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الفكرة الهيجلية لمفهوم الدين
أم كلثوم الفارسي
تتَّ�صل الفل�سفة ات�صا ً
ال�سواء؛ حيث كانت الفل�سفة على الدوام
ال وثيق ًا بالدين ،تلك هي الق�ضية الأبرز التي انبثقت عنها �شتى الق�ضايا الرئي�سية والفرعية على َّ
مرافقة للدين؛ �سواء كانت داعمة له �أو ناقدة� ،إال �أنَّها يف النهاية ُت َ�سانِد الدين بقوة ،ويتجلَّى ذلك يف �أروع �صورة يف تطوير الفال�سفة للديانات القدمية ،وحماولة
تخلي�صها من طابعها الأ�سطوري لالرتقاء بها �إىل م�صاف العقل والروح ،ليكُون العقل دلي ً
ال على الإميان ،ويكُون الإميان م�ؤيد ًا بالعقل ،وتلك جدلية منطقية �أ َّكدها
ال�شارع احلكيم يف رفعه للتكليف عن املجنون؛ لأنَّ العقل مناط التكليف ،وهذا ٌ
دليل دامغ على مكانة الفل�سفة يف الدين وعظمة الدين يف الفل�سفة.

ففل�سفة الدين هي تلك النظرية الت�أملية التي قدَّمها
الفال�سفة حول الدين وق�ضاياه املختلفة لتعمق الربط
بني الفل�سفة والدين؛ فعالقة الفل�سفة بالدين ،وعالقة
الدين بالفل�سفة ،هي من الق�ضايا ال�شائكة التي �شغلت
ال�ف�ك��ر ال�ب���ش��ري ق��رون �اً ط��وي�ل��ة ،خ��ا��ص��ة ف�ي�م��ا ُع ��رف يف
الفل�سفة الإ�سالمية با�سم «العداء بني الدين والفل�سفة»،
ال��ذي متثل يف كتاب الغزايل «تهافت الفال�سفة» ،وفيه
نقد لآراء الفال�سفة يف الدين والطبيعيات ،حيث انربى
مما زاد
ابن ر�شد للر ّد عليه يف كتابه «تهافت التهافت»ّ ،
املعركة ا�شتعا ًال ،وزاد الأزمة تر�سخاً.
ُت �ع �ت�بر ف�ل���س�ف��ة ال ��دي ��ن ال ��درا�� �س ��ة ال �ع �ق �ل �ي��ة ل�ل�م�ع��اين
واملحاكمات التي تطرحها الأ�س�س الدينية وتف�سرياتها
ل �ل �ظ��واه��ر ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وم� ��ا وراء-ال �ط �ب �ي �ع �ي ��ة؛ م�ث��ل:
اخل �ل��ق وامل ��وت ووج ��ود اخل ��ال ��ق .ال �سيما و�أن فل�سفة
ال��دي��ن ه��ي ف��رع م��ن ف ��روع الفل�سفة تتعلق بالأ�سئلة
امل�خ�ت���ص��ة ب��ال��دي��ن ،ك�م��اه�ي��ة وط�ب�ي�ع��ة ال� ��رب وق���ض�ي��ة
وتفح�ص التجربة الدينية ،وحتليل املفردات
وج��وده،
ّ
وال�ن���ص��و���ص ال��دي�ن�ي��ة ،وال�ع�لاق��ة ب�ين ال��دي��ن وال�ع�ل��م.
