
الالَّهوت اإلقصائّي
نقد جتربة هيغل الدينّي�ة حيال اإلسالم

[1[
محمود كيشانه]*[

تتناول هذه املقالة بالنقد والتحليل رؤية هيغل لإلسالم انطالًقا مام نسّميه بتجربته الالهوتّية يف 

مقاربة اآلخر الدينّي، وميكن القول إنّنا ال نعدم وجود بعد الهويّت واضح يف تصّور هيغل لإلسالم 

وقراءته التي انتهى إليها، إنّه من الواضح فيام تركه لنا هيغل من بعض الصفحات يف بعض كتبه 

عن اإلسالم أنّه مل يقرأ اإلسالم إاّل وفق تعّصبه للديانة املسيحّية، إىل الحّد الذي ميكن معه القول 

إّن مثّة بعًدا الهوتيًّا رصًفا يف موقف هيغل من اإلسالم.

»املحّرر«

وعىل الرغم من أّن هيغل كان إيجابيًّا حيال اإلسلم يف بعض مطارحاته الفلسفيّة، حيث اعتربه 

قّوة مضيئة يف التاريخ، إاّل أنّه يف مطارحاته اللهوتيّة كان إقصائيًّا إىل درجة التعّصب والكراهية؛ 

الفيلسوف املتحّرر الذي ينظر للقضايا نظرة عقليّة، وبني هيجل  إنّنا نرى فرقًا كبريًا بني هيغل  إذ 

الدين  مبقياس  وقبواًل،  رفًضا  األمور،  فيقيس  رصفة،  تعصبيّة  نظرة  لإلسلم  ينظر  الذي  اللهويتّ 

املسيحّي الذي يؤمن به، ونحن نرى من جانبنا أن هيغل اللهويتّ كان األكرث حضوًرا من هيغل 

الفيلسوف عندما يتعلّق األمر باإلسلم]2]. 

بداية لقاء هيغل باإلسالم:
من  كتبه  وما  الثانويّة،  دراسته  مرحلة  إىل  يرجع  إمّنا  باإلسلم  هيغل  اهتمم  أّن  كثريون  يرى 

األوىل،  انطلقاته  منذ  ذهنه  يف  بقّوة  حارًضا  اإلسلم  كان  فقد  الفكريّة،  حياته  بداية  يف  شذرات 

*ـ   باحث يف الفلسفة وأستاذ محارض بجامعة القاهرة فرع الخرطوم.
]2]- هيغل، العقل يف التاريخ، املجلّد األّول من محارضات يف فلسفة التاريخ، ترجمة د. إمام عبد الفتاح، الطبعة الثالثة - بريوت، دار 

التنوير- 2007- ص 194.



265االستغراب الالهوت اإلقصائي

2 0 2 ء 1 شــتا
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 22

ويرى هذا الفريق أّن هيغل استقى معلوماته عن اإلسلم من كتاب جيبون: تاريخ انحطاط وسقوط 

اإلمرباطوريّة الرومانيّة، خاّصة فيم يتعلّق بالفتوحات اإلسلميّة، وتطّور العلوم عن العرب، ونقل 

الفلسفيّة والطبيّة إىل أوروبّا يف العصور الوسيطة عن طريق مراكز ثقافيّة  يتعلّق باملعارف  كّل ما 

إسلميّة يف األندلس مثل: طليطلة، فضًل عن أماكن أخرى]1].

ويؤكّد أحد الباحثني عىل هذه البداية ويرى أّن هيغل تعرّف عىل اإلسلم أّول ما تعرّف عليه خلل 

فرتة السنوات الخمس بني 1788 و1793م، وذلك عندما كان طالبًا يف املدرسة اللهوتيّة اللوثريّة 

ا بروتستانتيًّا، »ففي  املسّمة بـ»ستيفت توبنغن«، والتي تخّرج منها بنجاح، مرّشحة إيّاه ليصبح قسًّ

التاريخ،  مادة  مواضيع  أساسيًّا من  املسيحيّة واإلسلم موضوًعا  بني  العلقة  كانت  املدرسة  هذه 

وبالطبع فإّن هذه العلقة تُطرح من وجهة نظر مسيحيّة شديدة العداء لإلسلم آنذاك، وملّا كّنا نعرف 

أّن هيغل ظّل طوال حياته الفكريّة شديد االنسجام الداخيّل مع العقيدة املسيحيّة، كم يؤكّد ذلك 

الكاتب الفرنّس ميشيل هوالن يف كتابه )هيغل والرشق(]2]  »وهذا يقّوي ما نذهب إليه من أّن البعد 

اللهويتّ الربوتستايّن عند هيغل كان موّجًها له يف موقفه من اإلسلم، ومبا أّن الربوتساتنيّة التي 

كان هيغل يدين بها كانت تضمر العداء لإلسلم، فإّن هيغل قد ترّشب االتجاه ذاته، فضمر العداء 

لإلسلم من أّول وهلة. ولكننا ال نقف عند حدود هذه املدرسة كعامل من العوامل التي حّددت 

لعوامل  إفرازًا  يعد  هنا  أكرب من ذلك؛ ألّن موقف هيغل  الوضع  أّن  نرى  بل  تجاه اإلسلم،  موقفه 

تاريخيّة، وعداء متأّصل منذ قرون، فالرصاع كان عىل أشّده بني الرشق والغرب، رمبا منذ أّول لقاء 

الغرب، حتى صار أغلبهم ـ إن مل يكن جلّهم ـ يظاهرون  انتقل إىل مفّكري  بينهم. هذا الرصاع 

اإلسلم العداء يف كتاباتهم ونقاشاتهم وحواراتهم.

إنّنا ال نستطيع أن نغفل تلك املرحلة من حياة هيغل العلميّة؛ إذ ال يحسن بنا تغافلها، باعتبار 

منه  الصغر ال ميكن االنفلت  العقول منذ  يُصّب يف  أنّها كانت يف مرحلة مبكرة من حياته، وما 

بسهولة، وهذا ما نراه يف موقفه من اإلسلم، خاّصة أّن مثّة العديد من الشواهد من نصوص هيغل 

ذاته عىل هذا األمر. وال نقف عن حدود املذهب الربوتستانتّي يف ذلك، بل إنّنا نرى أّن اللهوت 

اللوثرّي كان أحد العوامل التي حّددت موقفه من اإلسلم؛ إذ من املعروف أّن املذهب اللوثرّي 

]1]- انظر أسمء العويس، هيغل واإلسلم، عىل الرابط التايل:

http://www.alkhaleej.ae

]2]- حسني الهنداوّي، دراسات هيغل واإلسلم لوثـريّة فـي ثوب فلَسفّي

http://www.nizwa.com :1 يوليو,2013 عىل الرابط التايل



االستغراب العالم اإلسالمي والغرب266

2 0 2 ء 1 شــتا
 A L - I S T I G H R A B22 االستغراب

نسبة إىل لوثر، كان ينظر لإلسلم عىل أنّه نوع من التمرّد عىل الكنيسة، ومن ثّم فهو خارج عنها، 

ويجب معاداته.  

فقد ترىب هيجل عىل النظرة اللوثريّة والربوتستانيّة املتعّصبة، والتي كانت تنظر لإلسلم نظرة 

تقليل واحتقار، بل إنّها مل تنظر إليه عىل أنّه دين سموّي يضاهي املسيحيّة، بل لقد كان ينظر إليه 

نظرته إىل دين وضعّي من صنع برشّي، فاإلسلم يف نظر هؤالء – حسب رأي أحد الباحثني – متّهم 

بثلثة اتهامات]1]:

أواًل: اعتبار النبّوة املحّمديّة والديانة اإلسلميّة زائفتني، ومن صنع الشياطني، وموّجهتني ضد 

املسيح واملسيحيّة.

ثانًيا: اعتبار القرآن كمجموعة من النصوص املقتبسة بشكل مشّوه من الكتاب املقّدس بعهديه 

القديم والجديد.

ثالًثا: اعتبار العرب شعبًا بدائيًّا يحّب العنف وبسيط العقليّة، وبالتايل فهو عاجز عن أّي تفكري 

منطقّي أو إنتاج روحايّن أو فلسفّي جديدين.

ومن ثّم فإّن الحديث عن عدم تأثّر هيغل بتلك البيئة التي تصف اإلسلم بذلك يعّد حديثًا عىل 

غري أساس.

