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..ا!صباوجالأ!-اتحه-!امنأكثرقض".تءاؤهـي!دلناالمخاللفصف---اتعلىاخبراش!:تالتيافكربركأاالمعركةفياخ!علا

.م"،.لملأ.3"ليلاو"..."اما"هـو.ليسءنطقجلإبىالىء!ختاجونانئاقىعا"-ظاهـرةيلاحظ4ا)ثقافبوالثورةاثوربربئافةالثظصول)الآداب(

عا--ىاتطل،تف*يرنا!"*ونيةمنيشرصء،منلقالى"حتاج-ون،جيةإولوالابربت!-مانتما،لشتىعلىفيهاالمتنتركينجميعتنتظم

أءتهبمي،!و"،اجل"نصراتحي!جهةلا!باتضحبة"،منيحر!،،حركي!تهامكانتتقدهية،فخصانيةاموجوديةامقوميةامكانتمارك!يية

فر*بز:--امناي!خرجن،اللجزئيطحم!.،بءلىللهلدبحنامنيخبرجنأ)قطعبون(احكاء!مفيالجميعانهـيالعاءةالظاهرةهذه..رجعهـية

.)ءرصظ،ابديحزنفي!ذابمد.فوؤعناوأ)قيجزئيبنصرالقصيرةعلىىالقدرةيطتق!ون،)الحوار(برفتقدون،اجدنياالحسىيفتقمون

ؤ،!-،منيخرصة،،يرنالاخرمعوت،ركناتموضمصاالىذاتيتناءناو)المعاطف("وقفالىالله!و(1ءوففمنوؤحويلهالخصماكتس!اب

للدإهقواطي"!-قؤ،!الىقيالاغلبرآيهييرهقراطيقيا!اانمنالقاصرل!ارى!القوصييقول..نفسهايرلرقالممتنءوقف،يمنلم!ان)المؤيد(

هـىؤ*ونقدفالاقلبقي،الاؤلمبكأل!-وتالانص،تمعالاغلجيةرأيانهامنوأوتحقءلىانا،صريالمهاًلماركمىيويرقيول،ءم!بلوانتحقعلىانا2

ا!-ىءحتساصونلحنانما.والضظلممللحركةالفاف*ةهىرص!رةتلمسا.000.000ل...!..
-....حى!5ءهـووسوالتحوعىالاللمهو"يصريالنيمولر،د)-لؤلمبع

يناورأاللةبم:لماحساسخلفالهـوجاء!!،اندفاعمنيخرجناجديردمنطقا!رال()1!"،وللذيوا،!بلملأ(تلف)المخاصمبحلقد..قومي!تكفي

الىمحت،جوناننانتديديرجماربا..المتهصهقىالقطعيةونزعننناالمبتسرقهايموانبرمكنالتيمحببةاللهالارضافمتقدناوب!اخائبا

..احريةاجدلهـوجديدمنطقةاز!،نيمنز،ص-جوؤكر4سيىهبررر"قىبيالعرالرقعةميالمواطن

الللاهـ،)بمالجدلا)ىةاررههـيدالحاصقىاًلانتبررالاطارهذأفي..عي!ة

ةالتشابربر-انحهث،ءةعابء3فةال"-غلإةواللفال!سفةخاصةصفةعكابولفيالسيا!كطاللعهقزدخللماذاانهنجدالمعركةداخمل

الضخاقضقوةنو!-5التاريرخيةالصيرورةوادراكبالكلالجزءبطوارتباطة!المفكرعملواذا،يلا()ءهانتليل)"ضخلفا(لم"ت!نتوفيد

خص،ف!صاخصءنهىبربئلحرولالضرورةببئإضوحبداواأله"ورفيؤ-للأ!لةفيكبواذا،الجامعة0ل!ذهعميلبالضرورةفهوجامعة

..ا(!غلإةمةوالفا!بماالجدلء-!ولاو!درا!فقطالمجلةووذفيإكنهنبعم(!ثولانالرهمفيايعد

اكلط،ن!هـمال،-فا!مادلالج:سبصرخون"،سرعانالمترلىءمينلكن..فيهايكنبماكلعن

اليها؟ءحضاجصن-نكونؤ*ءةط،رجه-قيفلنهاال!غلقياللفلىفةانإكير!قؤلملأاًلانمطنتضاءرانكءااانهنجدالمعركة"اخل

صالالحاجةءااءهلمورل:سيصرخونء،نسرعاالمتربصينلكن!اذاالاءو!هذهشاءرانكواما،والحبوالجنسىالمرأةمنتفنب

جوديرقي؟والوالمارىهـ-4الىأ-،وزناهقدالعر-يفكرنافيون!نههغل4يروجانبدفلاقيالل!وبرؤمتهفيالانسانازمةعلىةقصبفبىاطللت

اما،نعمالم،-غليالجدل:دءيصرخونمانسرعالئربصينالكنب--دأأصواتعاىوبرجصلاوجةا.بر2ركبانإريدشاعربانهالاتهام

هدافان،ائبلآاقيفمدرورةوننث*جدءه":عانبنيانإ:،الأ!-دوهيغل.يفتقدها

؟اثالثاهعالملدثلءطد!،ولاجدورهـ-لبأنلتخصصبااحدهمطالباذاانهقجداعقىاداخل

هه،كان)لتب:وابا"زانالتفكيراءمتوالوالمتروصبئ!ؤلاءلكنا)خوربقىءنانفصالاهذاءد،روأئهاوالروائيشاءراًالنئحاعر

وحضى،جدلهنوربرةءعبرصهنتىوأنهالهبفليلمذهبارجعبقىحولشكا.المىانئر.امصهـاسىباالانخراطهـب!ؤلاءؤظرفييرةلكورالانلثوديبنوا

الىشرؤ:افيءحت!اجونفاتااك،جوالمذ!بد"نتخاورطووةاككانلوالصوريالمظق،او"...اها)إهوالسائدالمنطقان:بالاختصار

.ال:تراشزهبل4لنحمتزبرلااولانعرؤ"كاذهودجأيضاا،ذهبلقاظ--باياخدونانهمفبهمالمفروضءفربالاخصالانالسائدهو

كدقيقبالضئواترانباالضفيهرامفوالوالمتررصبنهـؤلاءلكن..اجدليا

لىوىلدفي!لجسلانهوالوجودبرة"،ركسيةالىهيغلنتجاوزبمانناالحوار،!نيعا!لم..جديد!طقالىالحاجةالانتتببنوهكذا

به!يتغلغللمالمتجهوأنء،ركسيودلكوجوديهذاانعنعاراتلغيعلممنا،ؤطعيتنامناًلخروجيعلمنا،الرؤية.اًفقاتس،حفنيعلمئا

نذل،ادمواالحمابمثابةم!يصبحبحبث-ةنادرؤئةعندالا-ك--،()المخالفببنفرقاهناكأربر،لممنا،نظرتنااحاديةمنالخروج

.اسنبصاروبللاضحا)قىفيهبغلتجاوزنالانناوأن،بالفرورةهـلحوامخاللف-كلليسانيعلمنا،ل:،و)المناقض!أ
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الض!نو"-،وللةوالضمبعطجللت!لعلمبفهيل!،نيةبايس!حالذيربه!اانهلنجبةوارا.لؤاناكة*ءبرام!والواًاةرر?ءبئهـؤلاءلكن

المجالاتؤبنف-مهالموضوعاصته،رانكجدانناليل..القيراءعالىلنوأننااجودا!"ةعاوتتاجاءهقءلآالمدر!زهـارأ*ونانلاءكنبهـ-غل

ءطحالتمنبرلمغجا?،ف،فيقى54وا،ج!اوالمحاد"خ-ة4والنقدإ4الادبياووميبئاا!فكر-اقيأسه"سالااثالثاال!المدلدانمنبىداكونص،مننسضرج

