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 لقد ك��ان ذل��ك العص��ر في حاج��ة إلى عمالق��ة، ولق��د أنجب عمالقت��ه عمالق��ة في
 الفكر، وعمالقة في العواطف المتأججة وق��وة الشخص��ية، وعمالق��ة في االطالع الواس��ع
 والشمول الثقافي. إن الرجال الذين أسس��وا الس��يطرة الحديث��ة للبورجوازي��ة، ك��انوا ك��ل
 شيء باستثناء أنهم لم يكون��وا س��جناء لألف��ق البورج��وازي الض��يق. ب��العكس، إن روح
 المغامرة للعصر، قد مستهم جميعا، إلى هذا القدر أو ذاك، برياحها. ومن الص��عب أن
 نج��د في ذل��ك ال��وقت، رجال ذا أهمي��ة، لم يقم بأس��فار كث��يرة، ويتكلم أرب��ع أو خمس
 لغ��ات، ويلم��ع في ع��دة اختصاص��ات. إن ليون��ارد دوفانش��ي، لم يكن رس��اما كب��يرا
 وحسب، ولكن أيضا عالما رياضيا، وميكانيكيا ومهندسا عظيما، تدين له ع��دة ف��روع
 متنوع���ة في العل���وم الفيزيائي���ة، بالعدي���د من االختراع���ات الهام���ة. )...(. كم���ا أن
 ماكيافيلي، كان في نفس الوقت، رجل دولة، ومؤرخا، وشاعرا، وأول ك��اتب عس��كري
 في العصور الحديثة يستحق االستش��هاد بمؤلفات��ه. ول�وثر لم يعم��ل فق��ط على تنظي�ف
 اسطبالت "االوجياس" من مزبلة الكنيسة، بل وأيضا إسطبالت اللغة األلماني��ة، ذل��ك
 أنه هو الذي يرجع إليه الفضل في خلق النثر األلماني الح��ديث، وه��و ال��ذي أب��اع نص
 ولحن ذل��ك النش��يد، المليء بااليم��ان بحتمي��ة النص��ر، وال��ذي أص��بح بمثاب��ة نش��يد

« للقرن السادس عشر. )يبدأ ذلك النشيد الكفاحي بهذا البيت: المارساييز »
Ein  feste  Burg  ist  unser  Goot

إن قلعتنا المحصنة هي إلهنا
 إن أبطال ذلك العصر، لم يصبحوا بعد عبيدا لقسمة العمل، وكلنا يدرك م��دى
 قص�ور الفك�ر وض�يق األف�ق، ال�ذي أحدثت�ه قس�مة العم�ل في أولئ�ك ال�ذين ج�اؤوا بع�د
 األبطال األوائل. أما ما كان يميز هؤالء األبطال بصفة خاصة، فهو أنهم جيع��ا تقريب��ا،
 كانوا منخرطين بكل جوارحهم في حركة عص�رهم، وفي الص�راع العملي المباش�ر. فق�د
 ك��انت لهم مواق��ف، وك��انوا متح��زبين ويش��اركون في المع��ارك: فمن منهم من ك��ان
 يتصارع بلسانه وقلمه، ومن كان يتصارع بسيفه، وهناك في الغالب من كان يتصارع
 بهما معا. إن هذا الغنى في قوة الشخصية، قد جع�ل منهم رج�اال ك�املين. أم�ا علم�اء
 المكاتب فكانوا يمثلون حالة استثنائية: إما أنهم كانوا أشخاصا من الدرجة الثاني��ة أو

الثالثة، وإما أنهم كانوا ضيقي األفق وحذرين، ال يريدون أن يعرضوا أنفسهم للهالك.
-30)إنجل�ز - "ج�دل الطبيع�ة" - المطبوع�ات االجتماعي�ة - ب�اريس - ص: 

31)
 بي���د أن إنجل���ز ال���ذي عودن���ا دائم���ا على ش���مولية الفك���ر النق���دي، واحتق���اره
 لاليديولوجيات المحافظة ولألحكام المسبقة، لم يفته ه�ذه الم��رة أيض�ا أن يض�ع تل�ك
 اللوحة الملحمية في إطارها التاريخي الصحيح إذ أن أبطال عضر النهض��ة لم ينطلق��وا



 من العدم، بل كان وراءهم تاريخ. وهذا التاريخ هو تاريخ المفكرين والفالسفة العرب.
 ولذلك كثيرا ما أشاد إنجلز )شأنه شأن م��اركس( بإعج��اب، ب��دور علم��اء الع��رب في
 النهض��ة األوربي��ة. فه��و يق��ول عنهم هن��ا في س��ياق حديث��ه عن أبط��ال عص��ر النهض��ة:

 « لق��د ورث المفك��رون األوربي��ون حري��ة الفك��ر المش��رق، عن المفك��رين الع��رب... »
(.30)المصار السابق - ص: 

 إن ابن رشد الفيلسوف المغربي الفذ، كان أبرز أوالئك المفكرين العرب، ال��ذين
 تركوا بصمات عميقة على الفكر األوربي الح�ديث. ل�ذلك ن�رى ض�رورة االنطالق من�ه،
 لرسم الصيرورة الفكرية التارخي�ة ال�تي مه�دت لفك�ر م�اركس، لكي نتمكن من خالله�ا
 من اكتش��اف، بش��كل ملم��وس، الث��ورة الجذري��ة والش��املة ال��تي أح��دثها م��اركس في

نظرية المعرفة البشرية.
 

- تأثير ابن رشد على الفلسفة األوربية1
 من الوجه��ة التاريخي��ة األص��لية، يمكن الق��ول، ب��أن االنس��ان ب��دأ يفك��ر تفك��يرا
 منطقي��ا، عن��دما ب��دأ يفك��ر تفك��يرا فلس��فيا. ولق��د ب��دأ االنس��ان يفك��ر تفك��يرا فلس��فيا،
 حينم��ا أخ��ذ يبتع��د ويتخلى عن التفك��ير األس��طوري الق��ديم. فالفلس��فة إذن، تع��ارض

الشكل الخيالي لألسطورة، بالشكل المنطقي للعقل والمفهوم.
 لكن العق��ل يس��تند في تفك��يره، على مجموع��ة من المق��والت والقواع��د والص��ور

des catégoriesالذهنية )  logiquesمثل: العام والخاص، الوحدة والتنوع، الص�دفة ،) 
والضرورة، التماثل واالختالف، إلى غير ذلك.

 فالتفكير المنطقي يبدأ إذن لدى االنسان، عندما تصبح تلك القواع�د المنطقي�ة
 تتحكم في حرك��ة عقل��ه، أي عن��دما يص��بح ق��ادرا على تمي��يز م��ا ه��و ث��ابت من خالل

المتغير، والعام في إطار الخاص، والصدفة في الضرورة... إلخ.
 غ��ير أن��ه لكي تظه��ر وتترس��خ في ال��ذهن مق��والت: الث��ابت، المتماث��ل، الع��ام،
 الض��روري، فه��ذا يف��ترض مس��بقا حص��ول وترس��خ ن��وع من النظ��ام واالس��تقرار داخ��ل
 المجتمع البشري. وه�ذا بالض�بط م�ا تحق�ق في المجتم�ع الطبقي الق�ديم، وذل�ك ع�بر:
 ثبات األعمال الحرفية، وانتظام التبادل في السوق، وتأطير العالق�ات االجتماعي��ة في

مؤسسات سياسية، وتنظيم التعليم... إلخ.
 إن المق��والت المنطقي��ة من ن��وع: المتماث��ل، والع��ام، والض��روري، تنتمي إلى

.الماهية أو الجوهرمقولة منطقية أشمل، هي 
 والمق��والت األخ��رى من ن��وع: المتغ��ير، والخ��اص، والص��دفة، تنتمي إلى مقول��ة

.الظاهرةمنطقية أشمل، هي 



 وحينم���ا تص���بح الفلس���فة هي النقيض الت���اريخي لألس���طورة، ويص���بح الش���كل
 المنطقي للعق��ل ه��و النقيض الت��اريخي للش��كل الخ��رافي لألس��اطير القديم��ة، حينئ��ذ

  المركزي��ةالمهمة، هي استخراج ماهي		ة الش		يء من ظ		واهرهتصبح االشكالية التالية: 
للمعرفة الفلسفية.

 ومن أج��ل اس��تخراج تل��ك الماهي��ة )أو الج��وهر(، وض��بطها وعزله��ا، لج��أت
 الفلسفة إلى تجريدها من الظ�واهر الحس�ية للش�يء، أي فص�ل الماهي�ة )ال�تي يف�ترض

أنها ثابتة(، عن كل ارتباطاتها العابرة وغير الضرورية والموجودة بالصدفة.
 إن دفع ذلك التجريد إلى حده األقصى )الذي تعتبره الفلس�فة، الطريق�ة الوحي�دة
 الممكن�ة لتخليص ج�وهر األش��ياء من االرتباط�ات الحس�ية، المعيق�ة لالمس��اك ب�ذلك
 الج��وهر ومن ثم اكتش��افه(، س��يؤدي إلى جع��ل نقط��ة االنطالق للبحث الفلس��في هي:

 ، أي الوجود العام بوصفه كائنا خالصا، متجردا من ك�ل م�ا ه�و زائ�لالوجود الخالص
وحسي.

 وإذن فإن األساس المنهجي ال�ذي أق�امت علي�ه الفلس�فة تأمالته�ا، يتح�دد في
 ؟ بمع�نى أن جمي�ع الكائن�ات ما هي الطبيع	ة النهائي	ة لك	ل الك	ائنالتساؤل التالي: 

لها جوهر واحد مشترك، وبالتالي يجب اكتشافه الدراك كنه وسر الوجود.
 إن البحث في المطل����ق.. إن علم الوج����ود الخ����الص )األنتولوجي����ا( ه����و إذن

 )ما وراء الطبيعة(.الميتافيزيقاالموضوع المركزي لفلسفة 
 وهذه االش�كالية الميتافيزيقي�ة، ق�د اس�تغرقت ألفي س�نة من النق�اش الفلس�في،
 ب��دون أن يتمخض ذل��ك عن ج��واب يش��في الغلي��ل. والس��بب أن االش��كالية هي في
 أصلها إشكالية مغلوطة، ولذلك ال ح�ل له�ا في االط�ار ال�ذي وض�عت في�ه، وبالطريق�ة

التي طرحت بها.
 إن الميتافيزيقا إذن، لم تستطع طرح العالقة بين ماهية الشيء وظاهره، طرح��ا

 ، وبينلالدراك بواس	طة العقلسليما.. لم تستطع ح�ل التن�اقض بين الم�اهي القاب�ل 
.لالحساس بواسطة الحواسالظاهرة القابلة 

 إن هذا االشكال الفلسفي المستعصي عن الحل، قد دفع الميتافيزيق�ا إلى إقام�ة
 فص��ل ت��ام وق��اطع، بين ج��وهر الش��ي، وظ��اهره.. بين ع��الم االدراك العقلي، وع��الم

 ج	وهر األش	ياءاالحساس الحواسي. والخالصة التي انتهى إليه�ا ذل�ك المنط�ق، هي أن 
 خارجه		ا، أي إلى الظ��واهر الحس��ية نفس��ها، ب��ل إلى ع�الم ال ينتمي إلى األش		ياء ذاتها

 االتجاه المث		الي. وهذا العالم هو عالم الفكر أو الروح. وهكذا إذن نشأ ومستقل عنها
 داخ�ل الفلس�فة. فالفلس�فة المثالي�ة، بالت�الي، ال تع�ني ش�يئا آخ�ر، غ�ير انتم�اء ماهي�ة

األشياء وجوهرها إلى عالم الفكر والروح، ال إلى عالم تلك األشياء الحسية نفسها.



 لكن البني��ان النظ��ري ال��ذي ش��يدته الفلس��فة المثالي��ة، لم يكن ب��ذلك التماس��ك
 المنطقي ال�ذي اعتقدت��ه تل��ك الفلس��فة. فالفلس��فة المثالي��ة ك��انت تخترقه��ا تناقض�ات

مدمرة يصعب احتواؤها. إن أبرز تلك التناقضات، التناقضان التاليان:
  إلى العالم الحسي، فكيف يعقل أن يكون إذن ذل��كال ينتمي( إذا كاذ الجوهر 1
؟ في نفس الوقت جوهرا للعالم الحسيالجوهر 
  فكيف يعق��ل أن يك��ون في نفسمتميزا، وثابتا، وضروريا،( إذا كان الجوهر 2

؟ حركة، وتغير، وعالقات عرضيةالوقت، هو حقيقة العالم الحسي، الذي كله 
 إن ه��ذه التناقض�ات س��تؤدي إلى بل��ورة اتج�اه فلس��في نقيض لالتج��اه المث��الي.

وهذا االتجاه الجديد هو االتجاه المادي )بصيغته الكالسيكية(.
 وإذن فإذا كان االتجاه المثالي، يؤكد عل أن الجوهر له وجود فعلي، وأن واقعه
 واق�ع فك�ري. ف�إن االتج�اه الم�ادي، على العكس، ينك�ر أي وج�ود للج�وهر. وبالنس�بة
 إليه، فإن مفاهيم الجوهر والماهية، هي مجرد تجريدات ذهنية فارغ�ة، ال أس�اس له�ا
 في الواق�ع. واألش�ياء الوحي�دة ال�تي يع�ترف بوجوده�ا، هي األش�ياء الحس�ية الملموس�ة

والعينية.
 إن االتجاه المادي أراد إذن، أن يتج�اوز تناقض�ات االتج�اه المث�الي، عن طري�ق

؟ إلغاء مفهوم الجوهر من الفكر المنطقي الواقعي. فهل أفلح في ذلك
لم يفلح. إنه هو نفسه اخترقته تناقضات مدمرة، كاذ أبرزها التناقض التالي:

 ف�إذا ك��انت األش��ياء الملموس��ة، هي وح��دها تتمت��ع بص��فة الوج��ود، وإذا ك��انت
 العمومي��ات المج��ردة مج��رد كلم��ات فارغ��ة ال تعكس أي ش��يء في الواق��ع الم��ادي،

 ؟ كي��ف يمكن فكي��ف يمكن إذن فهم البع��د الموض��وعي للعقلن��ة وللمفه��وم المنطقي
 ؟ )فبعض للفكر أن يكون قادرا على تجاوز األف�ق الض�يق للمعرف�ة الحس�ية المباش�رة

 الفالسفة مثال، اس�تطاعوا اس�تنتاج فرض�يات غ�ير مرئي�ة عن طري�ق خاص�يات مرئي�ة
 لألشياء. وهناك العديد من الكواكب الفلكية التي تم اكتشافها فرض��يا، بواس��طة ذل��ك
االستنباط المنطقي، قبل أن يتأكد وجودها الواقعي الملموس عن طريق التليسكوب(.

إن الفلسفة المادية بدورها، قد عجزت إذن عن تجاوز تناقضاتها البنيوية.
 وهك��ذا ظ��ل الص��راع قائم��ا بين االتج��اه المث��الي، ال��ذي ك��ان يتزعم��ه س��قراط
 وأفالط��ون، وبين االتج��اه الم��ادي ال��ذي ك��ان يتزعم��ه ديمقري��ط وأبيق��ور، إلى أن ج��اء

؟ أرسطو. ما هو جوهر فلسفة أرسطو
 إن النهج الذي اتبعه أرس�طو في بن�اء منظومت�ه الفلس�فية الخاص�ة، ه�و الت�الي:
 لقد اعتبر أن كال من الفلسفة المثالية والفلسفة المادية، تتكونان في نفس ال��وقت من
 ج��وانب خاطئ��ة وج��وانب ص��ائبة. من هن��ا فق��د ح��اول إقص��اء الج��وانب الخاطئ��ة،



 واالحتف���اظ ب���الجوانب الص��ائبة، وإقام���ة ت���ركيب ان��دماجي بين م��ا ه��و ص���ائب في
الفلسفتين معا. إن محاولته إذن محاولة توفيقية تصالحية.

 هك��ذا انتق��د الفلس��فة المثالي��ة، ألنه��ا زعمت ب��أن الج��وهر ال ينتمي إلى الع��الم
 المحس�وس، وانتق�د الفلس�فة المادي�ة، ألنه�ا أنك�رت أص�ال وج�ود الج�وهر. وعلى ه�ذه

الطريق الوسطى بين النقيضين، قام ببلورة مفاهيمه الفلسفية الخاصة.
إن فلسفة أرسطو تقوم برمتها على األساس التالي:

 . فبالنس��بة ألرس��طو، إن الج��وهر يمث��لعل		ة العالق		ة بين الص		ورة والم		ادة
 بالنس�بة للك�ائن، م�ا تمثل�ه الص�ورة بالنس�بة للم�ادة. فكم�ا أن�ه ال يمكن تص�ور وج�ود
 صورة بدون مادة، فكذلك ال يمكن تصور وجود كائن ملموس... واقع محسوس بدون
 ج��وهر. إن الص��ورة تعطي للم��ادة ش��كلها المتم��يز، والج��وهر يعطي للك��ائن الملم��وس

هويته الخاصة.
 ال يطابقلكن أرسطو حين يؤكد على الوحدة بين الصورة والمادة، فإنه مع ذلك 

  حتى وإن توحدت بالمادة.. حتى ولو منحتها ش��كال.متميزبينهما: فالصورة لها وجود 
 والس���بب في ذل���ك أن���ه من جه���ة، حين يتم التعميم بين ع���دة أش���ياء، ف���إن جمي���ع
 المم��يزات الخاص��ة لتل��ك األش��ياء، يتم إهماله�ا لكي تبقى الص�ورة المج��ردة عن الك��ل
 وفوق الكل. ومن جهة ثانية، فاألشياء المادية ت�زول وتف�نى، بينم�ا الص�ور ال�تي ك�انت

ملتصقة بها، تبقى بعد ذلك الفناء.
 إن هذه المنظومة الفلسفية التي بناها أرسطو، والتي حاول من خاللها أن يح�ل
 التناقضات التي كانت تعصف بالفلسفتين المثالية والمادية معا، ق��د اس��تطاعت فعال

آن تهيمن وتصمد عدة قرون، إلى أن جاء ابن رشد.
 إن عبقري�ة ابن رش�د تكمن في اكتش�افه للخط�أ النظ�ري العمي�ق، ال�ذي ق�امت

 التمييز الجوهري الذي وض	عه أرس	طوعليه منظومة أرسطو. وهذا الخطأ يتجلى في 
 . إذ في رأي أرس��طو، ف��إن األش��ياء المادي��ة معرض��ة لل��زوالبين الم		ادة والص		ورة

والفناء، بينما الصورة باقية وغيرفانية.
 واالسهام األساسي ال�ذي أتى ب�ه ابن رش�د، لتط�وير الفلس�فة البش�رية، ه�و أوال،
 تأكيده على أن الطرح األرسطي للعالق�ة بين الم�ادة والص�ورة، بالش�كل ال�ذي طرحه�ا
 ب��ه، )أي تمييزهم��ا عن بعض��هما البعض تمي��يزا جوهري��ا(، ي��ؤدي حتم��ا إلى انفج��ار
 المنظومة األرسطية من الداخل، وانش�طارها إلى ش�طرين متناقض�ين. بعب�ارة أخ��رى،
 أن ابن رش��د اكتش��ف ب��أن فلس��فة أرس��طو قابل��ة بنيوي��ا لت��أويلين متناقض��ين: تأوي��ل

مثالي وتأويل مادي.