مصادره عن اإلسالم: 
مصادره  غري  من  اإلسلمّي  والفكر  الفلسفة  معرفة   – خطأً   - حاول  هيغل  إّن  القول  وميكننا 

املعتمدة أو املتعارف عليها، وهذا يقودنا إىل املصادر التي استقى منها هيغل نظرته عن اإلسلم 

عقيدة وفكرًا، وميكن أن نحّدد بعض هذه املصادر يف اآليت:

كتاب داللة الحائرين البن ميمون.

آراء املسترشقني املعارصين له.

ترجمة ديوان حافظ الشريازّي باألملانيّة. 

الجانب اإليجايّب يف فهمه لإلسلم:

]1]- حسني الهنداوي، مرجع سابق.



267االستغراب الالهوت اإلقصائي

2 0 2 ء 1 شــتا
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 22

ومع هذا ال نعدم شيئًا من اإلنصاف عند هيغل يف حديثه عن اإلسلم، إذ يقّرر أّن امليزة األساسيّة 

لإلسلم – الذي يسّميه املحّمديّة - تتمثّل يف كون الواقع ال يستقّر عىل حال، وأّن كّل متحرّك حّي 

يسري نحو المتناهي العامل، بحيث تبقى عبادة الواحد هي الرابطة الوحيدة مع كّل يشء. ويف هذا 

البعد وهذه القّوة يزول كّل حاجز وكّل متييز قومّي وصنفّي، وال فضل إذن ألّي جنس عىل آخر، أو 

ألّي حّق سيايّس بالوالدة وامللكيّة، فاإلنسان املؤمن وحده له الفضل من حيث إنّه يعبد الواحد 

األحد ويشهد بوجوده ويصوم ويتخلّص من شعوره الذايتّ ويتزّك، مبعنى أنّه ينفصل عن جزء من 

متاعه الخاّص: وهذه كلّها هي أركان )اإلسلم( السهلة، مع أّن الفضل األكرب هو يف الجهاد يف 

سبيل الحّق، ومن مات كذلك فإّن جزاءه الجنة]1].

ويصف هيجل هنا اإلسلم وصًفا جيًّدا؛ ألنّه أدرك – حتّى وإن كان مل يفهم – مبدأ العامليّة يف 

الفواصل الجنسيّة والقوميّة والطبقيّة وغريها، ليبقى املسلم – ليس عىل  اإلسلم، الذي يلغي كّل 

أساس تلك الفواصل الحاكمة -، بل عىل أساس الدين والعمل، أو التقوى والعمل الصالح. ورغم 

ذلك كان من املنتظر أن يضع هيغل اإلسلم يف تصنيف األديان عىل طرق املطلق، باعتبار أنّه يحّقق 

له شيئًا مم كان ينادي به من الروح املطلق، إاّل أنّه مل يفعل، تحت إلحاحات عقديّة مسيحيّة ال أكرث. 

كذلك من الجوانب اإليجابيّة عند هيغل يف تناوله لإلسلم أنّه أشاد بالحركة العلميّة يف البلد 

الغربيّة، وقد أشاد  تأثري كبري عىل أوروبا والحضارة  بعد  لها فيم  التي كان  الحركة  اإلسلم، تلك 

بفرتة حكم كلٍّ من املنصور جعفر، وهارون الرشيد، باعتبار أّن فرتة حكمهم من الفرتات التي اهتم 

فيها املسلمون كثريًا بالعلوم والفنون، كم أُنشأت العديد من املدن الكربى يف كّل أطراف الدولة 

اإلسلميّة التي ازدهرت فيها التجارة والصناعة، وُشيدت القصور البديعة واملدارس العلميّة الراقيّة، 

فحسب  خارجيًّا  ليس  يشّع  البلط  هذا  فأضحى  الخليفة،  بلط  يف  يجتمعون  البلد  علمء  وكان 

بلمعان األحجار الكرمية واألواين، وإمّنا أيًضا وخصوًصا بفضل ازدهار الشعر وكّل العلوم.

كذلك أيًضا وقوفه عند إلغاء الفوارق الطبقيّة والثقافيّة وغريها يف عرص صدر اإلسلم، وقد راعه 

ما كان عليه الخليفة عمر بن الخطاب من إلغاء لكّل فوارق الصنف والثقافة، إىل الحّد الذي كان 

النّد للنّد، بحيث إّن كّل فرد، من منطلق  يسمح معه بأن يخاطبه العاّمّي واملرأة الصغرية مخاطبة 

حّريّة فكره، يسلك بإزاء األمري كم يفعل مع ذويه وأشباهه.

]1] - أبو يعرب املرزوقي - منزلة اإلسلم يف تصنيف هيغل لإلسلم- املوقع اإللكرتويّن الخاّص بالكاتب )وورد برس( نرش بتاريخ 7 

يوليو 2015م.
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وال يخفي هيغل أثر اإلسلم عىل الغرب والحضارة األوروبيّة عاّمة وعىل الجرمانينّي خاّصة، 

فقد كان يدرك أّن العلوم، وخاّصة الفلسفة، إمّنا أتت إىل الغرب من عند املسلمني، وقد كان لذلك 

دور مهّم عند الجرمانيّني يف احتكاكهم بالرشق. وهكذا توجه غوته أيًضا إىل آسيا وأعطى يف ديوانه 

)الديوان الغريب-الرشقي( ِعقد جواهر يفوق كّل يشء يف باب الرقة وسعادة الخيال]1]. 

اجلانب السليّب:

أثر الربوتستانتّي�ة يف تشكيل صورته عن اإلسالم:
الغرب،  إىل  اإلسلميّة  البلد  من  انتقلت  قد  واملعارف  العلوم  أّن  جيًّدا  يدرك  هيغل  كان  وإذا 

خاّصة وقد عايش ذلك يف أملانيا، فإنّه ال ينكر دور اإلسلم يف ذلك، »ويتحدث عن اإلسلم كثورة 

الرشق، لكن دون أن يتلّفظ بكلمة إصلح أو مقارنة رصاحة بني اإلسلم واإلصلح الربوتستانتّي؛ 

إذ كيف يطرحها، وهو يعلم أّن أنصار الكنيسة التقليديّة قد اتهموا اإلصلح باإلسلم، وأّن أنصار 

اإلصلح الربوتستانتّي رّدوا عىل خصومهم بالتّهمة نفسها«]2]. 

وهذا يعني أّن مثّة بعًدا الهوتيًّا يف املوضوع؛ إذ ليس البعد اللهويتّ مقصوًرا عىل ربط قضاياي 

من اإلسلم مبوضوع عقدّي أؤمن به، بل قد يكون البعد العقدّي ظاهرًا يف الخوف من إبداء رأي 

اللهويتّ يف  البعد  فإّن ظهور  ثّم  ومن  ذلك،  عيّل  يلومون  قد  وأنصاره  املعتقد  أرباب  أراه؛ ألن 

وسوف  ظاهرة،  حقيقة  ألنه  إبدائه؛  من  الخجل  وال  إخفاؤه،  ميكن  ال  اإلسلم  من  هيغل  موقف 

تؤكّدها السطور القادمة.

هذا فضًل عن أّن هيغل كان يفرّق بني أمرين فيم يتعلّق باإلسلم:

األّول: اإلسلم التاريخّي، وهو اإلسلم الذي ينظر إليه كنظرة الفلسفة العقليّة التي ترفض كّل ما 

يتعلّق بالتاريخ ولو كان ديًنا، ومن ثّم فإنّه كان يعتقد - خطأ – أنّه انزوى من حلقة التاريخ.

الثاين: اإلسلم كم مثّلته اإلمرباطوريّة العثمنيّة بكّل ما مرّت به من مراحل قّوة وضعف.

إاّل أنّه عىل كّل حال كان ال يخفي اندهاشه وإعجابه بحركة التطّور العلمّي الذي حازته البلد 

اإلسلميّة، والتي انتقلت فيها العلوم اإلسلميّة من الرشق إىل الغرب، إىل الحّد الذي جعل الرشق 

يف صدارة الحضارة العامليّة آنذاك.

]1]- راتب حوراين، مجلّة الفكر العريّب املعارص، العدد 62-63، مارس- إبريل 1989، مركز اإلمناء القومّي، بريوت، باريس.