ؤ-ىهـنب!ةالمعاءالعثكراسيصعنء-لملاوكورررر"،لقينجرانناحتى"داه..لهاووتازاانمودج،هيهعليعدا)شيالث!ءاةالثظماؤةوغلغلة

أ)ءصربرحاجات:،طهارمدىندريلا"وفي"وعوهـو..كامالياعصر!الةإء!اجةاانزءنا!ذ3تادربيالعرت!عالجفي!لقىو!،ك

-،رسائاي"عطيلذاتباا)ءربةاللغةاثسامارونجد،واهتماماتهمنخلىوث،ءىوربلءروأشهالثوريميرولاجدلالهربريةرقعت!نافي

..امة511ير"اثانوادةثهاءلىالحه*وللىهولةالىتصلتكلديسهـولةىا)-ت!وةء!!منوسبخربرص،،والمدنيةالانممء،نءةافاق1)ى،/بداو

!غلأ!وضوعاءندايالجانهج))ا!م!4لنواختاربا"ثج،ءداذالمهـ-صولىيخرجضاكلها)ء،لم"صبرمع"ضث،ليكيرناءمىانالراك

جديته"هـىالاولىالوهاةءتذ!بينا1،ابر-تبرفياللعلمميةلرسالتها)-صؤط!ضنامنولىء!رصةا،ا.قلارنوالىهـ-!4البة،ا!،سا

/!نلم4ا!إالا"رانولبينا،رءصرهبلدهبءأجاتاهنمامهو"!ىداخك-صامنالااءزاميأتيكيفستلمت!لمموس،ءتها،الحريةنورانية

سهـلا..هـوضءوعااض،رلكانوالا،ة!3وميةعالىدلىجةءلىحصولهامر..اذهبيةاالتع!الجمؤوةكانتنوخ!خارجهةفوةمنلابا!ادتظ

في.تأثيراىاللفلالىفةاكبر،مدالمح!ثينالةلملألصفةاهم/*!لذيافهيغلءخططجماعيعملدونامت!فرقةلمةالقلبالمئةهدهالضفتوهكذا

ج،?،أخافيد!.إدرلا!ملؤ"و!ذاورغم،احاصراالها-"فر؟الفكرةجديدبوؤيرةالعربيها،رض"واطنالىالهبغلب"ا/ضالضر!رةعاى

الملالىهةوم!،الم!لامرطاهنمجببسبباوصحوبتهبسبباءا4رقعنىفي"حرداذاالذينالانمطهذا"جداعينهانم-بواضعة

احسواجدانوالوالحسدمجدونممنوولمجامصا.:،فييدرسهوناللذيناذاواللذيكلهمالعمالتررفيهـوس،همانالافيءررؤفىالعربية

-ةا،ةطقبوالوضعهبئابراجمالبف"نيتبدىكماالجزئيةوالضزعةا(در!-نيرنالاخروبرفضلفضلمه4الاهـذايكونفلن4رقعضفيتحرر

"-،اذاا)فلاسهةقىلبعضالعقليةالجوانبوحتى..والبرجممونية.ممهاللعاللموويرلتثمعادك!كأ

والثخص،ب--ةدسيةالحا*زعةوابالصوؤ.ةتمتزجظذها!رستلص-نعنتر"ناًكثراء،م.اللفتاحعبدامامخادالاسانثهمغلوهكذا

..واللجواني!قىؤس-ءوصدرت(هيغلءنالجد)ك!!)المنهجمنرجس!تمااةلرسايعد

الاولتشر،يئفي)ال!هلال("جلةرقاكت،،رفالمهدارعنكباالماضاللعام

)هـ-ةبامسسأل"!قلهمجداكببر!ءغلدرا!ةفانهناومنءرئال!تحتآنذاكوكانتهيغلعناروددانجفىءباصار68!1

وهذا..ءلميهنطللبمملحة"يحاجوا،المعاصرةثقافتنافيالاهمية!غلعنجزءاصدارمكرةقيضىالذيزهيريكامللاستاذاقحرص!

اص!صباختارانهبل..امامالفتاحعبدامامالاستاذفعلهماهو44(ر!لي)1وولمةاًصدرتوأخيراً،عاءرابراهمالاسشاذعليهعرضها

..المنطقياللجانبوهوالاوتعقداعمقاواكثرهاهيغلجوانب!اته4!تاولث!فلعنالحالي2ا!إمءن)ايلول(عددفيملفها

ايماتحهمنالطلاقاموضوعهعلىالدراسةصاحباقيلوللقدقؤادورا!دكةرئا!.4وتحت.التاريخوفلسفةاللحريةفيورأير4وجدله

الهقل.إقهلمهاللذيالتفسيرهوالمقبولالتفسير"ا!ذل!ك،بالعقلفكرنا-فيهيغل4،لمصاىيمكنا)ريالمورالاهمية!4وادراكاركردا

ثمو"ن(1()صالظوا!ر"فهمفيالضرورةينشدوالعقل،ويرضاهسس،ووموقد،بئ"الأسا!رنفي"!صغللموضوعكا")ايلول(عددخصص

ا)نفافيةحي،ؤظفيكأرانف!مقدهار""!و!ي؟الص!لشأنمنلمجطفافالالمانىللمفكرخا?ةبرؤيةاكللاثالجلملاتفيلسطوراهذهكانب

جدارةاللى!ف،ف!وءن،4والصوفبالحدسنجمجباءلأضلأتالتيوكامت.الجاء!ةالم!نمنقديةمناسا-،خروص:امنا!،جازظضوءعلى

الظمم.ةص))المنهج:يقول..ا!عقليللمنهجؤمجهدهاوضوعااضنيرالالمانيللمفكرءطوللةدراسةبكتأبةكأ!بما!ئالدكتور)الكانب(وولة

؟"نفص-العقلنصيجعنيرعبرا)ذبماالمن!جهواوالعقلىافىهـجهوسببقوقد..ا.للولءددؤبما،اينينشرتثالصالالعا!مبمجتمع!ربطه

.15()صمن!اهبيغلكتبإبعضتاخيصات(الانسانيةاث)ترءجلةنشرتان

ثىالدرالىفىصاحببهيتسمماللذيالمنظمالفكرسماتوتتضحو)فلمىة-!ة(الكلالعقل)فينومتولوجباوكأاب(المنطق)علمكتاب

وفحد،الطريقعلىمعاللم)1(:هياقساماربعةالىكتابهقسمانهخهممةلتلخيصالقادممقساك،نخصصوسولىاحق(او)فلسفة(التاريخ

اس!برالتيوالمصادرباللجدلالمنطقءلاقهالقم!مهذافيدرس(ابراهيمزكرياد."لمخيصالملىفيقىالعلوم)ءو!وعة:هيلههغلكتب

ش!اب)2(.للبحثواطارعامةصورةلر-موذلنجدله!هاهيغلو)محاضراتا-طور(اهذهكاتبئلخيصالمنفلسفةحولو)محاضوات

المعرفة،بنظريمةالجدبىاووجءلملافةدرسا!قهمهذاوفبم،دطريئ11لأا!لاهوف-و)الكماباتحنفى(-.ند.تاخيصالدينفاسفةحول

عرضهحيثاكتابالبوهنا،الجدلطرإقى)3(.المقولاتدرسكماتلخبمطالفلسفةإغتارحولو)محاضراتدجب(محميدتلخيمىالاولى

هيغلرسمهاكماالدقبقةبتفاصيلهالجدللسيربالتفصهلىالمولفبي!روتفيمترجمةكببصعصدرتكم"..امام(الغتاحعهـبدامام

مفية".الفكاوم511"موسوءقىمنالاورواللجزءا(ضطق""علمكتابيهفياما.ايقادمءقا)نافيلهالعرضسولىهيغلعنوا!اهـرةودءمث!ق

