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 المفهوم-فوق-: ماةالطبيعة البشري  
 رس فون بلتزارقراءة في فكر هانس أ  

 فادي عبد النورالدكتور 
هفوو  املواجلزء؛  ؛ الكل  غشتلت؛ السر  الة؛ بشري  الطبيعة الهانس أرس فون بلتزار؛ فادي عبد النور، : ةالمفردات المفتاحي  

؛ احلشمةاملهفوو -فوق-ااملو   .؛ احلب 

 

جتماعية اليت تشكلت كردة فعل على تصور ة يف عصر العلو  االنتكلم عن طبيعة بشريهل ميكننا أن 
ة حني حنبس اإلنسان يف زنزان ،أال يقودنا مثل ههذا التصور إىل نوع من قدر بيولوجي ؟هذ  الطبيعةحمدد هل

 وق  نيبههذ  العلو  اليت حتاول أن تأال تدفعنا  على األرض؟ سار م اجينات وهورمونات ترسم له مسبق  
، إىل أن نعيد التهفكري ببعض مقوماهتا، وثقل الضوابط خلف مظاهر الطبيعة ،م العاداتوحتك   ،الثقافات

فهفي عصر  ؟رللدفاع عن احلرية والتطو يف السابق  مهفوو  الطبيعة البشرية كان يستخد  وأن  ما ال سي
عن "احلقوق  ،وكثر غريهم ،"Voltaire فولتري"و ،"Diderot ديدرو"و ،"Rousseauروس و " تكل م األنوار

 عند تواأو رتبة توارث ،تهنال مقا إىل  انظر   ،  هباليلة تتمتلكل إنسان ضد امتيازات كانت قلة ق الطبيعية"
 مطالبني حبق   ،بعض منومل هما تعطي فتات قوانني وتقاليد حتر  سواد املواطنني من الوالدة. فثاروا ضد  

 ،واأللقاب ،ع احلاالتتنو   عن امتساوين رغم   ،مجيع ا الناس ة يولدالطبيعة البشري  سم افب ؛املساواة للجمي 
أصبح مهفوو  الطبيعة  قرنني من الزمن ا يفإن   .نهفسوا وعليوم الواجبات نهفسوا، احلقوق، لهذا هلم واملراتب
ا ومولد   ،للحريات ال  اجملتم  مكب  غدا و  ،اا ثوري  عنوان   كان  بعد أن ،الصالبةللقدرية و  اة مرادف  البشري

 .لعد  املساواة اومربر   ،للطبقية
وكأن  ؟حسبف ،وشخصيته املرتبطتني برتبيته ،لبيئته  اعتبار اإلنسان نتاج  اهل من اجلائز  ،يف املقابل

  ،لنحصل على اإلنسان الهذي نريد؟ يف ههذ  احلال اسلهف   ميكن سكبوا يف قالب معد ،الطبيعة مادة لزجة
تربية الرغم من تلقيوم على  ،وغريوا وجه العامل ،ثاروا على الظلم يف التاريخ كيف نربر وجود أشخاص

إمكانيات أكرب من القوالب الرتبوية حاولوا استثمارها خلدمة  من ؟ أليس يف الطبيعة البشريةنهفسوا قراهنمأ
يانني يتصارعان على مسرح قيم تسمو باإلنسان حنو مراتب أرف ؟ فبدل تصور الطبيعة والثقافة كك

 يليق باإلنسان؟ صناعة تاريخ ين يتشاركان يفأليس من األفضل مقاربتوما كبعد ،التاريخ
وحد  لبلوغ ههذ  الغاية. إذ نستطي  أن ننحر اإلنسان باستعمالنا أدوات  التقد  العلميال يكهفي 

ما كتبه أعال  مدرسة  نتصهفحيكهفي أن  ،املعقدة. يف ههذا اإلطار قانةالتباستعمال و  اعلمي   رةالقتل املتطو 
يف  ،"Adorno أدورنو"و ،"Horkheimer هوركامير ماكس"و ،"Habermas هابرماس"من قبيل  فرانكهفورت
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لندرك األثر  ،Jacques Ellul"2 جاك إيلول" هفرنسينصوص املهفكر ال نقرأأن أو  ،1النظرية النقدية
 ،قلب وروح افاإلنسان هو أيض   .عقل اإلنسان يف اخرتاعاته إبداعوإن دل ت على  ،هلهذ  الوسائل السليب

وهو  ،س لبحث حول جوانب اإلنسانكنننا أن نسسمي" املسخ. ه   شاب  وإال   ،بعاد أ جيب أن يرتقى يف كل
عن تأويل  مسبق الينا  إذا خا ال يكتب هلهذ  ااحماولة أي أمل بالنجاح إالنإة، هتما  العلو  اخلاصاموضوع 
ستحالة يظور اإلنسان على اال عن طبيعته. فهفي ههذ  موما مست،من فكرة مغلقة،  انطالق  ااإلنسان 