]2]- انظر أسمء العويس، مرجع سابق.
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 وتعّد قضيّة تصوير الله يف اإلسلم من القضايا التي عملت عىل استحضار البعد اللهويتّ يف 

ذهن هيجل، فاإلسلم ال يقبل تصوير الله بأّي حال من األحوال، وهذه نقطة خلف جوهريّة مع 

املسيحيّة، فإذا كان اإلسلم مييل إىل تنزيه الذات اإللهيّة، فإّن املسيحيّة عىل مختلف فرقها متيل 

إىل التجسيم؛ طبًقا ملعتقد حلول اللهوت يف الناسوت، إال أنّه ميكن القول - فيم ينتهي إليه رأي 

هيغل – إنّه كان دائم املقارنة الذهنيّة بني موقف اإلسلم هنا، وموقف اإلصلح الربوتستانتّي من 

جانب، وموقف الكاثوليك من جانب آخر. 

وعىل الرغم من أّن هيغل كان ال يضّن باالعرتاف بفضل العرب عىل الغرب فيم يتعلّق بنقل 

أّي حّد كان هيغل مهتًم  نعلم إىل  والفلسفة، ونحن  الفّن  والعلوم، خاّصة يف مجايل:  املعارف 

بهذين األمرين يف ثلثيّته الشهرية: الفّن والدين والفلسفة]1]، ومع هذا فقد ضّن بالحديث عن أثر 

أنّه ناتج عن أبعاد الهوتيّة  الدين اإلسلمّي يف هذا الفضل، فهل هذا ناتج عن أبعاد منهجيّة؟ أم 

تتعّصب للمذهب العقدّي، أو تخاف من مخالفته؟ يرى بعض الباحثني أّن املطّلع عىل الظروف 

الثالث  العقد  التي كان يلقي فيها هيغل هذه املحارضات يف جامعة برلني امللكيّة يف  التاريخيّة 

من القرن التاسع عرش يدرك ملاذا كان هيغل يكتفي بتلميحات هنا وهناك؛ فقد تغافل هيغل عن 

االعرتاف بأّن االحتكاك املبارش باإلسلم كان سببًا من األسباب القريبة أو البعيدة للنهضة األوروبّيّة 

أو اإلصلح الدينّي يف أوروبّا، وإن كان هذا البعض يرى أّن هذا االفرتاض يبدو رضوريًّا، عىل األقّل 

إلنقاذ صورة الثالوث املطلق: فّن، دين، فلسفة، يف تحّقق الروح املطلق يف مسريته الفكريّة]2].   

 وإذا كان هيغل يرى للفلسفة دوًرا ثنائيًّا يف كتاب: محارضات يف فلسفة الدين، الدور األّول، 

الكايف  اإللهام  الدين  تعطي  الثاين،  والدور  والدين،  الفلسفة  بني  والفواصل  الحجب  كّل  إزالة 

للوصول إىل الحقيقة والحّريّة يف آٍن واحد]3]، فإّن ماهيّة الروح عنده هي الحّريّة، وأكمل الدول ال 

تعدو أكرث من كونها قّوة خارجيّة، ومن ثّم فإّن الروح يصعد إىل ما هو أعىل من الدولة، وعندها 

يعمل عىل تحقيق ما يجده يف نفسه من مثل عليا للجمل والله والحقيقة، فيولد عندها – يف نظره 

– الفّن والدين، ويصري الروح املطلق بالفعل، إذ يتحّقق عىل هذه الصورة يف نفس اإلنسان]4].

]1]- انظر هذه الثلثيّة هنس زندكولر، املثالية األملانيّة، ترجمة أبو يعرب املرزوقي وآخرون، الشبكة العربيّة لألبحاث والنرش، بريوت، 

األوىل، 2012م، ص 68.

]2]- انظر أسمء العويس، مرجع سابق.

]3[- Higel.leçons sur la philosophie de la religion. ed vrin.paris.1979. 4,  p 279

قّصة  أيًضا، زيك نجيب محمود،  وانظر  داراملعارف، 1986م، ص 283.  القاهرة، ط  الحديثة،  الفلسفة  تاريخ  انظر يوسف كرم،   -[4[

الفلسفة الحديثة، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش، 1936م، ص 356، وما بعدها.
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 ليس هذا فحسب، بل إنّه يقّدم فكرته عن الروح املطلق عىل ما عداها من األفكار، فاألديان – 

حسب ظّنه – تحّددت بطبيعة الروح الذي اندفع يف العامل من أجل إدراك وعيه لذاته]1]. 

ومن ثّم يُفهم من الروح املطلق عند هيغل أّن األخري ال يقبل بظهور دين جديد، برصف النظر 

تلك  فإّن  ثَّم  ومن  واحدة،  املطلق  الدين  بعد ظهور  النتيجة  إذ  أم ال؛  بوحي  مقرونًا  كان  إذا  عّم 

الصورة التي رسمها هيغل ال مكان فيها لإلسلم.

ومن املتعارف عليه عندنا نحن املسلمني أّن اليهوديّة دين ذو خصوصيّة؛ حيث نزل عىل فئة 

معيّنة من البرش، وأّن املسيحيّة دين ذو خصوصيّة واضحة أيًضا، مبعنى أنّه نزل عىل فئة معيّنة من 

البرش، أّما الدين الذي مل يكن له خصوصيّة من حيث َمن نزل عليهم، فهو الدين اإلسلمّي، فهو 

ديانة عامليّة نزلت للناس كافّة دون استثناء، ومن ثم وجدنا هيغل يقارن بني الديانات األخرى وبني 

اإلسلم من حيث هذا األمر، ومن ثم يشري يف محارضاته يف فلسفة التاريخ إىل أنّه مل يكن يهوه 

غري إله شعب واحد.. مل يعقد ميثاقه إاّل مع اليهود وحدهم، هذه الخصوصيّة ألغاها دين محّمد]2].

من األمور التي نظر فيها هيغل إىل اإلسلم بإيجابيّة – والتي رسعان ما سحبها منه - تلك املقارنة 

التي أجراها بني اإلسلم والثورة الفرنسيّة، فإذا كانت الثورة الفرنسيّة ثورة تبعها التقّدم األورويّبّ عىل 

كافّة املستويات، وأحدثت تغيريًا جذريًّا يف حياة الشعوب، فإّن هيغل كان ينظر إىل اإلسلم عىل أنّه 

ثورة الرشق]3]، بيد أنّه كان ينظر إىل حاميل هذه الثورة من املسلمني عىل أّن مبدأهم الدين والعنف، 

مثل مبدأ روبسبري الحّريّة والعنف. والحّق أّن اتهام اإلسلم بالعنف ينبني – دون شّك – عىل بعد 

تعّصبّي واضح من جانب هيجل، وهي الدعوى التي تكّررت كثريًا.

ومم يلفت النظر أّن هيغل ال يسّمي اإلسلم باسمه، وإمّنا يسّميه مبا سّمه به املسترشقون، أي 

الديانة املحّمديّة، وهي لون من ألوان التعّصب الذي نجده عند هيجل، وال يخفى علينا أسباب 

اختيار هذا االسم من قبله أو من قبل املسترشقني، فهي محاولة التهام اإلسلم بأنّه ليس ديًنا سمويًّا 

من عند الله تعاىل، ويف محاولة إللباسه لباس الدين الوضعّي البرشّي، فهذا الدين اإلسلمّي عىل 

ظّنهم الخاطئ من وضع محّمد صىل الله عليه وسلم، فإذا كانت املسيحيّة نسبة إىل املسيح، فإّن 

املحّمديّة عندهم نسبة إىل محّمد. ولسنا هنا يف معرض الرد عىل تلك الفرية، إذ أفاضت الكتب 

]1[- Higel.leçons sur la philosophie de la religion. ed vrin.paris.1979. 4, p 276

]2]- هيجل، العامل الرشقّي، املجلد الثاين من محارضات يف فلسفة التاريخ، ترجمة د. إمام عبد الفتاح، طبعة بريوت، دار التنوير، الثالثة، 

2007م، ص 181

]3]- هيجل، العقل يف التاريخ، ص 194.



