااق اتزلي  عجب  إ ا سنجد وانًدا من سه  الهنول ال لس ي  ل يج،، سيكون ليما

سن تلسس  ل  ال ة، ونده، وسن تستنتج من  وه ه. ول ذا السهب ل  ع لق سيا سهمية   لة  الم جة ات، لةةدي لنةا 

"من ني  م ج ات، و تب قااعً  إنا الم ج   هةي الخلةق مةن ال ةدي، وال La vie de Jésus   تابا"نيا  عسوا

ن ا توالةًا مع اتلوه ، ولذلك قال  "الم ج   تمث، ما هةو سب ةد مةا عكةون  ةن اتلوهة ، تّا ةا مةا تو د لك   سق، م

هو سب د ما عكون  ن اللهي  ، وتّا ا تل د ب ن  ا المخيف سق   التنال  بين ال وح والجسةد، ال مة، انل ةي هةو 

تجدعد الوند  وإ ال  تكوعن ا، سما الم ج   ليّا ا سق   التم ق"
60
. 

لال وح خالد  ومستةل   ن المحسوس، واله هان الونيد لل وح هو ء ال  ال وح  لة  ّ سة ا، سمةا مةا هةي 

ء ال  ال وح هذه، لينا  لك قد عظ   لي  ةد  صةور، ولكنةا ال عمكةن سن عظ ة  بةين  مةاهي  النةاس إال ب ةور  

ة  واند  لةز، هي صور  الو دان، سو االسةتجاب  الغ ع عة  للة وح لمةا هةو نةق وّهية ،. سمةا لةي الةو ي المتحضا

تماًما لينا ء ال  ال وح سو  ت هح لكً ا، سي سّا ا ت هح للسة    ات ةا وال لسة   ال يجلية   ل ةا ليسةت إالا ب هاًّةا 
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 ل  هذه الحةية . والمحاوالت التي قاي ب ا سّ ار ب ض اتن اب المذههية ، لعسةتخ ا  بالدعاّة  المسةيحي  مةن 

سخةذت مةن طةةوس الةوثنيين وءة اا ه . والةةول بةأنا  د  مةن م ةالر خار ية ، سي سّا ةاس ، سن عهينوا سّا ا مسةتم

والتثليث قد و دا لي لعاّات قدعم ، وسنا سلوّيس ع ها المسيح الذي عه ث من الموت ب د  incarnation التجسيد

مةن ّانية  سخة ى ثعث  سعاي.  ، هةذه المحةاوالت، إّامةا هةي محةاوالت سةلحي  ومنحلاة ، تنا مسةأل  سصة، لكة   

ليّاةةا مةةن الضةة وري سن تظ ةة  الحةيةةة  لةةي سءةةكال  lumière تحةاول سن تظ ةة  لةةي  ةة، مكةةان، وسن تةة ى النةةور

   اي  مةل  ، ونيد  الجاّب ومج ل  لي الدعاّات الةدعم .

عةول هيج، لي نق الدعاّات السابة   ن المسيحي   "سن ّ ى هذا الو ي ال ةي، عمث،  كس وتتام  الو ي 

عكون لي لخيلتا س يًدا  ، الس ال ، سي الو ي الكوميدي. لالماهي  انل ي  تةلوب إلة  هةذا الةو ي اتخية ، الذي 

،  ل و  ل  ال كةس الم ةي  الت ا يةدي لإلعةةان مةن الوعي الشقيسو هي التخارج التاي للجوه . سما  لك اتول)

لةي هةذا انعةةان مةن الةذات. و لة   ي سعسة الذات الةذي عجةب سن عكةون لةي  اتةا ولذاتةا، ل ةو الةو ي بضةعل  ة،

الح ةة  الةةو ي بضةةعل هةةذا الةةو ي بالةةذات، وةةعل الجةةوه   مةةا ال ةةو، إّاةةا الو ةةع الةةذي عةةةال بحسةةب ال هةةار  

الغليظ   إن هللا قد مات"
61
. 

