
101 
 

تفكيك السماء، التطور الفينومينولوجي للوعي الديني عند هيجل  

 

مونيس بخضرة . د

جامعة تلمسان 

        ؾبو لهُجل في هصه قُىىمُىىلىحُت الغوح، وأن جىاُو الظاهغة 

 في اإلاغاخل الىعي الؿابهت في شٍل زبراث phénomène religieuxالضًيُت 

ًاهذ زبرة الىعي هي صوما زبرة بالجىهغ الغوحي. صًيُت قلِـ بضغا أن . وإلاا 

ولٌىىا ؾىجض هُجل هىا ٌػغف . ًٍىن للىعي صابما ػابؼ صًني

ُ * religionالضًً كا حضًضا قُهى إهه الىعي الظاحي بالغوح اإلاؼلو، <حػٍغ

ومػنى هظا أن الشػىع الضًني . 1غلى هدى ما ًخصىعه الغوح اإلاخىاهي

sentiment religieuxهى حػبحر غً اإلاػغقت التي جخىاقغ لضي الغوح غً طاجه  .

باغخباعه - مً زخُ هظا الشػىع - وغلى الغؾم مً أن الغوح ًضعى طاجه

 إال أن هظا ؤلاصعاى ًظل مغجبؼا بالىحىص الجؼةي اإلاخػّحن .خهُهت ًلُت

بحن الؼابؼ الٌلي الشامل للىعي الضًني مً حهت، : للٍابً البشغي هكؿه

 Laوألاشٍاُ الجؼبُت اإلاخػُىت التي ًخجلى الغوح اإلاؼلو لهظا الىعي الضًني 

conscience religieuse خ .  غبرها مً حهت أزغي وهُجل هىا ًهضم جأٍو

خي للىعي الضًني باالؾدىاص إلى مػُاع الخصىبت،  صًالٌخٌُُا للخؼىع الخاٍع

ش  Lesالظي ًدؿم به مظمىن ًل شٍل مً أشٍاُ الىعي الضًني غبر الخاٍع

formes dela conscience religieuseà travers l'histoire2 . ولٌىه ًدغص

في الىنذ هكؿه غلى جظيحرها بأن ؾلؿلت الضًاهاث اإلاسخلكت التي ؾدخػانب 

                                                             
*دينReligion : مؤسسة اجامتغية ممتزية بوجود ايالف من الأفراد املتحدين بأأداء بؼظ امؼبادات املنتظمة، وابغامتد

ىل حفظو . بؼظ امطيؽ يف الإغتلاد يف كمية مطولة، ل ميكن وضع يشء آ خر يف كفة مزياهنا، وىو الإغتلاد هتدف امجلاػة اإ

ما وحدة يه هللا ما كرثة واإ ما كلوة منترشة واإ ههيا اإ ىل كوة روحية آأرفع من الإوسان، وىذه ينظر اإ آأهدريو . ينتسب امفرد اإ

 2ابريس ط– موسوػة للهد امفوسفية اجملدل امثامث، ترمجة خويل آأمحد خويل، منشورات غويدات بريوت . للهد

. 1203ص. 2001
1Hegel , La Phénoménologie de L’esprit, traduit de l’allemand par Jean Hyppolite 

tom2 paris, Aubier Montaigne 1939  p203 
براىمي2 . 408ص. ىيجل آأو املثامية املطولة، دار مرص نوطباػة د ط، د ت مرص.زكراي اإ
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أمام أبصاعها، غلى مؿغح الخؼىع الضًالٌخٍُي للىعي الضًني لِؿذ إال 