 أما االسهام الثاني، وهوالحاسم، فهوأن ابن رشد ق�دعمل على تط�وير مفاهيم�ه
.انطالقا من التأويل المادي لفلسفة أرسطوالفلسفية 

 وهك��ذا لم تم��ر على وف��اة ابن رش��د في مدين��ة م��راكش المغربي��ة س��وى س��بعا
 وعش��رين س��نة، ح��تى ول��د في قص��ر "روكازيك��ا" بإيطالي��ا، طوم��اس األكوي��ني ال��ذي
 سيتزعم حركة التأويل المث�الي لفلس�فة أرس�طو، داخ�ل الفالس�فة السكوالس�تيكين. إن
 أفك�ار أرس�طو ال�تي تم تأويله�ا ت�أويال مثالي�ا، ق�د تم دمجه�ا في الاله�وت المس�يحي.
 وفلسفة طوم�اس األكوي�ني، ال�تي تأسس�ت على التأوي�ل المث�الي لفلس�فة أرس�طو، ق�د

أصبحت هي الفلسفة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية في عصر االقطاع األوربي.
 وألن فلس���فة ابن رش���د ك���انت ذات توج���ه م���ادي، وك���انت بالت���الي ته���دد
 االي�ديولوجيا المحافظ�ة، الس�ائدة داخ�ل الكنيس�ة الكاثوليكي�ة، فل�ذلك وج�دت نفس�ها
 تتعرض إلى حملة واسعة من التشهير والتضييق في البلدان األوربية، وخاصة إيطاليا،
 من طرف فلسفة طوماس األكويني المثالية. بل إن هذه األخيرة، لم تظه�ر في األص�ل
 إال كرد فعل على فلسفة ابن رشد. فالتأوي�ل المث�الي ال�ذي أعط�اه طوم�اس األكوي�ني
لفلسفة أرسطو، كان الغرض منه محاربة التأويل المادي الذي أعطاه إياها ابن رشد.
 وهكذا فالصراع الفكري والفلسفي العنيف، الذي ش�هدته أورب�ا في المرحل�ة م�ا
 قبل عصر النهضة، كان في أساسه بين فلسفة طوماس األكوي�ني المحافط�ة، وفلس�فة

ابن رشد النقدية.
 ولم��ا ب��زغ نم��ط االنت��اج الرأس��مالي في أورب��ا، ممه��دا ب��ذلك إلى ظهورعص��ر
 النهضة، الذي أحست فيه البورجوازية الناشئة بالحاجة إلى مفكريها الطبقيين، ال��ذين
 يتولون مهمة التبشير والدفاع عن النظ�ام الجدي�د، ال�ذي وج�د نفس�ه في تع�ارض م�ع
 النظ��ام االقط��اعي االس��ائد... ف��إن األس��لحة النظري��ة والفلس��فية النقدي��ة ال��تي ك��انت
 متوفرة في ذلك الوقت، وال�تي خ�اض به�ا مفكروعص�ر النهض�ة البورجوازي�ون، ح�ربهم

 . إن جمي�ع مفك�ري عص�رأس	لحة فك	ر ابن رشدالطبقية ضد االقطاع والكنيسة، هي 
 النهض�ة الطليع�يين، س�ينحازون إلى التأوي�ل ال�ذي أعط�اه ابن رش�د لفلس�فة أرس�طو،
 وس��يتبنون منطلقات��ه وأفك��اره في الص��راع ض��د فلس��فة طوم��اس األكوي��ني، المع��بر
 االي��ديولوجي عن مص��الح الكنيس��ة واالقط��اع. إن فلس��فة ابن رش��د إذن، ق��د مثلت

.قاعدة االنطالق للعقالنية األوربية الحديثة
 لكن ما هو التأويل المثالي الذي أعطاه طوماس األك�وني لفلس�فة أرس�طو، وم�ا

؟ هو التأويل المادي الذي أعطاه ابن رشد لنفس الفلسفة



 لنب��دأ بالنقط��ة األولى. لق��د قلن��ا س��ابقا ب��أن أرس��طو يض��ع تمي��يزا جوهري��ا بين
 الم��ادة والص��ورة. فبالنس��بة إلي��ه، األش��ياء المادي��ة، زائل��ة وفاني��ة ومعرض��ة للفس��اد

واالنقراض. بينما الصورة التي تلبسها تلك األشياء، دائمة وغير فانة.
 من هذه الفجوة إذن التي تركها أرسطو في منظومته الفلسفية، تسرب طوم��اس
 األكوي��ني لتأس��يس تأويل��ه المث��الي للفلس��فة األرس��طية. إن منط��ق تفك��ير طوم��اس

األكويني كان على الشكل التالي:
 فبما أن هناك انفصاال بين المادة والص�ورة، بع�د فن�اء األولى. وبم�ا أن الص�ورة
 تبقى مس���تقلة عن الم��ادة، ال���تي ك��انت مرتبط���ة به���ا، وال���تي منه���ا تس���تمد ش��كلها
 الملم�وس. وإذن ف�إن الص�ورة ال�تي له�ا الق�درة على االس�تمرار في الوج�ود، ح�تى بع�د
 فناء مضمونها المادي، هذه الصورة إذن الغير فاني�ة، ال يمكن أن تلتص��ق وتتح��د م�ع

 . في رأي طوم�اسإال بواس	طة خ	الق ه	و نفس	ه غ	ير ف	اناألجس�ام المادي�ة الفاني�ة، 
 األكوي�ني إذن، إن الص�ورة له�ا ش�كل رب�اني، وأن الل�ه ه�و ال�ذي يتوس�ط بين الص�ورة

الغير فانية والمادة الفانية، لتحقيق تركيب بينهما.
 والخالصة: بما أن أرسطو يضع تماثال بين الجوهر والصورة )م��ا يمثل��ه الج��وهر
 بالنسبة للعالم الحسي، هو نفس ما تمثله الص�ورة بالنس�بة للم�ادة(، وبم�ا أن الص�ورة
 ربانية وغير فانية، فبالت�الي ينتهي طوم�اس األكوي�ني إلى نتيج�ة منطقي�ة مفاده�ا، أن

 . وبهذا يعود بفلسفة أرسطو، إلى االتجاهجوهر األشياء المادية هو حقيقة غير مادية
المثالي الذي منه انطلقت لتتجاوز تناقضاته.

 أما ابن رشد الذي ق�د توق�ع ذل�ك التأوي�ل المث�الي لفلس�فة أرس�طو، قب�ل والدة
 طوماس األكويني نفسه، فإنه سلك نهجا مغايرا تماما. إن منطقه يقوم على األس��اس
 الت��الي: كي��ف يعق��ل أن الم��ادة ال��تي تش��كل م��ع الص��ورة وح��دة عض��وية، تف��نى، بينم��ا

 ! ف�إذا ك�انت الم�ادة فاني�ة، ف�إن الص�ورة هي األخ�رى فاني�ة بالض�رورة. الص�ورة تبقى
 ! إن اللج�و إلى غ	ير م	ادي من واق�ع صورها تستمد الماديةكيف يعقل أن الكائنات 

 الل���ه في ه���ذه األش���ياء ال يفس���ر ش���يئا. ول���ذلك انتهى ابن رش���د إلى ه���ذه الخالص���ة
.إن سر الصورة يجب البحث عنه في المادة نفسهاالحاسمة: 

 وبهذا الطرح، يكون ابن رشد قد عاد بفلسفة أرسطو إلى االتجاه المادي، ال��ذي
 منه انطلقت لتتجاوز تناقضاته. لكن ابن رشد لم يعد االعتبار إلى االتجاهات المادية

  لمفه��ومبتأكي		ده الص		ارم الموض		وعي والم		اديالكالس��يكية وحس��ب، ب��ل طعمه��ا 
 الجوهر )وهو ما لم يفعله ال أرس�طو، بس�بب نظري�ة التمي�يز بين الص�ورة والم�ادة، وال

ديمقريط وأبيقور وكل الماديين اآلخرين، الذين كانوا ينكرون أصال وجود الجوهر(.



 إن بعض المفك��رين البورج��وازيين في أورب��ا، يقلل��ون من ش��أن إس��هامات ابن
 رشد في تاريخ الفلسفة البشرية. فبالنسبة إليهم، إن كل إس��هاماته تنحص��ر في ش��رحه
 لفلس��فة أرس��طو. وكلم��ة ش��رح تع��ني ب��الطبع، إزال��ة الغم��وض عن األفك��ار والمف��اهيم
 الفلسفية األرسطية المعقدة. وبالرغم أن الش��رح نفس��ه ليس بالش��يء الهين، خصوص��ا
 بالنس�بة لفك�ر فيلس�وف عمالق من ط�راز أرس�طو، وفي وقت ك�انت في�ه أورب�ا يعمه�ا
 الجهل واألمية، إال أن إسهامات ابن رش�د م�ع ذل�ك، ق�د تج�اوزت كث�يرا دور الش�رح.

  لفلس��فة أرس��طو. وب�دون ال�دخول فيتج		اوزا تاريخياإن فلس�فة ابن رش�د ق�د مثلت 
 التفاصيل، يكفي االشارة إلى االط�ار الع�ام. م�ا ه�و الج�وهر ال�ذي ق�امت علي�ه فلس�فة

  بين االتج��اهين المث��الي والم��ادياالعتقاد بامكانية التوفي		ق والتوحيد؟ هو  أرسطو
في الفلسفة.

 . ونقط��ةالبرهن		ة على اس		تحالة ذلك؟ ه��و  وم��ا ه��و رد ابن رش��د على ذل��ك
 انطالق تلك البرهنة كانت، هي نقد ابن رشد لألطروحة المركزية التي تأسس��ت عليه��ا

 . إن ه��ذه الش��قة فيتمي		يزه الكيفي بين الص		ورة والم		ادةمنظموم��ة أرس��طو، وهي 
 العالقة بين الصورة والمادة، التي حملتها معها الفلسفة األرسطية منذ نش��أتها، ك��انت
 بمثاب��ة الجرثوم��ة ال��تي أودت بحي��اة منظوم��ة أرس��طو. ولق��د ج��اء انهي��ار المنظوم��ة

  على ي��د ابن رش��د بنس��فه للط��ابع الت��وفيقي لتل��ك المنظوم��ة، وش��قهأوالاألرس��طية، 
 ، على ي�د طوم�اس األكوي�ني، ال�ذي أعطىوثانياالطري��ق الم�ادي في الفك�ر الفلس��في. 

الضربة القاضية لتوفيقية أرسطو، من خالل شقه للطريق المثالي.
 إن تجربة أرسطو، وعبرها تجربتي ابن رشد وطوم�اس األكوي�ني، تؤك�د على أن
 التناقضات بين المادية والمثالية، هو تناقض تناحري، ولذلك يستحيل حله في إط��ار
 وح��دة توفيقي��ة. إن التناقض��ات ال��تي تس��مح ب��ذلك الن��وع من الحل��ول، هي وح��دها

.الغير تناحريةالتناقضات 
 إن الس��طور الس��ابقة تكفي لتوض��يح م��دى االس��هام اله��ام البن رش��د في ت��اريخ
 الفلس���فة البش���رية. والس���ادة البورج���وازيين األوربي���ون، وك���ل من ح���ذا ح���ذوهم من
 عنصريين ومتعصبين، لم يكفهم مسخ فكر ابن رشد وحده، بل لقد مسخوا أيضا حتى
 اس���مه نفس���ه. هك���ذا ق���د تح���ول بق���درة ق���ادر، اس���م "ابن رش���د" الع���ربي، إلى اس���م

! « الالتيني أفيرويس »
 ولحس�ن الح�ظ، أن أورب�ا الرأس�مالية، ش�أنها ش�أن أي واق�ع متن�اقض آخ�ر، لم
 تنجب البورجوازيين فقط، بل ونقيض�هم الش�يوعيين ك�ذلك. ب�األمس ت�دخل م�اركس
 وإنجل��ز لل��دفاع عن الحقيق��ة التاريخي��ة وإنص��اف علم��اء الع��رب، والي��وم تص��دى

 م�دخل «، في كتاب�ه العمالق » لوسيان لوس�يف الفيلسوف الشيوعي الفرنسي الكبير »



 «، للمن��اوئين البن رش��د، م��برزا في نفس ال��وقت ت��أثيره لدراس��ة الفلس��فة الماركس��ية
الحاسم، ليس على مفكري عصر النهضة وحدهم، بل وعلى العصر الالحق أيضا.

 
- المعنى التاريخي لفلسفة ديكارت2

 لقد رأينا في الفقرة السابقة، بأن االنجاز التاريخي الضخم الذي حققه ابن رش��د
 س	ر الص	ورة يجببالنس��بة لتط�ور االتج�اه الم�ادي في الفلس�فة، ه�و تأكي�ده على أن 

 ، بمعنى أن األش�ياء المادي�ة ال يمكن أن تتلقى ص�ورها،البحث عنه في المادة نفسها
 . فابن رش�د ك�ان ينظ�ر للعالق�ة بين الم�ادة والص�ورة، علىمادية أخرىإال من أشياء 

  غير قابلة لالنفصام، والمصير الذي يس��ري على األولى ه��ووحدة جوهريةأنها عالقة 
 نفس المصير الذي يسري عل الثانية. وهذا الطرح بطبيعة الح�ال، متق��دم على ط�رح

 األولى بين المادة والص��ورة، بحيث ك��ان يعت��بر تمييزا جوهرياأرسطو الذي كان يضع 
 ، مم�ا س�مح موض�وعيا لطوم�اس األكوي�ني بتأوي�ل فلس�فةفاني	ة والثاني	ة غ	ير فانية

أرسطو تأويال مثاليا.
 لكن ابن رش���د نفس���ه، رغم تط���ويره للمادي���ة، إال أن���ه لم يس���تطع القط���ع م���ع
 المثالي�ة. فلق�د أك�د فعال بش�كل ق�اطع على األص�ل الم�ادي للص�ورة، لكن�ه لم يحس�م
 موقف�ه، بنفس الق�وة، فيم�ا يخص أص�ل الم�ادة نفس�ها. هن�ا ظ�ل م�ترددا بين موق�ف
 يقول بقدم العالم )إبراز االصل الم�ادي للع�الم(، وموق�ف يق�ول بحداثت�ه )إب�راز أص�له

الروحي(.
 والحقيقة أنه ليس ابن رشد وح�ده، ه�و ال�ذي عج�ز عن إح�داث قطيع�ة جذري�ة
 مع المثالي�ة، ب�ل إن جمي�ع االتجاه�ات المادي�ة األوربي�ة عج�زت عن ذل�ك، بم�ا فيه�ا
 اتجاه الفيلسوف الهولندي الكبير سبينوزا. إن القطيعة مع المثالية لم تتحقق، إال بع��د
 م��رور س��تة ق��رون على وف��اة ابن رش��د، أي على ي��د فالس��فة عص��ر األن��وار الم��اديين

الفرنسيين في القرن الثامن عشر.
 إن األب الروحي الفرنسي لفالسفة عصر األنوار الفرنسيين، هو ديكارت. ما ه��و

؟ المعنى التاريخي إذن لفلسفة ديكارت
 لقد عاش ديكارت في النصف األول من القرن السابع عشر. وفي هذه المرحل��ة
 التاريخية، كانت البورجوازية الفرنس�ية الت�زال في بداي�ة ص�عودها الطبقي. إن خاص�ية

 االص	طدام المباش	رتلك المرحلة إذن، هي أن تط�ور البورجوازي�ة لم يبل�غ بع�د درج�ة 
 . فه�ذه العالق�ات نفس�ها، ك�انت الت�زال تس�مح بتط�ورمع عالق	ات االنت	اج االقط	اعي

 عالقات االنتاج الرأسمالية الناشئة. وإذن فإن ما كانت تحتاجه البورجوازية في ذلك
 . ومنتطوير قوى االنتاج عالقات االنتاج االقطاعية، بل فقط ليس هو إلغاءالوقت، 



 أجل تطوير قوى االنتاج، كان يتعين تط�ور العل�وم الطبيعي�ة. ومن أج�ل تط�ور العل�وم
 . والفك�ر الح�ر يع�ني التح�رر من ك�ل س�لطةالفكر الحرالطبيعية، كان البد من سيادة 

 ، أي أن الب���احث في ش���ؤون الطبيع���ة، يجب أن يك���ونس			لطة العقلمعرفي���ة غ���ير 
 متح�ررا من ك�ل أن�وع األفك�ار المس�بقة، كم�ا يجب علي�ه أال يتقي�د إال باالس�تنتاجات

المنطقية والتجريبية، التي يتوصل إليها عن طريق العقل، والعقل وحده.
 لكن في بداي�ة ص�عود البورجوازي�ة الفرنس��ية، لم تكن س�لطة العق�ل في المج�ال
 المعرفي هي السائدة، بل كانت الس�لطة المعرفي�ة من احتك�ار رج�ال الكنيس�ة برعاي�ة
 فالس��فتها السكوالس��تيكيين. وه��ؤالء الفالس��فة بوص��فهم المع��برين االي��ديولوجيين عن
 مص��الح النظ��ام الق��ديم، لم يكن يهمهم نظ��ام االقط��اع. إن طوم��اس األكوي��ني مثال،
 زعيم الفالسفة السكوالستيكيين، كان يفس�ر حرك�ة الك�واكب الفلكي�ة، بت�دخل األي�دي

الخفية للمالئكة.
 إن الحاجة إلى تطورعلوم طبيعية عقالنية، كانت إذن تصطدم بشكل حاد، م��ع
 الس�لطة المعرفي�ة للكنيس�ة. وه�ذا التن�اقض بين س�لطة العق�ل وس�لطة الكنيس�ة، في
 مجال العلوم الطبيعية، هو ال�ذي ع�برت عن�ه تارخي�ا فلس�فة ديك�ارت. إن الكوجيط�و

 «، ليس�ت ل�ه من دالل�ة فلس�فية، س�وى أنا أفكر إذن أن�ا موج�ود الديكارتي الشهير: »
 . ف��ديكارتاالدان		ة لمب		دأ الس		لطة المعرفي		ة للكنيس		ة في مج		ال العل		وم الطبيعية

 ذهب في عدائه لسلطة الكنيسة، إلى حد اعتب�ار أن الموج�ود... وأن الواق�ع، ه�و فق�ط
 ما أتوصل إليه أنا، كنتيجة، عن طريق التفكير العقالني، المستقل عن ك		ل س	لطة

.معرفية خارجية
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 لقد الحظا أن مبرر وجود فلس�فة ديك�ارت، ه�و تق�ديم دعام�ة فلس�فية لتط�وير
 العلوم الطبيعية، ومن ثم تط�وير ق�وى االنت�اج، وه�و اله�دف ال�ذي ك�انت البورجوازي�ة

الفرنسية في أمس الحاجة إليه في ذلك الوقت.
 إن هذه المالبسات التاريخية المحيطة بنش�أة فلس�فة ديك�ارت، جعلته�ا تبتع�د
 عن الغوص في قضايا الوجود والك�ون )ب�المعنى األنطول�وجي للكلم�ة(، بحيث ح�اولت

تركيز كل جهودها على الجوانب العملية التي لها عالقة بتطوير قوى االنتاج.
 وعلى ه��ذا المس���توى، يمكن اعتب���ار عقالني��ة فلس���فة ديك��ارت، ذات المنحى

المثالي، متخلفة عن عقالنية فلسفة ابن رشد، ذات المنحى المادي.