بالجدلوءلاقتهالمارس.با!جدلالمؤلفيدرد!وووتا،وآثارنتائج41(:بالتفللمأليفاههغلءنصدرمافنضخاولإلانا

..الجدلفيهيغل!جلمنفديروالتبالنقدوحثهيخمتمكما،ءالهيغلإ!هيغليحميماوح!دهاالمثالليةبالرؤيةليس

!اجعوه!الليهااستدا"نيابالمراجعضخمةقهـائمةالمؤافيوردثم*ء"

منهـأاخذالضيةاعديدالهءاتالافتباخلالمنحقالهاقرلءتهنتبدىالىطحىقى،دالادعاذاتالجامعء"النقدبةا!دراساتركاموسط

قاف"نجد!..اصحا!لمآراء"!اجرا"ـ"اقيالكثيرةوالمئاقئاتكلتخبرجإ*جااوافناربرنجهةوالاجتماعيةالادبيةالابحاثهزالووء.ط

ل!هملللخارة!امةؤائمةو!ي،خاصةرصةةا!هفلبةالمصطلحات!صذهتم:-هاالتي4الفلسفبالرسائل.لظل،ج،م!ات،منءلمينايوم

ف!!،والمعاناةاللبحثفي/الاكاديرميةاةاالاصفيهاوتتبدىالكتاباةهيىعوااتطحعنبمنأى-ممشنواهايركنامهما-اللجاء!لمت

طحلاهءوشرحاا!عر!بو"فابلهالانجليزيوممقارلمهالالمانيالمصطلحيوردالاثبإءيتممقانطببمتهمنالفلسفيالفكرانذهث..وا!زالية

بمكانطلمحمصكل.!خمثمهيغلكتبمننصوصات!كونكادبهـلماتارلمفلم!فيةوالمصطاحات..الاعماؤفيإ،ربو،الامورحقائقويستبطن

يسعالجالكأابصلبداًخلانهبل..الكتابابء-إداخلالمصطلحهدايتطلباللذيالا"ر،دجديةطر،قهيثن!ففانالباحث"لزمانثانهامن

والآراءفهمهافيالدؤيقةالفرو!ويببنالمصطلحاتبعضالتذييلاتؤياتللمصط!!بال-*بةنجدهولعكسءلى،دللك،وع!نأءجهداً!ضه

ح!!!ا!عمكلمةلنسبلآلترجمةبرلممثلانجدكمابثانهاؤيلتالتيالمختلفةالاهر،اثقفينااوساطفيالانتستخدمفهي،ةوالادبيالنقد،بئ
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ولم"!ىالمؤلةءدقةىوتتبد..وا)ةركيبالتحليلمنمركبءضهحانها)ترجهـ،تلمخ!لورط!،ؤشةرءدولكناكء،،لمةلفرةباترجمهافقد

والتركببللنحليل))مركب"!و،بمالمنهذاانابرازهمنلهيغل4!"ه..الانج!ز!ة

هوالمركبهذاانظمبوضوحبيناز4..لهـماجمعحاصلوبيساولاان؟بحثهاللدارسءيى"اوأمالذيا،!الىهـو"ا،ولكن

يمععبمر!ععبىأكلم!الجزئجمطقنيانمالر-هواألاءر"انههـكطفيلاح!ولفةيتصيناولاالمعالنمرهوهيغلعئددليالجالممهجكاناذامابيانهوالباحهـثبهانشغلاما/

.!*صنب!صوصتعينو!و..المضطقغيراخرشبرءانهامالمنطق

ء-صنعبارةالسببروهذا،الب:بالفيالى!.لل*طاالمحضالفكرقىوخاصواحدامرواكطقالجدنيالمنهجانللي!بتنفسههيغلكأابات

جديد-ئنىءاللىرضايؤديلااًلمنهج)،سءرفاننفسهرفضوهواعقأطاطسهـة)ءؤ،ن:"لالمهصهـ،))فينو!نولوكتابهفياردةالوهيغلعبارة

للقوةباكانمااوص(فيااوأورعتتران13*"فقطي!روا.ما،الجدةكلافىظماللعرضاًما.ذكرناهانسبقفيطهسلماتانبرمكنالانهجهذا

.117()صوصرلحما"واض!،يبدوبحيث!ىرل،اكطقرهايضطلعا)تبالخاصةالمهـ.كأهيفتاكالمنهجلهذا

.السه-ر!هذالفهميليةثسبكيةصورةإوسمجوهره!يإ*تابواهـواللجدلانهـداعلىالموللفووهـرب8؟()صنفصيء"افىطق

المؤلفاتداخلمنوواضجودؤيقبارععرضوهو..الجدلياللعقليرهعنىان..رضف""نف"يفضوهوالفكرانه،4نفمصءعالمقلحوار

اعتصاق"عواكبا/يخةالههـيدةالتفسببراتخلالومناس،!01ا!،ءغليةة1،ديدااادرارراتفيالمنهجاهداوتطبيقا!هج،هناكانبرلمالمؤلف

علىفحسبين"تغلوهوالجدل"برر"التيوحدهاجةالمثاللإصفنيراتفىؤائمالممهجر،نأخدالهرل،هيغلتناوللهاالتيتلفةالمخوالمجالات

يج!لاللذياًلجدنيإصص"راهذا!صبهووالتناؤض،اللفكرحق!ل4يرقور"،برغماكنابافيالسائدةالنغمةهيوهذهفحسبالمنطق

نجدثمومنالشاملة،اللفكرةالىثمالماهةالىينتقلالمحضالوجودالكتابهذايطالعووووالقهـارىءيظناناخشاهما"واخشى:15ص

يش!لالذيهوكلهالتطوراناكتشافالىاخبراًالوصلمناافناذاول"،وكفىالخاللصةالعقليةقيولاتالممدراسةدليالجالمنوجان

إخالعى،االعقلهونومةالشاملةالفكرةمضمهوناءني،المضهونيرمثلكانوان،الئطقان.؟لتحذيرهذاأسوقيانعلي)زاماارى

.313()ص"الجدليالمن!جهيالتطورفرهالبمارا)-نجمالأالحركةوهذهيئتفلانبدلافانهالهيغلبةال!دفةفيوالالى،شبةالاولىالخطوة

مجردكانت!او!ده"عزول!ةظتانءقولا"4لانالطبي!عةقلسفةالى
هـذاتقييمسوى"ينقصولاآكاملؤدالررثلناءيكلنوهنا

بقي.ان.."تحللهالذيالحيالعينياواؤعاعنيمبر،اجوفتجريد
البناءعنرائدبجزءيسبقهانبعدول*نالمؤلفيفعلهء،وهو19:هج00

اصلجزءوهو،4خاص3يالماراـجدلاءنرءديثهللدراسةالمعمار(ئيحمصفيوهولكأ"،الواقععنيبحدانيربدلاو،وصم!:فالمؤللف

لوالاالدراسةحاجةعنزائداكانوانيعرفي"هاالتيالقكرةناحيةمن.اةطقبابم-ن!بالمالجدل"وحه-دعوواقتصرهدانسبمالبحثا

يكونبح!تبهـيغلاللجدلجةللطثراتاللعريضةالخطوطعنللأفصاًفبردالوج!دمنفحسبنفسه?للع"لحوارهواللجدلكانثمومن

الجدلانالمؤ)فابرزولقد..الفصلهذامقجزءااًولر!بماادجدلانووك!"ظلقيبرزاويةالمؤ*طاخذلقد..المطلقةافىكرةالىإصالخا

بقوانبننواياللمالماركسيينلانالهيغليالجدلعينههوالماركسيالاعليهفرضتالتيهياويةالرهدهولعل،اللفكرحركةهوالجدل

أساسعلىاننطبيقفيقلئمالاخلاوطوكل،هيعلعئدليستاجديم!..ا)زاويرةهدهداخلفيانحصرثمومن-طبيدقاتهفيالجدلياخد.

