
تصل  و  الجزئيات،  متباينة   الحقيقة  تصبح   ما  عند 

لتشكل كل واحدة من تلك الجزئيات، حقيقة مستقلة 

عرب التاريخ . وإحدى  األفكار الهامة التي توصل إليها  

الفالسفة،  فضال عن األنبياء بني ارسائيل واملسيحيني 

األوائل، هو أن الحقيقة تتطور بحركة موجه نحو خارج 

إطارها األصيل اآلين. وبالنسبة لألشخاص، ال ميكن أن 

يتم هذا التطور إال عرب السعي للخلود .   

وقد يكمن االكتشاف األكرب للفالسفة الكالسيكيني، يف 

ادراك أن اإلنسان ال يفنى، بل هو يف تطور مستمر نحو 

وجود  جوهر  للخلود  السعي  عملية  وتعترب  الخلود. 

أفالطون  من  لكل  املحورية  والتجربة   الفيلسوف، 

وأرسطو.  كذلك كانت التجربة الربزة والرائدة لبولس، 

بحركة  الحقيقة   تطور  اكتشاف  خالل   من  وذلك 

خلود،  حالة   إىل  للتتطور  الفاين،  اآلين   تتجاوزاإلطار 

نتيجة للمنة اإللهية.

االطار  وراء   ما  إىل  املتجهة   الحركة  تلك  وبالتايل 

النظام   داخل   التوتر  مزيدا من  للحقيقة، يضخ  اآلين 

نحو   تؤدي  بطريقة  الحياة   تتجه  بحيث  الوجودي، 

القليل  أن  املؤكد  الخلود(.  من  الدميومة)  حالة من  

من الناس هم عىل استعداد لتكييف حياتهم يف هذا 

إىل  الطريف  باختصار  تحلم  القليلة  والقلة  اإلتجاه،  

تحول  حلم  وبالتايل  الحياة.   هذه  مبارشة يف  الكامل 

الحقيقة إىل حالة الكامل الخالدة  يف هذا العامل، أمر 

ثابت يف التاريخ، رشيطة أن  تتاميزة  املشكلة. 

باألحداث  امللمون   اليهود   املفكرون  توقع  وقد 

املتتالية  األمرباطوريات  الزمان، خالل  الجسام يف آخر 

التي كانوا ضحياها، من ضمن تدخل العناية اإللهية، 

مام يفيض إىل  املجد حني تنتهي  تلك املامليك. ومن 

للمسيح،  الثاين  املجيء  بولس   يتنظر  املنطلق،  هذا 

وال يرتاجع عن الحلم إىل تحت تأثري املؤمنني  مبوت 

العامل األخروي ومامرسة املوت

إيريك فوجلني 

إيريك فيوجلني هو الفيلسوف األمريك األملاين املولد، واملتخصص يف الفلسفة السياسية والفسفة الدينية،  ومن 

املنتمني للمدرسة األفالطونية يف الفلسفة . يعتقد  فوجلني أن الفوىض  السياسية هي تعبري عن أزمة روحية 

عميقة  عىل مستوى األفراد املجتمع .  

قد اهتم فوجلني  بدراسة الجذور الدينية للحركات الشمولية )النازية والفاشية والشيوعية.(. ورغم رحيله  عام 

1985، ال يزال  فكره  مصدر الهام  لكل من يبحث عن فهم  العالقة بني الدين  والسياسة، ودور الدين يف عاملنا  

املعارص، حيث يكون مصدر نزاعات يف بعض األحيان، ويسهم يف إرساء السالم يف أحيان أخرى.

النص الذي نحن بصدد ترجمته، هو ضمن  الفصل 27  من  كتاب " تأمالت السرية الذاتية"،  من إصدارات 

جامعة ميسوري، 2011، . وحسب معرفتنا، هذه أول محاولة  للرتجمة إىل العربية  للفيلسوف فوجلني.

رينو فابري ، مدير التحرير

 ________________________________________

ترجمة إىل العربية : دكتور محامدي عيل محامدي 
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املسيح قبل مجيئه  الثاين.

 )Metastatic( تأسس1  جسيمة  ألحداث  التوقعات 

عامل   أصبح   القديم،  العامل  يعقب  جديد  لعامل 

اضطراب للواقع  االجتامعي والسيايس؛ وذلك ما دفع 

التوجهات  تلك  عىل  الضغط  إىل  الرئيسية  الكنيسة 

األحداث  توقعات   األمر  نهاية  يف  متفاوت.  بنجاح 

الحركات  إىل  انتقلت  الزمان(،  آخر  )أحداث  الجسام 

الطائفية املتطرفة املهمشة، ولكن، منع  انطالق الحركة 

اإلصالحية، تحولت تلك الحركات الهامشية تدريجيا إىل 

وسط  ساحة األحداث، يف تحول  التوقعات العلامنية 

إىل املسيحية ، مل يغري يف جوهر املشكلة يشء. 