 إن فلسفة ديكارت كانت تقوم على ه�ذه المس�اومة: لق�د تن�ازلت للكنيس�ة عن
 دور الله األصلي في خلق الكون، مقابل أن تتنازل لها هذه األخ�يرة، عن دور االنس�ان

في فهم الكون واكتشاف قوانينه الموضوعية.
 إن هذه المساومة كانت مبررة من الزاوية التاريخية، بالنظر إلى مس�توى تط�ور
 البورجوازية في تلك المرحلة المحددة. فالبورجوازية الفرنسية، لم تكن تنازع اإلقطاع

  السياس��ية واالقتص��ادية، ال��تي يس��تمدها من الل��ه )حس��ب االي��ديولوجياحقوقهفي 
 السائدة(. وألنها لم تنقل الصراع إلى ذلك المس�توى السياس�ي-الحق�وقي، فق�د ك�انت
 مهادنة بالتالي، في صراعها على الجبهة المعرفية الوجودية، التي هي القاعدة الخلفي��ة

للتناقض بين الحق الالهوتي )االقطاعي(، والحق الطبيعي-الوضعي )البورجوازي(.
 لكن األمر يختلف تماما بالنسبة للبورجوازية الهولندية. فهذه الطبقة ق�د بلغت
 مستوى من التطور، إلى حد أصبح معه يستحيل عليها تنمية مصالحها، بدون ان�تزاع
 مكتسبات سياسية من االقطاع. إن الص�راع على الواجه�ة السياس�ية-الحقوقي�ة، ك�ان
 يفرض نفسه في الحالة الهولندية والصراع السياس�ي ض�د االقط�اع، يتح�ول بالض�رورة
 إلى صراع ضد الدين، بوصفه الدعامة االيديولوجية ال�تي ي�برر به�ا االقط�اع مش�روعية

حقوقه السياسية واالقتصادية.
 إن فلس��فة س��بينوزا المادي�ة، لم تكن في الج�وهر، ش��يئا آخ��ر س�وى تعب��يرا عن
 الص��راع بين االقط��اع والبورجوازي��ة الهولندي��ة، في مرحل��ة أص��بح معه��ا تط��ور ه��ذه

األخيرة، يقتضي تصفية جزء من الحقوق السياسية لالقطاع.
 ما هي إذن الفكرة المحورية ال�تي ك�انت تق�وم عليه�ا فلس�فة س�بينوزا )ص�احب
 قولة: "إن األوهام الدينية هي سبب عبودية البشر"، والذي ه�و نفس�ه خ�اض الص�راع،

؟ في صفوف الحزب الليبيرالي البورجوازي الهولندي ضد االقطاع (
 إن أساس فك�ر ه�ذا الفيلس�وف الم�ادي الف�ذ )ال�ذي ينح�در من أص�ول يهودي�ة

عربية أندلسية(، هو التالي:
 ، بلغة المنطق، وما يسميه الله، بلغة الالهوت، الالماهيةإن ما يسميه سبيوزا 

 . فبالنس��بة لس��بينوزا، إن الل��هالطبيعةيع��بران في الواق��ع س��وى عن ش��يء واح��د، ه��و 
  الطبيع��ة. إن الفيلس��وف إذن، يق��وم بعملي��ة تحوي��ل الل��ه، من فك��رةخارجغيرموجود 

 ميتافيزقية.. غيرمرئي�ة، إلى واق�ع م�ادي ملم�وس وم�ري.. إلى طبيع�ة. فالطبيع�ة هي
 األص��ل، والفك��ر ليس س��وى ص��فة للطبيع��ة. إن الطبيع��ة، كج��وهر، تع��بر عن ذاته��ا
 بواسطة العديد من التجليات والمظاهر. وهذه الجليات والمظاهر، تتجس��د في ش��كل

فكر، أو شكل امتداد فضائي، أو أشكال أخرى ال تحصى.



 إن ه��ذا الط��رح ه��و نقط��ة الق��وة في فلفس��ة س��بينوزا، وه��و في نفس ال��وقت،
إسهامه التاريخي في تطوير المادية.

 لكن الفالسفة الماديين الفرنسيين في القرن الثامن عشر، وخصوصا ديدرو، ق��د
اكتشفوا عيوبا أساسية في مادية سبينوزا.

 ك��انت فرنس��ا في ذل��ك ال��وقت، تتهي��أ لخ��وض ثورته��ا البورجوازي��ة العظمى
 الراديكالي��ة. فاالش��كالية ال��تي واجهه��ا ديك��ارت في النص��ف األول من الق��رن الث��امن
 عش�ر، على ي�د الفالس�فة الم�اديين الفرنس�يين. إذ في ه�ذه المرحل�ة الجدي�دة، لم يع�د

 ت	دمير عالق	اتمطروحا تطوير قوى االنتاج )كما هو الشأن في عصر ديك�ارت(، ب�ل 
، التي أصبحت سدا منيعا في وجه تطور قوى االنتاج.االنتاج االقطاعي

 إن الصرع المكشوف إذن بين قوى البورجوازية، وقوى االقط�اع، ق�د أص�بح في
 حاجة إلى حسم نهائي. ومن بين االسلحة التي تدخلت من أجل ذلك الحسم، هو فك�ر
 الفالسفة الماديين. لقد كانوا، انسجاما مع حرارة الصرع العام، راديكاليين في نق��دهم
 لكل شيء: راديك�اليين في السياس�ة، وفي ال�دين، وفي الحق�وق، وفي األخالق... ثم في

النظرة إلى الطبيعة.
 إن الفرسان الثالثة ال�ذين ذهب�وا بعي�دا، في راديك�اليتهم الفكري�ة، هم "دي�درو"،

و"هيلفاتيوس"، و"دهولباش".
؟ في هذا المناخ الحار إذن، انتقد ديدرو مادية سبينوزا. ماذا قال عنها

 قال إنه�ا عج�زت عن إح�داث قطيع�ة م�ع المثالي�ة. ولق�د عل�ل رأي�ه بالتحلي�ل
التالي:

 ،الطبيعة-الطبيعة، وليس الله-الطبيعةإن الطبيع��ة بالنس��بة لس��بينوزا، هي 
 أي الطبيعة في ذاتها ولذاتها. فهو إذن يرى وجهين متالزمين للطبيعة: وجه�ا حس�يا،
 ماديا، مرئيا، ال الهوتي�ا. ووجه�ا مج�ردا، ميتافيزقي�ا، الهوتي�ا. إن�ه بالت�الي يص�نع من

.. إنه يؤلهها.إالهاالطبيعة 
 إن نقطة الضعف األساسية التي يراها ديدرو في مادية س��بينوزا، تكمن إذن في

تأليهه للطبيعة.
 ومن أجل تصحيح ذلك العيب، عم�د دي�درو إلى تج�اوز نظ�رة س�بينوزا القائم�ة

 : إناالقص		اء )أي التماث��ل بين الطبيع��ة والل��ه(، بنظ��رة بديل��ة هي نظ��رة التماثلعلى 
 الطبيعة.وإما الله إما الطبيعة، بل هي الذي هوالحقيقة ليست هي الله 

 فه�ذا الط�رح ال�ذي يش��كل قطيع�ة تام��ة م�ع المثالي��ة، يعت��بر، إلى ج�انب ط��رح
فويرباخ، أرقى طرح مادي قبل طرح مادية ماركس الجدلية.



 ، لم يحقق�وهالطبيعةلكن هذا النجاح الذي حققه الفالس�فة الم�اديون في مج�ال 
 . هنا كان مآلهم االخفاق. إن االشكالية التي طرحه��ا عليهم الت��اريخالتاريخفي مجال 

هي التالية:
 ؟.. االنسان بأفكاره وتصوراته، ما هي طبيعة عالقة االنسان بمحيطه الخارجي

 ؟.. من المح��دد: االنس��ان أم الظ��روف م��ا عالقت��ه بظروف��ه االجتماعي��ة المحيط��ة
؟ االجتماعية

عن ه�������������ذه االش�������������كالية، أج�������������اب هيلفي�������������تيوس ق�������������ائال:
  لظروفه االجتماعية. وهذا معناه أن االنسان بك�ل أفك�اره وتص�وراتهنتاجاالنسان هو 

ومعتقداته، تصنعه ظروفه، وليس هو الذي يصنعها.
 إن الفيلسوف المادي الفرنسي، يلتقي إذن مع الفيلسوف االنجل��يزي "ل��وك" في

noتأكي��ده على أن "أفك��ار الن��اس ال تخل��ق معهم ب��الفطرة" )  innatge  principles،) 
ويعارض ديكارت الذي كان يقول باألفكار الفطرية.

 لكن أطروحة "هيلفيتيوس"، من ناحية أخرى، تقود منطقيا إلى النتيجة التالي��ة:
 فإذا كان االنسان نتاجا لظروفه، وإذا كان يستمد كل تص�وراته وطبائع�ه من محيط�ه

.عيوبه ونقائصه وتصوراته الالمعقولةالخارجي، فإنه بالتالي يستمد منه أيضا 
 تغييرمن هنا، إذا أراد االنسان أن يتخلص من تلك العيوب، يتحتم عليه إذن 

.المحيط االجتماعي
 االنس		ان ه		و نت		اج لظروف		ههك��ذا إذن نج��د أنفس��نا أم��ام ه��ذا التن��اقض: 
.االجتماعية، والظروف االجتماعية هي نتاج لالنسان

 ؟ ربم��ا أن كي��ف وص��لنا إلى أطروح��تين متناقض��تين، تنفي إح��داهما األخ��رى
 ؟ إننا ح�تى ول�و أرهقن�ا دماغن�ا ب�البحث، فإنن�ا إحدى األطروحتين خاطئة. من تكون

لن نجد أي خطإ سواء في األولى أو في الثانية.
 تف		اعالإن الحل الوحيد الذي يبقى أمامنا، في هذه الحالة، هو القول بأن هناك 

  بين االطروح��تين: ف��الظروف االجتماعي��ة ت��ؤثر في االنس��ان، واالنس��ان ي��ؤثرمتب		ادال
بدوره في الظروف االجتماعية.

 ؟ لكن لنتمعن بشيء من التفكير في المسألة. م��اذا تع��ني الظ��روف االجتماعي��ة
 . فهي تع��ني السياس��ة،مجموع		ة العالق		ات االجتماعي		ة داخ		ل المجتمعإنه��ا تع��ني 

والفلسفة، والفنون، وغيرها.
 وإذن فإذا نحن أردنا تطبيق نظرية التفاعل المتبادل، على جميع تلك العوام�ل
 الم�ذكورة، فإنن�ا نق�ول مثال، ب�أن السياس�ة ت�ؤثر في ك�ل العوام�ل األخ�رى، وتت�أثر به�ا

كذلك. أي أن كل عامل هو في نفس الوقت فاعل ومنفعل.



 ؟ أبدا. إن�ه ال يفس�ر ش�يئا. وك�ل وهل هذا الطرح سيساعدنا في توضيح الرؤية
من يريد أن يجربه، سيصاب بدوار الرأس.

 هذا هو الم�أزق ال�ذي انتهى إلي�ه الفالس�فة الم�اديون الفرنس�يون. فنحن حينم�ا
 نس��ألهم عن الس��بب في تط��ور المجتمع��ات البش��رية، وعن مح��رك الت��اريخ، ال نس��مع
 منهم سوى هذا الجواب: إن هذا العامل يؤثر في هذا، وهذا ي�ؤثر في ذاك، وهك�ذا إلى

آخر السلسلة من التفاعالت المتبادلة.
 لماذا إذن لم يستطع الفالسفة الم�اديون الفرنس�يون، تفس�يرحركة المجتمع�ات،

؟ وتطور التاريخ
 ألن نظرتهم إلى الطبيعة نفسها، ظلت قاصرة. فهم فعال قد أح�دثوا قطيع�ة م�ع

 : إنالميتافيزيقاالمثالي��ة، في مج��ال الطبيع��ة، لكنهم لم يح��دثوا نفس القطيع��ة م��ع 
.ماديتهم ظلت ميتافيزيقية

 إن أول فيلسوف سيتمكن من القطع مع الميتافيزيقا، على ص�عيد المنط�ق، ه�و
 الص		يرورةهيج��ل. ولق��د تحق��ق ل��ه ذاك من خالل بلورت��ه لمفه��وم حاس��م، هومفه��وم 

 . لكن قبل أن نستمع إلى هيجل، يتعين علين�ا أن نتوق�ف بعض الش�يء عن�دالجدلية
كانط، مؤسس الفلسفة النقدية الحديثة، وأبي الفلسفة الكالسيكية األلمانية.

 
- تقييم كانط لتاريخ الفلسفة البشرية4

 يقول كانط في مقدمة كتابه األساسي "نقد العقل الخالص" )الطبعة األلماني��ة -
(:1982 - منشورات ركالم - شتوتجارت، 32ص 

 ( المتب��ع لح��د اآلنVerfahren"إن هدف هذا الكتاب هو محاولة تغيير المنهج )
  في�ه، وذل�ك على غ�رار م�ا فعل�ه علم�اءثورة شاملةفي الميتافيزيقا، وبالتالي إحداث 

الهندسة والفيزيائيون )في ميادين اختصاصاتهم(".
 إننا إذن أمام مشروع فلسفي ضخم. فالرياضيات قبل مجيء ط��اليس، لم تكن
 علما، ألنها لم تكن مؤسس�ة على منهج علمي والفيزي�اء قب�ل مجيء جاليلي�ه، لم تكن
 علم��ا هي األخ��رى، ألنه��ا لم تكن مؤسس��ة على منهج علمي. والميتافيزيق��ا ب��دورها

ليست علما، ألنها ليست مؤسسة على منهج علمي.
  في مج�الث	ورة في المنهجهكذا يتضح مش�روع كان�ط: إن كان�ط يري�د إح�داث 

 الفلس���فة، مثلم���ا أح���دث ك���ل من ط���اليس وجاليلي���ه، ث���ورات منهجي���ة في مج���الي
الرياضيات والفيزياء.

  وغير علمية، ويريد أن يحولها إلى فلسفة نقدي�ةدغمائيةفكانط يعتبر الفلسفة 
وعلمية.



 ؟ لق�د توص�ل إلي��ه لكن كيف توصل كانط إلى هذا الحكم الص�ارم على الفلس��فة
 من خالل تقييم شامل لتاريخ الفلسفة البشرية، منذ نشأتها حتى القرن الث��امن عش��ر.
 إن كانط يعتبر أن تاريخ الفلسفة هو تاريخ الصراع بين منظومات فلس��فية متناقض��ة.
 فكل فيلسوف كان يدعي لنفسه أنه اكتشف أخيرا الحقيقة، ع��بر منظومت�ه الفلس��فية.
 هكذا يظهر فيلسوف أول، يقول بأنه اكتشف جوهر الحقيقة. ثم يجيء فيلس�وف ث�ان،
 لينس�ف منظوم�ة األول، ويؤسس منظوم�ة نقيضة، يعتبره�ا هي التي توص�لت إلى جوهر
 الحقيقة. ثم يجيء ثالث، لينسف منظومة الثاني ويحل محلها منظومة نقيضة أخرى،
 وهكذا دواليك. فإذا اقتص�رنا مثال على ت�اريخ الفلس�فة األوربي�ة الحديث�ة وح�دها، من
 ديك��ارت إلى كان��ط، فإنن��ا نالح��ظ م��ا يلي: يش��رع ديك��ارت في تأس��يس منظومت��ه
 الفلس��فية. ثم ينس��فها س��بينوزا، ليؤس��س محله��ا منظوم��ة نقيض��ة. ثم يجيء، "ل��وك"
 لينتقد بدروه المنظومتين السابقتين. وبعد ذلك يظهر "اليبنتز"، لينتقد "لوك". ويجيء
 "هي��وم" لينتق��د ه��و اآلخ��ر س��لفه. ثم يق��وم فالس��فة األن��وار الم��اديين الفرنس��يين بنق��د

الجميع.
 إن تأم��ل كان��ط في التناقض��ات بين المنظوم��ات الفلس��فية المتعاقب��ة، جعل��ه

 التناقض يدخل في طبيعة ك		ل منظوم		ةينتهي إلى هذه الخالصة األساسية وهي: أن 
 . ولذلك فإن كل منظومة، مهم�ا ك�ان تماس�ك منطقه�ا، ومهم�ا ك�انت ص�البةفلسفية

بنيانها، فإنها قابلة للنسف والتجاوز من قبل منظومة أخرى نقيضة.
 Die" )متناقض		ات العق		ل الخ		الصوللبرهن��ة على ذل��ك، ص��اغ م��ا س��ماه: "

Antinomie der reinen Vernunft.)
؟ ماذا تعني متناقضات العقل الخالص

 تع��ني أن ك��ل أطروح��ة فلس��فية أساس��ية، كيفم��ا ك��انت قوته��ا المنطقي��ة، إال
 لها نفس القوة المنطقية.أطروحة مضادةوتقابلها 

 وه��و ل��ذلك ك��ان في كتاب��ه "نق��د العق��ل الخ��الص"، يض��ع في ص��فحة اليس��ار،
 األطروح��ة، والبره��ان على ص��حتها المنطقي��ة. ثم يق��وم بع��د ذل��ك، بوض��ع األطروح��ة

المضادة )في صفحة اليمين(، والبرهان على صحتها المنطقية أيضا.
 ولق��د س��اق على ه��ذا النح��و، أرب��ع أطروح��ات، وأرب��ع أطروح��ات مض��ادة، م��ع

البراهين التي تؤكد صحة كل أطروحة وكل أطروحة مضادة، في نفس الوقت.
وكمثال على ذلك، نكتفي باالشارة إلى األطروحة األولى مع نقيضها.