مظاهغ مخىىغت لضًاهت واخضة، إن لم ههل بأنها حىاهب مخػضصة جخىاقغ في ًل 

وبِذ الهصُض هىا أن الضًً مجاُ أصُل مً مجاالث . صًاهت غلى خضي

ت، ألهه مجاُ ًخصىع الغوح طاجه بظاجه، قُصبذ بمثابت  الخبر الخبرة البشٍغ

ًان  مػغقت بالظاث وللظاث، بضال مً أن ًظل مجغص مػغقت بالػالم، يما 

. الحاُ في ألاشٍاُ الؿابهت مً أشٍاُ الخبرة

ب أهىا نض لهُىا الضًً أًظا طمً الدشٌخث<ًهىُ هُجل  التي  ال ٍع

بالظاث، وغهل وعوح، قدصل مً – جباًيذ بالجملت إلى آلان ًىعي ووعي 

ت الىظغ التي  حهت ما هى بػامت وعي باإلااهُت اإلاؼلهت، وجم طلَ قهؽ مً ػاٍو

للىعي الظي ٌعي اإلااهُت اإلاؼلهت، لًٌ لِؿذ اإلااهُت اإلاؼلهت في طاتها 

. 3>بالظاث الظي للغوح، ما أأهغ طمً جلَ الصىع – ولظاتها، وال الىعي 

ًغي هُجل في الضًً الهضعة غلى إبغاػ نُمت الحهىم التي ٌػلمها الػهل 

وجؼبُهها، ولٍي جكسح هظه الهضعة اإلاجاُ لبلىؽ قٌغة هللا، ًجب أن ًىكظ 

الضًً إلى عوح الشػب وغاصاجه، ًجب أن ًٍىن خاطغا في مؤؾؿاث الضولت 

وفي مماعؾاث اإلاجخمؼ، وأن ٌػبر غً ألاؾلىب الظي ًكٌغ قُه بىى البشغ، 

ػخبرون الضًً بىصكه مجاال لىصاًا الػهل الػملي، التي جؼبؼ الىكـ  َو

. والهلب

ؼت أن ًٍىن الضًً الػىصغ الظي جؼصهغ قُه الحُاة الػامت، قئن  وشٍغ

 قمً الىاضح أن هُجل هىا وطؼ .بىؾػه أن ًمىذ الػهل قاغلُت غملُت

اإلاؼالب الثخزت التي ًجب أن ًلبيها الضًً الحهُهي للشػب، مؿخلهما طلَ 

، وغلى الغؾم مً أن غلُه أن ًؤؾـ غهابضه غلى Rousseau4مً عوؾى

الػهل الٌلي، قئهه ال ًجب بؿبب طلَ أن ًبهى غلى زىاء الخُاُ والهلب 

والحؿاؾُت، قُجب أن ًيبني الضًً غلى هدى ًمًٌ مً اعجباغ ًل خاحاث 

                                                             


 مبؼىن امتشالك اجلواين بني الأشاكلثوالإظيارات اميت يه نووغي، مثوام يه احلال يف Die Gestaltungenامتشالكت 

دراك وكوة وذىن يلان حيس واإ  .امتشلك اذلي نووغي حيث ثتشالك اظياراثو كإ
 .663ص.  بريوت200، 1فنومينوموجيا امروح، ترمجة انيج امؼوهيل املنظمة امؼربية نورتمجة، ط.ىيجل3
 .43ص .1995املول امفوسفي نوحداجة، ترمجة فاطمة اجليويش، منشورات وزارة امثلافة دمشق . يورؿاهنربماس4
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الحُاة به، وبهظا الؿبب ًظهغ جدكظ هُجل هدى ألاعزىطويؿُت وهدى الضًً 