وه��و منهج ق��دميُ ،وجِ ��د يف �أق��دم املخطوطات املتعلقة
بالفل�سفة التي عرفتها الب�شرية ،وه��و يرتبط بفروع
�أخ � ��رى م ��ن ال�ف�ل���س�ف��ة وال �ف �ك��ر ال �ع ��ام ك��امل�ي�ت��اف�ي��زي�ق�ي��ا
واملنطق والتاريخ .وعادة ما يتم مناق�شة فل�سفة الدين
خ ��ارج الأط ��ر الأك��ادمي �ي��ة م��ن خ�ل�ال ال�ك�ت��ب امل���ش�ه��ورة
وامل �ن ��اظ ��رات ،خ���ص��و��ص�اً ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق بق�ضيتي وج��ود
ال ��رب وم�ع���ض�ل��ة ال �� �ش��ر .وف�ل���س�ف��ة ال��دي��ن ت�خ�ت�ل��ف عن
الفل�سفة الدينية من ناحية �إنها تطمح ملناق�شة �أ�سئلة
تتعلق بطبيعة الدين ككل عو�ضاً عن حتليل امل�شكالت
امل �ط��روح��ة م ��ن ن �ظ��ام �إمي � ��اين �أو م�ع�ت�ق��د م �ع�ي ّ�ن .هي
ُم�ص َّممة بطريقة جتعلها قابلة للنقا�ش من قبل كل
من يع ّرفون �أنف�سهم ب�أنهم م�ؤمنون �أو غري م�ؤمنني.
ُت� ِّث��ل الكتابة يف فل�سفة ال��دي��ن �أزم ��ة يف ح � ّد ذات�ه��ا؛ �إذ
ميكن لآالف ال ُكتاّب والفال�سفة �أن يكتبوا فيها ،ويخرج

مما ُكتب متفرداً ومتميزاً متاماً عن الآخر،
ك ّل مو�ضوع ّ
ق��د ي�ك��ون ذل ��ك ب��اخ�ت�لاف ال�ف�لا��س�ف��ة ال��ذي��ن تناولتهم
ال��درا��س��ة ،وق��د يكون باختالف ن��وع ال�ت�ن��اول ذات��ه لدى
املفكر �أو الباحث ،لكن تظل ال�سمة امل�شرتكة بني اجلميع
وحدة مو�ضوعات و�إ�شكاليات فل�سفة الدين ،و�إن اختلف
الفال�سفة ال��ذي��ن ت�ن��اول��وه��ا ،وت��ال�ي�اً ُت�صبغ ك � ّل درا��س��ة
ب��الأ� �ص��ال��ة وال�ت�م�ي��ز ع�ل��ى ح ��دة وف �ق �اً ل �ق ��درات مبدعها
الفكرية واملنهجية والأدبية ،وهو ما ُي�ضفي �صعوبة من
نوع خا�ص على الكتابة يف فل�سفة الدين ب�صفة خا�صة.
ون�ستعر�ض يف هذا املقام الفكرة الهيجلية ملفهوم الدين،
على اعتبار �أ َّن ع�صر هيجل هو الع�صر الديني العميق؛
�إذ ك��ان على ك��ل فيل�سوف �أن ُيعالج ال��دي��ن يف ف�ك��ره� ،أو
يخ�ص�ص له م�ساحة يف ق�ضاياه ،معتمدين يف ذلك على
م��ا ت�ن��اول��ه ال��دك�ت��ور م�صطفى الن�شار يف م�ق��الٍ مطول
مبجلة «ال�ت�ف��اه��م» -حت��ت ع�ن��وان «ال��دي��ن والألوهيةيف فل�سفة هيجل» ،والتي �أو�ضح فيها �أن الدين حالة
��ض��روري��ة ل�ل��روح يف م�لازم��ة ال�ع�ق��ل �ضمن تطورهما
اجلديل ،ويعني هذا �أن وجوده لي�س بال�صدفة ،و�إمنا
ه��و ع�م��ل � �ض��روري م��ن �أع �م��ال ال�ع�ق��ل ،وه ��ذه ال�ف�ك��رة
ال�شاملة ه��ي فكرة هيجلية؛ �أي �أنَّ العقل ق ��اد ٌر على
�أن يقود الإن�سان �إليه دون م�ساعدة من الوحي ،و�أن
�أ�شياء كثرية يف الديانات ال ُت�ؤخذ مبعانيها احلرفية
فقط لكن ت�ؤخذ ،وهذا ر�أي هيجل ،مبعناها الداخلي