 تقول األطروح�ة األولى )المكتوب�ة في ص�فحة اليمين - المص�در الس�ابق - ص.
468:)



 « )ثم يعقبها بعد إن الكون له بداية في الزمان، ومحدود أيضا في المكان »
ذلك، البرهان المنطقي الذي يؤكد صحتها المنطقية(.

(:469وتقول األطروحة المضادة )المكتوبة في اليسار، ص 
 )إن	ه ال نه	ائي. الكون ال بداية له في الزمان، وال حدود ل	ه في المك	انإن  »

unendlichثم يعقبه�ا البره�اذ المط�تي ال�ذي يؤك�د (، س�واء في الزم�ان أو المك�ان( .» 
محتها المنطقية(.

؟ ماذا يريد كانط إذن من متناقضاته
 إنه يريد التأكي�د على م�ا يلي: لق�د ك�ان مش�روع الفلس�فة طموح�ا ج�دا، حينم�ا
 ك��ان يط��رح على نفس��ه مهم��ة اكتش��اف ج��وهر الحقيق��ة. لكن الواق��ع، ه��و أن البني��ة
 الفكرية للعقل البشري نفسه، هذه البنية القائمة على التناقض، تجعل من المستحيل

الوصول إلى جوهر الحقيقة.
 من هنا يتغير التفكير الفلسفي عند كانط رأسا على عقب. فكانط لم يعد يهمه
 البحث عن جوهر األشياء، كما كان الشأن بالنسبة للفالسفة الس�ابقين. فه�ذا الج�وهر

Ding an )الشيء في ذاتهالذي يسميه   sich.غير قابل لالكتشاف بواس�طة العق��ل ،) 
 كم��ا أن��ه لم يع��د يهم��ه بل��ورة منظوم��ة فلس��فية، من الط��راز الق��ديم، ألن��ه يع��رف ب��أن
مص������������يرها س������������يكون بالض������������رورة ه������������و النس������������ف والتج������������اوز.

 ، هي الفلس�فةحديثة بفلس�فة الدغمائيةما يريده كانط إذن، هو تجاوز الفلسفة 
 . وم��ا يس��ميه كان��ط بالدغمائي��ة، هي الفلس��فة ال��تي ت��دعي بأنه��ا تبحث عنالنقدية

 )الظ			اهرةالج���وهر، في حين أن دوره���ا في رأي���ه، يجب أن يقتص���ر على البحث في 
Enscheinung.)

 إن االس�هام الت�اريخي اله�ام لكان�ط، في مج�ال الفلس�فة، ه�و الت�الي: فبع�د ألفي
  هوالتناقضسنة من النقاش، والصرع، والبحث عن جوهر األشياء، يصرح كانط بأن 
الجدار الذي يصطدم به كل من أراد الدفع ببحثه عن الجوهر إلى نهايته.

 وأهية كان�ط تكمن في كون�ه، ب�دل أن يوج�ه تفك�يره نح�و بن�اء منظوم�ة فلس�فية
 التن		اقض موض		وعاجدي��دة ت��دعي اكتش��اف ج��وهر الحقيق��ة، فق��د جع��ل من مس��ألة 

 لبحثه الفلسفي.مركزيا
 لكن كانط من ناحية أخرى، ظل سجينا لمنطق أرسطو. إن مفهوم التناقض في

 التحقيق.المستحيل... يعني الشيء الالمعقولالمنطق األرسطي، يعني 
 وألن جوهر األشياء يقوم على التناقض، وألن التناقض في منطق أرسطو يع��ني
 الالمعق��ول، وألن كان��ط ظ��ل س��جينا لمنط��ق أرس��طو، فل��ذلك خلص كان��ط إلى ه��ذه



 ... فالعق��ل لن ي��ؤدي إالاستحالة إدراك جوهر األشياء بواسطة العقلالنتيجة: وهي 
إلى الالمعقول.

- هيجل ينتقد كانط5
 ينطلق هيجل في نقده لكانط، من الحقيقة التي اكتشفها كانط نفس�ه، لكن�ه

يعطيها مضمونا مختلفا جذريا. إن هيجل يطرح االشكالية على النحو التالي:
 إذا ك�ان البحث عن ج�وهر األش�ياء، يقودن�ا دائم�ا، في نهاي�ة المط�اف، إلى
 التن��اقض، فلم��اذا إذن يجب االس��تنتاج من ذل��ك عج��ز العق��ل، ب��دل من التأكي��د

 أن التن	اقض بالض	بط، ه	و الج	وهر النه	ائيببرودة على الخالصة التالي�ة، وهي: 
.لألشياء

 إن هذا االنقالب الثوري للمس�ألة، ه�و االس�هام الت�اريخي الحاس�م لهيج�ل.
 وعلى ه��ذه األرض��ية المنطقي��ة الجدي��دة، المختلف��ة ج��ذريا عن ك��ل األرض��يات
 المنطقي��ة الس��ابقة، اس��تطاع هيج��ل تأس��يس الج��دل في علم المنط��ق. والمفه��وم

(.Das Werden )الصيرورةالمركزي في الجدل الهيجيلي، هو مفهوم 
؟ ماذا تعني الصيرورة الجدلية

 لكي نفهم ذلك، يتعين علينا البدء أوال، بطرح ه��ذا الس��ؤال: م��ا هي طبيع��ة
 ؟ بالنس��بة للمنط��ق الع��ادي، فالعالق��ة هي مج��رد الصلة بين األشياء والعالقات

 بع	د. وه�ذا معن�اه، أن الش��يء ل�ه وج�ود مس�بق، ثم عالقة خارجي	ة بين األش	ياء
  التكوينمتجانس مستقل. أي أن الشيء هو شيء آخر يدخل في عالقة مع ذلك

 لوجود العالقة.سابقأوال، ثم ثانيا أن وجوده 
 أما بالنسبة للمنطق الجدلي، فل��ه نظ��رة مختلف��ة ج��ذريا من النظ��رة األولى.

  الشيء في الوجود. ليس هذا وحسب، بل إنه��ا هي أس��اس تك��وينتسبقفالعالقة 
 . إنه��ا توج��د داخ��ل الش��يء نفس��ه، وليس��تداخليةالش��يء نفس��ه. العالق��ة إذن 

 خارجية بين أشياء مستقلة عن بعضها البعض. وإذن فإن كل شيء، مهما ك��انت
 طبيعته، فهوعبارة عن عالقة داخلية ض��رورية. إن العالق��ة هي االختالف في إط��ار
 التماث��ل )ال��ذي يجس��ده الش��يء الواح��د(، وهي االزدواجي��ة داخ��ل الوح��دة )وح��دة

 . والتن��اقض ال��داخلي ه��و ج��وهر ك��لالتن		اقض ال		داخليالشيء(، إنها بعب��ارة هي 
 شيء. وعلى أساس هذا الج��وهر، يتك��ون ويتبل��ور الش��يء الكلي. أي أن الج��وهر..



 ، ثم أن نموها وتوس��عهاأوالالتناقض الداخلي.. العالقة الداخية بين ضدين، توجد 
 يؤديان بعد ذلك، ثانيا، إلى بلورة وتشكيل الشيء. والحركة المتطورة من اللحظ��ة

  لوجود العالقة المتناقضة، إلى لحظة نض��ج وتبل��ور وتش��كل الش��يء، تس��مىاألولى
.الصيرورة الجدلية

 ولالبتعاد ما أمكن عن التجريد، نسوق األمثلة التالي��ة، لكي تتض��ح الص��ورة
أكثر.

  ملموس، ل��ه تجس��يدشيء. إن النقد )بمعنى المال( هو النقدلنأخذ كمثال 
 م��ادي )على ش��كل أوراق أوقط��ع معدني��ة(. إن الش��يء - النق��د، ليس معطى ل��ه

  لص��يرورة تاريخي��ة، تق��وم علىنتيجة تط�ور.. ه��و حص		يلة، ب��ل ه��و مس		بقوجود 
 بين البضائع.. عالقة البيع والشراء.التبادلعالقة متناقضة هي عالقة 

 العالق		ة، فهي األول. أم��ا المعطى ث		ان - النق��د، إذن، ه��و معطى الشيءإذ 
  للتب��ادل. واللحظ��ة ال��تي دخ��ل فيه��ا، ألول م��رة في الت��اريخ، إنس��انانالتناقض		ية

 بدائيان في عملية بي��ع وش��راء. فه��ذه العملي��ة، ال��تي وقعت في البداي��ة بالص��دفة،
 وال��تي بع��د التك��رار واالس��تقرار ستص��بح ض��رورية في حي��اة الن��اس االجتماعي��ة،

سيؤدي نموها وتوسعها، مع الزمن، إلى تشكيل ما يسمى اآلن بالنقد.
  من حيث الوجود، للنقدسابق بين البيع والشراء، كعالقةفالتناقض إذن، 

 . والحركة التطورية التارخية، التي تؤدي إلى االنتق��ال من اللحظ��ةكشيء وكشكل
 األولى البس��يطة والمج��ردة )لحظ��ة التب��ادل األولى(، إلى لحظ��ة ظه��ور النق��د، هي

الصيرورة الجدلية.
 والنقد نسفه، كشكل ملموس، ليس شيئا متجانسا، بل هو واق��ع متن��اقض
 يع��برعن عالق��ة التب��ادل المتناقض��ة. )إن ال��ذي يهمن��ا هن��ا ه��و توض��يح مفه��وم

الصيرورة الجدلية، وليس طبيعتها المثالية أو المادية(.
وما قلناه عن النقد، يمكن قوله مثال عن الجنين في بطن األم.

 إن صيرورة تشكل الشيء - الج��نين، تب��دأ لحظ��ة إخص��اب بويض��ة الم��رأة.
 واالخص��اب يع��ني عالق��ة متناقض��ة بين ض��دين: الس��ائل المن��وي )س��بيرماتزويد
 الرج��ل(، وبويض��ة الم��رأة. فحين يلتقي ض��د بض��ده.. حين يتس��لل س��بيرماتزويد
 الرجل إلى داخ��ل بويض�ة الم��رأة، تنطل��ق إذن ص��يرورة التش��كل. وه��ذه الص��يرورة

« الرج��ل الحامل��ة ألجن��ة الوراث��ة ) كروم��وزات تقوم على أساس التناقض، بين »
les  gènes«  « الم��رأة الحامل��ة ب��دورها ألجن��ة الوراث��ة. ألن ذل��ك وكروم��وزات (،� 

 (، وبالت��الي إلىADNالتناقض هو الذي يؤدي إلى تركيب البروتينات والحامض )



 إطالق عملية انقسام الخاليا وتكاثرها المستمر، إلى أن يتحق��ق في النهاي��ة بل��ورة
وتشكل الشيء - الجنين، وفق برنامج األجنة الوراثية.

 ، والتي تؤدي في نهاية المطافالتناقضفهذه الحركة الجدلية القائمة على 
 ، يع���بر عنه���ا مفه���وم فلس���في ج���د دقي���ق، يس���ميه هيج���ل:تش			كل الش			يءإلى 

Entstehung( :ويس���ميه الفرنس���يون( La  genèse( :واالنجل���يز )genesisأم���ا .) 
 . وفي رأيي أن تل��ك العب��ارةص		يرورة التش		كلبالعربي��ة فيمكن ترجمت��ه بعب��ارة: 

 « تك��ون المركبة، هي أقرب إلى معاني الكلمات الجرمانية والالتيني��ة، من كلم��ة »
 ال��تي اس��تعملتها إح��دى مع��اجم الترجم��ة إلى العربي��ة. ذل��ك أن العيب االساس��ي
 لكلمة "تكون"، أنها ال تتضمن الحركة الجدلية. ولهذا فإن الكلم��ة ال��تي تقابله��ا في

 . وتجدر االشارة أيضا إلى أنgenèse، وليس كلمة formationالفرنسية، هي كلمة 
.stehung وكلمة entالعبارة األلمانية نفسها، هي عبارة مركبة من كلمتين: كلمة 

 إن الحقيق		ة هي إن��ه غالب��ا م��ا ت��تردد في كتاب��ات هيج��ل، ه��ذه العب��ارة: »
 «. وما يقصده بحقيقة الشيء، ليس ه�و التعري�ف المج�رد، وال ه�و التعري�ف الكل

 االنتقائي )القائم على التجميع المج��رد لك��ل ج��وانب وخصوص��يات ذل��ك الش��يء(،
 ،المنطق الجدلي الكلي.. هي بل هي صيرورة التشكل الملموسة بكل لحظاتها

 الذي ينطلق من العالقة التناقضية األصلية )الجوهر(، ثم يأخذ في النمو والتطور،
 إلى أن يصل إلى اللحظة العليا لتش��كل الش��يء، بك��ل مظ��اهره وتجليات�ه وجوانب��ه

وخاصياته المتنوعة.
  بك��لشكلها النه		ائيلذلك مثال، فإن حقيقة العملة النقدية، ليس هو فقط 

 خصائص��ه )المع��دن، ال��وزن، الل��ون، الش��كل الهندس��ي، رنين الص��وت، الكتاب��ة...
  ال���تي انطلقت، من العالق���ة التناقض���يةك			ل الص			يرورة الجدليةإلخ(، ب���ل هي 

 الجوهرية )تبادل البضائع(، والتي اتخذت لها أشكاال أولية وبسيطة متعاقبة، قبل
، الذي هو النقد.األكمل واألنضجأن تصل في النهاية إلى الشكل 

 إن مفهوم الصيرورة الجدلية، مرتبط أشد االرتباط بمجموع��ة من المف��اهيم
األخرى األساسية، أبرزها:

 .وح		دة األض		داد - مفه��وم التن��اقض نفس��ه: إن التن��اقض يق��وم على أوال
 تماثلهم		اوالوحدة هنا ال تعني فقط، عدم انفصال الضد عن ضده، بل تعنى كذلك 

 في المعنى والمضمون.وتطابقهما
  ه��وليسمث��ال ذل��ك، التن��اقض بين العم��ل والرأس��مال: واض��ح أن العم��ل 

 الرأس��مال: ب��ل ه��و ض��ده. فالعم��ل ه��و تجس��يد لق��وة عم��ل العام��ل، الخاض��عة



لالستغالل الرأسمالي. والرأسمال هو الملكية الرأسمالية للرأسمالي.
 . إن العم��لهو عمل، والرأسمال هو رأسماللكن من ناحية أخرى، العمل 

 هو رأس��مال، بمع��نى أن الرأس��مالي عن�دما يش��تري ق�وة العم�ل، فإن��ه ي�دفع أج��رة
  )عكس الرأس��مال الث��ابت ال��ذيالرأس		مال المتح		ولللعام��ل، وه��ذه األج��رة هي 

يصرف لشراء وسائل االنتاج(.
 والرأسمال هو عمل. بمعنى أن وسائل اإلنتاج من آالت وبنايات وغيره��ا،

.العمل الميتهي نتيجة لتراكم 
 مثال آخر، التناقض بين قوى اإلنت��اج وعالق��ات اإلنت��اج: إن ق��وى اإلنت��اج

  )هذا هو وج��هالبشر، بينما عالقات اإلنتاج هي عالقة بين الطبيعةهي عالقة مع 
 بين الضدين(.االختالف

 ، بمع��نى أن العالق��ةعالقة إنتاجلكن من ناحية أخرى، إن قوى اإلنتاج هي 
 مع الطبيعة )التأثير فيها والفعل فيها، بواس��طة ق�وى اإلنت��اج(، هي نفس��ها عالق��ة

إنتاج.
 ، بمع��نى ال��دخول م��ع الطبيع��ة فيق		وى إنت		اجوعالق��ة اإلنت��اج هي ب��دورها 

 عالقة إنتاج، من أج��ل تغييره��ا وتحويله��ا، هي عملي��ة تتم بواس��طة ق��وى اإلنت��اج
)وهذا هو وجه التماثل بين الضدين(.

 ثاي��ا، - تح��ول الش��يء إلى نقيض��ه: في االقتص��اد مثال، إن ال��دفع بمنط��ق
.احتكارية إلى حده األقصى، يقود إلى تحولها إلى رأسمالية التنافسيةالرأسمالية 

  المتطرف إلى نهايته المنطقي��ة،اليساريوفي السياسة، إن الدفع بالموقف 
.يمينييؤدي إلى تحوله إلى موقف 

  إلىالمتس			اوي األض			العوفي الرياض���يات، إن ال���دفع بالش���كل الهندس���ي 
.دائرةنهايته المنطقية، يؤدي إلى تحوله إلى 

 لنتمعن في هذا المثال األخير. ولنأخذ المثلث المتساوي األض��الع، كش��كل
 أول من األش���كال الهندس���ية المتس���اوية األض���الع. ثم لنح���اول النظ���ر إلى ذل���ك

؟ ، أي في صيرورة تطوره. ماذا سنجدحركتهالمثلث في 
 سنجد أن المثلث المتساوي األضالع، س��يتحول إلى ش��كل مرب��ع، والمرب��ع
 إلى مخمس، والمخمس إلى مس���دس، وفي مرحل���ة علي���ا من التط���ور، س���تنمحي
 خطوط األض��الع المس��تقيمة لتح��ل محله��ا خط�وط منحني��ة دائري��ة، أي س��تحدث

 . )به��ذا المنهج تم التوص��لتح		ول المتس		اوي األض		الع إلى دائ		رةالقفزة النوعية: 
 إلى حساب مساحة الدائرة. فمساحة الدائرة هي مس��احة المتس��اوي األض��الع، في



  بين ال��دائرة ال��تيالف		ارق المس		احي دائ��رة، أي عن��دما يص��بح اتجاهه ألن يصبح
 تحتوي المتساوي األضالع، والمتساوي األضالع المتج��ه نح��و التح��ول إلى دائ��رة،

 .. أي عن��دما يتض��اءل ذل��ك الف��ارق في اتج��اه االق��ترابأصغر مساحة ممكنةهو 
من الصفر.