. الػهخوي في آن واخض

قئطا نُل إهه ما صام الضًً هى اإلاػغقت بالظاث مً خُث هي عوح مؼلو، 

جي إن عّص هُجل . قٌُل إلاثل هظه اإلاػغقت اإلاؼلهت أن جخجلى غلى هدىي جضٍع

قلِـ . غلى هظا الاغخباع، هى أن عوح صًً ما ًؼاُ عوخا نابما في الػالم

ش عوح الػالم، غلى هدى ما ٌػغف طاجه في الضًً  ش الضًاهاث ؾىي جاٍع جاٍع

والحو أن هُجل ًهُم طغبا مً الخماًؼ بحن وغُىا الضًني . 5باغخباعه عوخا

مً حهت، وخُاجىا في الػالم مً حهت أزغي، ألهه ًغي أن الىعي الضًني ًمثل 

مػغقت مؼلهت بالغوح، في خحن أن الىعي الظاهغي ًدُا في غالم مػحن قهى 

ولِؿذ قُىىمُىىلىحُا الضًً ؾىي . ال ًملَ هظه اإلاػغقت اإلاؼلهت بالظاث

 ُ الاهخضاء – بػض وصىلها إلى مغخلت اإلاػغقت بالظاث - الغوح طاتها خحن جداو

وإطن قخ بض مً . إلى حػبحر مٍافئ مخؼابو جماما مؼ ماهُتها وقو مبضأ الهصض

الدؿلُم هىا بأن وغُىا الضًني ما ًؼاُ ناصغا وأن خُاجىا في الػالم ما جؼاُ 

ًان وغُىا الضًني في خاحت  بػُضة غً جدهُو اإلاصالحت الحهُهُت، وإال إلاا 

إلى عمىػ أو صىع خؿُت مً أحل جمثل الحهُهت ؤلالهُت أو جصىع الغوح 

. 6للمؼلو

 أما في الػالم ؤلاجُهي قهض عأًىا، ال ؾُما صًً الػالم الؿكلي، <ًهىُ هُجل

 وهظا الضًً إهما هى ؤلاًمان باللُل اإلاغغب واإلاجهىُ الظي للهضع وبؼباهُت

الغوح اإلاخصغم، قأما طلَ اللُل قٍُىن الؿالبُت اإلادع في صىعة الٍلُت، 

وأما هظه الؼباهُت قخٍىن غحن الؿالبُت في صىعة ألازحرة، الهى وشِئا 

خاطغا، قالهى ال ًٍىن ؾحر طلَ، إال أن الهى الكغصي ًٍىن هظا الظل 

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

Gontier 1947 Montains paris.  P192. 
براىمي زكراي6  .409 ىيجل آأو املثامية املطولة، املرجع امسابق ص.زكراي اإ


يرينيات امثالجة وىنDie Eumenide زابهية : الأوميندات، ضفة خرافية غوضت الإمس الأضيل  مالإ

آ مكتووثزييفوهوميـائريا، ويه آ مية كهت ثرضب يف الأرض رشكا وؾراب متؼلبة امكفرة ابل مية واملذهبني، ويه آأيضا زابهية امؼامل 

 .664فنومينوموجيا امروح، املطدر امسابق ص.امسفيل، آأهظر ىيجل
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إهه ال مدالت أل،الهظا . الكغصي الظي قؿم غىه الٍلُت التي هي الهضع

. 7 وبظلَ هى يليAufgehobnerDieserاإلايؿىر

وؾىاء اججهىا هدى الضًاهت الؼبُػُت أم هدى الضًاهت الجمالُت أو هدى الضًاهت 

الهابمت غلى الىحي، قئهىا لً هجض أهكؿىا بئػاء مػغقت مؼلهت نض أصبدذ 

قيها الغوح شكاقت أمام طاتها، بل ؾىجض أهكؿىا بئػاء أشٍاُ مسخلكت لىعي 

الغوح بظاتها، مً زخُ بػع الغمىػ أو الصىع الحؿُت أو الخػبحراث 

ت جي . اإلاجاٍػ ومػنى هظا أن الضًالٌخَُ الػام للضًً، هى بمثابت يشل جضٍع

. للغوح، جخجلى مً زخله الغوح لظاتها غبر مجمىغت مً الصىع أو ألاشٍاُ

وما صمىا ختى آلان بصضص جمثُل خس ي، جخجلى مً زخله الغوح لهظا 

الشػب أو طاى، أو لهظه الجماغت أو جلَ، قلِـ بضغا أن جٍىن للضًً هىا 

ت سُت بشٍغ صحُذ أن الىعي . صبؿت قُىىمُىىلىحُت ججػل مىه أاهغة جاٍع

الظاحي بالغوح اإلاؼلو هى أصزل في باب 

مىه في باب  (phénoménologieالكُىىمُىىلىحُا)

ولًٌ الىانؼ أن حضُ الضًً هى . (phénoménologieالكُىىمُىىلىحُا)

مجغص حػبحر غً جغقي عوح الػالم، في جهضمه اإلاؿخمغ ختى مؿخىي اإلاػغقت 

، قخ ؾغابت غلى ؤلاػخم في أن ًدضزىا هُجل غً (أو مػغقت الغوح)الغوخُت

. الخؼىع الكُىىمُىىلىجي للىعي الضًني

الظغوعة وبالػالم الؿكلي SasNichts إن هظا ؤلاًمان بلِـ <ًهىُ هُجل

كذ  ًصحر إلى ؤلاًمان بالؿماء، ألهه ال بض للهى اإلاخصغم أن ًخدض بٍلُخه، ٍو

ه، قُصحر مً هظا الىحه حلُا لىكؿه، لٌىا لم هغ هظا اإلالٍىث  قيها ما ًدخٍى

الظي لئلًمان ًبؿؽ مظمىهه بخ مكهىم إال في أؾؼهـ الخكٌحر، قغأًىاه 

وفي هظا الضًً إهما ًيخصب . إطا ًكىث في نضعه، وػني قىاجه في صًً ألاهىاع

– مً حضًض اإلاخػالي غً الحـ الظي للظهً، لًٌ غلى هدى أن الىعي 

                                                             
 .664فنومينوموجيا امروح، املطدر امسابق ص.ىيجل7
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بالظاث ًظل عاطُا بالضهُا، قخ ٌػلم ما قىم الحـ، أي اإلاخػالي الخاوي 