التحدعد اتساسي المو ول لي الدعاّ  المسيحي  هو الةول بةأنا هللا هةو الة وح ال ينةي، لمةا ستةت بةا الةدعاّات 

عم  ليا ءي  من الغموض، سصهح اآلن واوًحا تماًمةا، والة وح ال ينةي ولةًةا للحظةات ال كة   ال ةامل . وهنةا الةد

عست  د بةول المسيح  "سع ا اتصدقا ، سقول لك  سال تخالوا اله   الذعن ال عستلي ون لي الحةية  سن عةتلوا سوى 

 ةةان   امةة  رونكةة ، لتظ ةة وا سمةةاي ال ةةة، وسمةةاي الجسةةد، وال تمتةةد قةةدرت   إلةة  سب ةةد مةةن هةةذا، ولكةةن خةةالوا سن ت

اتلوه  مست ينين ل ةدان الس ال  اتسم "
62

. وهنا  اّت م م  المسيح لي اترض لي ّظ  هيج،، هو سن عج ، 

اله ةة  س ثةة  ّةةهعً، بةةأن عةةوقظ لةةي رون ةة  و ةةي  ةة امت  ، وعج ل ةة  ع  لةةون النةةاموس الةةداخلي الةةذي عجةةب سن 

"ت  لوا بحسب مهدس سساسي،  ل   الكاّلي     الناموس اتساسي لت ليما بال يغ عخض وا لا بح ع ، إّاا عو 

ا لله  " سن عكون بيمكاّ   سن ت نهوا لي سن علهق  ليك  سعًضا ب  تا قاّوًّا  اماً
63

. إءار  لي خلو  سولة  إلة  

 امة  هةو ال كة    اّ لار الكلي إل  الج اي، الذي ع ول وعتحد مةن  دعةد مةع الكلةي لةي ال ة لي، والكلةي ب ة  

النلةي  وهي تظ   لي التمث، المسةيحي  لة  هي ة  هللا،  مةا هةو الحةال لةي  اتةا قهة، سن عخلةق ال ةال . والخلةو  

الثاّي ، هي سن ع هح الكلي   اياًا، سي سن عخلق هللا ال ال  سو اللهي   بما لي  لك انّسةان إلة  الحةد الةذي عكةون 

                                                           
61
 721 ص ،هيج،، لنومينولو يا ال وح، الم در السابق 

62
 36 ص ،، الم در السابقحيا  اليسوعهيج،،  

63
 37 ص ،الم در ّ سا 



 

29 

 

هي  ، ث  ع ول الج اي إل  الكلي لةي الن اعة ، وهةذه الةدواا  تمثاة، هللا  مةا هةو ليا انّسان متناهيًا و  ً ا من الل

لي  اتا وال ال  والكنيس . عةول هيجة،  "الة وح ال عت ةور سوالً لةي  ن ة  الت كية  المحةض مثة،  ةوه ، إّامةا 

يسةت ل ةا تلةك الداللة  عكون  نداذ ولي الحال الماهي  اتزلي  والمضاهي  لن س ا والهسةيل ، لكنا ةا الماهية  التةي ل

وال الهاطن، ب،  وّا الحاق، و ليا تتهاعن اللحظةات الةثعث، لحظة  الماهية ، لحظة  الكةون لذاتةا الةذي هةو  ةون 

الماهي  المغاع  ، والذي تكون لا الماهي ، ولحظ  الكون لذاتا سو ال ل  بالذات لي اآلخة ، والماهية  ال تحةدس إال 

لي  ات ا  وّ ا لذات ا"
64
. 

هيج، النظ  من  دعد لي م كل  الوو ي  السي   للدعاّات الوو ي ، ليحاول سن عهةين لنةا  يةف سنا  وع اول

الدعاّ  الوو ي  تةي  ت ارًوةا نةاًلا بةين الواقةع والمثة، ات لة . سو بةين ال ةة، ال ملةي وال ةة، النظة ي، بة، بةين 

انتةة اي الونةةد  وتةةدعس الكةة، واتحةةال الخةارج والةةداخ،، لةةي نةين سنا الدعاّةة  ال ةةحيح  ال بةد مةةن سن تةةةوي  لة  

المتناهي والعمتناهي. وليس من سهي، إل  التغلب  ل  التمة ق واالّةسةاي والت ةارض إال بالحةب، ونينمةا ّةالى 

المسيح بالمحه ، ليّاا ل  عكةن عة ةد ب ةا سةوى تلةك ال عقة  الحية  التةي تةضةي  لة  الثنااية  واالّ  ةال بةين هللا 

تهدل المسيح بال عق  الي ولع  الةاامة  بةين ال هةد والسةيد،  عقة   دعةد  لةي  عقة  اتبنةا  وانّسان، ول ذا لةد اس

بآباا  
65
. 