 Calcul حس					اب التفاضلوعلى أس�����اس ه�����ذا المنهج أيض�����ا، يق�����وم 

différentielوالفرق بين الرياضيات البسيطة، والرياضيات العليا، هو أن االولى .  
 تنظ��ر إلى الوق��ائع الرياض��ية في ش��كلها الجام��د - ف��المثلث ه��و فق��ط مثلث، وال

.تغيرها وفي حركتهاشيء آخر - بينما الثانية تنظر إليها في 
 

- هيجل ينتقد الفالسفة الماديين الفرنسيين6
 لقد ناقشنا في الفقرة الثالثة، اإلشكالية ال��تي اعترض��ت الفالس��فة الم��اديين
 الفرنسيين. وقلن��ا ب��أن تل��ك اإلش��كالية ك��انت تتعل��ق في األص��ل، بالتس��اؤل ح��ول
 طبيعة العالقة بين اإلنسان ومحيطه االجتماعي. والحظن�ا أن الح��ل ال�ذي أعط�اه

  بينالتفاع	ل المتب	ادلالفالس�فة الم�اديون لتل�ك اإلش�كالية، يق�وم على أطروح�ة 
العوامل المختلفة. وخلصنا إلى القول بأن ذلك التفسير ال يفسر شيئا.

 إن أول من أعطى التفسير الصائب لتلك اإلشكالية، على الصعيد الفلسفي،
هو هيجل. فلنستمع إذن إلى موقفه من أطروحة التفاعل المتبادل.

 يقول هيجل في "موس��وعة العل��وم الفلس��فية": "إن االقتص�ار على النظ��ر إلى
 ب			البؤس.. له���و منهج يتم���يز التفاع			ل المتب			ادلمض���مون معين، من زاوي���ة 

  إلى أقص��ى الح��دود. ففي ه��ذه الحال��ة، فإنن��ا نظ��ل في مج��ال الواق��عالمف		اهيمي
 . ولذلك فإن الحاجة إلى التوسط التي ت��برز حينم��ا يتعل��ق األم��ر، باكتش��افالخام

 . إن قصور المنهج ال��ذي ينظ��ر إلى الظ��واهر منغير مشبعة، تبقى سبب االرتباط
 زاوية التفاعل المتب��ادل، يكمن في ك�ون أن عالق�ة التفاع�ل، ب�دل أن تح�ل مح��ل

 . وهذا لن يت��أتى إال إذا نظرن��امفهومة، يتعين عليها هي نفسها أن تكون المفهوم
 نتيجة لعنصر ث		الث، على أنهما بعضهما البعض في يؤثرانإلى العاملين اللذين 

 ، بدل أن ننظر إليهما كمعطيين مباشرين." )الطبعة االلمانية - الملحق -متسام
(.156فقرة 

؟ ماذا يعني هذا الكالم
 لننظر إلى الحياة االجتماعية داخل مجتم��ع معين. إنه��ا تتك��ون من العدي��د
 من العوام���ل )الظ���واهر، الج���وانب، العالق���ات...(. فهن���اك العوام���ل السياس���ة،



والحقوقية، والدينية، والثقافية، واالقتصادية، وغيرها.
؟ كيف نفسر مضمون تلك الحياة االجتماعية المتعددة الجوانب

  العوامل التي ت��ؤثر في بعض��هامجموعإذا قلنا بأن مضمون تلك الحياة هو 
 ، أي نبقى ع��اجزين عنخ		امالبعض، فإنن��ا حس��ب هيج��ل س��نظل ف��وق أرض��ية 

.. عضوي.. جدلي، بين مختلف تلك العوامل.بربط ملموسالقيام 
 منطلقافه���ذه العوام���ل في مجموعه���ا.. في ش���مولها، ال يمكن أن تك���ون 

 (، ألنه��اBegriff )المفه		ومللتفسير، أو كم��ا يق��ول هيج��ل، ال يمكن أن تك��ون هي 
 )كما يؤكد أيضا(.فهمهي نفسها في حاجة إلى 

  لعام��لنتيجةمن هن��ا، ف��إن تل��ك العوام��ل جمع��اء، ال يمكن أن تك��ون إال 
(.transzendentalآخر.. "خفي"، أو كما يسميه هيجل، "متسام" )

 ،األساسي.. األص		ليإن ه��ذا العام��ل الجدي��د... "المتس��امي"، ه��و العام��ل 
  ك��ل العوام��ل األخ��رى، وفي نفس ال��وقت ه��و ال��ذي يس��محسبب وج		ودالذي هو 

بإمكانية التفاعل المتبادل فيما بينها.
 فما يريد هيجل اإللحاح عليه إذن، ه�و أن ك��ل ش�يء ملم�وس، مهم�ا ك�ان
 تعقيده وتعدد جوانبه وعوامل��ه، فإن��ه ال يمكن أن يُفس��ر إال بعام��ل واح��د.. أص��لي
 وأساسي، الذي عليه تتأسس العوامل األخرى، وتتأسس التف��اعالت فيم��ا بينه��ا.
 ول���ذلك ف���إن ه���دف العلم، في رأي هيج���ل، ه���و بالض���بط البحث عن العام���ل

األساسي الذي يحدد كل العوامل األخرى، ويسمح بربط جدلي حي فيما بينها.
 ولنأخ���ذ المث���ال الت���الي: م���ا ه���و س���بب األزم���ة االقتص���ادية الحالي���ة في

؟ المغرب
 إذا نحن قلنا بأن االزمة لها أسباب متعددة، وليس سببا واحدا فقط، ألن��ه
 يدخل ضمنها: عامل الجفاف، وعامل حرب الص��حراء، وعام��ل األزم��ة العالمي��ة،
 وعام��ل سياس��ة ص��ندوق النق��د ال��دولي.. الخ. إذا نحن قلن��ا ذل��ك، ف��إن منهجن��ا
 التحليلي، حس��ب هيج��ل س��يكون "منهج��ا" بئيس��ا إلى أقص��ى الح��دود، من حيث
 المض��مون المف��اهيمي. ألن المطل��وب ليس ه��و، انتق��اء مجموع��ة من العوام��ل

  العام��ل "المتس��امي" )حس��ب تعب��يراكتش		افالمج��ردة لتفس��ير األزم��ة، ب��ل ه��و 
 هيجل(، الذي يفسرها في جوهرها، وفي نفس الوقت يفسر، لماذا كانت للعوامل

األخرى، ذلك التأثير في تغذيتها.
 إن كلمة "المتسامي" الهيجلية، ذات مض�مون مث��الي، لكن الفك��رة م��ع ذل��ك
 في جوهره���ا المنطقي، هي فك��رة ص��حيحة )س��نعود إلى ه��ذه المس���ألة في فق���رة



 الحقة(. )لنالحظ بالمناسبة أن، جيع المؤلفات األخيرة لعبد الله العروي: "مفهوم
 الدولة".. "مفهوم الحرية".. "األديولوجية"، تخضع للمنهج الت�الي: فه�و عن�دما يري�د
 مناقشة قض�ية من تل�ك القض�ايا النظري�ة، فإن�ه يلج�أ إلى س�رد آراء مجموع�ة من

  أس��ماء ك��ل من:جنبا إلى جنبمشاهير المفكرين، حول تلك القضية. هكذا يضع 
 فروي��د، ش��يلينج، هيج��ل، م��اركس، نيتش��ه، هوس��رل، س��ارتر... الخ. والحقيق��ة

  م��ا قال��ه أوالئ��ك األعالم.. هي الفرويدي��ة، والنيتش��ية،مجم		وعبالنس��بة إلي��ه، هي 
 والهيجلية، والماركس��ية... الخ . إن ه�ذا المنهج ه�و ال�ذي س�ماه هيج�ل ب�المنهج
 "الب���ئيس إلى أقص���ى الح���دود، من حيث مض���مونه المف���اهيمي". وال عالق���ة ل���ه

بالجدل(.
 ؟ كي��ف كيف إذن يمكن "إنتاج" المعرفة الجدلي��ة، ال��تي هي وح��دها علمي��ة

 يمكن االنتق����ال من العوام����ل المج����ردة، االعتباطي����ة، المعزول����ة، إلى العام����ل
 ؟ كيف يمكن االنتقال من المفاهيم الجزئي��ة، إلى "المتسامي".. األساسي.. األصلي

؟ اكتشاف الجوهر؟ بعبارة، كيف يمكن  المفهوم الكلي، الشامل
يجيب هيجل قائال: باستعمال المنهج الجدلي في التفكير.

؟ وما هوهذا المنهج الجدلي
 إن أساسه هوالتالي: إن الفكر البشري ال يمكنه أبدا، أن يتوصل إلى حقيق��ة

 ،وس		ائطاألشياء التي يبحث عنه��ا، دفع��ة واح��دة، من الوهل��ة األولى. إذ الب��د من 
  أفك���ارتص			ادممن ت���درج. فالحقيق���ة في نهاي���ة المط���اف، لن تك���ون إال نتيج���ة 

  بين اآلراء. إن الفك��ر ب�دوره إذن، يخض�عص		راعمتعارضة داخل الفك��ر.. حص��يلة 
 في بحثه عن الحقيق��ة، لحرك��ة جدلي��ة، قائم��ة على التناقض��ات، وعلى التج��اوزات
 المستمرة. ولذلك فإن الفكر ال يمكنه أن يتوص��ل إلى حقيق��ة الش��يء.. ج��وهره، إال

، أي بعد الدفع بها إلى نهايتها.استنفاذه لحركته الجدليةبعد 
 مثال ذلك: أمامنا واقع ملموس. إذا نحن قلنا بأن حقيقته هي أول عنصر،
 أو عامل، يظهر لن�ا، فإنن��ا ب�ذلك نج�انب الحقيق��ة. إذ م�ا أن نس�تمر في التفك��ير،
 حتى يبرز لنا عامل آخر يناقض األول ويتجاوزه. لكن هذا العامل الثاني نفسه، ال
 يمكنه أن يرضينا، وأن نطمئن إليه. ولذلك يجب أال نتوقف عنده. إن المزي��د من
 التفكير، سيؤدي إلى ظهور عامل ثالث.. رأي ثالث، يناقض الثاني ويتجاوزه. إن
 هذه التناقضات المستمرة بين اآلراء، داخل الفكر، تجعلنا نتساءل م��ا إذا ك��انت
 هناك آراء أخرى لم ننتبه إليه��ا. مم��ا يظطرن��ا إلى ب��ذل مجه��ود، للنظ��ر إلى ذل��ك

 . وإذا نحن ُوفقن��ا في ذل��ك، فإنن��ا س��نكون ق��دك		ل جوانبهالواق��ع الملم��وس، من 



 توص��لنا في نهاي��ة المط��اف، إلى اكتش��اف الج��وهر.. العام��ل "المتس��امي". به��ذا
 المعنى، إن ج��وهر الش��يء.. إن المفه��وم الكلي ال��ذي "يحي��ا بواس�طة ك��ل أوص��افه،

 إال كنتيجة للص		راع« )كما يقول هيجل(، لن يتبلور  وخاصياته، وجوانبه الواقعية
.بين كل اآلراء المتناقضة الممكنة

 ص		يرورةوالخالصة أن، المنهج الجدلي في التفكير، ليس ش��يئا آخ��ر س��وى 
 ( للحقيقة المعرفية لج�وهر الش��يء.. أي للعالق�ة التناقض�يةLa genèse )التشكل

األصلية التي يجسدها ذلك الجوهر.
 وعلى أساس هذا المنهج الج�دلي، اس�تطاع هيج��ل أن ينتق�د أخط�اء كان�ط
 ح��ول تقييم��ه لت��اريخ الفلس��فة. فكان��ط لم ي��رَ في المنظوم��ات الفلس��فية األوربي��ة

«. الكبرى، سوى مسارا من التخبطات في التناقضات "الالمعقولة والعبثية
  منجانب واحدفي حين أن هيجل يعتبرأن كل منظومة فلسفية، تعبرعن 

 (. إن أورب��ا العص��ر الح��ديث، يحكمه��ا مفه��وم..Begriff )للمفهومالحقيقة الكلية 
 جوهر.. مبدأ. وهذا المفه��وم يتط��ور في الت��اريخ.. في الزم��ان. وفي ك��ل لحظ��ة من
 لحظ��ات التط��ور الك��برى، يع��بر عن نفس��ه من خالل منظوم��ة فلس��فية، تعكس
 مستوى التطور الذي بلغه المفهوم في تلك اللحظة المحددة. والتناقض الظاهرى
 بين مختل��ف المنظوم��ات الفلس��فية، م��ا ه��و إال تعب��يرا عن التجلي��ات المختلف��ة
 والمظاهر المتنوعة، للمفهوم أثناء حركت��ه. فالتن�اقض مثال، بين فلس�فة ديك��ارت
 وفلسفة الماديين الفرنسيين في القرن الثامن عشر، ال يع��ني ش��يئا آخ��ر س��وى أن

 من لحظة تاريخية إلى لحظة أخرى.انتقلالمفهوم قد 
 وألن المفه��وم ال يع��بر عن نفس��ه، في لحظ��ة تاريخي��ة معين��ة، إال بواس��طة
 جانب واحد من جوانبه المتعددة التي تتشكل عبر التاريخ، فلذلك فإن المنظوم��ة
 الفلسفية التي تركز على ذلك الجانب وحده، تتوهم أنها أمسكت بحقيقة المفه��وم
 نفسه، في حين أنها لم تمس��ك إال بج��انب واح��د. وله��ذا محك��وم عليه��ا أن ت��ترك
 المجال لمنظومة فلسفية أخرى، م��ا أن ينتق��ل المفه��وم إلى لحظ��ة أخ��رى، ويُ��برز

جانبا آخر.
 إن المفه��وم إذن، يحي��ا ع��بر الج��وانب المتعاقب��ة والمتع��ددة ال��تي تتبل��ور
 باس���تمرار. وه���ذه الحرك���ة التطوري���ة.. ه���ذا ال���تراكم من المنظوم���ات الفلس���فية

 ، أي حقق القف��زةاكتشاف المفهوم نفسهالمتناقضة، هو الذي قاد في النهاية إلى 
 النوعي��ة ال��تي هي االنتق��ال من، فلس��فة ج��وانب المفه��وم.. لحظات��ه.. تجليات��ه..

.كجوهر ذاته المفهوممظاهر، إلى فلسفة 



 إن كانط - يق��ول هيج��ل - لم ي��درك المغ��زى العمي�ق، لحرك��ة التناقض�ات
 «. الالمعق��ول العبث بين المنظوم��ات الفلس��فية. وه��و ل��ذلك لم ي��رَ فيه��ا س��وى »

 بينم��ا في الواق��ع، أن تل��ك التناقض��ات هي ال��تي س��تؤدي، في لحظ��ة معين��ة من
التطور، إلى تعرية المفهوم وكشفه.

  كنقيضالملم		وسوعلى أساس هذا التصور الجدلي، ص��اغ هيج��ل مفه��وم 
 للمج��رد. إن هيج��ل كث��يرا م��ا يلح على أن الحقيق��ة المج��ردة ال وج��ود له��ا، وأن

 ،الوس		يلة«. فالتجريد موجود فق��ط في الفك��ر، ويمث��ل  الحقيقة هي داثما ملموسة
 التي يلجأ إليها الفكر الكتشاف جوهر الشيء، أي عزل، عن طريق ال�ذهن، م�ا ه�و

جوهري عن ما هو غيرجوهري.
 فالواقع إذن، بوصفه شديد التنوع والغنى من حيث األوص��اف والخاص��يات

 المش		روطوالجوانب، هو دائم��ا ملم��وس. والملم��وس ال يع��ني ش��يئا آخ��ر، س��وى 
.بتعدد جوانبه وخاصياته وعالقاته

 من هنا فإن هيج��ل، يتهكم بش��دة، على ال�ذين يقول�ون بالحقيق��ة المج��ردة.
  بعالقاته��ا وارتباطاته��ا، أي أنه��امش		روطةفالحقيق��ة بالنس��بة إلي��ه، هي دائم��ا 

 . ولذلك فهو يؤكد على أن الفكرة الفلسفية تك��ون ص��حيحة، فق��ط عن��دماملموسة
 تكون ملموسة، أي عندما تكون مشروطة بارتباطاتها الخاصة. لكن م��ا أن تتغ��ير
 تل��ك الش��روط، ح��تى تنقلب إلى ض��دها، وتص��بح خاطئ��ة. ففلس��فة ديك��ارت مثال،
 الداعية إلى تطوير قوى اإلنتاج، كانت ص��حيحة في ظ��روف المجتم��ع الفرنس��ي في
 منتصف القرن السابع عشر، بالنسبة لظ��روف المجتم��ع الفرنس��ي الجدي��دة. فه��ذه
 الظروف الجديدة، أصبحت تقتضي تدمير عالقات اإلنتاج، كوس��يلة لتط��وير ق��وى
 اإلنت���اج. ول���ذلك تم تج���اوز فلس���فة ديك���ارت، من ط���رف الفالس���فة الم���اديين

الفرنسيين.
 وعلى نفس المنوال، يتهكم هيجل على أسئلة من هذا النوع: ما هو الخير،

؟ ؟ هل الحرب مفيدة، أم مضرة وما هو الشر
 .هن		اك، يتحول إلى شر هناإذ حسب منطق هيجل، ما يمكن اعتباره خيرا 

.لحظة أخرى، تصبح ضارة في هذه اللحظةوالحرب التي تكون نافعة في 
 

- فويرباخ ينتقد هيجل7
 الحظنا في الفقرة السابقة بأن هيجل، استطاع أن يبلور حال، على الص��عيد
 المنطقي، إلش��كالية الفالس��فة الم��اديين الفرنس��يين. ذل��ك أن��ه، بينم��ا ظ��ل ه��ؤالء



  بين مختل��فالتفاع		ل المتب		ادليتخبط��ون في حلق��ة مفرغ��ة، أساس��ها أطروح��ة 
 العام��ل جوانب الكل الملموس، تمكن هو من تجاوز ذلك، ع��بر بلورت��ه لمفه��وم »

 « )المبدأ األصلي.. الجوهر..(، الذي يتحكم في كل شيء، والذي ليست المتسامي
العوامل األخرى بالنسبة إليه، سوى مظاهره وتجلياته.