ًان لُػلم وال لحرهب، ال بما هى وال بما هى نضعه . 8>الظي ما 

إطا قالخػٍغل الػام للضًً ولكٌغجه الشاملت، هى أن الضًً غباعة غً ججل 

ل صًً ًخظمً بالظغوعة زخر لحظاث  للمؼلو في إػاع الكٌغ الخصىعي، ًو

: جهابل غلى الخىالي لحظاث الكٌغ الثخزت وهي

. وهظه اللحظت هي هللا، أو الػهل الٌلي: لحظت ًلُت- أ

الػهل الٌلي ٌشؼغ هكؿه إلى الجؼبُت، والكٌغ في هظه : لحظت حؼبُت- ب

الحالت، هى غهىُ ألاقغاص اإلاخىاهُت، والػهل الٌلي والػهل الجؼةي غىض هظه 

قاهلل والػهل البشغي ًهكان في مىاحهت ًل منهما لآلزغ . الىهؼت مىكصخن

بىصكهما طضًً، ومً زم قالػهل البشغي ًضعى هللا بىصكه مىطىغا 

وهظا الاؾتراب . زاصا به، يما ًضعى يظلَ اهكصاله واؾترابه غً هللا

. misèreوالابخػاص غً هللا ًظهغ غلى أهه زؼُئت وبؤؽ

، وهى غامل جؤصي هظه اللحظت إلى أهىع غىصغ الػباصة: لحظت الكغصًت- ج

أؾاس ي في ًل صًً، ألن الكغصًت هي غىصة الجؼةي إلى الٌلي، وغخج الاههؿام 

الظي خضر بحن هللا وؤلاوؿان، وهظا ٌػني في صابغة الضًً، أن الػهل 

ٍاقذ لٍي ًغبؽ هكؿه  البشغي ٌؿعى إال إلؿاءه بػضه واهكصاله غً هللا ٍو

خمثل هظا الجهض في الػباصة، . باهلل، أو لٍي ًخدض مػه أو ًخصالح مػه ٍو

وهٌظا قئن الػبء اإلالهى غلى غاجو ًل صًً، هى وخضة هللا وؤلاوؿان، وهظا 

الػبء ًكترض ؾلكا لىها مً الاهكصاُ غً هللا، الظي ًصبذ مػه الخىقُو 

ت، إط حػخمض هظه اإلاصالحت غلى غىصة الػهل  واإلاصالحت غملُت طغوٍع

ت واخضة . 9البشغي اإلاخىاهي اإلاىػُؼ إلى ؤلاجداص مؼ هللا في هٍى

ًغي هُجل أن الشػىع الضًني غلى ألاعجح، ًبضأ في ؤلاخؿاؽ بالخىانع 

اإلاىحىص بحن خُاة الكغص اإلادضوصة وخُاة الٍىن الخمخىاهُت، وفي إخؿاؽ 

                                                             
 .665-664املطدر هفسو ص8


 موسوػة .آأهدريو للهد. (طلس امؼبادة الإميية يف ملابل غبادة الأشخاص)خمططة ملأشخاص الإمييني: Làtrieغبادة 

. 1113للهد امفوسفية اجملدل امثاين، املرجع امسابق ص
مام، دار امتنوير نوطباػة وامنرش وامتوزيع.ومرت س تيس9 مام غبد امفتاح اإ  .176 بريوت ص 2005 3ط- ىيجل، فوسفة امروح، ترمجة اإ
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ؤلاوؿان بغؾبت خاعة ومؤإلات في إػالت هظا الخىانع، وعصم جلَ الهىة، ونض 