محل  حل  حني  إضايف  عنرص  ظهر  الحايل،  العرص  يف 

املبارش،  البرشي  التدخل  اإللهي، عنرص  التدخل  توقع 

املعارص.   الجديد  العامل  عليه  قام  الذي  النظام  وهو 

Metastasis: هذا املصطلح يفيد  ملعاين عدة : التغيري،   1

 ،Voegelin  التحول والثورة. وقد أورد  هذا املصطلح

يف كتابه "إرسائيل والوحي"، ويستخدم  للتعبري 

عن  التحوالت املتوقعة  الغري واقعية  التي تحدث 

للبرشأواملجتمع، أوالواقع . )مدير التحرير(

فكارل ماركس عىل سبيل املثال، توقع تحول اإلنسان 

إىل إلنسان خارق، من خالل "التلوث العميق بالثورة 

مل  وعندما  نفسه،   ماركس  مفهوم  حسب  العنيفة"، 

انتقالية سامها   يتحقق ذلك ،حدد عام 1848، كفرتة 

دكتاتورية الربوليتاريا. ورغم هذا التوجه،  ذلك يعتقد 

ماركس  بأن اإلجرائات  الخارجية ، مثل متلك الدولة 

التحول  التصنيع واإلنتاج،  لن يحقق وحده   لوسائل 

املرجو. وهذا األمر ما زال  مسلام به حتى اليوم،  لدى 

الطبقة العليا ملفكريني املركسيني.

إن إنشاء حكومة مركسية ميثل حدثا خارجيا، يفرتض،  

أن تولد، يف الوقت املناسب، التحول  املرتقب واملتمثل 

يف حالة الكامل الخارق. ويف هذا الصدد يعلم ماركس 

يعني  يف حد  إنشاء حكومة ماركسية،  ال  بأن  جيدا 

الرأساميل،  النظام  متاعب  تفاقم  من  مزيدا  إال  ذاته 

ألقىص حد. وعىل مستوى الطبقة الدنيا املتشددة، من 

املركسيني املتأخرين، وعىل وجه الخصوص  الطوباويني 

املعارصين، نلحظ تراجع لهذا املفهوم، ليحل مكانه ما 

يشبه سحر العمل. و يتوقع  التوصل إىل حالة الكامل 
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األخروي، حسب  الفلسفة املركسية، من خالل عملية 

العنف املبارش، كام أن تجربة حركة الواقع املتجاوزة  

الطاره،  قد تحولت إىل ما يشبه  ابتزاز سحري دفع إىل 

التدمري العدواين للنظام  اإلجتامعي نفسه .

ورغم تعرض هذه التجربة لتحوالت ابتزازية، إال أنها 

املستمر  املحفز  األثر  بدليل  ونشطة،  حقيقية  تبقى 

االنحرافات.  حالة  يف  حتى  التجربة،  لهذه  والجيل  

عملية  بأن  تدرك  أن  التاريخ  فلسفة  عىل  وبالتايل، 

التاريخ ليست ثابتة،  بل هي تطور مستمر- يف حالة 

الدنيوي)املادي(   الواقع  بني    )In-between( بينية2 

واملاورايئ) األخروي(.  وعالوة عىل ذلك، هذه التجربة، 

ليست مجرد حركة عرب فرتات زمنية المتناهية، ولكن 

ميكن وصفها بحركة   متجهة لنهاية ماورائية)األخروي(، 

النهاية  ويف  واملاورايئ.  الدنيوي  واقعني  بني  ترتاوح 

مع  التعامل  تاريخية   فلسفة  ألي  ميكن  ال  األمر 

التاريخية بجدارة ، ما مل تقر بالصفة  املارائية  قضايا 

)األخروية( لهذه العملية. 