 « ال��ذي يتحكم في المتسامي لكن حينما نتساءل: ما هو بالضبط العامل »
«. العقل الوطني ؟ يجيب: إنه » تطور مجتمح معين

؟ « العقل الوطني وما هو »
 العق��ل «. و» العق		ل الك		وني يجيب أيض��ا: إن��ه درج�ة من درج�ات تط��ور »

 «، ال��تي تخض��ع تطوره��ا الفك		رة المطلقة « ب��دوره، ه��و إح��دى مراح��ل » الك��وني
.لقوانين منطقية موضوعية صارمة

 «. وفي العق��ل الك��وني إن هيجل إذن يفسر تاريخ البشرية، بواسطة تط��ور »
 « عن نفس��ه، العق��ل الك��وني كل لحظة من لحظات ذلك التطور التاريخي، يع��بر »

 « فالعق��ل الوط��ني « لش��عب من الش��عوب التاريخي��ة. » العقل الوطني من خالل »
« في مرحلة محددة من التطور. للعقل الكوني إذن، هو التجسيد العملي »

 العق���ل الوط���ني هك���ذا إذن: الحض���ارة الص���ينية القديم���ة، هي من ص���نع »
«. العقل الكوني «، الذي يعبر عن درجة دنيا في تطور » الصيني

 «. ونفس الش�ي، العق�ل الوط�ني الهن�دي والحضارة الهندية، هي من صنع »
 بالنس���بة للحض���ارات األخ���رى المتعاقب���ة: المص���رية، والفارس���ية، واليوناني���ة،

 «، أخض��ع هيج��ل فلس��فة الت��اريخ والروماني��ة، والعربي��ة، واألوربي��ة. )في كتاب��ه »
 ت�اريخ البش��رية، إلى ذل�ك التسلس�ل الحض�اري(. وم��ا ت�اريخ البش��رية إذن، س�وى

 « الخ��اص العق��ل الوط��ني « من ش��عب إلى ش��عب، ع��بر » العق��ل الك��وني انتقال »
بكل شعب.

 ؟ إن��ه ال يفس��ر أي هل هذا التص��ور الهيجلي يفس��ر ش��يئا بالنس��بة للت��اريخ
 ش��يء. ف��المنطق الهيجلي منخ��ور من ال��داخل بالتناقض��ات، ال��تي تع��رض بنيان��ه

النظري إلى النسف.
ولنتوقف عن بعض هذه التناقضات.

 ال		روحيفي تقييمه للحضارة الهندية، يسجل هيجل الخاصيات التالية: إن 
 وه		ذا االن		دماج. إذ ك		ان ملتص		قا ب		ه وخاض		عا له، الطبيعيلم ينفصل بعد عن 

 .التام، بين ما هو روحي وما هو طبيعي، يعبرعن		ه أحس		ن تعب		ير ش		كل ال		دين
 إن العبادة الدينية هنا، تقوم على عبادة األشياء الحسية، الطبيعية، المُجس��دة في



 شكل حيوانات. فالهندي إذن، اليتجاوز إدراكه حدود الحس��ي والط��بيعي، ول��ذلك
 فهوعاجزعن النظر إلى األشياء، بمنظار المفه��وم العقالني. والعقالني��ة ال تظه��ر إال

عندما يتعود العقل، على التفكيرالمنطقي.
 « في الهند القديم��ة، العقل الوطني من هنا يخلص هيجل إلى القول، بأن »

«. العقل الكوني  في تطور »الدنيايمثل الدرجة 
 .الن		وروفي تقييمه للحضارة الفارسية، يقول مايلي: إن ال��دين الفارس��ي ه��و 

  انفصال ال��روحي عن الط��بيعي. إن مب��دأ التم�ايز واالس��تقالل عنبدايةوهذا يعني 
«. العقل الوطني الفارسي الطبيعة، بدأ يتحقق إذن في مرحلة »

 لكن م��ا ه��و تق��ييم هيج��ل للحض��ارة المص��رية، ال��تي ت��أتي بع��د الف��رس من
؟ حيث التعاقب التاريخي
 « الهن��دي العق��ل  من »أرقى«،  العق��ل الوط��ني المص��ري إن��ه يعت��بر أن »

 والفارس��ي مع��ا، وه��ذا ب��الرغم من أن الديان��ة المص��رية تش��به الديان��ة الهندي��ة في
.للحيواناتعبادتها 

 إن هيجل إذن، يقع هن��ا في تن��اقض واض��ح: فه��و يعطي م��دلولين ت��اريخين
  )في الهن��د ومص��ر(. عن الديان��ة الهندي��ةمتش		ابهة، لظ��واهر اجتماعي��ة مختلفين

 ، ألن ال��روحي لم ينفص��ل عن الط��بيعي.مختلفة)عب��ادة الحيوان��ات(، يق��ول بأنه��ا 
 م�ا يتأمل�ه المص�ريون في وعن الديانة المصرية، التي تشبهها تمام�ا، يق��ول ب�أن »

 ،راقية«، وبالت�الي فهي ديان�ة  عالم الحيوان�ات، هي األش�ياء الغ�ير قابل�ة لالدراك
ألنها تقوم على تأمالت العقل.

 م���ا ه���و س���ر ه���ذا التق���ييم المختل���ف، لل���ديانتين المتش���ابهتين الهندي���ة
؟ والمصرية

 مرحل			ة انتق			ال إلى الحض			ارةه���و ك���ون الحض���ارة المص���رية توج���د في 
 «، الذي يمثل الحلقة الوسطى بين الحض��ارة فالعقل الوطني المصري . »اليونانية

 الش��رقية والحض��ارة الغربي��ة اليوناني��ة، الب��د أن يك��ون، في المنط��ق الهيجلي، في
مرحلة أرقى من المرحلة الهندية.

 إن هيج��ل إذن، يض��طر إلى ت��برير الت��اريخ من أج��ل الحف��اظ على مص��لحة
 تماس��ك بني��ان منظومت��ه الفلس��فية. )في الفص��ل ال��ذي خص��ه للع��رب، في كتاب��ه

 «، يعتبر ال��دين االس��المي ق��د بل��غ أقص��ى أش��كال التجري��د. وعن فلسفة التاريخ »
 «. ثم يحكي عن درج		ة الكم		ال الشعر العربي، يقول بأن الشعر بلغ عند العرب »

 تأثر الثقافة الجرمانية الحديثة بالثقافة العربية، بحيث يقول ان التأثر بلغ بش��اعر



 ، إلى حد أنه كان يكتب الشعر األلماني، مقلدا طريقةGoetheألمانيا العظيم جوته 
الشعر العربي العمودي(.

 «.. التاريخ البش��ري، ال يمث��ل بالنس��بة لهيج��ل، س��وى العقل الكوني لكن »
 إن روح تل		ك المنظوم		ةلحظ��ة واح��دة ض��من منظوم��ة فلس��فية تطوري��ة أش��مل. 

 ، تخض		ع في حركته		ا« الفكرة المطلق		ة »و«.  الفكرة المطلقة »ومحركها، هي 
:إلى صيرورة جدلية تتكون من اللحظات التالية

 ، انطالق		ا من الفك		ر الخ		الص، في تط		وير« الفك		رة »في البداي		ة تش		رع 
 :تتك	ون من ثالث	ة مح	اور. ذلك الفكر، وفق قوانين منطقية موضوعية صارمة

 وه		ذا ه		و التقس		يم ال		ذي وض		عه هيج		ل لكتاب		ه. )الوجود، الج		وهر، المفه		وم
 إن تط		وير الفك		ر الخ		الص، س		يؤدي إلى بل		ورة«(.  علم المنط		ق »الحاس		م 

«. الفكرة المطلقة »
 « الفك��رة المطلق��ة. واالس��تيالب معن��اه، اس		تيالب وفي لحظة تالية، يق��ع »

  الفك��رةش		كل وج		ود.. إن الطبيع��ة تص��بح هي الطبيعةتحول الفكرة المطلق��ة إلى 
  الذاتي للطبيع��ة، ب��لالتطورالمطلقة.. هي تعبيرها الخارجي )فهيجل إذن ال يرى 

هو ينظر إليها كمجرد امتداد خارجي ساكن للفكرة المطلقة(.
 «، ال��ذي هونفس��ه يخض��ع في العق		ل الك		وني وفي اللحظ��ة الثالث��ة يظه��ر »

حركة تطوره، إلى ثالث لحظات:
 )وهو الشعور، والتصور، والفكر(الذاتي( العقل 1
 )وهو الدولة، والقانون، واألخالق(الموضوعي( العقل 2
 )وهو الدين، والفن، والعلم(المطلق( العقل 3

 المعرف			ةثم تنتهي الرحل���ة ب���الرجوع إلى الفك���رة المطلق���ة، بع���د تحقي���ق 
.المطلقة

 إن نقد فويرباخ لهيغل، سينطلق بالضبط من مفهوم الفكرة المطلقة. وه��ذا
النقد هو بمثابة تمرد على سلطة تلك الفكرة المطلقة.

؟ ماذا قال فويرباخ
 قال بأنه ال يمكن اختزال التطور التاريحي للبشرية، في مجرد تطور منطقي
 لفكرة مطلقة مزعومة. إذ في هذه الحالة، ستكون البشرية مجرد أداة طيعة في يد

قوة خارجية متسامية، ال يراها البشر.
  بك��ل مع��انيمج		ردةمن هن��ا اعت��بر منظوم��ة هيج��ل الفلس��فية، منظوم��ة 

الكلمة. فلقد جردت الطبيعة، وجردت االنسان، وجردت الفكر.



 إن التجري��د يع��ني، وض��ع ج��وهر الطبيع��ة ويقول فويرباخ في هذا السياق: »
 خ		ارج فع		ل، وج��وهر الفك��ر خ		ارج االنس		ان، وج��وهر االنس��ان خ		ارج الطبيعة

« ...المفكر
 اس		تقالللق��د حم��ل إذن فويرب��اخ س��الحه النق��دي ض��د هيج��ل، باس��م 

 . إنه يعارض الفكرة المطلقة المجردة، ببديل ملم�وس. وه��ذا الب�ديل ه�واالنسان
 . ل�ذلك في رأي�ه، أن الفلس�فة إم�ا أن يك�ون محوره�ا االنس�اناالنسان الملم	وس

 الملموس.. العيني.. المادي، أو ال تكون. إن مشروع فويرباخ هو تأس��يس فلس��فة
 (. ومح��رك الت��اريخ بالنس��بة إلي��ه، ليس ه��و الفك��رة المطلق��ةhumaniste )إنس		ية

  االنس��ان.اس		تيالبالهيجلية، بل هو االنسان. ففكرة هيجل ال تعم��ل س��وى ملى 
إنها دين جديد.

 والخالصة أن فويرباخ أراد تجاوز فلس��فة هيج��ل المثالي��ة، المتمح��ورة على
 االنس			ان متمح���ورة ح���ول ماديةالفك���رة المطلق���ة المج���ردة، عن طري���ق فلس���فة 

.الملموس
 

- ماركس ينتقد هيجل8
 لقد ثمن ماركس تثمينا عاليا اكتشاف هيجل للجدل. واألساس��ي في ذل��ك

 .. ه��و ك��ون العالق��ات التناقض��ية ال��تيموضوعية الجوهر الج		دلياالكتشاف، هو 
.عالقات موضوعيةهي المحرك للصيرورة الجدلية، هي 

 . بمع��نى أن العالق��اتمثاليتهلكن العيب الحاسم في الج��دل الهيجلي، ه��و 
 داخ			ل الفك			رةالتناقض���ية الموض���وعية.. أن موض���وعية الج���وهر الج���دلي، تتم 

.المطلقة
 وم��ا يري��ده م��اركس إذن، ه��و "إخ��راج" الج��دل من الفك��ر إلى الواق��ع.. من

 الط		ابع الم		اديمجال الفكر الخالص إلى مجال الواقع المادي.. هو التأكي��د على 
 .. بمع��نى أن العالق��ات التناقض��يةالموض		وعي للعالق		ات االجتماعي		ة الواقعية

 الموضوعية.. أن موضوعية الج�وهر الج��دلي.. أن الص��يرورة الجدلي��ة الموض�وعية،
 ، ب��ل ع��ل العكس يجب أنأال تنطل		ق من الفك		رة المطلق		ة وتتم داخلهايجب 

.تنطلق وتتحرك على أرض الواقع المادي واالجتماعي
 ، ليعطي��همض		مونه المث		اليفماركس إذن يريد إفراغ الج��دل الهيجلي، من 

.مضمونا ماديا
 لكن م��اركس لم يتمكن من تحقي��ق انقالب��ه ذاك، إال بع��د أن راج��ع وأع��اد



 النظر في كل المقوالت الجدلي��ة الهيجلي��ة األساس��ية. إن ه��ذه المراجع��ة النقدي��ة،
قامت عل األسس التالية:

أوال: مقولة التناقض:
 إن هيجل له فهم خاص لمقولة التناقض. فهي تعني بالنسبة إليه أن الح��ل

للتناقض يأتى عن طريق تجاوزه مع الحفاظ عليه في نفس الوقت.
 ولمقاربة المعنى الملموس لهذه الفك��رة، بش��كل أك��بر، يتعين علين��ا ع��رض

نظرية هيجل حول الدولة.
 إن هيجل ينظر إلى صيرورة تشكل الدولة، على الش��كل الت��الى: في األص��ل

  داخل المجتمع المدني. ه��ذه التناقض��ات أدت إلىتناقضات طبقيةكانت هناك 
 تمزي��ق المجتم��ع الم��دني، بحث أن الح��رب، كم��ا يق��ول، ك��انت "ح��رب الك��ل ض��د

  بين األط��رافوس		يلة توسطالك��ل". من هن��ا ب��رزت م��ع التط��ور، الحاج��ة إلى 
 المتناقضة، لمنع التناقضات من التعمق واالحت��دام. وه��ذه الوس��يلة ق��د تجس��دت

.الدولة، اتخذ له شكل ثالثفي ظهور طرف 
  للتناقض��ات االجتماعي��ة،تجاوزافي رأي هيجل إذن، ان الدولة قد مثلت 

 في نفس الوقت.الحفاظ عليهامع 
 إن عظمة هيجل هنا، تكمن في كونه أول واحد استطاع ربط وجود الدول��ة،
 بالتناقضات االجتماعية التي تم��زق المجتم��ع الم��دني. لكن مثالي��ة جدل��ه، جعلت��ه
 يسقط في خطإ نظري كبير. في رأي��ه، إن الدول��ة هي الح��ل الت��اريخي للتناقض��ات

 م	ااالجتماعية. إن الكائن )وجود الدول�ة(، يقدم�ه إلين�ا هيج�ل إذن، على أن�ه ه�و 
 . لذلك فإن خطأ هيجل ال يكمن في كونه، اكتش��ف ج��وهر الدول��ةينبغي أن يكون

 هو جوهرها.واقعها القائمالحديثة كما هي في الواقع، بل في كونه اعتبر 
 إن النظرية الهيجلي��ة في الدول��ة )الك��ائن ه��و م��ا ينبغي أن يك��ون(، هي إذن

  الدولة. والجذر النظ��ري ل��ذلك الخط��أ المنطقي، ه��وتخليد، هدفها تبريريةنظرية 
 بالضبط مقولة "تجاوز التناقضات في إط��ار الحف��اظ عليه��ا". فه�ذه المقول��ة تع�ني،

  أحد الط��رفين المتناقض��ين، وتحري��رإلغاءبأن التجاوز ال يجب تحقيقه عن طريق 
  بينللتوفي		ق والمص		الحة( الدولة)ث		الث اآلخ��ر، ب��ل عن طري��ق ظه��ور ط��رف 

 الطرفين المتص��ارعين. به��ذا المع��نى، إن الدول��ة بالنس��بة لهيج��ل، هي األداة ال��تي
 التماثل بين الض	دين ووح	دتهما، ال األداة ال	تي يس	تخدمها ط	رفيتحقق فيها 

.في صراعه ضد الطرف اآلخر



 نس		تخلص أن مفه		وم التن		اقض عن		د؟  م��اذا نس��تخلص من ك��ل ذل��ك
 .التن		احري.. الت		وفيقي، ال التن		اقض الع		دائي.. هيجل، هو التناقض التصالحي

 وه��ذا الفهم الهيجلي لمقول��ة التن��اقض، ينس��جم كلي��ا م��ع منط��ق الفك��رة المطلق��ة
 المثالي. إذ أنه داخل هذه الفك��رة المطلق��ة، ك��ل الحرك��ة الجدلي��ة تس��ير وف��ق خ��ط

.تجاوز التناقضات في إطار الحفاظ عليهاواحد ال يتغير: 
 ان النق���د الماركس���ي لمفه���وم التن���اقض الهيجلي، س���يقود إلى نتيج���تين

حاسمتين :
 : هي أن م��اركس س��يدخل اص��الحا ج��ذريا على مفه��وم التن��اقضاألولى

 التصالحي الهيجلي. فبالنسبة لماركس، إن التن��اقض التص��الحي ه��و موج��ود فعال
 في الواق��ع، لكن ليس بالمض��مون ال��ذي يعطي��ه ل��ه هيج��ل. فمض��مون هيج��ل ه��و
 التالي: هناك طرفان متناقضان، وإذن متصارعان. وفي مرحلة من تطور الصراع،

  التصالحية بين النقيضين. وهذا معناهالوساطة من أجل تحقيق ثالثيبرز طرف 
 ب		دون، وح		دة أرقىبالتالي، أن الطرف الثالث يمثل تجاوزا للتناقض، في ش��كل 

 لذلك التناقض الذي تم تجاوزه.إلغاء األسس المادية
 . ذل��ك أن الط��رحالتعميمإن خط��أ هيج��ل هن��ا - يق��ول م��اركس - ه��و 

  من التن���اقض، ال���ذي ه���و التن���اقضالن			وع األولالهيجلي، ال ينطب���ق إال على 
 . ويعرّف ماركس التناقض التصالحي، على النحو التالي: ه��و التن��اقضالتصالحي

  م��ع الض��دتماثلهالذي يتميز بكون كل ض��د من الض��دين، ال يفع��ل أك��ثر من نفي 
  م��ؤقتانفص		الاآلخر. وله��ذا، فمن طبيعت��ه الجوهري��ة، ان تط��وره يق��ود فق��ط إلى 

 ونسبي بين الضدين، داخ��ل إط��ار وح��دتهما. وح��ل ه��ذا الن��وع من التن��اقض، يتم
.للتماثل بين الضدينعن طريق إقامة شكل جديد أرقى 

 مثال ذلك، التناقض بين البيع والشراء في إطار تبادل البض��ائع. فص��يرورة
 التماثلهذا التناقض، تمر من ثالث لحظات رئيسية: اللحظة األولى، هي لحظ��ة 

 الت��ام ثم تليه��ا لحظ��ة انفص��ال نس��بي ، في الزم��ان والمك��ان، بين عملي��تي ال��بيع
 ، في ش��كل عمل��ة نقدي��ة ال��تي تحق��قالط		رف الث		الثوالش��راء. وفي األخ��ير ي��برز 

التماثل بين الضدين في إطار وحدة أرقى.
 مثال آخر: الخاليا الجنسية عند الذكر واألنثى، التي تتوحد في شكل بويضة

  بين الس��ائل المن��وي عن��د ال��ذكر الب��الغ،االنفص		المخص��بة، بع��د تج��اوز لحظ��ة 
وبويضة األنثى البالغة.