271االستغراب الالهوت اإلقصائي

2 0 2 ء 1 شــتا
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 22

اإلسلميّة املهتّمة بالشبه واألباطيل املثارة ضّد اإلسلم يف الرّد عىل هذه القضيّة]1]. وهذا يقّوي 

الزعم لدينا بأّن البعد اللهويتّ كان موّجًها لهيجل يف نظرته إىل اإلسلم، ومل يكن العقل – الذي 

لطاملا نادى بتمجيده – مبعزل عن األفكار السابقة التي جاءت بها املسيحيّة البُولُِسيّة.

مكانة اإلسالم يف تصنيف هيغل لألديان: 
عناوين  إىل ثلث مجموعات تحت  املثلّثة  الدين  أشكال  قّسم مجموعات  قد  هيغل  كان  إذ 

ذات داللة عىل تطّور الروح صعوًدا نحو الوعي بذاته وبحّريّته: فمن »الدين املبارش« عىل حرف 

البداية ممثًّل بالسحر ننتقل إىل املجموعة األوىل بعنوان »انفصام الوعي يف ذاته« ممثّلة بالدين 

الصينّي )االعتدال(، والدين الهندّي )الخيال(، ودين اللمائيّة )الوجود الجّوايّن(؛ ثم إىل املجموعة 

الثانية بعنوان الجواز نحو الذاتيّة ممثّلة بالدين الفاريّس )دين الخري أو النور(، والدين السورّي )دين 

الروحانيّة  الفرديّة  أديان  بعنوان  األخرية  املجموعة  إىل  ثّم  الرمز(؛  )دين  املرصّي  والدين  األمل(، 

ممثّلة بالدين العربّي )دين الجلل أو الوحدة(، والدين اليونايّن )دين الجمل أو الرضورة(، والدين 

الدين  أو  باملسيّحية  ممثًّل  الغاية  حّد  إىل  الروح  مسار  لينتهي  العقل(.  أو  الغائيّة  )دين  الرومايّن 

يقّدمها  التي  التكوينيّة  الدين يف  أشكال  لعرض  العاّمة  البنية  فإّن  إذن  واملتجيّل، وهكذا  املطلق 

هيغل تتمثّل يف ثلث مجموعات دينيّة كّل واحدة منها مؤلّفة من ثلثة أديان. 

تأثريه  زال  هنا عن اإلسلم كدين ال  تغافل  فإنّه  التقسيم،  الديانات هذا  قّسم  قد  كان  إذا  أقول 

قامئًا يف اإلنسانيّة بأرسها، وال ندري كيف لهيجل العقليّن أن يدرج السحر يف أّول محطّاته ضمن 

تصنيف الدين، وال يدرج اإلسلم يف تلك السلسلة؟ فهل األمر مرتبط بالتعّصب؟! أم مرتبط بعدم 

العلم؟! أّواًل ميكن أن ننّحي من البدء الفرضيّة الثانية، ال ليشء إاّل ألّن اإلسلم كان معروفًا لهيجل 

الفرضيّة األوىل، وهي  إاّل  لنا  يتبّقى  ثّم فل  امتدحه يف بعض املواقف، ومن  وغريه، خاّصة وقد 

فرضيّة التعّصب، ونحن نؤمن بهذه الفرضيّة ونتمّسك بها، واألدلّة عىل ذلك كثرية، ومثّة العديد من 

األدلّة التي تثبت هذه الفرضيّة، أّولها ما تكشف عنه املرحلة األخرية من تطّور الوعي اإلنسايّن، 

فقد اختار هيغل املسيحيّة الغاية التي تنتهي عندها مسارات الروح اإلنسايّن، وجعلها ركيزة الدين 

املطلق أو املتجيّل، وثانيها أّن اإلسلم باعتباره ديًنا خامتًا، ميثّل املرحلة التي كان يبحث عنها 

هيغل لوال تعّصبه، خاّصة وأنّه قرأ يف املصادر التي تحّدثت عن اإلسلم، وهي مصادر متنّوعة ما 

]1]- انظر عىل سبيل املثال موسوعة بيان اإلسلم، إرشاف وتحرير محمد محمد داود، إعداد نخبة من كبار العلمء، ط القاهرة، دار نهضة 

مرص، األوىل، 2012م.
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بني الصحيح والزائف، فاختار أن يسري يف جوار الزائف طارًحا العلم واملنهجيّة العلميّة التي نادى 

بها أرًضا.  

اإلسالم والوعي اإلنسايّن - الروح املطلق:
يؤّسس هيغل فكرته عن الوعي اإلنسايّن هنا يف علقته بالروح املطلق عىل الركن األسايّس يف 

املسيحيّة القائم عىل أساس أّن املسيح ابن الله، بيد أنّه ال يطرحها بتلك الصياغة العقديّة اإلميانيّة، 

ولكّنه يصوغها عىل نحو فلسفّي، فيجعل اإلنسان كإنسان ابًنا لله يف كينونته وجوهره، وهذا دليل 

قوّي عىل تدّخل فكرة املسيحيّة عن الله واإلنسان يف تصّور هيغل للدين اإلسلمّي.

اإلنسايّن،  الوعي  ليل  مرحلة  مراحل:  لعّدة  اإلنسايّن  الوعي  مراحل  قّسم  قد  هيغل  كان  وإذا 

أي مرحلة ما قبل الوعي اإلنسايّن، ويعطي مثااًل عليها بأفريقيا، ومرحلة طفولة الوعي اإلنسايّن، 

ويرضب لها مثااًل بديانات الرشق كالصني والهند وفارس القدمية وبابل ومرص القدمية، ومرحلة 

بالحضارة  لها  وميثّل  الفتّوة  مرحلة  ثم  اإلغريقيّة،  بالحضارة  لها  ممثًل  اإلنسايّن،  الوعي  ريعان 

الرومانيّة، ثم مرحلة الكهولة، ونضج الوعي اإلنسايّن ممثًل لها باملسيحيّة، فقد »وضع املسيحيّة 

فيم بعد، أو أعاد وضعها فلسفيًّا عىل يديه، يف مرتبة أعىل من الدين اليونايّن«]1] – أقول إذا كان 

التي جعلها يف قمة هرم الوعي  التقسيم، فإّن هذا ينّم عن تعّصب واضح للمسيحيّة  قد قام بهذا 

ًما إيّاها عىل جميع املراحل السابقة، غاًضا الطرف عم تبعها من مراحل. اإلنسايّن مقدِّ

وقد بنى هيغل تفضيله للمسيحيّة كذروة تطّور الوعي اإلنسايّن عىل مجموعة من األمور حسب 

ظّنه]2]:    

أّن املسيحية تنظر لإلنسان عىل أنّه ابن الله.

تبّنيها املحبة كأساس لعلقة الناس.

التوازن بني الفرد واملجموع، فاحرتام الفرد ميثّل احرتام املجموع.

الدميقراطيّة واالنتخاب دليل عىل هذه املوازنة. 

ولعّل هذه األسس دليل عىل تعّصب هيغل الواضح لديانته املسيحيّة؛ إذ بنظرة رسيعة لإلسلم نجد 

]1]- جيمس كولينز، الله والفلسفة الحديثة، ترجمة فؤاد كامل، القاهرة، ط دار قباء، 1998م، ص 328.

]2]- انظر هيجل، العقل يف التاريخ، ص 194، 195.
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أنّه يتضّمن ما هو أفضل وأكرث قيمة من تلك األسس، بحيث تدّل عىل وعي إنسايّن كان يبحث عنه 

هيجل، ولو أّن هيغل قرأ اإلسلم جيًّدا – ونحن نظّن من جانبنا أّن قراءاته عن اإلسلم مل تتجاوز بعض 

املصادر التي تعاملت مع اإلسلم بسطحيّة أو بعض املصادر التي تعاملت معه بتعّصب – لعلم أنّه 

املرحلة املهّمة التي كان ميكنه االنطلق من خللها لتأكيد فكرته هذه، إال أنّه مل يفعل، بل فّوت عىل 

نفسه فرصة كانت سانحة لوال قلّة اطلعه عن اإلسلم من مصادره الرئيسة، وقد تساءل أحد الباحثني 

مستنكرًا عن األسباب التي دعته إىل عدم إدراج اإلسلم ضمن مراحله هذه قائًل: »والحال أن ظهور 

اإلسلم يف الرشق بالذات جغرافيًّا وبعد املسيحيّة بالذات، يبدو كرضبة قويّة لهذا املنظور التطّورّي 

الجغرايفّ- التاريخي؛ ألنّنا ال نستطيع أن نفهم كيف يستطيع الرشق أن يلعب دورًا عامليًّا يف تطّور 

الوعي، يف حني أّن هذا التطّور ال ميكن أن يحصل إاّل يف الغرب من جهة، ومن جهة أخرى أّن ظهور 

اإلسلم بعد املسيحيّة تاريخيًّا ال بّد أن يقود إىل االستنتاج أّن اإلسلم كوعي روحايّن هو بالرضورة 

أكرث تطّورًا من الوعي الروحايّن املسيحّي، ال سيّم وأّن هذا االستنتاج يبدو بديهيًّا إذا احرتمنا املنهج 

الهيغيّل نفسه. فإىل أّي حدود التزم هيغل نفسه بهذا املنهج الذي أراد له أن يكون علميًّا وصارًما، 

وإىل أّي مدى استطاع االنحياز لـ»العلم الفلسفّي« والتحّرر من انحيازه الطبيعّي لثقافته الخاّصة؟«]1].