هنا عدرس طهي   هللا  ما هو لي  اتا، قه، سن عخلق ال ال ، وهللا  ما هو لي  اتةا لكة   سو   مملك  اتب –س 

والكلي عخ ج   واّب ثعث ، وبما سّاا  لي ل و اتب،لك   ءامل ، ولل ك    واّب ثعث ، ومن ثم ، لا  لي  اتا 

الج اي من  اتا، بم ن  هللا اتب عخ ج هللا االبن، والج اي ع ةول إلة  الكلةي وهةو بةذلك ع ةهح ال ة لي. سي سنا 

هللا هو ال وح الةدس، و وام، ال ك   الثعث  ليست ثعث   واّب، تنا  ،  ام، هو ال ك    ل ا، ومن ث  لةالكلي 

س هو الكلي لحسب، لكناا الج اي لي ال  لي  ذلك، وبالتالي الج اي هو الكلي ال ة لي. و لة  الة ن  مةن سنا لي

ال ك   تتضمن لحظات ثعث، ليّا ا مع  لك لك   واند  ال تنةس ، تنا  ، لحظة  هةي ال كة    ل ةا، وعظ ة   لةك 

مع  لةك لةا  ثعثة  سءةخاص، ولكةن االبةن والة وح لي الدعاّ  المسيحي  لي  ةيد  التثليث. لا  واند ال عنةس ، و

ً من ما ليس  اّهًا   لكنا اتلوهي   ل ا، وهكذا ّجد سنا الةول بأنا هللا ثةالوث هةو  ليسا مختل ين  ن اتب، تنا  عا

ا قول متضمن بالض ور  سنا هللا روح، تنا الوند  ال يني  ل ذه اللحظات الثعث لل ك   هي بالضةهز  الة وح  مة

ع ى هيج،
66
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عةول هيج،  "هذه الح    لي الذات إّاما ت ه   ن الماهي  المللة  من     ما هي روح. لالماهي  المللة  

التي ال تدره من     ما هي روح ليست إال خع  مج ًلا، سما ل ، الت ور الذي للجما  ، لما هو بذلك الت كي  

ن وة ورتا، لةيةح  بةدل صةور  الم  ةوي ال ةعت اللهي ية ، الذي ع    م  ومياًا، ب، عكون لا المضمون مةن لو

بةين اتب واالبةن لةةي ملكةوت الةو ي المحةةض، ومةا لاي ت ةور الجما ةة  عسةلك سةلوه المت ةةور، لةع رعةةب سنا 

الماهي  تكون لا بينة ، لكةن لحظات ةا تت كةك مةن ّانية  بسةهب  لةك الت ةور التةولي ي"
67

. وهنةا عةة س هيجة، لكة  

التثليث ق ا   منتةد ، وع ته ها م ا س  لل ة،  اتا ووده، وسعًضا لم ا   ب ةض المتةدعنين ال ةعّيين نول لك   

الذعن ز موا سنا هذه ال ك   س  مغلق  ن ال ة،، هي  ل ا م ا   ني  سةليم  لةي ّظة  هيجة،. وال ءةك سنا هةذه 

هدو بالنسةه  إليةا متناقضة . سمةا ب، إّا ا ت -إلرا  ا-الذي عسي   ل  مهدس ال وع  ال ك   ع  ب  ل  ال    المتناهي

وهذا المهدس هةو ماهية  ، l'identité des contraires ال ة، ل و ونده الذي ع  م ا تنا مهدسه هو هوع  اتودال

 ال ةعّي   ات ا.

تنتةة، ال كة   المنلةية  إلة  اللهي ة ، لكةن  لةك ال عحةدث بةاللهع لةي ال مةان، وإّامةا هةو   مملك  االبةن -ب

منلةي خالص. وهذا االّتةال تمثلا المسيحي  بل عة  نسي ،  لة  سّاةا ءةي  نةالث، سو سّاةا خلةق تلور تارعخي 

 هللا لل ال ، وال بد سن عظ    لك  ما لو  ان ل ةعً   وةياًا ت سة ياًا  ، و لة  سّاةا إمةا سن عكةون هللا قةد خلةق ال ةال 

Création du monde ي   لةت ال كة   تخة ج مةن ّ سة ا إلة  سو ل  عخلةا، سنا هناه و ور  منلةي  هةي التة

ن لي طهي   هللا ّ سا، والةول بأنا ال ال  ال بةد سن عهت ةد  ةن هللا، ثة  ال بةد لةا لةي ماآلخ . سما خلق ال ال ، ل و عك

الن اع  سن عت الح م ا. هذا الةول عكمن  ذلك لي طهي   ال ك  ، لكنا ع  ض هنا  ل  سّاا تارع  مةدس، وخلة  