 ومثال آخر: التناقض داخل ح��زب سياس��ي ث��وري. يم��ر تط��وره باللحظ��ات



  بين ط��رفين رئيس��يين )وه��و تم��ايزالتمايز التام، ثم لحظة االتفاقالثالث: لحظة 
 نسبي، ومؤقت، إذا كان الطرفان معا واعيين لمس��ؤوليتهما، ويحرص��ان مع��ا على

  ذل��كحلعدم الدفع باالنفصال الم��ؤقت في ال��رأي، إلى قطيع��ة تام��ة(، ثم لحظ��ة 
التناقض في إطار وحدة أرقى.

 باختصار إن حركة التناقض التص�الحي، عن�د م�اركس، يمكن اختزاله�ا في:
الوحدة )التماثل( - االنفصال )االختالف.. التمايز.. النقد( - الوحدة األرقى.

 إن هيجل إذن، بسبب عدم إدراكه لطبيعة التناقض التص��الحي، ق��د س��قط
 في خط��إ نظ��ري كب��ير عن��دما اعت��بر الدول��ة، تنتمي إلى التن��اقض ذي الطبيع��ة

التصالحية.
  منث			ان، فهي اكتش���اف م���اركس لن���وع الثانيةأم���ا النتيج���ة الحاس���مة 

 التن			اقضالتن���اقض، يختل���ف ج���ذريا عن الن���وع األول. وه���ذا التن���اقض ه���و 
 . إن تعري��ف م��اركس له��ذا الن��وع الجدي�د ه��و: التن��اقض التن��احري ه��والتناحري

 في وج		وده ذات		هالتن��اقض، ال��ذي يتم��يز بك��ون أح��د الض��دين ينفي الض��د اآلخ��ر 
  م�ع الض�د اآلخ��ر، كم�ا ه�و الش�أن بالنس�بة للن�وع األول(.تماثله)وليس فق��ط في 

 ولهذا فإن ذلك التناقض التناحري، يفترض كحل، عندما يبلغ التطور مرحلة من
 الضد اآلخر.وتحرير أحد الضدين إلغاءالنضج، 

 وكمثال على ذلك، الصرع الطبقي وانعكاساته على الدولة. فالدولة ال تمثل
 بالنسبة لماركس حال للتناقضات االجتماعية في إطار الحف�اظ عليه�ا، كم�ا يق�ول

 التعب		ير المكث		ف لتماث		ل الض		دين، ومكان		ا إض		افيا ومركزي		اهيجل. بل تمث��ل 
.لصراعهما

 وعلى أس��اس اكتش��اف م��اركس للتن��اقض التن��احري، توص��ل أيض��ا إلى
 اس��تخالص نتيج��ة حاس��مة على ص��عيد المنط��ق الج��دلي، وهي: بم��ا أن العالق��ة

  ك��ل الص��يرورة الجدلي��ة للتن��اقضتؤسسالتناقض��ية األص��لية )الج��وهر(، ال��تي 
 التناحري، تجد حلها النهائي في إلغاء أحد الط��رفين المتن��احرين وتحري��ر الط��رف
 اآلخر.. فلذلك فإن حل التناقض التناحري، يعني في نفس ال�وقت ظه�ور تن�اقض

 مؤسس		ة على عالق		ات، جدي		دة، وبالتالي انطالق صيرورة جدلي��ة جديدتناحري 
  )ج��وهر جدي��د(. وه��ذا يع��ني أن العالق��ة التناقض��ية األص��لية،تناقض		ية جدي		دة

  لص��يرورة جدلي��ة س��ابقة. والنتيج��ةنت		اجالمؤسِّسة للصيرورة الجدلية، هي نفسها 
 بل متغيرا.ثابتاهي أن الجوهر نفسه، ليس شيئا 



ثانيا: مقولة الضرورة التارخية:
 إن هذه المقولة تحت�ل مرك�زا أساس�يا في الج�دل الهيغلي. بالنس�بة لهيج�ل
 ان العالقة التناقضية األصلية.. الجوهر، يحمل معه منذ اللحظة األولى الجنيني��ة،
 الشكل المحدد الذي سيكون عليه الحل للتناقض. إنه يرس��م إذن مس��بقا، الح��ل
 الضروري الذي سيقود إليه التطور بالضرورة. وم��ا على الص��يرورة الجدلي��ة س��وى

تحقيق ذلك الحل المحدد سلفا.
 وحين يطب��ق ذل��ك الط��رح الهيجلي على الت��اريخ، فإن��ه يع��ني ب��أن الت��اريخ

 هدفه الص��ارمة. فالت��اريخ يع��رف مس��بقا الض		رورة التارخيةيتحرك وفق ق��وانين 
 منذ لحظة انطالقه األولى. وغايته هي بالض�بط الوص�ول إلى هدف�ه وتحقيق�ه. فه�و
 يشبه القطار الذي يتحرك فوق خط السكة الحديدية، الذي يع��رف س��لفا المحط��ة

التي سيتوجه اليها قبل انطالقه.
 ..معنى ألنه له غاية يس		عى لتحقيقهاإن التاريخ بالمعنى الهيجلي إذن، له 

 حركته.بالضرووةهذه الغاية المحددة سلفا، والتي ستقود إليها 
 إن ماركس ينتقد بش��دة ه��ذا الفهم الج��بري.. الاله��وتي، لمس��ألة التن��اقض
 وسبل حلها. فم��اركس يؤك��د على أن هن��اك فرق��ا نوعي��ا بين الض��رورة التاريخي��ة

 . بالنس��بة لم�اركس، ان الق��انون يح��ددق	انون التط		ور الت		اريخيالهيجلي��ة، وبين 
  الشكل المح��دد للح��ل ال��ذي س��ينتهيبدون أن يرسم له سلفافعال التطور، لكن 

 . ول��ذلك ف��إن م��اركس ال ي��رى حال واح��دا،مفتوحةإلي��ه. فه��ذه المس��ألة تبقى 
 . أم�ا الض��روري بالنس�بةممكنة، جبري�ا، للتن�اقض. ب��ل مجموع�ة حل�ول ضروريا

 لماركس، فهو فقط حاجة التناقض إلى حل. بمعنى أن ما هو ض��روري، ه��و ك��ون
 التناقض بعد تطوره وتعمقه، يخلق شروط حله وتجاوزه. لكن هذا الحل قد يتخ��ذ
 ه��ذا الش��كل أو ذاك.. فه��و ق��د يك��ون على ش��كل إلغ��اء التن��اقض الق��ديم وحل��ول
 تن��اقض جدي��د محل��ه، أو على ش��كل االجه��اض، أو على ش��كل انش��طار الوح��دة

وتطايرها إلى ضدين منفصلين.
 هناك إذن مجموعة حل��ول ممكن��ة، وليس حال واح��دا ض��روريا. لكن م��ا أن
 يتحقق الحل الممكن.. ما أن يغلب أح��د الحل��ول الممكن��ة على األخ��رى ويزيحه��ا
 من الطري��ق، ح��تى يب��دو الح��ل المنتص��ر وكأن��ه ح��ل ض��روري اقتض��ته الض��رورة

التاريخية. وهذا هو الوهم الذي سقط فيه هيجل.

ثالثا: مقولة نفي النفي:



 إن م�اركس ال ينك��ر الوج�ود في ح�د ذات��ه لتل��ك المقول�ة ، ب�ل ينتق�د الفهم
 الالهوتي الذي أعطاه هيجل له��ا. إن مقول��ة نفي النفي الهيجلي��ة، له��ا ص��لة وثيق��ة
 بمقولة الضرورة التاريخي��ة الهيجلي��ة. فكم��ا أن هيج��ل يعت��بر الح��ل ال��ذي يتخ��ذه
 التناقض، هو حل ضروري محدد مسبقا بمقتضى الضرورة التارخي��ة، فك��ذلك ه��و

يعتبر بأن الصيرورة الجدلية تتحرك وفق قانون نفي النفي الضروري.
 لكن م��اركس من جهت��ه، فكم��ا أن��ه يعت��بر أن التن��اقض ل��ه حل��وال متع��ددة
 ممكن��ة، ه��و يعت��بر أن مقول��ة نفي النفي يمكن أن تك��ون ب��دورها واح��دا من ت��ك
 الحلول الممكنة فقط. بمعنى أن الحرك��ة الجدلي��ة يمكن أن تس��ير وف��ق مقول��ة نفي

النفي، في بعض األحيان، وتعاكسها في أحيان أخرى.

رابعا: مقولة وحدة الفكر والواقع:
 تحتل هذه المقولة موقعا محوريا في المنظومة الفلسفية الهيجلي��ة. م��ا ه��و

؟ معناها الدقيق عند هيجل
 إن الواقع الملم�وس، الط��بيعي أو االجتم�اعي، ه�و ملم�وس ألن�ه عب�ارة عن
 وحدة من الخاص�يات والج�وانب المتع�ددة والمتنوع�ة. ف�الواقع إذن ش�ديد الغ��نى

بهذا التنوع في محدداته، وأوصافه، وخاصياته، وجوانبه، وعالقاته.
 فالكتاب، على سبيل المثال، هو وحدة متعددة من حيث تنوع الخاص��يات
 والجوانب: الكتاب هو شكله الهندسي )متوازي السطوح مثال( ، وهو حجمه، وهو
 وزنه، وهو لون غالفه، وهو لون أوراقه، وهو اللغة المكتوب بها، وهو مؤلفه، وه��و
 سنة صدوره، وهو دار نشره، وهو وسيلة للق�راءة. . إلى غ�ير ذل�ك من الخاص�يات

  فيالتنوعالتي ال تحصى. فالكتاب إذن، هو كل تلك الخاصيات والجوانب. . إنه 
 . إن الواق���ع الملم���وس، بالت���الي، ليس ش���يئا آخ���ر س���وى الواق���عالوح			دةإط���ار 

 بكل جوانبه وخاصياته.المشروط
 لكن خاصيات الواقع الملموس، ليست موجودة بالصدفة، بل تدخل ض��من

وحدة من الحلقات المتواصلة، تقوم على ارتباط جدلي عميق.
 ؟ في الوهل��ة ملم		وس الواق��ع، كش��يء إدراك وامتالككي��ف يمكن للفك��ر 

 األولى التي ينظرفيها الواقع الملموس، تظهر أمام��ه ك��ل خاص��يات وج��وانب ذل��ك
  يفتق��ر إلى النظ��ام وال��ترتيب، فيختل��ط األم��رعشوائي. بشكل دفعة واحدةالواقع 

  الواق�ع الملم�وس، يتح�ول إلىيتبخرعلى الفك��ر. هن�ا اذن، في اط�ار ه�ذا الخل�ط، 
.مجردواقع 



 هك��ذا ت��برز الحاج��ة الملح��ة بالنس��بة للفك��ر، إلى تنظيم وت��رتيب ج��وانب
  بين ك��ل تل�ك الج�وانب،الخي	ط الرابطوخاصيات الواقح الملموس، أي اكتشاف 

  يعكس الواق��عتصور ملموسإقامة تسلسل منطقي بينها في الفكر، يكون بمثابة 
الملموس.

؟ وما هي وسيلة الفكر إلى ذلك
 ، أي أن الفكرس��يلجأ إلى مح��و، وإلغ��اء، وتجري��د - عن طري��قالتجريدهي 

 ،خاص		ية واح		دة - الواقع الملموس من كل خاصياته وجوانب��ه، باس��تثناء الذهن
 ... هي العالق��ة التناقض��ية األص��لية. ثم على أس��اسالجوهريةتكون هي الخاص��ية 

  بن��اء الواق��ع الملم��وس، ذهني��ا،إع		ادةتلك الخاص��ية الجوهري��ة، يش��رع الفك��ر في 
 بطريق��ة متسلس��لة منطقي��ا ت��ؤدي إلى تجمي��ع ك��ل خاص��يات وج��وانب الواق��ع

الملموس بشكل حي.
مثال ذلك: الكتاب، كواقع ملموس.

 كي��ف يمكن امتالك تص��ور ملم��وس، على ص��عيد الفك��ر، للكت��اب كش��يء
؟ ملموس في أرض الواقع

 . إن��ه إذن ي��رميالمباشرةينطلق الفكر من تجريد الكتاب من كل خاصياته 
 جانب��ا، الش��كل، والحجم، والل��ون، وال��وزن، وك��ل الخاص��يات األخ��رى المش��ابهة،

 فقط، ألنه في الواقع ال يمكن عزل خاصية عن أخرى(.ذهنيا)يتم ذلك بالطبع 
 إن هذا التجريد يق��ود الفك��ر إلى البحث عن الخاص��ية الجوهري��ة للكت��اب ..

 العالق			ة بينعن العالق���ة التناقض���ية األص���لية. وه���ذه الخاص���ية الجوهري���ة، هي 
  لتل��ك العالق��ة التناقض��ية، هي عالق��ة الق��ارئاألولى. واللحظ��ة المق		روء والق		ارئ

  كلمة في الكتاب. وعلى أساس تلك اللحظة األولى، تنطلق صيرورة التش��كلبأول
 . إذ ش��يئا فش�يئا، وبالت�دريج، يتوص��ل الفك��رال	ذهنالجدلي للكتاب، على ص��عيد 

  ك��ل خاص��يات الكت��اب ال��تي س��بق ل��ه أن جرده��ا في البداي��ة. وه��ذاتجميعإلى 
 التجمي��ع يتم وف��ق تسلس��ل منطقي مرتب��ط الحلق��ات، يمكن عرض��ه على النح��و

التالي:
  كلم��ة في الكت��اب. إن ق��راءة الكلم��ةب		أولاللحظة األولى هي عالقة القارئ 

األولى، تتلوها قراءة الكلمة الثانية، والثالثة، فالرابعة... إلخ.
 . وال��تراكم الكمي لع��دة س��طور،س		طروتراكم عدة كلمات، يؤدي إلى تشكل 

 ش		كل. وت��راكم الص��فحات ي��ؤدي ب��دوره، إلى ظه��ور ص		فحةي��ؤدي إلى تش��كل 
  واض��ح ومتبل��ور الج��وانب )مت��وازي الس��طوح مثال( . والش��كل المت��وازيهندسي



 وخاصيات أخرى. وهذا هو الكتاب.حجم ووزنالسطوح، له 
 به���ذه الطريق���ة إذن، يتمكن الفك���ر من امتالك التص���ور الملم���وس للواق���ع

 النظرية المادي		ة فيالملموس. وهذه الطريقة، من حيث الخطوط العريضة، تمثل 
.المعرفة

 ،الواقعالجدير بالمالحظ�ة هن�ا، ه�و أن الفك��ر ال يمكن��ه أن يمتل��ك ذهني��ا، 
 ... إال كحص���يلة لحرك���ة التجمي���ع الجدلي���ة لك���لكنتيجةبش���كل ملم���وس، إال 

  )الخاص��ية الجوهري��ةالمج		ردخاص��يات الواق��ع.. ه��ذه الحرك��ة ال��تي تنطل��ق من 
 األساسية(، ثم تتبع مسارا من التطور يغتني باستمرار بالخاصيات، قبل أن تصل
 إلى لحظة التجمي�ع النهائي�ة. إن ه�ذه المالبس��ة الخاص�ة.. مالبس��ة امتالك الواق��ع

 االعتقاد بأن الواق		ع م		ا: هي التي جعلت هيجل يسقط في هذا الوهم، كنتيجة
 .. الفك��ر ال��ذي ينم��و في ذات��ه، ويتجم��ع في ذات��ه، ويغت��نيه		و إال نتيج		ة للفكر

 بالخاصيات الجديدة في ذات�ه، ويتح��رك من تلق�اء ذات�ه. في حين أن لج�وء الفك��ر
 وس		يلةإلى التجري��د، أي االنطالق ذهني��ا من المج��رد نحوالملم��وس، م��ا ه��و إال 

  انتاج��ه كملم�وسإع	ادةيس�تعملها الفك��ر من أج��ل امتالك الملم�وس.. من أج��ل 
، وال يعني بتاتا بأن ذلك يمثل صيرورة تشكل الملموس ذاته.بالنسبة للفكر

 .الواقعي للملموس انعكاس هو، عند ماركس، مجرد الفكريفالملموس 
  المعرفة.. ال ينتج الواقع، ب��ل فق��ط يعي��د إنتاجه��ا.. يعي��د إنت��اجإن الفكر ال ينتج

الواقع بالنسبة إليه كفكر.
 فحتى إذا كان الفكر، في حركته نحوامتالكه الملموس، ينطل��ق من المج��رد،

فإن ذلك المجرد نفسه يوجد في الواقع ال في الفكر.
 إن نظري��ة م��اركس في المعرف��ة، تختل��ف إذن ج��ذرياعن نظري��ة هيج��ل.