الماركسيوناستخدمهحينعلىمخاليةبطربقةالجدلاستخدمههفلانهدااههيةاؤلفايوصجاًللهيغلياللجدلهداصورةتتضحوحتى

صفا"ر!ي"جدلدوانينهناكفليعءت-"ثمومن،ماديةبطريقةال!رمتناقة.،ت:المتسنافضاتهالتهالذيلمهيغلتفكيرفيالجدل

للج!لقوانينهناكليستاخرىرةوبءبا،اً،"يغليالجدل!وانين)ت-نءريدةص!حاتا!ولف!ردهناو"ن،السواءءلىوالواقع

المؤا-فويذ!ب..336()صاءهـيغلأي"الجدلىؤوانجنغيرالماركصكط!غلاراد!نا!لاهوت)ا(:"ءسادرثلاثةوهياًللهبخايالجدلءصادر

ؤولل!ينينعلى،علقثمومن،والجدللي!ة،المادبة4لش،نلاالمنهجانالىثمواحدةوحدةوكبمااالاءصدادتجمعاقيبا(حبةالمتناقضاتيحلان

جمةالمثالمنوفلبلملاالماديةمنكثيرافيهاناهيغلمنهجعنقالعنمما..الاضدادجوةهافي*نههـارعحبةوحدةءـب!التيالحياةفي

منيخلوالاليغليالمنطقانالىذهبلولينبنان"الواؤع:بمقو،للهدلالجىهذا?مادددؤهقاتت!بعاالمؤلفايننتبعوهنا،الفلسفة)ب(

.58؟()صا)"*واب"الىاوربظ::،فيلكانءعا،د/بئوالماءقىا(-افكرةمنما4اؤهيغلعنهقالا)ذيهيرؤا.،!!عنوصاصةبمالتفصبل

"اًنيررىكالىالذيوراواسبهـ-رقهببطسءنموجودةوهيالامنطقهفي

فيفشيلقدالءخليالجدلانالىلقدهمنالمؤف!بمت!بلماًلاكاد)ميةالدراسةهذهمنهامجانب.شبدىوهناور"لمبتصيئكل

المؤللفسنظرفي-وحدلانهالوجودحقيقةبكشفالخاصةمههته..

ادراكهفيوهي"قيمتلهتزاللاالمنهحهذاانالا،!الوجودبيرنلفكرالجدلبنواالتنظر"*ختلافء!ىهيالاولىائناحيةا:ناحيتبنفي

هوالحقيقيما)فكرواناضجريداالىاللجوءوعدمالاشه،ءببنالمترابطان--ىناحيةهيانئانيةاوالضاحية،4علإابقينالسوج!لالهيغاكما

فيالش.كءدراًسةالىودعونها!ولذاففي!لثيءهواركؤر!!بما11ال-،برقبن*نالل!يغلىالجدلصبزوظيتت-عراءانههياءعثاا!أول

الك-لنسقهالامعرفةانكماالمعارفلسببةالىواشارز4تظوره-4متا.-فيوحاصةالساب!نلهولاءل!ا."هيغلتناولخلالمن

..احدلوا،الداخلمن،تتبعدأنانهبمء:ضا..اللفك-!فة"تار.لبنةىءحاضرات"

..ادراًسةاموضعن!"المفكرداخلىمن

لكىمنتهاهاوصلثؤدنفسه/فضوهواللعقلرحلةؤكونوهنا

مواطنالىتشيرلاتساؤلاتوهي،التساؤلاتببعضنلقيتتركأاوا!اسمت(قضاتمنفيهوماالمصرروحالمؤلفيسىولا

!!-نا!يالمث!كللأتخصوبةالىتثيرما!لرا!حتفي!فاًفيبضميرمننودي"قد:هيغلانفيالامروإلمخصبهداإهيغل

يطرحهااننفسهالدراسةلصاح!يمكنواقيلدراسةاءناسضخلاصهاويىجمعفى،ووحيايررالتوعمرجعل51،عقلإةهـتبكيةوالرليجعل

ء.ء...الىو!دا-ونوايسنجليبنتزءنكا"الالمانيالفكرنجينواحدعركب
:التساولاتهدهواهمالماحثضنمنلضرهاواقادء"االحائهفى..

......-ولشى:تعبيرحدعلىجهعلمد.وهامانوبمم-تالو"زيوياكوريهردر

قد(طقالمن)علمكتابهءقدمةفياوردكماهبغلكاناذا-االعقليىسةوا)!قةهردربهماالحجباللتهنالخي!الوقوةالعاطفةدجن

،الماديالمجتمعوؤقدمعمرهفيالفكرتخللفبينا!حادثاقياينراعهلمهيغلبأنالةصلهذاالمؤللفكبماوين!.59()ص"كانتهايطلهالتي

ارتباطرودىنبينانعندهالجدليالمنهجعرضفيالامريقتضيأفلاهذا!وفما..هـواو!اء"كانالجدليالمنهجلانتاثراتهوسطيضع

العرضمجبردانبمعنى؟الملاحظةوهذهالنطقفيللجدلالمنظمالعرض؟اللخاصاالبفليالابداًع

وانهالفراعفييشتغلانماهيغلبئنيوحيالبحثفيواددهيكما16()صالكونما(عن!بيدةنظبروجهةلنايقدمالجدنيالمهج"ان
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ليسا)زمانفكرةاناؤعالو"(14صيقول..تهوبرثبرعودثمهيغلفياوردقد4نفسهالبحث!ءاحبوأن4خاصهبعصرمهـموماإيس

هوهيغلءذهب"146صيهولو..هيغلةإ(ءدهبؤي.لقريبادوراللهاانعير،"ب-ةالحياللمشاؤضاتاضسبةباهيغل!ومالاولا!باب

يإغىكيف..مستمر":طورفياؤ"ءإىاللكونالىينطرتطوريونه!با)ءرضهذايررطانوف.ك!الهحضالاكاديرميالعرضممعانساقالمؤلف

منظقعنعبارةالجدلي"المنهج:915صالقائلوهواوزمنا(ؤبفاءت،وبسنامن4نفه!غلرناحذاقدرل..اللهيغلبقىاللهـمومبهـهذه

الارسطىالمنطقمةارلفيصوالتطوروالتغبرالحركةكل:طقهوجديديكناللماذن..عوارضكلهالانهالديهوالاقساموالفصولوالابواب

؟اخابة"ا،صياتوالمقرارتالا!والسكونءنيعبر3،نالذيالقديمارتباطتبرزبصورةالبحثعجناعادةالىالمؤلفمن"حه،ج،الامر

اخيرانش!هبىانيمكن":093صا!ردهء،معمتناؤضوهـذا915()ص؟الهيغليةالهمومبتاكالصورةبهـذهالجدل

لات"اًلمتىسيريحللوهوالزمانءنصرحس،بهمناسقطهيغلانالىإفإؤاان..الحريرقىعلىء.بهاللذيكلامهالضادهذايرتبط-2

ءعينةارم!ةفي"طهرهيوانمافراعفيتعمللااإفلممنفيةالمذاهبانيبيرار4..نفسهالوؤتفييفوتهكانوانش!ءيفوةلا-شهادة-

نامنهإقتضيالاءركاناما؟فيها"نشثتالتيبالحضارةوتر!بطفيكلهاالم!ى،لةيوردلكنهباللحرقيهيغلعنالجدلى!يماالسصبرارتضاظ

الهيغلي؟لاجدلامحتنقهالذيالمةاليالنفسيرحولتممماؤلايضعهـ-خلعضدالحريةهل:السؤاليثارثمومن..غيرلااسطرسبعة