وعىل الرغم من ما قام به هيغل من ترتيب مراحل الوعي اإلنسايّن دون أن يعري اإلسلم اهتمًما 

أو ذكرًا، إاّل أن الحضور اإلسلمّي كان قويًّا يف هذ املراحل، هذا ما أكّده بعض الباحثني بالقول: 

»وتتضّمن هذه البنية بعًدا آخر يلزمها من البداية إىل الغاية هو حضور اإلسلم يف كّل هذه املراحل، 

لكّنه غائب مبا هو واحد منها، امللفت خاّصة هو حضوره حضور النّد املضاّد يف غاية الكلم عىل 

الشكل الدينّي األتّم، وهذا الحضور املمثّل للوجه السلبّي من املسيحيّة التي يعتربها الدين الخاتم 

يجعلنا نتساءل عن حقيقة هذا التقابل بني اإلسلم واملسيحيّة ليس يف فلسفة الدين وحدها، بل 

وكذلك يف فلسفة التاريخ )املرحلة الرابعة أو املرحلة الجرمانيّة من تاريخ البرشيّة، وال شّك أّن 

التاريخ الوسيط إىل بدايات  الفعيّل؛ ألّن كّل  بالتاريخ  بالفلسفتني علقة واضحة  لهاتني الصلتني 

)الجرمانيّة  املسيحيّة  والجرمانيّة  اإلسلميّة  العربيّة  الحضارتني  بني  رصاًعا  كان  الحديث  التاريخ 

يعني الشعوب البدائيّة التي قضت عىل روما وورثت أرضها وتراثها(«]2]. ومن ثّم فإنّنا نظّن أّن هيغل 

وهو بصدد هذه املراحل كان يستحرض الرصاع التاريخّي بني املسيحيّة واإلسلم، أو بعبارة أدّق بني 

الحضارة الغربيّة والحضارة اإلسلميّة.  

]1]- حسني الهنداوي، مرجع سابق.

]2]-املرزوقّي - مصدر سبق ذكره.
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   ونرى أّن مثّة إشكاليّة وقع فيها هيغل – كم وقع فيها غالبيّة املسترشقني الذين درسوا اإلسلم 

– وهي الخلط الدائم بني اإلسلم كدين وبني املسلمني بأفعالهم وترصّفاتهم، فكّل خطأ تاريخّي 

وقع فيه بعض املسلمني - والذي من املفرتض أن يحاسب الفرد عليه وحده ويحمل وزره وحده 

– يتّم إلصاقه باإلسلم، وقد رفض اإلمام محمد عبده من قَبل االحتجاج باملسلمني عىل اإلسلم؛ 

ألّن البون بينهم شاسع، بعدما أهمل املسلمون تعاليم دينهم]1].

اتهام اإلسلم واملسلمني، مع  أمور مل تحدث مطلًقا، رغبة يف  يتحّدث عن  قد  إّن هيغل  بل 

ما يف ذلك من أخطاء منهجيّة ال تخفى عىل أحد، وقد وقع هيغل يف هذه األخطاء يف موقفه من 

بعض القضايا، من نحو: اتهام اإلسلم بالعدوان عىل العلم، واتهامه بقتل الرافضني يف الدخول إىل 

اإلسلم من أبناء البلد التي فتحها املسلمون، وغريهم من القضايا التي أثبت التاريخ زيفها، بل إّن 

التاريخ املوثوق به يحّدثنا عن خلف ما كان مييل إليه هيجل، وما ينطق به من دعاوى.

يف  سقط  الزوال،  نحو  الحمس  تدّرج  بعد  نفسه،  الرشق  أّن  هيغل  يرى  نفسه  االتجاه  ويف   

اللأخلق الواسعة النطاق، بحيث سيطرت األهواء البالغة الفحش يف ظّنه، بل يّدعي أّن الشهوة 

وإنّها حلّت  الجّنة،  أّويّل وتُعرض كجزاء يف  توجد سلًفا يف املذهب املحّمدّي، ولو يف شكل 

من بعد محّل الحمس. بل يذهب إىل أّن اإلسلم قد اختفى منذ زمن من ميدان التاريخ العاملّي، 

زاوية من  فقط يف  وأفريقيا وبقي  آسيا  انحرس يف  أن  بعد  الرشق وهدوئه، وذلك  فتور  ودخل يف 

أوروبّا، نظرًا لحسد  القوى املسيحيّة]2].

فهل سقط اإلسلم يف اللأخلقيّة الواسعة؟ وهل يقصد باإلسلم اإلسلم ذاته أم املسلمني؟ 

الباطلة  نظره  يؤيّد وجهة  أن  يتّهم اإلسلم، ويحاول  أّن هيغل  نشّك لحظة يف  نحن من جانبنا ال 

من خلل أفعال بعض املسلمني، وليك يؤّسس وجهة نظره ويوهم القارئ الغريّب بصّحتها يتهم 

اإلسلم، مَمثًّل يف رسوله الكريم صىل الله عليه وسلّم بالشهوة، وهي فريَة ال نظّن مشترشقًا حمل 

عىل اإلسلم، إاّل وقد بنى حملته املّشوهة عىل هذه الفرية الباطلة، وما املانع يف أن يصّور الجزاء 

وتوضيًحا  لألفهام؟!  تقريبًا   – هيغل شهوة  يسّميها  التي   – املحسوس  من  أساس  الجنة عىل  يف 

لألمر، ما دام شعار القاعدة الربّانيّة: فيها ما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش.

ا يف الألخلقيّة الواسعة؟ أما سقط فيها الغرب من قبل وإىل  وهل سقط اإلسلم أو املسلمون حقًّ

]1]- انظر اإلمام محمد عبده، اإلسلم والنرصانيّة والعلم واملدنيّة، ط القاهرة، دا الحداثة، الثالثة، 1988م، ص 123.

]2]-انظر بن سامل حميش، املحّمديّة: رؤية هيغل لإلسلم- موقع الحوار اليوم - نرش بتاريخ 26 – 8 – 2013م 
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اآلن؟ ميكن القول إّن هيغل مل يستدّل بدليل واحد عىل ما يذهب إليه هنا، ولو أراد هيغل أن يثبت 

وجهة نظره الختار لنا دليًل عىل ما يذهب إليه، فهل يقصد بالسقوط اللأخلقّي لدى املسلمني 

تلك الفتوحات التي قامت بها الدولة العثمنيّة يف أوروبّا؟ أم يقصد انتهاء عرص املسلمني العلمّي 

وانزوائهم ناحية الحياة مباّديّتها؟ لعلّه هنا يقصد األمر الثاين؛ حيث إّن السياق يدّل عىل ذلك؛ ألنّه 

يتّهم باملسلمني بالتدهور عن السباق والتقّدم العاملّي.