  بينوح		دة، ل��ذلك هن��اك نتيجة للفكرفبالنسبة لهيجل، بما أن الواقع هو مجرد 
.ليس اختالفا جوهريا بينهما.. واالختالف ينهما تطابقاالثنين.. هناك 

 أما ماركس فيعتبر االختالف بين الملموس الفك��ري، والملم��وس ال��واقعي،
 ، وليست هناك بينهما أية وحدة وأي تطابق، ب��المعنى ال��ذياختالف جوهريهو 

يعطيه هيجل للكلمتين.
  للملم��وسانعك		اسبالنسبة لماركس إذن، الملم��وس الفك��ري ه��و مج��رد 

 هو مفهوم حاسم في النظرية الماركسية للمعرفة.االنعكاسالواقعي. ومفهوم 
  بين الفك��ر والواق��ع، فإن��ه يس��تعملالتط		ابقوحين يتح��دث م��اركس عن 

  - مع حفاظ كل ط��رفصحيح الواقع بشكل عكسالكلمة بمعنى قدرة الفكرعلى 



 للفكر، كما عند هيجل.نتيجةبهويته الخاصة -، ال بمعنى: الواقع 
 

- ماركس ينتقد فويرباخ9
 لقد الحظنا أن نقد فويرباخ لهيجل، قد تركزحول الفكرة المطلقة الهيجلي�ة.
 والبديل الملموس الذي قدم�ه فويرب�اخ للفك��رة المطلق�ة المج�ردة، ه�و االنس�ان..

الفرد الحي، الذي يمكن معاينته بشكل ملموس في المجتمع، وفي الطبيعة.
 إن االنتق����ال من الفك����رة المطلق����ة الهيجلي����ة، إلى االنس����ان الملم����وس

 . وفض���ل فويرب���اخ يكمنالماديةالفويرب���اخي، ه���و إذن انتق���ال من المثالي���ة إلى 
 بالضبط، في كونه أعاد االعتب��ار إلى مادي��ة الق��رن الث��امن عش��ر، بع�د أن أزاحته�ا
 من المس��رح الفك��ري، الفلس��فة المثالي��ة األلماني��ة طيل��ة النص��ف األول من الق��رن

التاسع عشر.
؟ فعاللكن هل االنسان الفويرباخي الملموس، هو ملموس 

يجيب ماركس: ال.
 ..عالقات		ه االجتماعي		ة الملموسة؟ ألن إنسان فويرب��اخ متج��رد من  لماذا

 لق			د تم اختزال			ه إلى. خارجها تل���ك العالق���ات، ب���ل داخلفه���وال ينظ���ر إلي���ه 
 النوع البشري، وليس االنس		ان ال		واقعي المنخ		رط في عالق		ات إنت		اج-االنسان

.محددةوعالقات اجتماعية 
 موض		وع.. ه��و عالق		ة اجتماعية، وليس ش		يءانس��ان فويرب��اخ إذن، ه��و 

 ، أي ممارس��ةملموسا، ونش��اطا انس��انيا ذات		ا فاعلةللتأم��ل والح��دس، وليس 
اجتماعية.

 وهذا ها يعبرعنه ماركس في األطروح��ة األولى، ض��د فويرب��اخ، حين يق��ول:
 إن العيب الرئيس�ي لك�ل مادي�ة، لح�د اآلن، بم�ا فيه�ا مادي�ة فويرب�اخ، يكمن في »

   موض		وع أو  كون الموضوع الخارجي، الواقع، الحس��ي، ال ينظ��ر إليهم إال في ش��كل 
«.   ..  كذات  ..   كممارسة اجتماعية  ..   كنشاط انساني حسي  ، وليس   حدس

 إن ذلك العيب الذي أش�ار إلي�ه م�اركس، ق�د جع�ل مادي�ة فويرب�اخ تك�ون
  عن مثالي��ة هيج��ل في نقط��ة حاس��مة: ذل��ك أن فلس��فة هيج��ل ق��د أولتمتخلفة

 أهمية قصوى لعنصر النشاط.. التطور الذاتي من الداخل.. الصيرورة. بعبارة ، إن
  )ال��ذي ل��ه م��دلول مج��رد ومث��الي ،لبع		د الت		اريخس��ر قوته��ا يكمن في امتالكه��ا 

بالطبع(.
 وه��ذا م��ا يؤك��د علي��ه م��اركس أيض��ا، في األطروح��ة األولى، حينم��ا يق��ول:
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 وله��ذا الس��بب، عم��دت المثالي��ة، في تع��ارض م��ع المادي��ة، إلى تط��وير ج��انب »
«. النشاط بطريقة مجردة..

 وألن فويرباخ ينظر إلى االنسان، كفرد مع��زول ال كعالق��ة اجتماعي��ة.. كن��وع
 بشري ال كناشط انساني موضوعي، فل��ذلك، ف��إن النش��اط االنس��اني الوحي��د ال��ذي

  )وليس نش��اط البش��ر ض��من ش��روط عيش��همالفك		رييع��ترف ب��ه، ه��و النش��اط 
المادية(.

 من هن��ا فتحري��ر االنس��ان من اس��تيالبه )وهوالمش��روع ال��ذي حم��ل رايت��ه
 . بمع��نى: إن االنس��انالنق		د الفك		ري(، ال يمكن أن يتم اال عن طري��ق فويرب		اخ

 أصبح مستلبا ألنه فقد وعيه بج��وهره.. ألن ج�وهره أص��بح غريب��ا عن��ه. ل�ذلك من
 أجل رفع االستيالب عن االنسان، ومن أجل تحقيق تطابق االنس��ان م��ع ج��وهره،

 ث		ورة فلس		فية على االنس��ان. وه��ذا التغي��ير يقتض��ي إح��داث س		لوكيجب تغي��ير 
. فالفلسفة إذن هي في نفس الوقت، التفسير والحل للمشكل.صعيد الوعي

 بهذا الطرح يسقط فويرباخ في المثالية، التي بنى مشروعه على نق��دها. ب��ل
 إنه ويا لغرابة الصدف - يكرر نفس أخطاء خصمه اللدود هيجل. فالتجاوز الذي
 أراده فويرب��اخ، ليس تج��اوزا يمس الواق��ع الم��ادي نفس��ه، ب��ل ه��و تج��اوز فك��ري
 ونظري فقط.. تجاوز داخل الوعي وحده. وفويرباخ يعتق�د أن المش�كلة ق�د حلت،
 بمج���رد نق���د العق���ل المس���تلب. إن فويرب���اخ إذن ال يس���عى إلى تج���اوز النظ���ام

 غ		ير المش		روطاالجتماعي، بل تجاوز الالنظام داخل الوعي. وهذا الفهم للتجاوز، 
 بتجاوز الشروط المادية نفسها، يذكرنا بالطرح الهيجلي لمفهوم التج��اوز. فهيج��ل

  على الش��يء ال��ذي ي��رادالحف		اظب��دوره، ك��ان يعت��بر، ب��أن التج��اوز يتم في إط��ار 
تجاوزه.

 إن في هذا السياق يقول ماركس، في األطروح�ة السادس�ة ض�د فويرب�اخ: »
 الجوهر االنساني، ليس شيئا مجردا مالزما لطبيعة الف��رد المش��خص. ب��ل ه��و في

   . وحين ال يعمل فويرب��اخ على توجي��ه النق��د  مجموع العالقات االجتماعية  واقعه، 
   ، فإنه يج��د نفس��ه مض��طرا، بالنتيج��ة، إلى تجري��د مس��ار  الجوهر الواقعي  إلى ذلك 

 الت��اريخ، ومعالج��ة الحس ال��ديني كواق��ع في ذات��ه، ق��ائم على اف��تراض وج��ود ف��رد
«.   ومعزول  بشري مجرد 

 والخالص��ة أن فويرب��اخ، في مش��روعه لنق��د هيج��ل، ورفع��ه لراي��ة االنس��ان
 الملم�وس، لم يفع��ل أك��ثر من اس��تبدال مقول��ة الفك��رة المطلق��ة المج��ردة، بمقول��ة
 االنس��ان ال��تي ال تق��ل عنه��ا تجري��دا.. واس��تبدال فلس��فة ب��أخرى. بعب��ارة، أن نق��د
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، يتم داخل حدود االيديولوجيا وفي اطارها.ايديولوجيافويرباخ لهيجل، ظل نقدا 
 

- ث������������������ورة م������������������اركس في نظري������������������ة المعرف������������������ة:10
االنتقال من االيديولوجية إلى علم التاريخ
 . الت���اريخ الملم���وس.. الت���اريخالت			اريخلننطل���ق من االش���كالية التالي���ة: 

.كليتهالملموس في 
 ؟ ه��و ع��دد ال يحص��ى.. ال نه��ائي، من الوق��ائع واألح��داث، م��ا ه��و الت��اريخ

والعالقات، والخاصيات، والجوانب.. إلخ.
 هو: حضارات الصين، والهند، وبابل، وف��ارس، ومص��ر، وأمريك��ا الجنوبي��ة،
 وافريقيا.. هو: الحضارة التكنولوجية الحديث��ة.. ه��و: ح��روب االس��كندر المق��دوني،
 ويوليوس قيصر، وخالد بن الوليد، ونابليون، والح��رب العالمي��ة األولى، والثاني��ة..
 هو: انتفاضة العبيد بقيادة سبرتاكوس، وثورة الزنج في العراق، والثورة الفرنس��ية،
 والبلش���فية، واس���تقالل أمريك���ا.. ه���و: الرأس���مالية، واالمبريالي���ة، واالس���تعمار،
 واغتصاب فلس�طين.. ه�و اليهودي�ة، والبوذي�ة، والمس�يحية، واالس�الم.. ه�و: الفن
 االغ��ريقي، والش��عر الع��ربي، والمس��رح االنجل��يزي، واألدب الفرنس��ي، والفلس��فة
 الكالس��يكية األلماني��ة، واألوب��را الطلياني��ة، والبالي��ه الس��وفياتي، وموس��يقى الج��از
 األمريكي���ة.. ه���و: البش���ر، والتج���ارة، والزراع���ة، والص���ناعة، والم���ال، والفك���ر،

والجنس... إلخ.
.الالمتناهيةالتاريخ الملموس إذن، هو كل هذه الخاصيات والجوانب 

 ؟..  منطقيا وواقعيا، بين كل تلك الجوانب الالمتناهي��ةكيف يمكن الربط
 ؟.. ما هي قاعدته األصلية التي تأسست عليه��ا ك��ل جوانب��ه، ما هوجوهر التاريخ

 ؟.. م��ا هي العالق��ة التناقض��ية المتعددة بش��كل النه��ائي، والغني��ة بش��كل النه��ائي
؟ محركه؟.. ما هو  األولى التي تؤسس التاريخ

 الفك		رةعن ه��ذه األس��ئلة، أج��اب هيج��ل: وق��ال: ان مح��رك الت��اريخ ه��و 
.المطلقة

 وعنها، رد فويرباخ قائال: ال، ليس محرك التاريخ ه�و الفك��رة المطلق�ة، ب�ل
.االنسان الملموسهو 

 إن محرك التاريخ، ليس هو الفكرة المطلقة، وال ه		ووقال فرويد بدوره: 
(.La sublimation )االنسان الملموس، بل هو تسامي الطاقة الجنسية

 المع			نىوق���ال س���ارتر: إن مح���رك الت���اريخ، ال ه���ذا، وال ذاك، ب���ل ه���و 



.الوجودي
 وقال ميشيل فوكو: إن كل ذل��ك مج��رد أوه��ام.. فمح��رك الت��اريخ الحقيقي،

.النسق البنيويهو 
 هكذا إذن ظ�ل ك�ل فيلس�وف ي�دلو ب�دلوه، والئح�ة الفالس�فة ال�ذين رش�حوا

أنفسهم لالجابة عن ذلك السؤال المحير، الئحة كبيرة.
 ولع��ل أبل��غ تعب��يرعن تخب��ط الفالس��فة ه��ذا، هوالكلم��ات المقتض��بة، لكن
 العميقة ج�دا، ال�تي ج�اءت في األطروح�ة الحادي�ة عش��رة لم�اركس ض�د فويرب�اخ.

    الع���الم بط���رق  تفس			ير  إن الفالس���فة لم يفعل���وا س���وى،  تق���ول تل���ك الكلم���ات: »
«.   ...  مختلفة

 ؟ ألن ك��ل فيلس��وف، ال والس��ؤال اآلن: لم��اذا ذل��ك التع��دد في التفس��يرات
 يرى في الواقع الش�ديد التن�وع في خاص�ياته وجوانب��ه، س�وى جانب�ا واح�د مج��رد.
 وحتى مع ذكر كل تلك الجوانب، سواء التي ركز عليها الفالس��فة أو غيره��ا، ف��إن

ذلك ال يستنفذ الواقع التاريخي في شمولتيه.
 « الذي امسز إليه هيجل لتأسيس منظومت��ه الفلس��فية، موج��ود الفكر إن »

.ال تحصى ضمن جوانب أخرى فقطفعال في التاريخ، لكن كجانب 
 « هيج��ل، ه�و أيض�ا لفك�ر « الذي طرحه فويرب��اخ، كب�ديل » االنسان وإن »

.ال أكثرموجود على أرض الواقع، ولكن بصفته جانبا من الجوانب، 
 المع�����نى « عن�����د فروي�����د، و» الجنس ونفس الش�����يء يمكن قول�����ه عن »

 « عند فوكو )وليفي ستراوس، والكان، النسق البنيوي «، عنا سارتر، و» الوجودي
وفي النظريات األخرى المتشابهة في العلوم االنسانية الحديثة(.

 معن هذا أن الفيلسوف، حينما يستبدل نظاما معرفيا بنظام آخر، فإن هذا
  من األرضية المعرفية التي يقف عليه��ا الفالس��فة اآلخ��رون، ب��لخرجال يعني بأنه 

 ، ح��تىنفس الطبيعة في فلسفة أخ��رى من ليسقطيعني فقط أنه خرج من فلسفة 
ولو كانت تختلف عنها في الشكل.

 ما هي الطبيعة الجوهري��ة لألرض��ية الفلس��فية العام��ة، المش��تركة بين جمي��ع
؟ الفالسفة، رغم اختالفاتهم
 . بمع��نى أن الفيلس��وف ب��دل أنقلب العالق		ات الواقعيةهذه الطبيعة هي: 

  ك��لأساس، التي هي العالقات الواقعية األصلية في تفسيره للتاريخ، من ينطلق
 .. التعب��يرات.. التجلي��ات.. الج��وانب..الظ		واهرش�يء، فإن�ه ب�العكس ينطل�ق من 

 الفروع، لتفسير الت�اريخ. إن�ه يري��د أن يفس�ر الج�وهر األص�لي، ب�التعبير المظه�ري
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 ل��ذلك الج��وهر، ب��دل العكس. فمح��رك الت��اريخ بالنس��بة إلي��ه، ه��و إذن التعب��ير
 الخارجي للعالقات الواقعي�ة.. ه�ذا التعب��ير ال�ذي يتخ�ذ ل�ه ش�كل ه�ذه المنظوم�ة
 الفلس��فية أو تل��ك، أو ش��كل ه��ذا النظ��ام الحق��وقي أو ذاك، أو ش��كل ه��ذا النس��ق
 البنيوي في الفلسفة )عند فوكو(، أو في التحليل النفسي )الالوعي عند الكان(، أو

في االثنلوجيا )عند ليفي ستراوس(، وغيرها.
 فالقول بأن جوهر التاريخ، هو هذا الجانب أو ذاك، كالقول مثال بأن ج��وهر
 الكتاب، هو وزنه، أو شكله، أو لونه، أو لغته... إلخ. فهذه األشياء جميعها ليس��ت

 العالق		ة التناقض		ية بين للتعب��ير عن ج��وهر أساس��ي، ه��و: ج		وانب ثانويةس��وى 
.القارئ والمقروء

 وحين يقلب الفيلسوف العالقات الواقعية )العالقات بين الجوهر وتعبيراته
 . وال��وعي المقل��وب، ه��و وعيف		إن وعي		ه نفس		ه يص		بح وعي		ا مقلوباالخارجي��ة(، 

وهمي.. وعي زائف.
 إن ال���وعي المقل���وب بالعالق���ات الواقعي���ة، ه���و م���ا يس���ميه م���اركس:

 . فاالي���ديولوجيا اذن، ليس���ت ش���يئا آخ���ر، س���وى وعي العالق���اتاالي			ديولوجيا
 الواقعية.. وعي العالقة بين الجوهر وتجلياته، لكن بطريقة مقلوبة )تق��ديم التعب��ير

الخارجي عن الجوهر األساسي(.
 ، ب��أن الفالس��فة لم يفعل��وا س��وى11وحين يؤكد ماركس في أطروحت��ه رقم 

 تفسير التاريخ بطرق مختلف��ة، فإن��ه يقص��د ب��ذلك أن تفس��يراتهم ظلت تفس��يرات
، أي مقلوبة )وهمية، زائفة(.إيديولوجية

 ولذلك ف�المطلوب ه�و: التح�رر من ال�وعي االي�ديولوجي المقل�وب. وم�ا ه�و
 .. بمعنى، إقامة عالقة واقعية بين العالقاتقلب المقلوب؟ هو  الطريق إلى ذلك

 الواقعية، )الجوهر من جه�ة، وتعبيرات��ه الخارجي��ة من جه�ة اخ��رى(.. وه�ذا يع��ني،
 ، وتعبيرات�ه الخارجي�ة على ص�عيد ال�وعي، معطى ث�ان.أولاعتب�ار الج�وهر معط�ر 

 ليس وعي الن��اس ه��و )وه��ذا بالض��بط ه��و المقص��ود بعب��ارة م��اركس الش��هيرة: »
   يح		دد  ال��ذي يح��دد وج��ودهم االجتم��اعي، ب��ل وج��ودهم االجتم��اعي ه��و ال��ذي 

«. وعيهم
 ث		ورةبهذا القلب للعالق��ات الواقعي��ة المقلوب��ة، يك�ون م�اركس ق��د أح�دث 

 . وعن طري��ق ه��ذه الث��ورة المعرفي��ة الجذري��ة،عظيمة في نظرية المعرفة البش		رية
 المادي	ة.. علم التاريخاستطاع ماركس االنتقال من دائرة االيديولوجيا إلى دائرة 

 . إن علم التاريخ الماركس�ي، جع�ل الت�اريخ البش�ري يق�ف على رجلي�ه،التاريخية
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