.مثال؟ؤراءتهافياكثرتمعضاهيغلعباراتبعصتقتصيالا-12تناولهافيالاؤتض"،بفيكونطارئةكانتادا؟طارئةاماصيلةفكرة

نايم!نالمنهعهذاطببعة"فان:28صاردةالوهيغلجملةذللككتا؟تفيس!اريلةوكانتطارئةتكنلمواذا،مبرراالمؤلفجانبمن

هيفشلكالمنهجلهذاا!نظماالعرضام!ذكرناهانس+!فيماتلتمسيقتضياصرشكلاسيتخذالعرضكانافمالمنطقاغيرالاخرىهيغل

..س"نفسهالمنطقهيبل،المنطقبهايضطلعاكيالخاصةالمهمة؟بالحريةارتبااهافياللهيغليالمىيرمراحلمنمبرحلةكلابراًز

بينانعقولجيا)فينومينولو4كتاليمنال:صهذافيهيظيقرقالاالمؤللفدسهمهاالتيإثاليةااله-ورة4!ذهحقاالجدلهل-3

ف!ياوردهإذياو)العرض!هالكتابفياورده،التيالمنهـج،ظيعة(دهجرهل؟نفسهمعالفكرحوارهواونفسهيفضوهوالفكرانهمن

-؟المنطق4الاءتاكلدلالةادنهيفما؟وواؤعيماديهوماكلمنحقااهيغل

فمثلا؟النصوصعنقا!ياناالمسبقةالفكرةتلويالا-13وات"خاص"ر،اء:يا!نمامهفائدةوما؟هيغليضربهاالتيالعينية

)ءفكل:اللفدفة""اريخمحاضرات"كتابهمنلهيغلالنصهذااوردلقدءخورداللم؟ن!4الموللفيعرفكماء:ياالفكربربمونانالىيهدف

،وزالاختفى"لممنهافاجمسوبالتالي،ضروريةنزالولاكانتفلسفةالجدل":ا)إسفة()زأريختابه3امنلهيغل.لمةالجهذهنفسهالمؤلف

هـ-فلم!فةواخر...واحدكلفيايجابيةعاصرتجداوانما"-نتبعحركةوا؟ما،فقطلذصعناحركةي*ونالايتطلباللحقيقي

للحبارةالكاملاضصااما.5()ص"السابقةا!فاتلجميعنتيجةلم.ع(7)ص؟"ذاتهاالاشياءطبيعة

تزالولاكانتفلسفةكل))ان:النحوهذاعلىفيجريهيغلعانداتكمااههغللافوال)جدلية(درالىةيقتضياذنالامركاناء4-4

بف!لاورخواةكلهالكنها،مضلمفلسفةتمحفلمثمومن.ضروريةهـ-نالاقوالهذهبءئماواظهـ،رمادرة،ناوأح!م"أليةاحياناتتبدى

الخاصالمجمدأنبينم!زانيجبلكننا.واحدكلفيكعناصرايجابي؟جدلليةا*ؤة

الكليةالبوصلةخلالالمبدأهداوتحقق،خاصكنف!اءالفلهةاتلهذهيتناولوهوهيغلكانهل:المؤللفيطبرحانبهذايرتبظالا-5

هيحداثةالفلمم،فاتوأئف،المبادىءالهت-قاءيجريانه.للعالم؟)جدلي!الجدل

دحضها.تمفدفةزوجدقلاثمومن،ا)-،دقةالفلسفاتكلنتيجةهـل:هـوةاسدرحولتساؤلاالمؤلفيطرحانبهذايرتبطالاب6

المبدا!ذاانمجردبل،الظسفقىهذهمبدأهوليسدحضهتمءاان؟)جدليا(اًلهيغليللجدلتناولهكان

اللجزء:الفلم!فةتاريخ)عحاضرات"بالدعومطلقانهائيااعتبارءيجبيحددلملكنه،ءوضوءيد"ء!فيواصطالمؤلفكانلقد-7

..37(صالاولالجدلانوحدد،الهيغلياللجدلوهومموفي-وء4حدداقد..هدفه

الاقوالبعضحولشكيةبظلاليلقياللعباداًتهذهلويانبرلالتوحي!..!ذاعاىيترزبالذيهدقهيحددرملكنه..واحدوالمنطق

حتى..لههفلانغلزتمجبم!يركلوهونجدهاالتيالمبالغةدللكمثالفبى!اص"وارءردبماعاص4اًلانس!أنياًاة*و!برهانجمكنالذيما

قانون،اضفيانفيقانونسمىانهدورنغ""دحضكتابمناوردإقدالس!اثكلةاهيمااخربمورنى؟التوحيدهذامنالراهنالصر

انغلزكتابمن187صفيوارداليمسهبيروهوالهيفايالنفينفياكتبالذيالبحثهذارطانةكانتانهاي!رضوالتيالمؤلففنهايعاني

..اشاركما7؟ابىنولالممقالاكاديميالجهدغبراجلهامن

أل!برانالمؤلفيوردءـااءبااللهاهةالملاحظاتمن-،1هـبرحاولر!كه!للجدلفهلتخهءجه!ردلالاوققكاناما-8

!لىالمبركبالىضالنق!الىالموضوعمندائماثلاثيالليسالهبغليمنالفبإ-وف""درب4"كت!افيفالجاناوردهاالتيالهامةالقفة1

!سكأمعالالىتحتاجالاا!امةالقضيةوهذه،ثنائببكونماحيانااعفديلعبهالذيال!ورءناكبرهبفلعنددورايلعبالتناؤضان

هيغلأءنذلكاسباب)تبينحدةالوادراكامالوحدةفيالتناؤضادراكهيالمثلةهل؟ءاركص

االمفمعهايرتدعانماداخلنا-رتفعوهيالتساؤلاتهدهان2؟التنافضفي

المشمكلاتصذهكلعلىللتغلبالمؤلفبذا4اللذيالضخمالجهدمدى،المنطقغيراخرىمجالاتفينفى"4يفضوهوالفكران-9

ولضةوأضحبمصطغحلهاوعرضا،ءلانياءلميهاولمميطرة،؟ولافهمافىتونغماوتمهيقيحدثلما؟للجدلةجديدؤوانينساعتهاتتولدهل

لشرحيضربهاالتيالامثلةفيا!خطبعض!ناككانواذا..جلمية؟"جدلالخاصةواللقوانينالعامةالقوانينءنانتافض!("فيكهابه

المثلخلالمنخارجياالسلبيبدوبحيثوال-لمباحدواالتناؤض4وؤوانشا!عاءكأاءدلا!ؤوادببنة()جدليءلاؤةهناكس!تكونوهل

التناقضانتمامايدركالنظرياشرحافيانهفيكفي،صربهالذي؟الخاصة

لتوصيسحمثلاوضربكانواذا..داخلهامنالاثعياءحركةوانهباطنيوالاصيا--ة-الها"قىاإت-كلاتبعضعلىدرعامرورهناك-1.