ـّ هُجل بظلَ الخىانع مؼ نلو، وججلى في شػىعه يىىع مً الخمؼم  أخ

ًامل وحي مؼ الٍل جدؼ في هكؿه ًل  اإلاظني، قصاعث الحاحت إلى إجداص 

. 10لحظت

وؾىف هغي أن هظا اإلاظمىن للضًً، الظي هى وخضة هللا وؤلاوؿان، هى غلى 

. وحه الضنت ما ؾبو أن عأًىا أهه مظمىن الغوح اإلاؼلو بما هى يظلَ

قالػهل البشغي في صابغة الكً والضًً والكلؿكت، ٌػغف أهه هى هكؿه 

الحهُهت ًلها، وأهه هى هكؿه اإلاؼلو، ولِـ طلَ شِئا آزغ ؾحر وخضة هللا 

. وؤلاوؿان

ت طض قٌغة الخىخُض بحن الكلؿكت ومظهب  وهىا ًهضم هُجل مػاعطت نٍى

قهظا اإلاظهب ألازحر ًهغع أن .  أو شمىُ ألالىهُتPanthéismeوخضة الىحىص

وطلَ ٌػني أن هظه ألاشُاء . أي مىطىع قغصي يهظا الحجغ، أو هظا الحُىان

. هي بالػهل، غلى هدى ما هي غلُه في مباشغتها وحؼبُتها، جخدض مؼ هللا

قالػهل البشغي وحؼبِخه وجىاهُه لِـ هى هللا، إط بؿبب مباشغجه وحؼبِخه 

وجىاهُه بالظبؽ ٌشػغ هظا الػهل أهه مىكصل غً هللا وبػُض غىه، وجأحي 

و إلؿاء حؼبِخه هظه قأها بىصكي طاجا حؼبُت وبٍل . وخضجه مؼ هللا غً ػٍغ

ما لضي مً صواقؼ أهاهُت، وأهىاء وهؼواث خمهاء، ال ًمًٌ أن أًىن الػهل 

الٌلي، ولٌني غهل حؼةي قدؿب، ومؼ طلَ قالػهل الٌلي مىحىص بضازلي، 

وهى حىهغي ومغيؼي ألاؾاس ي، ولهض ؾبو أن عأًىا في قصل ألازخم 

اإلاىطىغُت والضولت يُل أن الػهل الكغصي ٌؿعى إلشباع ؾاًاجه 

الشخصُت، وهى في جلَ ألازىاء ًدهو ؾاًاث ًلُت، وبظلَ ًؼىع الٌلي 

ولِـ الػهل الٌلي شِئا آزغ ؾىي غهل هللا، الظي ٌػخبر . الٍامً قُه

بمثابت الجىهغ الضازلي، بمهضاع ما أجدلى غً حؼبُتي، وأعجكؼ إلى مؿخىي 

يبغي أال ههىُ إن اإلاظهب الظي ًغي هللا ًمؤل نلىب البشغ  الٌلي، ٍو
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الصالححن، إما أن ًٍىن يكغا وججضًكا أو أن ًٍىن مظهبا ًؤمً بىخضة 

. 11الىحىص، وطلَ هى مىنل هُجل

ولم ًخىنل مػاعطت هُجل للخصىع الضًني اإلاخضاُو في مظهب وخضة 

ًان مىدشغا في غصغه، بل ججاوػ طلَ مػاعطا لٌثحر مً  الىحىص الظي 

قكي . الخصىعاث الضًيُت الىاعصة في الٍاهؼُت وفي اإلاؿُدُت واليهىصًت

عاث التي وشغها هىُ بػىىان
ّ
أن اإلاهىلت " عوح اإلاؿُدُت ومصحرها" الشظ

وبىاؾؼت مكهىم . ألاؾمى التي ًيبغي أن ًيبني غيها الضًً، هي مهىلت الحُاة

غ ًاهؽ وججاوػهما lumièresالحُاة والحب، غاعض هُجل خغيت الخىٍى ، و

. 12باالؾدىاص إلى اإلاكهىمحن هكؿيهما ههض بسشىهت الضًاهت اليهىصًت واإلاسحُت

هل ًٍىن الضًً في هظغ هُجل هى الخصىع الظي ًٍىهه : و هىا هدؿاءُ

غً هللا، أم أن الضًً هى اإلاػغقت - باغخباعه غهخ مخىاهُا- ؤلاوؿان لىكؿه

التي ًدصلها هللا غً هكؿه؟، ويُل الؿبُل إلى الخىقُو بحن وحهت الىظغ 

. ؟-غهل هللا– ووحهت هظغ الػهل الخمخىاهي - غهل ؤلاوؿان- الػهل اإلاخىاهي

هظا ما ًجُب غلُه بػع الشغاح، بهىلهم إن هُجل نض أعاص الجمؼ بحن 

هاجحن الىحهخحن اإلاسخلكخحن مً وحهاث الىظغ، ألهه نض عأي طغوعة جدهُو 

و هبىغ  اإلاصالحت بحن الغوح اإلاخىاهي والغوح الخمخىاهي، غً ػٍغ

. الخمخىاهي إلى مؿخىي اإلاخىاهي، واعجكاع اإلاخىاهي إلى مؿخىي الخمخىاهي

 والحو أن الغوح اإلاخىاهي لِـ هى هكؿه شِئا آزغ ؾىي الغوح اإلاؼلو 

وهظا هى الؿبب في أن صًالٌخَُ الػخنت الهابمت . خحن ًصبذ وغُا بظاجه

ش الضًً باغخباعه – والضًً . بحن اإلاخىاهي والخمخىاهي ٌؿم بؼابػه ًل جاٍع

اإلاغخلت ألاولى مً مغاخل اإلاػغقت اإلاؼلهت، ًمثل اللحظت التي جخدىُ قيها 

أي جلَ اللحظت التي ًخجلى قيها : الكُىىمُىىلىحُا إلى قُىىمُىىلىحُا مؼلهت

الغوح اإلاؼلو بما هى يظلَ، بدُث ًظهغ لظاجه في غحن اللحظت التي ًظهغ 

غالُا غلى اإلاػغقت اإلاىحىصة لضي - أو الغوح اإلاؼلو- ولِـ هللا. قيها لئلوؿان
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الضًً غىه، ألهه لِـ خهُهت زالُت مً ًل خُاة، زاعحت جماما غً مجاُ 