لكننا هنا نتساءل: أنّه هل حّقق التقّدم العلمّي الغريّب األخلق الواسعة للعامل أو حتى للغرب؟ 

اإلجابة حتًم بالنفي، ومن ثّم فنحن لسنا مع ما يقوله أحد الباحثني: »إذن، من الواضح من كّل ما 

ا نسبيًّا، وواسعة  تقّدم أّن معلومات هيغل عن اإلسلم والعرب والرشق اإلسلمّي كانت مهّمة جدًّ

الرضورة  حول  الخاّص  الفلسفّي  منظوره  بلورة  يف  له  ستسمح  فهي  ولهذا  مثري؛  بشكل  ومتنّوعة 

وهذا  اإلنسايّن،  التاريخ  ويف  الحضارة  يف  أسايّس  كمكّون  لإلسلم  العميقة  والطبيعة  التاريخيّة 

آراءه  أّن  من  الرغم  بدقّة، عىل  هيغل  كتابات  تفّحصنا  إذا  الواقع  وعميًقا يف  كامًل  يبدو  املنظور 

بهذا الصدد تكاد تكون خفيّة يف كتاباته التي نرشها يف حياته، ثّم متفرّقة ومبعرثة جًدا يف دروسه 

فلسفة  ودروس  التاريخ،  فلسفة  دروس  مثل:  مهّمة  مؤلّفات  إىل  موته  بعد  تحّولت  التي  الربلينيّة 

الدين، ودروس تاريخ الفلسفة، ودروس فلسفة الجمل«]1].

إذ عىل العكس من ذلك فإنّنا نجد أّن الرجل مل تكن له أدىن دراسة بعقائد باإلسلم إاّل بـ صورة 

سطحيّة؛ ألنّه كان تحت سطوة أيديولوجيّته واتجاهه اللهويتّ، فهو مل يعرف اإلسلم – أو القدر 

القليل الذي عرفه عنه – إاّل من خلل كتب خصومه، أعني املسيحيّة الربوتساتنيّة وغريها، ومن ثّم 

فإّن معلومات هيغل عن اإلسلم مل تكن ذات أهّميّة، إال لتكريس التصّور اللهويتّ عن اإلسلم، 

فضًل عن أنّها مل تكن بحال ما واسعة أو وافية، أو متنّوعة املصادر؛ إذ لو كان األمر كذلك، ألتاح 

له تكوين فكرة صحيحة عن اإلسلم، ومبا أنّه مل يرجع إىل املصادر األساسيّة يف اإلسلم – قرآنًا 

وسّنة – فإنّه مل يستطع أن يكون صورة صحيحة ومنصفة عنه، نعلم أنّه يف بعض كتاباته ذكر القرآن 

التي  اللهوتيّة  فاكتفى باملصادر  الفاهم مبضمونهم،  العلم، وعدم  السنة، ولكّنه ذكر عدم  وذكر 

ترجمت بعض مضامني القرآن دون غريها. 

- هيغل  كتابه رسالة يف اإلسلم بني هيغل ومحمد عبده  - يف  البهي  األستاذ محمد  نقد  وقد 

هنا؛ حيث يرى أّن هيغل حكم عىل اإلسلم من خلل أعمل بعض املسلمني، وكان األوىل به أن 

]1]- حسني الهنداوي، مرجع سابق.
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يرجع إىل مصادر اإلسلم، وهي: القرآن والحديث وما أجمع عليه األمئة. وعاب عىل هيغل طريقته 

الدين املسيحّي عداءه للعلم  بأنه  لن يكون عاداًل يف حكمه إذا ما نسب إىل  يف البحث، وقال 

ومحاربته لحّريّة الفكر]1]. 

وقد استند األستاذ البهي يف ذلك إىل بعض الحوادث التي منها]2]:

الرياضيّني عام 415 ميلديّة،  العلمء  أفذاذ  إعدام )حيباتيا( املرصيّة، وكانت سيّدة من   )1(  

وذلك أثناء تعّقب النصارى للفلسفة.

تنفيًذا ألحكام  أحياء  وهم  سنة 1481 و1499م  بني  فيم  بالنار  إحراق 1220 شخًصا   )2(  

الرقابة املوضوعة عىل الكتب وأصحابها.

 )3( إحراق جيوردانو بروفو الذي قال بالوحدانيّة الربّانيّة.

 )4( إحراق الكردينال زمينس 8000 مجلّد من الكتب العلميّة يف غراناطة.

إّن كّل هذه األعمل ال تؤّديها التعاليم الدينيّة املسيحيّة، وكّل بحث يرتكز عىل مثل هذه األشياء 

يكون خاطئًا. وهكذا كان هيغل يف بحثه عن اإلسلم.

نحن مع صاحب هذا الرأي يف موقفه من هيغل هنا إذا كان ينظر لإلسلم عىل أنّه ليس عقيدة 

فحسب، وإمّنا علوم ومعارف وحضارة أنشأها أتباعه واملؤمنون به، خاّصة أنّنا ذكرنا سابًقا أّن هيغل 

كغريه من املهتّمني بالفكر اإلسلمّي كان يتحّدث عن اإلسلم ككيان يضّم – فضًل عن العقيدة – 

العلوم واملعارف والحضارة اإلسلميّة والتاريخ اإلسلمّي.

محارضات  كتابه:  خل  فلمذا  القدمية،  بلهوتيّته  متأثّرًا  هيغل  يكن  مل  إذا  نتساءل  هنا  ونحن 

يف فلسفة الدين من أّي فصل يتحّدث عن الديانة اإلسلميّة؟! أمل يتناول يف هذا الكتاب األديان 

من  شيئًا  يحمل  هيغل  ظّل  هل  اإلسلم؟!  عن  الطرف  غّض  فلمذا  وكبريها؟!  صغريها  البرشيّة 

كان  وإذا  اإلسلم؟!  تحمله من حقد عىل  كانت  وما   - بالطبع الهوتيّته  أقصد   - القدمية  جاهليّته 

هيغل قد تناول اإلسلم يف كتاباته - يف فلسفة التاريخ، وفلسفة الجمل، وتاريخ الفلسفة - اإلسلم 

يف بعض الفصول وبعض السطور، فلمذا غلب عىل النصوص التي نقلها عنه الترشذم والترّسع يف 

إصدار األحكام فيها؟! وكأنّه كان مجربًا ومكرًها عىل الحديث عنه؟!

]1]- إبراهيم يوسف، رسالة يف اإلسلم بني هيغل ومحمد عبده لألستاذ محمد البهي، مجلّة الرسالة، العدد 105، 1935/7/8م.

]2]- املرجع ذاته.
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إن اإلجابة عىل هذه األسئلة تكمن يف يشء واحد وهو أّن اإلسلم – الذي اتّخذ منه هيغل موقًفا 

غري علمّي وال أخلقي – كان سينسف بالكامل نظريّة هيغل عن الوعي اإلنسايّن عىل طريق الروح 

املطلق، والتي جعل ركيزتها ثلثة: الفّن والدين والفلسفة، فهيجل بنى نظريّته عىل أساس مكايّن 

وأساس زمايّن، األساس املكايّن يتمثّل يف كونه جعل تطّور الوعي اإلنسايّن يبدأ من الرشق يف 

أفريقيا، مروًرا بالصني والهند ومرص وانتهاء بالغرب، الذي له األفضليّة باعتباره ممثًل للدميقراطيّة 

الربملانيّة االنتخابيّة، واألساس الزمايّن يتمثّل يف أّن كّل مرحلة زمانيّة كانت تأيت بالجديد واملزيد 

فالغرب  ينتهي عنده األساسان،  الذي  القاسم  الوعي اإلنسايّن، وقد عّد هيغل املسيحيّة هي  من 

مسيحّي واملسيحيّة زمانيًّا يف رأيه هي مرحلة اكتمل الوعي اإلنسايّن.

ومن ثّم فإّن محاولة إدراج اإلسلم ضمن هذا اإلطار الذي رسمه لتطّور الوعي اإلنسايّن سوف 

يهدم له نظريّته من األساس ببعدها املكايّن عىل األقل ألنّه من الناحية املكانيّة كان ذلك سيجربه 

عىل جعل مرحلة اكتمل الوعي اإلنسايّن تعود إىل الرشق، باعتبار أّن اإلسلم من الناحية املكانيّة 

بدأ يف الرشق اإلسلمّي، ثّم جاب العامل كلّه بعد ذلك، وهذا ما كان ليقبله هيغل من األساس؛ 

العقيدة  الغرب ممثّل  يتمثّل يف اإلعلء من  فوقّي جنّس وَعَقدّي،  نظام  بنى فكرته هنا عىل  ألنّه 

املسيحيّة يف العامل، أما من الناحية الزمانيّة، فإّن هيغل لو أدرج اإلسلم يف نظامه ونظريّته هنا ألكّد 

نظريّته، استناًدا إىل أّن اإلسلم زمانيًّا كانت تاليًا للمسيحيّة، مبا يعني أنّه يحمل الجديد يف مرحلة 

الوعي اإلنسايّن، ولو فعل ذلك لكان متوافًقا منهجيًّا – عىل األقّل – مع هذا النظام، إاّل أنّه ارتىض 

التناقض، ونسف نظريّته من األساس يف رأينا نتيجة أيديولوجيّة مقيتة.  