وم�ضمونها ال �ف �ك��ري� ،أي �أنَّ ه�ن��اك م���س��اح��ة فا�صلة
بني الإن�سان وبني اخلالق ،وما �أ�سماه هيجل بالعقل
ال �ك �ل��ي ال � ��ذي ه ��و اهلل ،وب �ي�ن ال �ع �ق��ل اجل ��زئ ��ي ال ��ذي
ه��و الإن �� �س��ان ،وي�ع�م��ل ال��دي��ن مب��ا يحتويه م��ن �إدراك
ونقل جت��ارب الأول�ي�ين على ردم تلك ال�ه��وة ،والعبور
�إىل اخل��ال��ق؛ حيث تعترب فل�سفة ال��دي��ن عند هيجل
ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري ل�ك��ل � �ش��يء؛ ح�ت��ى �إن ه�ي�ج��ل ي�ق��ول:
«نحن نعرف وج��ود اهلل ،وه��ذه املعرفة م��وج��ودة فينا
وجودا مبا�شرة ،ل��درج��ة �أن �ه��ا ت �غ��دو ��س�ل�ط��ان��ا ،وه��و

ال�سلطان الداخلي للوعي» .وي�ضيف هيجل� :أن «اهلل
يف حقيقته لي�س حم�ض مثال ُيولده اخليال ،بل �إنه
يتدخل يف ك��ل ال��واق��ع اخل��ارج��ي ،وال��دي��ن عند هيجل
ي�ف� َع��ل فهمنا للحياة ال ��ذي ال ن�صل �إل �ي��ه ع��ن طريق
الفهم وال�ف�ك��ر» كما ي�ق��ول .فعن ط��ري��ق ال��دي��ن ،نرى
احلياة املتناهية ترتفع �إىل احلياة الالمتناهية ،وما
ذلك �إال لأنَّ احلياة املتناهية هي نف�سها حياة؛ وبالتايل
فهي تت�ض َّمن يف باطنها �إمكانية االرت�ف��اع �إىل احلياة
الالمتناهية .وميثل الدين جزءا من ُ�سلم �آليات �إدراك
ماهية الروح عند هيجل ،وماهية الروح لي�ست ال�شعور
�أو الوجدان وال االنف�صال �أو الوعي احل�سي وال حتى
ال�ف�ه��م ب�لا ع�ق�ل�ن��ة ،لكنها ب�ع�ب��ارة �أخ ��رى ه��ي ال�ف�ك��رة
ال�شاملة؛ وب��ال�ت��ايل ف ��إنَّ �أي �إدراك حقيقي للمطلق
البد �أن ُيتع َّرف عليه بو�صفه مو�ضوعا من مو�ضوعات
احل����س؛ فهو فكر خال�ص �أو عقل كلي جت��اه اخلالق.
لقد ح��ول��ت فل�سفة هيجل ال��دي��ن �إىل فكر وه��ذا �إىل
وج ��ود� ،أي �أ َّن ��ه اع�ت�بر ال��دي��ن ه��و الفل�سفة ،والعقيدة
ه��ي ال��وج��ود .لأن��ه مل يكتف بت�أ�سي�س الإمي ��ان وخلود
النف�س على �أ�س�س عقلية كما عند ديكارت ،ومل يكتف
باحلديث عن الدين يف ح��دود العقل كما فعل كانط.
ومل يجعل العقل هادما للعقائد كما يف ع�صر التنوير.
بل وحد بني العقل والوحي.
فقد ك��ان الفيل�سوف فران�س�س بيكون على ح��ق؛ حني
قال�« :إ َّن قليال من الفل�سفة يقرب الإن�سان من الإحلاد،
التعمق يف الفل�سفة ف�يرده �إىل ال��دي��ن» .فالإن�سان
�أم��ا
ُّ
ال ي�ستطيع بحال �أن يعي�ش بال دي��ن ،فكما �أ َّن الإن�سان
ً
معزول عن
مدين بطبعه ال ي�ستطيع �أن يعي�ش منفردًا
امل�ج�ت�م��ع؛ ف�ه��و �أي��ً��ض��ا م�ت��دي��ن بفطرته ال ي�ستطيع �أن
يعي�ش ً
عي�شا �سو ًّيا ب�لا دي��ن؛ فالتدين ف�ط��رة طبيعية
للإن�سان ،ولي�س �أدل على ذل��ك من جل��وء الإن�سان �إىل
اهلل -عز وجل -حال ال�شدة واال�ضطرار.
nkha008@gmail.com