. 13مً مجاالتها

ًان الضًً جمام الغوح أًً جؤوب اللحظاث الكغصًت <ًهىُ هُجل  وغلُه إطا 

التي لػحن الغوح، أغني الىعي والىعي بالظاث والػهل والغوح، وجٍىن آبذ 

أوبتها إلى غماصها، قهظه اللحظاث إهما جمثل مجخمػت الحهُو الٍابً الظي 

للغوح بغمخه، وهظا الغوح ال ًٍىن إال الحغيت اإلاباًىت وآلاًبت إلى طاتها التي 

وصحروعة الضًً بػامت إهما جٍىن مخظمىت في الحغيت التي . لجىاهبه جلَ

. 14>للحظاث الٌُت

، التي غلى طىئها صعج 1793حػض حملت الىصىص التي وطػها هُجل في غام 

 مً DasTubingen – Ffragmentمؤعزىه غلى حؿمُتها بمهاػؼ جىبىؿً

الىصىص ألاولى التي اشخؿل قيها هُجل بمؿألت الضًً بصكت غامت، 

. Die Volkareligionوبساصت صًً الشػب 

 والبّحن مً جلَ الىصىص أن الخىض في مؿألت الضًً لم ٌػض في هظغ 

، مً هاخُت ما صعج في الكٌغ ؤلاصخحي ألاإلااوي غامت ومضعؾت  هُجل ألاُو

 في الثُىلىحُا، وزاصت أن هُجل ما ػاُ يهخضي في جلَ Tübingenجىبىؿً

غ غً الضًً، مثل الضًً  الىصىص بجملت اإلاهىالث التي أزغحها قٌغ الخىٍى

 والضًً Religionrépublicainالظاحي والضًً اإلاىطىعي والضًً الجمهىعي

إلى حاهب بػع اإلاكاهُم الٍاهؼُت التي جخػلو بالػهل . ار...الخالص 

وهىا ٌشضص هُجل غلى قٌغة . 15الػملي، يمكهىم ألازخنُت والىاحب واإلاُل

أن الضًً في خض طاجه ًسغج جماما غلى مكهىم الضًً هكؿه، مً خُث أهه 

سخلؽ الػىصغ الضًني بجمُؼ  ًخهغع يشأن مً أهم شؤون خُاجىا، ٍو

. ألاخضار وألاقػاُ التي حػتري أهمُت يبري في خُاة البشغ
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وهىا ًظهغ الضًً غلى أهه مهىما عبِؿُا مً مهىماث الىانؼ البشغي، قظلَ 