2-ا-ا-*اوصحتها12-ا-*اانبقولهالمركباءمقواوفر،فيكلطرحهاضرورةحولبتساؤل!لم!كبا-الوةتنفسفي

ل!نغ!ومحاولة،واستيعابه!"مهعمقي!تبدىالنطريالنترحؤبقنهيتملا.يرورةللكلللاتوصهالعدمالىالوجودمنالانتقالانقوفهمثل

عمفاستردادمحاوللةانهانتيقنالتيتالصعوباءنكبيرعددعلىافكرةاهذهومثل..ءضطقيانتقالمجبردهيفالصيرورة،الز"أنفي

.القادماءلممياتقدمهمعواللحياةللفكراءمقاستثعراؤاووأصالةمدخلللهـيعل""كثا؟فيميور"""صدسهاوالتيمعاوالخطيرةاللهاامة

لاببغل!الاربع!ةالوجوه/؟،دةالر!منكبيراحيزالشغلمعالةتقتضبىكانتاما

)الفكبر،)الطليعة(مجلاتفيهيغلعنخصصماخلالءنعنالزمانينفيفهو..التناؤضاتدعضفييقعالمؤف-11
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كانواذا..الاؤط،عهكأا"افلارفيو!ء*"ل"نفس!الوقت.فيلكأ"ثوريههاارلي-ءهيغل?سفينمبينان/مكة:ا)الكارب(،()ا.هلال،ا!اصر(

ؤ،ز"ثرءىفيراليء،مذحبؤقدءنبا"جا/"9،ءفؤان./ذكرياعشراجلملأؤ:هيرؤره

اخذهال!يزف"ا)ءطوووواحداثبلاالمهكوحب،ةانويقولية،!ض،وانهاةكرافيص،صرأياهالجساةياالحئر،ديةالروية-ا

تهـصطه.هالة*روبح-لثبر،لعقؤاما.ر"اهتماملءزوربانهكرمسه-ر--بحننانثليءئإاوحيا/"تتنانيؤاناماوهيحياههثثثإتتعرونء"

السىانياللخصبءنمهفه-لمةلانهاحيلدنجيهادرعةقاصرلرؤمقالرؤيف:وهيف!كهبه

الاحىداثومجرياتوالمم.-باس!ةللعلومالتفاب!يىكأوا"عرفةوالمعلوماتهـ--رةالوءصر)2(،كرملصمير:الخاصة!ءغلحياة)1(

انههالىيا*شراجلاؤيشروام..أ"ا*ؤافا3،ؤزرهـىىمانروعلىس-غنن)3(،ال،لملأؤ()مىلةمصطفىالرحهمع:داحم!ه.:والمبقهبقي

ء:هـالة"طحامامكت،بمنالالقننعاىمنهابمضااو"عقنماتهاستمدررننؤعالفيدذا)4(،الطلهمث()ءحاقىوهبق"هياهه.:والديالكتيث

-..ههثقهمن*ا)دوبقمالهتاحعبدوفتابرياءطم!:التلريخ،ثا-صفةههفةل)ع(،العشرإثجلاؤ:ابانهكتاههئحي،ته

.-ىلاخيهبتف*لهيغلؤكرجوا؟ببءضالرؤيةحدذهتقدمكما،الننجارقوزيحسهءند.:بىإقىلحبااشعوروا1)تأبى،غ)6(،ال!م

حيصتالتاربح4فلسفتث،ولالضيلاهقالاتبرالى:مسبةحدثهـا3لكتبه.الم*إصرأالة*ر)مجلةمطرا"جبرةد.:الجمالوفلس!مةهبغل)7(

لي،ت"،رإخالمصهـ-وول!ؤإةالضجار!وزيحس:ند.وأدهمعليلمسدا-!ضبار+ةعائمةرؤ.إقىؤ،!بماههغلؤا!معناللقاصرةالروية-ب

هناككانالقدربمالشرقفيانههيغلؤ!لول،!و/بركزانالحولةتقدم:وهبماء.لملأا)ءها"ر!علااوتقوأهااتبااا)ضصوصءخنوياتتدرك

ىؤاورلمال!ر1هوالبمضومانوالروزاناليوفني،رالح!وفقطواحداث"ء،عات)12،الهلالى()،"جلةعاءرابرا!م:الانو*ئهظمن)1(

مون-صطبءلىاد!ملعاباو.)5.ء!.4الءر.إ.،دركؤ،للكل4الالمابلاءةاء:-ثاةادوا)3(،ا)دوديالفتاحغجمد:إكاوأ"رانجكرافيهيغل

اءه:اوم،ن!هـفل،ء:دات،درحافا-مةلصردفياضار،غ"اؤكرة"!وكغوود."رسيؤوادد.:!ل

..4إ"قافيبالكنهداسيرلجاءتننش*بتهن:زرف-ةوهيههثغئالىنذرهافييقا)تفلهةلالرؤيرلآ-ح

ة،ء.اروووهبغل!داللفنانالىامطرا!رةاهـكأورةاوتعرضيركغور)1(:وهيمثايىقينظرةهيغلفلسفةالىتنظرمثايةشعثة

القث-ن)تطور4وتعرضوالعقؤالعهسببنوسطءونب?الىللقمقة-ىوءقالةالمم،صر(1)الفثرعاماالماحمحبدماما:هيذثلقيضثفي

اللفنأبالرءعقتالةنفهحدء:دهرحالر.عطوراع"اسملىههثلتدؤ&ةقا)ىلىشرماديثونفصبما،ىهـفئةعنددبىالجا"تهـذ:لهلاصإامحلق

يرلء-صأ4إثاوههقىءراًدالدكنوداءل..ومانضيالرالفنثمإثلا!كبماا0:لهـءورغبل:نقراءل)1(:وهبىتدينها*ةومنهةمثالانهاعلىهيقثت

ءمنىلليبرز((المنطق"علمبليثقثكتهابفههوؤرء-هـعناومنطريقثالى-ةءيرووهيرللحهلنالحهإثالفيةنياءوكلههفيص)2(،ديمتردهاهيئن

معهـداكلمننفصطدايتبينانيستطيعلاالقلرطنءلكنهيثلئجدؤواللفلسهفلآومارثسىهيقكل31(،جبرلنسمارترعمثتيطىينقبإم

نظراالاءر-يفضحللملكنهبالحريةا)جدل4!رودكأ،بر"في!فلانار--لملأموعبداللبوديحسينترجمةلأويزرمانالمعاصرةالبورجوازية

اليراًزفيتفي!دلااتىواراد5الدكوربهالمكتبالتيالتلغرافيةللطريقهالفكر)"جلةوهبةبرادد.:روسياالىهيغلهجرة)،(،برفوان

..باننا!طتقييمهفيتفبدولاالفور،احهلته)6(،ديمتوضثاديسي:هيثئتعلدالتاريإهذلسفث)5(،لمعاصر(ل

أ،ء!ائمةالرؤقي-ب.ا!ليعة()!جلةفطيمالطفي:ومذهبه

ىفخاء!4بففةقنلهيغلىكأباتنصوصتفبلارؤيةهيؤ!ةالرفيبالواةعوىجمهحديدبمنذو!لةيثطنللثائرللجؤيثاً-د

ذ،ر*لم،ا!ولى،و!ر!!9"(ور!ص.ةكأ"،!!ل""اد/دياالروء،حعبدكأ،بي:وهيا)باحثهنخنوالاهدافالاهتماهاتاختلاوءعلىالعربهلا

ةقنقف!ءفيفلأ!لأنيالهءور،-4كاط!اذا..ءهساالمقايمةهءونبوهـقولةووءةيت)2(،ءجاهدنئعةاقيىءجاهد:اللهيفليالحهـؤ"وكل1()

واذبىواتيق"لآالبراجمةمللماههصفةذكا4رالى4"قالؤو،لد،بياإ؟لاسهياثؤلاعءلمف/ضحصنههبئ)3(،لذللأؤ(ل)مضملثهحب"ءمتنه:الاغضرلصج

علمىمقدرتههيثلمنمطعبلثهفببل؟ديونيوحونبهصهىوليمهنههـ!،وهـلمة(4)،(اللذلهع"مجلث)مجلووعبدالمنهممقياهد:الحرية

و"وجفااهارةفييلءوقيوالتلريحينوا،:طق!"هةالةدكافكارهتنذيمههغلنطا)"*ر)5(،إ:مممحاهداعبدمجإهدماهقسى:للهيذلىصتئإئلرىم

ا)ةورة"لن4هأرذفي"ولدارةتطثثطرةقنبةقب"ثورة:بقولهحقمهيلبريا3زثواهد.اًلنقدميزلنفيهيثصغ61(،حئفبصهه.:لمعاصرل