أمل يذهب هيغل إىل وصف اإلسلم بأنّه ثورة الرشق الروحيّة؟! فلمذا مل يدرجه ضمن نظامه 

الفلسفّي؟! وإذا كان اإلسلم ثورة روحيّة يف الرشق، فلمذا ال يدخل – فضًل عن أن يعتيل – نظاًما 

ثورة مضاّدة ضّد  نوع آخر،  ثورة من  أنّه  إليه عىل  ينظر  لعله كان  الروح املطلق؟!  هدفه األساس 

سريورة انتقال بناء الوعي اإلنسايّن نحو الروح املطلق من الرشق إىل الغرب؟! ومن ثّم فليس األمر 

هنا أمر فشل هيغل يف إدخال اإلسلم يف نظريّته الفلسفيّة أو يف اإلطار الفلسفّي الذي تبّناه، وإمّنا 

تُصاغ القضيّة عىل وجه آخر مؤّداه: أّن هيغل لجأ عمًدا إىل ذلك من أجل اعتباراته الدينيّة والجنسيّة.

النقد، فليك  أّن هذا األمر سيجلب عليه كثريًا من أوجه  أّن هيغل رمبا أدرك  الرغم من  وعىل 

يتحاىش ذلك ذهب إىل أّن املسيحيّة الحّقة التي جعلها يف قّمة هرم الوعي اإلنسايّن ليست إال 

ديانات  إال  ليس  يزعم  كم  الحّقة  املسيحيّة  سبق  ما  أّن  يعني  مبا  والربوتستانتيّة،  لوثر  مسيحيّة 
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مزعومة، ومن ثّم فل الكاثوليكيّة معرّبة عن املسيحيّة الحّقة وال عن الروح املطلق، وال املسيحيّة 

ا إىل عىل  تُفهم حقًّ لن  نظره؛ ألّن املسيحيّة  يعرّب عنه، ال ليشء يف  الرشقيّة كذلك، وال اإلسلم 

يد لوثر - أقول عىل الرغم من ذلك فإّن التعّصب للمذهب اللهويتّ الذي أبداه هيغل يف شكله 

الربوتسانتّي ليس يف حاجة إىل بيان، واملتأّمل يف كتاب تاريخ الفلسفة الغربيّة لربتراند رسل يبنّي 

لنا كيف كان موقف هيغل الربوتستانتّي ميثّل اتجاًها أيديولوجيًّا؛ ألنّه ينتهي – يف التحليل األخري 

– إىل أنّه يف العصور التي تلت اإلصلح كان الضعف السيايّس األملايّن موضع أىًس من الجميع؛ 

ومن ثّم كان هناك ترحيب بالنهضة التدريجيّة لربوسيا، من حيث كونها تقود أملانيا إىل مرحلة القّوة 

تحت الزعامة الربوتستانتيّة، وليس تحت زعامة النمسا الكاثوليكيّة الضعيفة شيئًا ما]1]. 

وما كان هذا يُؤمل من رجل كان ميأل الدنيا – أو هكذا ُعرف عنه – بأنّه علمّي عقليّن، »وبهذا 

يصّفي حساب الربوتستانتيّة مع كّل الديانات األخرى التي ميكن أن تتّهمها بالهرطقة واللرشعيّة، 

ومن الواضح أّن انحياز هيغل لديانته الربوتستانتيّة هنا رصيح ومفجع بشكل يرضب يف الصميم 

تأكيداته السابقة حول »العلميّة« يف الفلسفة، مم يدعم الرأي السائد يف بعض األوساط الفلسفيّة 

الكاثوليكيّة، والقائل بأّن الفلسفة الهيغليّة ما هي يف الواقع سوى العقيدة الدينيّة اللوثريّة مصاغة 

بلغة الفلسفة، وأّن كّل مزاعم هيغل حول العلميّة والحياديّة والبحث العميق غري قادرة عىل طمس 

هذه الحقيقة الكبرية«]2].

اتهام اإلسالم بالتعّصب:
محمود  تعّصب  التعّصب  هذا  هل  ولكن  بالتعّصب،   – ظّننا  يف   – عمًدا  اإلسلم  هيغل  يتّهم 

كتعّصب املدافع عن عقيدته؟ أم هو من التعّصب املذموم الذي يتنازل فيه املتعّصب عن عقله، 

إىل  الوصول  حّب  وليس  املخالف،  عىل  االنتصار  حّب  أجل  من  التعّصب  هدفه  كّل  ويكون 

اللنهايّئ  إىل  يتّجهون  أفعالهم  أنّهم يف  به  املؤمنني  أتباعه  نظر  اإلسلم يف  يعّد  ا  حقًّ الحقيقة؟  

بكّل قّوتهم، وأّن عبادة الله وحده هي الرابطة الوحيدة التي تجمع بني املؤمنني، ويف سبيل ذلك 

بينهم، فل وجود للطبقيّة، وال لغريها من املظاهر، بل ال توجد  الفواصل والحواجز  تنمحي كّل 

أّي امتيازات من ناحية الرثوة أو السلطة أو املولد، أو العرق، بيد أّن املسلم املؤمن يكتسب هذه 

]1]- انظر برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربيّة، الكتاب الثالث: الفلسفة الحديثة، ترجمة: محمد فتحي الشنقيطّي، القاهرة، الهيئة املرصيّة 

العاّمة للكتاب، 1997م، ص 362، 363.

]2]- حسني الهنداوي، مرجع سابق.
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القيمة وهذه امليزة بإميانه، وهذه امليزة إمّنا تتجىل من طاعته وعبادته لله وقيامه بفرائض الصلة 

والصوم والتجرّد من الشهوات الجسديّة، أّما االستحقاق األكرب لهذه امليزة، فهو املوت يف سبيل 

الدين واإلميان؛ رغبة يف الجّنة.

فهيغل الذي يورد كّل هذا يتّخذ منه – يف وجهة نظره الباطلة – دليًل عىل التعّصب اإلسلمّي، 

مع أّن واقع األمر كان من املفرتض، أن يقوده إىل أّن هذه املعاين السامية جديرة بكّل احرتام؛ ألنّها 

تلغي الفواصل الطبقيّة أيًّا كان نوعها، رجاء رابطة واحدة هي رابطة اإلميان، إال أنّه مل يفعل. 

يذهب هيغل إىل أّن من يستحّق النظر إليه باالعتبار يف نظر اإلسلم والنبّي محّمد خاّصة إمّنا هم 

املؤمنون وحدهم، واصًفا هذا املوقف بأنّه ال يقوم إاّل عىل نظرة ضيّقة، بل هي عنده باألحرى نظرة 

تعّصب، مدعيًا بأّن الرابطة العائليّة العشائريّة كالتي توجد يف اليهوديّة من خلل إبراهيم وإسحق 

بها اإلسلم،  التي أىت  الرابطة  ويعقوب، وكذلك رابطة االنتمء إىل وطن من األوطان أفضل من 

بزعم أنّها أفسح مجااًل وأوسع منه )]1](، ويؤّسس عىل تلك املقّدمة نتيجة مؤّداها: أّن اإلسلم يف 

جوهره وبنيته دين تعّصب، تعّصب هدفه الرئيس تعميم اعتناق اإلسلم عىل العامل]2].  

وهل املسيحيّة التي اعتنقها هيغل مل تكن عىل يشء من التعّصب؟! أال تقيم رابطتها – وهذا 

ما نجده ظاهرًا بني األفراد والدول واألمم اآلن وقبًل – عىل أساس من الرابطة املسيحيّة؟! وإذا مل 

تكن هذه الرابطة موجودة، فعلم اجتمعت دول مثل إنجلرتا وفرنسا وغريهم قدميًا يف الحروب 

الصليبيّة، وحديثًا يف االحتلل؟! أتراهم اجتمعوا عىل الرابطة العائليّة أو الرابطة ايل تجمع بني بلد 

محّدد؟! وإذا كان هيغل يرى ذلك، فم قوله فيم انتهجه من آراء تحت إلحاحاته الربوتستانتيّة؟! أمل 

ينتمي لرابطته التي فّضلها عىل الكاثوليكيّة واملسيحيّة الرشقيّة وهم من املسيحيّة؟! أم تراه فعل 

ذلك تحت إلحاحات وطنيّة؟! 