ل الضًً زاعج الؿُاناث  ٌػني بالجملت في هظغ هُجل، غلى أهه ال بض مً ججًز

غي، يما الخهلُض الثُىلىجي غلى خض  ت التي صعج غليها الخهلُض الخىٍى الىظٍغ

خ مؿاًغا للػىصغ الضًني؟ . ؾىاء، ولًٌ يُل ًخِؿغ لهُجل أن ٌؿخدضر ججًز

إن الخُؽ الىظغي الىاأم الظي ًدخٌم إلُه هُجل في هصىص جىبىؿً، 

ذ بالخمُحز الغبِس ي بحن الكٌغة وبحن اإلاكهىم  قٌغة )إهما ًهىم غلى الخلٍى

ت، هي ؾحر مكهىم الضًً بما هى هظام مً  الضًً بما هى أصل مماعؾت بشٍغ

 ما ًٌمً في مكهىم الضًً، هى <ًهىُ هُجل. (اإلاػاعف والخػالُم الثُىلىحُت

أن الضًً لِـ غلما بؿُؼا باهلل وصكاجه وغخناجىا وغخنت الػالم به 

سُت أو مماخٌت بؿُؼت، بل الضًً  وزلىص هكىؾىا، وأهه لِـ مػغقت جاٍع

ؤزغ في مشاغغها وحػحن إعاصاجىا زمت إطن قغم بحن مكهىم . 16ٌشؿل الكؤاص ٍو

الضًً بما هى هظام مً اإلاػاعف واإلاباصا والخػالُم، وبحن الىحه ؤلاوؿاوي 

ذ هُجل ها هىا بظلَ  الصغف للضًً بما هى نىة غملُت بدخت، لًٌ جلٍى

الكغم، ال ًهصض قهؽ إلى الخغوج غلى اإلاكهىم الثُىلىجي للضًً، بل ًظمغ 

غ للضًً قالظي هلخمؿه مً مهؼؼ جىبىؿً، . يظلَ جكٌغا مبؼىا لكهم الخىٍى

إهما ًهىم غلى حػهب قٌغة الضًً بما هي مثاُ غملي صغف، أي الضًً مً 

ت .  خُث ًٍىن ؾهم الحٍغ

جىاُو ها هىا اإلاؿألت الضًً وقو الخمُحز الػام للكٌغة مً اإلاكهىم، إهما 

غ الػملي  ًىضعج طمً شاؾل هظغي أغم، هى حػهب شغابؽ إمٍان الخهٍغ

ت، بما هي في طاث آلان مؼلىب أزخقي وؾُاس ي .  اإلاؼلو للحٍغ

ًل هظا ٌؿحر مً أحل إخضار الغباغ الػملي الىزُو الظي ًهغن الضًً 

ل ألازخقي للػىصغ الضًني، قحراوح في  باألزخنُت، زم ًمٌىه زاهُا مً الخجًز

ت الكغص  ت الجمؼ (الضًً الظاحي)بُاهه بحن ػاٍو لهض . (صًً الشػب )وبحن ػاٍو

أمؿذ مؿألت الضًً في هص جىبىؿً مً ػمام الخكٌحر في أزخنُت خانت، 

الظي ؾُػؼػ الخكٌحر في الضًً، الخكٌحر في الؿاؾت يدُاة إًدُهُت قػلُت 
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إطا قخ ًمًٌ أن ًظل .ًجاوػ قيها الكغص قغصًخه، لُلخئم بالجمؼ ؤلاجُهي