تتطلب  )األخروية(  املاورائية  الحركة  مفهوم  إن 

In-Between: هذا املصطلح  يشري إىل التجربة الفردية    2

املتمثلة  يف تجاذب  يقع يف النفس البرشية، ما بني 

التوجه نحو العامل الدنوي )املادي( و العامل األخروي(

املاورايئ(، أو بني الطبيعة البرشية الفانية، واإللهية. )مدير 

التحرير(

املراجعة لالنحرافات التي عانت منها مفاهيم 

مرتجمني  أيدي  عىل  الكالسيكية،  الفلسفة 

البرشية  الطبيعة  تكون  أن  يريدون  الذين 

الكالسيكيني  الفالسفة  كان  ثابت.  عنرص 

األخروية  القضايا  مشاكل  متاما   يدركون 

)املاورائية(، كام أرشت إليه، وكانوا عىل علم 

املوت،  عملية  مامرسة  يف  يسعون   بأنهم  

العملية املفضية  وأنهم ميارسون، من خاللها 

إىل التخليد. التوسع يف هذه التجربة  بهدف 

املستحيل  من  معه   يجعل  التاريخ  فهم 

وضع  مفاهيم مثل  طبيعة اإلنسان، يف إطار 

صعوبة  تكمن  هنا  وبالتايل  ثابتة،  حقائق 

طبيعة  أن  يعني  ال  وهذا  املشكلة.  فهم 

ولكن  التاريخ،  تتحول عرب  أن  اإلنسان ميكن 

ميكن لتلك الطبيعة أن تصبح "نورانية"3، أي أن تدرك 

الدنيوي  بعدييها  يف  وشامال،  كليا  إدراكا  الحقيقة 

واملصري األخروي ) املاورايئ (. 

بالرغم من أن عملية االدراك   للطبيعة النورانية تلك،  

تساعد عىل  فهم الطبيعة البرشية ومشكالتها، وبدون 

أن تأثر تلك العمليةأي يشء يف جوهر الطبعة البرشية، 

يف اللحظة اآلنية املكاين الزماين. أما اإلدراك  املاورايئ  

املتوقع، هو عنرص منظم للواقع،  كام ميكن من فهم 

أفضل  فهم  يعطي   -حيث  اإلنساين،  للواقع  أفضل  

باملفهوم  املسافر،  إىل  يرمز  الذي    - اإلنساين،  للواقع 

املاورايئ  الكامل  الهدف  نحو   واملتجه  املسيحي، 

)األخروي(، عرب ترحال ال يتوقف  يف هذا العامل.

 فإن هذه الرغبة للطبيعة البرشية نحو اآلخرة،  وبكل 

ميثل  ال  والتاريخية،  واملجتمعية  الشخصية  أبعادها 

مجرد فكرة  نظرية ، بل هي قبل كل يشء آخر،مامرسة 

Luminous  3: حسب فوجلني، ينقسم  الوعي إىل ثالث  

أقسام : الواعي القصدي، وهو املتجه نحو املاديات، 

والوعي التأميل ، املتعلق  بوعي املرأ بنفسه وحركته 

عرب التاريخ، والوعي امليضء، والذي يقرتب من التجربة 

الصوفية حيث يصبح  الوعي جزءاً  من الواقع  الكيل، 

يف بعديه  الدنيوي)املادي( واألخروي )املاورايئ(. )مدير 

التحري(
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عملية، وهذا كام اسلفنا، ما أدركه أفالطون وأرسطو، 

بأن الفلسفة،  تهدف لعملية تسعى للتخليد  يف هذا 

العامل.

بل  وأرسطو،  أفالطون  مع  تنتهي  مل  العملية  تلك  إن 

تتواصل إىل يومنا هذا، وإن  كانت بشكل أدق،  حيث 

التي  املحددة  القضايا   معالجة   إىل  الفيلسوف  يلجأ 

تتعامل  بينام    . ملموس  محدد  وبأسلوب  تواججه، 

عن  الناتجة  الصعوبات  مع   الكالسيكيون  الفالسفة 

السفسطائية  الفلسفة  وعدوانية   املوت  أسطورة 

النشطة، فإن فيلسوف القرن العرشين، عليه أن يواجه 

الرأي"،  "مناخ  ظاهرة   يف  املتمثل  املعارص  التحدي 

حسب تسمية واتهيد.

وعالوة عىل ذلك،عىل الفيلسوف، ضمن تلك  املامرسة  

يف  حدث  الذي  الهائل   التقدم  استيعاب  العملية، 

الواقع.  لفهم  وتسخريه  والتاريخية،  الطبيعية  العلوم 

وتلك بالتأكيد هي مهمة شاقة، إذا أخذنا بعني االعتبار 

يف  ظهرت  التي  التاريخية  املواد  من  الهائل  العدد 

العرص الحديث. 

صورة  تشكل  بدأت  املعطيات  هذه  نتجة  وبالتايل، 

جديدة عن التاريخ. وتكمن مهمة الفيلسوف هنا، يف 

اخرتاق الذهني للمصادر ثم تقديم النتائج التحليلية  

الجامعات وطلبتها.    أساتذة  فيهم  العام، مبا  للجمهور 

من  إبتداً  الفيلسوف،  ينفذها  التي  األعامل  وتلك 

وكذلك  التحليالت،  تلك  لنتائج  وايصال  املواد،  تحليل 

اإلجرائات املحددة التي يقوم بها، هي تحديداً تجسيد 

التارخية املتجهة للهديف   ملشاركة الفيلسوف يف حركة 

مع  متاما  يتفق  وهوما  األخروي(،  املاورايئ)  األسمى 

املنهج األفالطوين-أرسطي يف عملية مامرسة املوت.
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