للمذهب  التعّصب  من  أّواًل  ساحته  يربّأ  أن  باإلسلم  التعّصب  يُلصق  أن  قبل  هيغل  عىل  كان 

النظريّة  بني  فصل  هناك  يكون  ال  حتى  منه،  حّذر  فيم  يقع  ال  أن  ثانيًا  عليه  وكان  الربوتستانتّي، 

والتطبيق، ثم إذا كان تعّصب اإلسلم هدفه الرئيس تعميم اعتناق اإلسلم عىل العامل، فمذا صنعت 

املسيحيّة، هل ظهرت مبظهر املتسامح، فلم تدع مطلًقا لتعميمها عىل العامل ومحاولتها اعتناقه 

لها؟! 

]1[- Higel.leçons sur la philosophie de la religion. ed vrin.paris.1979. 4, p 83.

]2[- Higel.leçons sur la philosophie de la religion. ed vrin.paris.1979. 4, p 208.
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املسيحّي،  ومذهبه  أيديولوجيّته  يغلب  كان  ما  دامئًا  باإلسلم  يتعلّق  فيم  هيغل  أّن  والغريب 

فهو يرى أّن الخوف من الله هو الشعور املتحّكم يف املسلم، فيدعوه إىل نرش اإلسلم وتعميم 

استخدامه، لو باستخدام سلح التدمري والعنف، وكأنّه مل يسمع شيئًا عن الحروب الصليبيّة التي 

تعّد من أكرب الهجمت الرببريّة عىل مّر التاريخ، وما صاحبتها من محاولة إجبار الناس – يف املدن 

اإلسلميّة التي أغاروا عليها - عنوة عىل اعتناق دين الغازي، ويا ليت هيغل شهد موجات االحتلل 

يف العرص الحديث، ومحاولة القضاء عىل كّل ما هو إسلمّي يف البلدان اإلسلميّة املحتلّة، أو يا 

ليته شهد حملت التبشري التي جابت األرض رغبة يف نرش املسيحيّة، واعتناقها ومحاولة تعميمها 

عىل الناس، ليقول لنا ما رأيه، لعله وقتها كان سيدير وجهه وكأنّه ال يرى شيئًا، ثم يعيد الكرّة يف 

الهجوم عىل اإلسلم مرّة أخرى.  

ومن ثّم فإنّنا نقول من دون مواربة إّن هيغل مل يستطع أّن يتخلّص من الهوتيّته يف موقفه من 

بأنّه فيلسوف  الدنيا  اإلسلم؛ إذ ظّل منحازًا ومتحامًل بصورة ال نجد ما يرّبرها عند فيلسوف مأل 

العقل، وألنّه مل يكن عىل دراية عميقة باإلسلم – تلك الدراية التي تتطلّبها كّل منهجيّة سليمة تبغي 

لنفسها محاولة الوصول إىل الصواب، وعدم االنجراف وراء التيّار املتعّصب –، فإّن النتائج التي 

انتهى إليها مل تكن لتقنع أحًدا، إاّل أولئك النفر الذين صادف كلمه هوًى لديهم، وهذا يقودنا إىل 

نتيجة مؤّداها: أّن الفلسفة الهيجليّة ظهر عوارها الشديد يف األحكام غري املدروسة التي حكم بها 

عىل اإلسلم. 

هيجل وأركان اإلسالم: 
يرى بعض الباحثني أّن هيغل تطرّق إىل موضوع أركان اإلسلم بصورة رسيعة توحي لنا بعدم 

الجرمايّن؛  العامل  الذي خّصصه عن  الرابع  الجزء  وذلك يف  الشعائر،  هذه  بقيمة  الواضح  إملامه 

حيث خّصص فصًل يف هذا الجزء – هو الفصل الثاين – عن املحّمديّة، واملقصود اإلسلم.

فقد حرص هيغل فريضة الصيام يف تخيّل املسلم عن الشعور بالوجود الذايتّ والخاّص، وحرص 

الزكاة أو الصدقات يف التخيّل عن مبدأ التملّك الذايتّ والخاّص أيًضا]1].

»والسؤال هو أنّه هل فهم هيغل طبيعة الفروض الدينيّة اإلسلميّة إذا اعتمدنا عىل فهمه للصوم 

تعترب  التي  نظريّته  ضوء  يف  املسلم  واجبات  قراءة  محاولة  أّن  أم  خاّصة،  والزكاة  عاّمة  والصدقة 

]1]- أبو يعرب املرزوقي، تأويل هيغل ملعاين بعض أركان اإلسلم- مصدر سبقت اإلشارة إليه.
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اإلسلم الرديف السالب لدور املسيحيّة الجرمانيّة هو الذي حال دونه والقراءة الصحيحة ملعاين 

وداللتها  الدنيويّة  بالقيم  املسلم  لعلقة  مسيحيّة  قراءة  هذه  اإلسلم؟ أليست  الدينيّة يف  الفروض 

ثورة عليه، وتلك هي  كان اإلسلم  منظور  ليفهم اإلسلم من  أسقطها هيغل  قراءة  الروحيّة، وهي 

منزلته يف التاريخ الروحّي لإلنسانيّة، وهي منزلته التي جعلته يعترب نفسه الدين الخاتم لكونه الدين 

الفاتح الذي حرّفته التجارب الدينيّة التي من بينها ما ينطلق منه هيغل؟” ]1]

هو  ما  كّل  من  هيغل  موقف  الربوتستانتّي خاّصة يف  اللهويتّ  البعد  أّن  إىل  يقودنا  كلّه  وهذا 

إسلمّي، وإذا كان هيغل ينتقد هذه األركان، فهل نجد مثل هذا النقد ملعاين الصوم والصدقة يف 

الديانة املسيحيّة؟ بالطبع ال، ولو أّن هيغل تأّمل قليًل، لعلم أّن لهذه األركان معاٍن سامية، لكّنه ال 

يستطيع أن يصل هو إليها بسبب تعّصبه ملسيحيّته الجرمانيّة. 

إّن هذه العبادات أو األركان ليست مجرّد عبادة هدفها التجريد كم يزعم هيغل، بل إّن لها قيمة 

تقوم عىل  عبادة  فهي  الروحيّة،  الدنيويّة وداللتها  القيم  بني  الربط  أساس  تقوم عىل  وأشمل  أكرب 

الوازع اإلميايّن والروحّي، ذلك الوازع الذي نفتقده يف الحضارة الغربيّة اآلن، حيث تحّولت إىل 

نرى  العقديّة واإلميانيّة، يف حني  األبعاد  اإلنسانيّة وال  قيم  تراعي  ماّديّة جوفاء، ال  مجرّد حضارة 

اإلسلم بأركانه وعباداته كلّها يعمل عىل الربط بني ما هو دينّي وما هو دنيوّي.

يف  تجمع  هي  وإمّنا  وغريه،  هيغل  فهم  كم  لآلخرة  ليست  اإلسلميّة  الفرائض  أو  فالعبادات 

أهدافها وغاياتها بني الدنيا واآلخرة، ولننظر إىل قول الله تعاىل: »وال تنس نصيبك من الدنيا«، وقول 

النبّي الكريم صىّل الله تعاىل عليه وسلم: »اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبًدا، واعمل ألخرتك كأنّك 

ا«. وهذه النصوص هي وغريها دليل عىل خطأ ما ذهب إليه هيغل من آراء. متوت غدًّ

ومن ثّم فإّن الصوم الذي انتقده هيغل له معنى أسمى من تلك النظر الضيّقة التي نظر بها هذا 

يف  ضيق  من  واملساكني  الفقراء  عليه  يكون  مبا  الصائم  يشعر  أن  فهدفه  إليه،  الغريّب  الفيلسوف 

العيش، ومن ثّم يشعر بآالمهم، ويتصّدق عليهم، فالصوم إذن له بعد اجتمعّي دنيوّي راٍق، يتلّخص 

يف التعاون والتعاطف والشعور باملسؤوليّة تجاه املحتاجني. وكذلك ال يخفى البعد االجتمعّي 

القيمّي الذي تقوم به فريضة الزكاة.

]1]- املصدر نفسه.
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