الضًً غلى الىدى، مجغص قٌغة مدع، بل ال بض أن ًسغج إلى اإلاىطىغُت، 

وهى خحن ًكػل طلَ ًصبذ وحىصا بالكػل في صىعة يثحر مً الضًاهاث 

والضًاهت الىخُضة التي جخكو جماما مؼ قٌغة . اإلادضصة اإلاػغوقت في الػالم

. الضًً التي هي الضًاهت اإلاؿُدُت

ًامخ يما ًغي  إط في هظه الضًاهت ًخدهو ؤلاجكام بحن هللا وؤلاوؿان جدهها 

ت في قٌغة الضًً في ًل . هُجل قاإلاؿُدُت جغبؽ بحن حمُؼ الػىاصغ الجىهٍغ

واخض، ومؼ طلَ قهظه اللحظاث مىحىصة في خالت اهكصاُ في صًاهاث أزغي 

في الػالم، وجظهغ اللحظاث اإلاىػؼلت في الضًاهاث اإلاسخلكت، التي هي مغاخل 

أؾاؾُت في قٌغة الضًً، وال جظهغ هظه اإلاغاخل اجكانا، وإهما جؼىع الكٌغة 

هكؿها مً زخلها جؼىعا حضلُا، ختى جصل في النهاًت إلى الحهُو الٍامل في 

وبالخالي قهظه الضًاهاث ألازغي، هي حىاهب مىػؼلت مً الحهُهت، . اإلاؿُدُت

ججخمؼ في ًل غُني واخض في الضًاهت اإلاؿُدُت، وهظه الجىاهب للحهُهت، 

ًاهذ الحهُهت  لٌنها زاػئت ألنها شظعاث مدضوصة وخُضة الجاهب، وأًا ما 

. 17التي جخظمنها هظه الجىاهب، قئن الضًاهت اإلاؿُدُت جلخصها وحؿخىغبها

 أو ههىم بها L'expériencede la religionإطا قخ ًمًٌ أن هضعى ججغبت الضًً

ًاهذ ججغبت مػاشت . إال إطا 

ًاهذ هظه الخجغبت في خض طاتها ججغبت صًالٌخٌُُت، شأن ًل ججغبت   وإلاا 

ًاث، قلً هٌدشل الحهُهت الٍاملت إال في  أزغي وشأن أي خغيت مً جدغ

ػغقها ألازحر أي غىض نهاًتها، والضلُل غلى طلَ، يما وعص في قُىىمُىىلىحُا 

الغوح، هى أهىا ال وػثر زخُ جؼىع الحغيت في ؾظىن هظه الخجغبت، ؾىي 

غلى لحظاث مىخضة ملُئت بالخىانع والاوشهام، ونض جىػغذ مشاغغ 

 protestantهُجل في أل ججغبخه الضًيُت الصاعمت بحن صعوؽ البروحؿخاهذ

هي اإلاثالي والكٌغ  الؼهاص والبروحؿخاهذ الػهخهُحن، ومخمذ الكٌغ ؤلاؾٍغ

ت وخضة الىحىص  غ والكلؿكت الىهضًت الٍاهؼُت وهظٍغ الىابؼ مً غصغ الخىٍى
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ت شخًغ مازغ للحُاة باإلطاقت إلى قلؿكت ًل مً قِشخه  ؤلاؾبِىىػٍت، وهظٍغ

. 18وشلُىج

جؼىع الضًاهاث اإلاسخلكت، هى بالؼبؼ، جؼىع مىؼهي ال ػماوي، ومؼ طلَ، يما 

قهىاى أًظا غىصغ للخؼىع الؼمني ًمًٌ أن . عأًىا مً نبل في خالت الكً

و .قأصوى مغخلت في الضًً هي بصكت غامت أنضم اإلاغاخل أًظا. وػثر غلُه هىا

ت في الخؼىع الضًالٌخٍُي  ما صام الضًً هى بصكت غامت مغخلت طغوٍع

للغوح، قئهه ًيخج مً طلَ أن وحىصه لِـ مدع صضقت، ولِـ وؾُلت 

ت زالصت، وإهما هى غمل طغوعي مً أغماُ الػهل في الػالم، وهى  بشٍغ

ولهض ؾبو لىا وأن عأًىا أن الضولت في . ججل طغوعي خهُهي وصحُذ للمؼلو

اإلاغاخل الهضًمت اإلابٌغة، لِؿذ مجغص ازتراع بشغي ًهصض مً وعابه صالح 

ت مىؼهُا للخدهو الظاحي للمؼلو،  الىاؽ ومىكػتهم، ولٌنها مغخلت طغوٍع

قجمُؼ الضًاهاث هي مً إهخاج . جٌمً حظوعه في الؼبُػت ألاؾاؾُت لؤلشُاء

بالخضبحر ؤلالهي للػالم، : غهل واخض وعوح واخضة، وجؤلل أغمالها ما ٌؿمى

إنها الكٌغة الشاملت طاتها، هكـ الكٌغة الشاملت هي التي جظهغ في هظه 

الضًاهاث بالؿا ما بلـ بػضها، واهكصالها بػظها غً بػع في اإلاٍان 

. والؼمان

: اإلاغاخل الثخر الٌبري للضًً هي

 Lareligion de la natureصًً الؼبُػت-1

 Lareligion de l'artصًً الكً- 2

 la religionde l'apparente19(اإلاؿُدُت)صًً الظاهغ - 3

 املراحل الثالث الكبرى للدين: (09)    املخطط 

 

  صًً الؼبُػت                   صًً الكً                صًىالظاهغ
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أما الحهُو ألاُو الظي لػحن الغوح قئهما ًٍىن مكهىم الضًً : ًهىُ هُجل

الحاُ، إطا الضًً الؼبُعي، قالغوح طمً هظه -طاجه، أو الضًً بما هى في

الضًً إهما ٌػلم هكؿه يمىطىع هكؿه في شٍل ػبُعي أو خُالي، وأما 

الحهُو الثاوي قٍُىن بالظغوعة الحهُو الظي ٌػلم قُه الغوح طاجه غلى 

 وهظا الحهُو هى إطن صًً الكً. شٍل الؼبُػُت اإلايؿىزت أو شٍل الهى

Die kunstliche Religion ألن الشٍل إهما ًترقى مً زخُ إهخاج إلى صىعة ،

قُيسخ ألاخاصًت التي - في الخخام- الهى، وهى إهخاج ًدضؽ بمػُخه الىعي

. للحهُهحن ألاولحن مػا، قالهى إهما ًٍىن خالُا بهضع ما جٍىن الحالُت الهى

ًان في الثاوي  ًان الغوح بالجملت في الحهُو ألاُو غلى صىعة الىعي،، و وإطا 

بالظاث، قئهه ًٍىن في الثالث غلى صىعة الىخضة بُنهما، - غلى صىعة الىعي

قالغوح ًٍىن له شٍل الٍىن في طاجه ولظاجه، أما مً حهت أهه مخصىع إطا 

 la religiondeيما هى في طاجه ولظاجه، لَ، قظلَ إهما هى صًً أاهغ 

l'apparente-Dei offenbare Religion20 .
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