التي تةع لي ال ال ، لال ال  هو اآلخ  هللا، سو ب هةار  سخة ى الكلةي عسةمح للج اةي، سن عخة ج منةا إل ي  للحوالث 

ا. ومن هنا تظ   الةسم  واالّ  ال بين الكلي والج اي، وتتجل  لي التها د واالنت اب  وسن عكون مستةعاً ون اً

 ل  ا تهار انّسان   ً ا من اللهي  بين هللا وال ال . وعتمث، هذا التها د  ند انّسان لي لك   السةوط 
68

. عةول 

هيج،  "ليس ال وح المللق إ  عت ور لي الماهي  المحض، الماهي  الخال   المج ل ، ب، هذه إّاما تخ ةض لةي 

ةا بيةان الة وح لةي هةذا ال ن ة  ليكةون لةا لةي  اتةا  ات ث  من نيث إّا ا ليسةت إال لحظة  روح، إلة   ن ة . سما

ص الذي للماهي ، من     ما هةي ماهية ، والماهية  إّامةا هةي الماهية  المجة ل ، ول ةذا ونسب ال ور   ين النة

ال ل  هي سلهي، سي اآلخ "
69
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لانّسان بوص ا روًنا   اي ، عتمي  بالضة ور   ةن الة وح الكلية  التةي هةي هللا وعهت ةد  ن ةا، لج ايتةي 

وتناهي الخاص بي، عللعان إلة  لةةدان االتحةال مةع هللا، وهةذا هةو م نة  ال كة   التةي تةةول إنا انّسةان بلهي تةا 

ةلية . لانّسةان ءة ع  وهةو عهت ةد  ةن هللا، تّاةا خي . تنا ال   هو الج اي  بدالً من اتحال مةع الغاعةات الكلية  ال 

روح   اي متناه، ومن ث  ل ذا االبت ال عكمن لي الواقع لي لك   انّسان ّ سة ا، ل ةي نةيةة  خالةد ، لكةن ق ة  

السةوط ت  و ا باللهع  لة  ّحةو مةا ت ة ض الخلةق  لة  سّاةا نةالث قةد وقةع. وهةذا االبت ةال عتللةب م ةالح  

ّسان سن ع ول إل  هللا. وعت  هذا التوليق لي ال ك   ال امل ، ب ول  الج اي إل  الكلي لي لحظ  وتوالةًا، لع بد لإل

ل لعةة ، وب هةةار  سخةة ى ال ةةة، اله ةة ي لةةي اّ  ةةالا  ةةن هللا عتحةةد لةةي الوقةةت ّ سةةا مةةع هللا، تنا الكلةةي مو ةةول 

 la mort du Christ موت المسةيحلي و بداخلي، وهذا التونيد عظ   لي الدعن وبالضهز لي ال ةيد  المسيحي ،

 Le monde fini وص وله، لا  ليس  لياًا مج ًلا، ولكناا عخ ج إل  الج اي وعدخ، لي ال ال  المتنةاهي وقياما

 وع هح نياًا.

لكن هللا ال ع هح متناهيًا لحسةب وإّامةا عسةي  مةع التنةاهي إلة  سق ة  مةداه، ليةذوق المةوت، هكةذا ّجةد سنا 

التنةةاهي ت ةةكا،  اّهًةةا مةةن  ةةوه  هللا ّ سةةا، و لةةك  ن ةة  وةة وري لةةي لكةة   هللا بوصةة ا السةةلب واآلخ عةة ، و

روًنا
70
. 

لكنا عةوي من الموت م   ثاّي  وع ة د إلة  اتب، سي سنا الكلةي الةذي سصةهح   اياًةا ع ةول اآلن إلة  ّ سةا. 

ق والم ةالح ، وهكةذا ولي هذا ال مة، ّجةد سنا الج اةي الةذي اّ ةل  مةن الكلةي، ع ةهح متحةًدا م ةا وعةت  التولية

 تتغلب  ل  التها د بين هللا وانّسان.

عكون إال سزلياًا سو مجة ًلا، إّامةا عت ةيا  لن سةا آخة ،  عةول هيج،  "و ليا، لال وح الذي  مملك  ال وح -ج

الحال، إّاا إً ا عخلق  الًما" –الحال. الكيان الذي لي  -سو علج الكيان ولي
71
. 