ا/ئيى-ةثلفيلترتقنولواينمدادللتلظيمتحعييانمتر!!اقنثلب"حلفىحسرنت.:لمعاصرثلذءىاتللهيثفئ)7(،المعاصهئألفثر)معلذ

المنكوبناله!اسىاالحكو"قىوأفرعالاجهزةكلو!ىوالجماعاتا!لئاتإ،ءخلإلأااًلمه"طلحاتقاموسسوىهذادمديبقىولا.ا!ازب()مجلة

!"الواقعبت!جاربالاصطداممنب!دهمانعلاالذيا!دفيناًلاصلياًلامرلانهنانناقثعهو)نامامالفتاجعبدلاءإمالمعاصر()الفكومجلةفي

.والاصلتعدلد"والحيذثالتبنتيهقىولا..مكانشماهئالههءهخصصتينومناالإئثتراسثالىيهللح

المقالمن*حفواض،الدوللةعنمرسىفؤادال!كتورمقالوكذلكالكلىالعقلفثومينولوجيا:هيغلكابمنمترجمجزءسوىيض!اا

ليء-قمءلىاعتهرخأنه(الحق)فلسفةهيةصققى"بثالىيرجعالمالهأاضرجم"اهرزهلانوو:لاللنرجمثنإلقسليلن..ء.فخلنمصذفىبرعملآ

إ-تطيمللمهىلوحتىرينننتئمقدافنيالمارك!بؤ(ء"صهنالمنتللكتببسبرهبصه-رهااذقتاعاص"هاعرننرنمتهاءلثقث"اثكالاتبهير

اثسومحبةابيطالتولىقهىغلا،حاول:ؤولهء؟ل.كابستبا4يفههارواذ-سهههالترج!بىحمينوناسحقورلتانهبها!ظ،بىإخياالكلمة

قوا":وكذلفىوالاخلا!النشربعببىأرةوؤ-ق/اريدو!ووا،خلاق"هـ--ذه":يقول..إ()إعنهيختلفاذيا!غلطبترجماذيتواضيم

ندارللادذانء:،بمندرقثولا"ه"ةقثتىالمضاربةء:كيمماركسبللنتقدبرهااربدوانمل،المؤنئأثئففلسهي!حتضنالمترتئملنتعضسلانلتنيطلمذ

للدواقىنذريةعنوا?حخيءايمقالهمننعرقضذلا..4برالمقصودءللم*+-رلنتفمنحدإثثطرضةوتعبهرامربهرلاللغثثصديدذاقاتاكتشنف

..3-"-لمارءلمبهاالبحوبمعل!،تهـهءركعالاستماعلانهيثنهعندوذتوفيالارلاهوطاليىيةالترقثءفهامكنولىبعدوذلثلابئلئها

افئه"!ثبرلأالر!ر؟-جله*رزارهـصة"نتقضصىكالتكلمةوهىالمسير"استئنافعلبئابحتم

!-لم!صوهـاءـ!لتهضهروالتىارراليةا)ث*عبةهيالاولىالث-عبة،لجةاترجمها!نالاستحناءاوحذفهااماالمعاصر(إالفكرمجلةتحرير

ةطيهرملدتماعبرهانمءلهؤالذطالف"ابمعبداء،ملهايئمثالمثابىل..لغرؤرلهذاعلىصاحبهاامهلن

لمطلقلباعلىالذقهههخلاذارلىيتنمةان"باقيوالجيئيذالمنردلعينيبامتنقفي-ن4للعرلةهخطةطهلفياذمجماالا-هباهاتنناؤصىوسولى

عدىج!لهيقومءثايىهـةكرهيغلانا!طسوعلىوارراملوالكل:الموضءيةباالاحظاتاحي،ناإدرا!طتا/عض?:ء،ءن،لزهـبر*فهها

ءجلكأديءفالهفيجاءكم(ذةء.4مع!حاوروهوارعقلاًله؟ا!اسالحياديةألرؤيةا-ا

اةبالحبزهـءفلتشبعقلغفللكنهاتمام!خاحعةليسستنظرةوهيالهلالحيإتهلاحداثسردشكلعلىهيغلالرويةهذهتقدمعاهةبصفلا

انتىن13!ررماالزاودةهذهءنكيركغورالىنظركانولواًلعيني4وحا!له!الفرنسلتورةاكلعاصرانهءلىفتبرزه،عصرهاطاروفي
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انهء:4وقفىاؤ!اًلوجدلهو9:دهالجدلانالىوذهبعب:بعمنده-حف!اًنهالا"رفيء،ل3وأن!غلبهؤإمءاب!سيرفومانه!الى

لانالحريةالمرد.إقى)ءر،بئبا"فءحيته4ءنونفىالكلاجل"نالفردنسي..روقمالتهفياث،رء،نحوعاىشضخخلالىمنخاطئافهم!ههغل

فاؤ!ا؟خدثثم..بالقدرإقيالاإمان4ءةزفىممالاكلادراكعندهالرؤير--ةوهـيالمقالاتفيضشرةالمنالثممعهلأهيالثانيةإث*":ةا

الفكلحصرالهالاالم!،صروالفكرهـبغللىءبئتلافوالاخ:"النئاوج"ءلمن3-ءقيالمارالاداب؟يجاءبما"اما"-ءاجماتسطمالتبماللهىغلالماركسءبئ

هـذالكنوص-4الف!بنو?بولواماسفةواجودإ"الوا!ا-ةةاؤ!االمعاصر4،"صوبرفيالاووءهـلء:د؟ورةؤرىلا؟طرةهـجما.."ثمالىهيغلا!من

ا؟4رحثهويغبب..المذهـببنهذإنمناوسع،صوةالمعاللف!سفةلانخ!اداررر--ناو"هطم..*-قىالبرو!الدولةيخدمرجهي"ثاليفهـوءذهبهاها

!ماليه،ال-"ثاطاركانواناكد)ب/ال،*غا-"صوصالنايرادمنخالثمومن،نا!رةقلةالاه!خلكتاباتالىيرجعونلاالث،:قىهذهفي

..لب!خهعريضةرقعةاختارانهالىالاممررجعوقد"ثلمنخطاءافيتهعثموءنحقةمعوؤ"الى،+فلبقىتعرؤءلافهي.ثم

دون"رتوا!!ةبجملةهذاكلحت!باحسصناللدكتورو.ير!مبباخرواالته-!"عي(لو"وء-ءتهاضقي،ب"االضهجر"ؤ!!لطهفياقالهء!

يقولفه،دا"ونجساءلحهتنب()الكامجلةؤياثانيابحثهفيقتدؤهاخطوط-ااطار!ي!خاطئةترجمة4ترجمل!:4خبيالاجالاءملاوردانه

نقطةالديرنجهلناديافيد*وفباتبارهوالمسىلمهءنلملامالا!ءنهيغل..الم:صطة4،ر!!هةالكىبامنهدةالست)ف-ةالعر

مقاهـ4"عووداقه!ي!تنا.الا؟"آ**يرهكلةيا)ءها،ةنقطةاوالبد!رهضالىز.وددرهمويادإبتابات3نجدهدأمنال*زر!وعاى

ا-جاههـعيتفئىالمفالبقي.ةفانهذاورغم؟الجملةهدهفيلاخوأ2اًتد).لتحاوللكنهانةمسهطلحبامتمسهة"ءلكانتوانهبغلكتب

وهذاا!نالرعالوضىعالهـءورلجهلةمل)!بى-!(4ازا،الإخرالمقالهيص--لاههمامي!ت!بينالضاررجفلع.مةءن"قالهفي.."وؤفهاعلى

اؤضةبةيعودثم..-يرقةالطرهذهفيثطط،!:اكلكناح!يانايصيبالثازيرجفا-مةهواللجدلواناثعباروح!والاررحوأنبااث،ب

النظرياتةرب-ةوقعانهوإرى4القوميفيهيغلرايعنالحدإثعندؤا-ءمةانالىتوصللك:"الاخرءض!اكليفسروالعقلىلتاريحا!ان

عندةعزلثقداللههفلءةالنصوصبعضانبالمبانولىدوالعنصرقيا:نئاطاص،؟ءهوالبشرلاهيغلدندا)ءةلانو!رىمثايىلأطلهبغل

احبإنسصاتضطربرؤينهج*لءما4فله"هتداخلالع،مسياقهاإعن.صجبحاللههولءكساانمع

وهـ-،اتا"عامناك!ققاإ-ءلهداجماحيكبجان4ينقصوالمؤللف4فازالحديرث"الل!زياءوءلم"هبغلاً&"وفييتىالالمهاخدلاواذا

..العررلمةاهموتنقص)عءلمهـما!وكلعههـهمنتخوجانالمتبناوالمعبرفةجداص!حوعاىوالزمانا(كانووالءرىةاولدةبن!غلتديربط

يضعا!فيمشروعحق"عصرلكلانهريا3وؤؤادادكتورايرىناهئيتحركشىءفهنلكموجودةالحركةدأءتء،:هيغلووليبرر"و

لاؤ،لهذللكإوو!لاًدوهوال:ةد-*سرانةباور!االياف!اتا..دةراولءماوءانءا!الرووالمكان.المادةهـونجت!حركالديالشيءهدا

):هـاءبذللكيمستجيبانهبلوحدهاالخاء"ة4مصالحتحقيقيستهدفظىرةالنهذهلانرأسهءلىواؤفهيغلانالىإنجتهياوولف1الكن

اثارةهيالتبالاصهبة-اضهارساتحقروف!لىيعهلوالحقةالفلىفمة-..إلأالةقلبلماركمهعيةا

منثابتمحننوىاومضهوننقللاالةةبمبرءلىالحقولوصةرالادما!هالثالرالر!ية-د

اهـ!ى!!-لؤؤادا)دم"وراًنفير..ص-ل"الىجيلمناووارؤط5:زللق!اكنا!..بالعربوطضاعلىوعينههغلعاىعبئ

معا:آنفيوءثايىة"واؤ*جةؤإ-"فتهر!دف!ولهيظوسطيتفسبرال!وحناخذانالموم..لمجعن!صاتناهيغل.لمقيولهء،كل)ناجمس(ا!هو

حقبفةهههاكلاجعلوكاها-الواؤعظاتلح"ضملانهااقعب"وقهي!ايى،مفكوالاههفلفيررونالرؤيرلمه!دهوأصحاب.-.ل!هلال!امة

"ف؟ةءعادىاالاطارلا!""لملىقىوهي،حدو؟هالحظةفىؤلمسفيمةا.!..الم001د..ا?،در .......رب...لمحيهيروله!-لميلمادةرجا!خحلاف!عكياوركراً.ل

وو--ذها"جل*نافوواضحال!ا-4"فيعقلاطاربسرهالواقعلههخل،الماركشبونررءهاالتيللشائهةاالصورةيهاجمرجبمحمود

!--ذءالىيروصلخاصااسخحداما،تطلحالمصاسضخد"تاًلمصالحةافكىارصاحبتأهليفبلم!وؤطالهعلىلناؤدءوه"قدانهمويرى

..اللتجة،"--"وهعلىيعمل-ولاإماللعايفسر،بالواقعالء*لهةمبتورةممجردة

بكلقامانهعلىهيظتفسرفانهاالسطورهذهكاتبءمالاتامالح!ضاوي!نقدهااندونعصرءةىالفاسدةالقاتمةالاوضاعيبرر

مادكسيةلالثاباماركسءاركسية،الحقةالماركسية4ليؤامتاللذيالىنظراًتهعتبرجحه.مطنظرةفيهيغلانالا.ضدها"الثورةءلى

الانمصانيتحولكيفقئيرسالته"صروانه،بانغلزافنه-لماركسالتجاربن5ضخمرص!!الىببلالتحنهاير4فيترجعانها،الواقع

محاولصةوؤبلوالعملاللفعلفيالانخراطؤبل"وريالىالعاديمرذولاغهرأبالىهيغلعضدالاغتراًبيقممهذا،ءلى..!عهشة"

الحبر)4جوهرهثوريجدلغليال!يماللجدلفانثموهن،اؤعالوعييريننسجان"ثلاسصانيتهوإسلبهضدهينقلبالانسانانتاجانهو

آليأانعكاساا--رالفكرجدلانعيرجدليواللفكبرجدليالواؤءلانهوءقبولاغنترابوالىويعبدهخاقهمنانهو:سىثمتمثالاا،نسان

يننيحء-ساوءـدا،51"ءخايللجدلكأاتكأحدثتوالااًلواقعاللجدلبمتنهىيمثالاانتجانمثلابداعياعرابوهوان!ولوجياغراب

هـ--يهيغلءضدوالألحرية،احروبئاجدلىهـوههغلفجدل،ا)حريةءلىؤاصراوليسانواععدةواللاغتراب..اءكاناتىإة!اء.بإحر.)ـقيا

طبقه،اًوؤردحقلا،الدلهوق،الح،الحؤقء!إة"قةااحريةا.اللفكرياًلاعتواب

الط-!ماتوآلملاش!تءلىقضيهااذاالاه!غلعندالحولة.خ!ققلنئمومنالمتصوفةعلندوخاصةزراًئنا"نب!جدانرجبءتهودحاولولقد

هيغلكانهليننساءلانالايملك!الانسانفانو!ذأا)دولةوىقائملأهذاخطورةاًنغهر،هبغلاليهبرئ!بماءمعتتمشىاقوالا

عدمب!ببهبغلصورةنغلزاإشموهوالم؟المماركسهبئفنيسيا3مارمللوبسةاحطو)4اكا.ئتوأن"جت!ملمم،اكثرالقداءىلصوصتحميل

عئدهـارؤيتهاءطرابوبلمبي!خلا)نى.ببماؤلفاتعلىالاطلاع.ذاتهاحدفي

اتفرغاعدموبسببوالاخ!ملا؟ءولية9اد*ورو)تيبر-ىيروصدهيظطراىثالي"ءنبهيغل!ء.قطفيغبىانحناليصس!نادكتوراويحاول

طصعورهفيهيغلتناولعدموبرسببءضهجئيوئنكلهيغللدراس4انإرىحيثاًرماصراوؤكرخل!لىمنجدإدةابرمادال!فىيعطيوأن

ظل!يبالر"رأحيإنابعير-كاىهيغلارالىطرا!"رزم،بهـ!وبه!ا.4يىالناد!إجدهلمءافبهب!جدويالماصءنبر*ثةطالحاصر"

كانثاذا":بقولهالكلماتهذهصاحبورلاتدراوتنت،ى؟البموسبةؤا-ةلألير.وةلاى،اولوكلنفيا"رانهدائمابقولبرغسونكانالمعنى

اًلذينةسهانغلزفولةنردداىهذامعفعلبناللنقدتعرضقدهيغلمةفلم!لالورويرخهايمكنكانطجد!!ةاشياء.علىالت!رلىزمبردون

-جللت)قد:تىالا)ط-نا:النقدلهيغللملوا3الذبرناحدكانافءورأيفي!بصطحباشههيغلعن"ؤئفنفىوؤ!."برغسون

."د،لنقد(قهرهاي!جرلمالهـيمغل-"مةالفورل*ق"ةا!ءغللأالمدرسنسسأتووفىورفةلانتجريدصاحبانهعنهونفى،ء!جصاحب

مجاهدالمئ!م!مجاهدلقاهرةاامقلابلمجردعقلياتجاهصاحبانهءضهونفىاتجريداعلىفعلكرد
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