) ، تو ةد  هذه اللحظ ، سصهح هللا وانّسان ءي ًا وانًدا، وتتمث، ونةدت ما  لة  هةذا النحةو  إنا الة وح لي

لي انّسان، ال انّسان بوصة ا إّسةاًّا   اياًةا وإّامةا لةي  ما ة  مةن النةاس، لةي الكنيسة . لةال وح الةةدس عو ةد 

ةية  سو هةي هللا قهة، سن عخلةق ال ةال ، لةي نةين سنا بال  ، لي  نيس  هللا، وإ ا  اّت مملكة  اتب هةي ال كة   المنل

مملك  ال وح بوص  ا اللحظ  الثالث ، وهي لحظ  ال  لع ، هي وند  اللحظتةين السةابةتين، تنا الكنيسة  هةي مةن 

ّاني  روح هللا الخالص، ولكن ا  ذلك من ّاني  سخة ى، مو ةول  و ةوًلا ل لياًةا لةي ال ةال ، ل ةي مملكة  هللا  لة  
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ةول هيج،  "تلك هي اللحظات التةي عتكةون من ةا ااةتع  الة وح مةع و يةا اتصةلي، وتلةك اللحظةات اترض. ع

لذات ا إّاما تكون ل لع ، ووندت ا ال وني  هي وندها التي تةي   لك االاتع  وال وح الموقن من  اتا لي الكيان 

الذي لا ال عكون لا من  ن   للكيان ني   لك ال ل  بذاتا"
72
. 

لكاره الدعني ،   لت من هيج، لي    ه، عةه، تميي  ن    التنوع  بين الدعن ال ةلي سو الخلةي إنا  مل  س

وبين الدعن الوو ي، ال علمن سنا الدعن عمكن سن عكون مسأل  خاص  لعستدالل النظ ي. لةةد رل لااًمةا سنا الةدعن 

ل الةلب س ث  مما تل جةا. وهكةذا ّة ى سنا من ءأن الةلب وسنا است التا من الذهن المحدول، تنا وساا، الذهن تهد

هيج،  ارض ن    التنوع   ل  ال ن  مةن تةأث ه ب ةا، ولةي إنةدى ءةذراتا و نواّ ةا "ن  ة  التنةوع  ورنهة  

التأثي  بواسل  ال   " عوسع هذه ال ك  ،  ن روح ن    التنوع ، ليةول  إنا ال    بما هو  ذلك ليس لا سي تأثي  

 التي سرال تأسيس ا تةي  وزًّا لل اط  . Religion populaire ل  هي لي انرال  والدعاّ  ا

 Heim ما عجب إق اره إ ن، سنا ن    التنوع  ت  ةت لةي الة وح سةمات ال تمحة ، وهةذا مةا النظةا هةاع 

"الةدعن لةي نةدول ال ةة،"  ةا  ليسةلز وةوً ا س ثة  سةلوً ا  Kant . ولكن  تةاب  ةاّزDltaa وءدل  ليا للتاي

 اا بةين إعمةان لاخلةي وإعمةان  ةااةدي م ة وض مةن الخةارج، وهةو ال ة اا الةذي سنةس بةا  مةا  ل  هذا ال 

   ت س ث  من م  ، لازلالت رنهتا لي م الح  هذا ال  اا.
73
 

محًضا، تحةت التةأثي  المهاءة  لكتةاب  ةاّز  ةن الةدعن، نتة  سنا  لةد اتخذ لك  هيج، الدعني مظ ً ا  اّلياًا

سثةة   لةةك الكتةةاب  ليةةا  ةةان  ظيًمةةا. لالمسةةأل  اتساسةةي  التةةي ت مةةا مسةةأل  خلةيةة ، ولكناةةا بخةةع   ةةاّز ع الج ةةا 

 الم ليات اتساسي  ل لس    اّز الدعني . - إ ا  از الت هي  - تارعخياًا، ليحس 

ض   ا  ال ة، لي ن    التنةوع  وال لةوي ال ةلية ، مسةتوني  مةن ال ة  ، مةن لةد بدست للس   هيج، ت ار

، سساس ا و د ال نان. لال ة، لي رسعا ال عستليع ل   العمتنةاهي، 1794 نوتا وهولدرلين لي  تابا  ن الحلولي 

سن ّكةةون  ومةةن س ةة، ل مةةا ال بةةد مةةن انل ةةاي، وهةةذا مةةا س ةةده هيجةة، بةولةةا  إّاةةا مةةن س ةة، الكةةعي  لةة  هللا عجةةب

مل مين
74
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إنا موووا الدعن هو الجوه  المللق، وت عد ال لس   سعًضا سن ت  لا، وال بد لنا سعًضا مةن سن ّتمثة،  لة  

ال ور ءك، م  ل  الجوه 
75
. 
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