ُخ اإل أن   من اهلل نتأكد هصورة اهلل. ألن   ميزات اإلنسان وخاصياته  فكل   تصر يف صيغة حمدودة.نسان ال 
 .3"نا بأصله األرف إو  ،حني يلتقي ال مبرآة تعكس له صورته ،وتتعمق ،تتوضحو تتهفتح، 

السسال حول   من طرح ، ال بد  "لتزارب"نا ملهفوو  الطبيعة البشرية عند قراءت الشروع يف قبلو  ،لهذا
 ،ههذ  اخلصائص  ة إسقاطوحول إمكاني   ،الطبيعة ميكن البناء عليه لتحديد خصائص ههذ  هذياألساس ال
 ،، من تاريخهومميزات عتبار فرادة كل مشرتكدون األخهذ باالمن ، فيواعلى كل من يشرتك  ،بعد ذلك

 ويصبح املشرتك أداة   ،نةتتلون الطبيعة بأهداف معي   وجسد. فإذا كان األساس املصلحة العامة، ،وثقافة
ا إذا تبنينا التاريخ كأساس، تغدو الطبيعة ختيار طريقه. أم  اة له يف ، ال حريادة مسبق  ذات وظيهفة حمد

  يديوجليات، سياسية  يضحى به على مهذابح اإلو ة األحداث، ا يف مدفأواملشرتك وقود   ،صريورة دائمة يف
أو  ،ااإلله. فال يكهفي قبوله لهفظي   هذامهفوومنا هل يبقى علينا حتديد ،لو اعتمدنا اهلل . حىتكانت أ  دينية  

سم صورة اأو ب ،مسهاب ،رتكبارتكبت وت ،ا وقتال  ة حروب  لنوفر على البشري ،دراجه يف سياق اخلطابإ
 نة عنه.معي  

احلب هو املكان  ن  إحبيث  ،مجاليف  املعتلنيكمن األساس يف احلب املطلق  4"لتزارب"إىل بالنسبة 
مهفوو   جند أن   ،من هنا انطالق  اا يف روعة ال يضاهيوا شيء. دائم  ااحمبوب يظور  إذ .ل للجمالاملهفض

                                                           
1 M. Jay, The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social 

Research 1923–1950 (London: Heinemann, 1973); N. Kompridis, Critique and Disclosure: Critical 

Theory between Past and Future (Massachusetts: MIT Press, 2006).  
2 J. Ellul, Le bluff technologique (Paris: Hachette, 1988). 
3 H. U. von Balthasar, Dieu et l'homme d'aujourd'hui (Paris: DDB, 1958), pp. 180-1. 

 ١٩٢٩عا    الدكتوراشوادة والهفلسهفة. نال  ملان  . درس األدب األ١٩٩٥ة عا  لتزار يف مدينة لوسرن السويسري  ولد ب4
ما و  .Eric Przywara إيريك برزيوارا ف إىلتعر   ،ة بوالخبتدائي  ا يف ة.الدخول إىل الرهبنة اليسوعي   روقر   ،مدينة زوريخيف 
 Henri deلوباك وهنري د وبطلب من الالهوت.ة ليدرس رسل إىل مدينة ليون الهفرنسي  أخ  ،١٩٣٧و ١٩٣٣عامي  بني

Lubac،  ورجيانوس، مكسيموس أتب يف ههذ  املرحلة ثالثة كتب عن . كنيي  اليوناناآلباء  ق يف فكربالتعم  هناك بدأ
جورج برنانوس و ، Péguyوشارل بيغي  ،Claudel بول كلوديل وتآلف م  ،وغريغوريوس النيصي   ،املعرتف

Bernanos.  بريشأدرين فون  م  ١٩٥٤عا  أس س Adrienne von Speyr   مجعي ة يوحن انيللعلماني   سة  مسس" ، 
Johannes Gemeinschaft"،  بولس السادس . نال جائزة١٩٥٠ وترك الرهبنة عا Paul VI   له  على كتابة العاملي

ا بولس الثان  ن  نه البابا يوحعي  و . ١٩٨٤سنة  "،Die Warheit ist symphonischسيمهفوني ة ]متناغمة[  "احلقيقة بعنوان
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، احلب ىعطأخ  حني"؟ لماذاف اللغة قاصرة عن رسم حدود . وأن   ،هذاتهل ا يف خطهو دائم  الطبيعة البشرية 
 ،يف حركة التسامي والحركة الواق   إدراكه، ال يف ستطي أال ، إذا رأيت فيه أعجوبة   فومه إال ستطي أال 

 .5"آخر اهو دائم  " األنت"ــف .ومكل  الطبيعة البشرية اليت جتم  البشر  من خالل معرفةوال حىت

حتوي بهذاهتا و  ،اتهفسريها عقلي   يستحيل ،تأيت إلينا كأعجوبة ،ا اجلمال فوو ظاهرة ال تقاو أم  
 تظور بضرورة داخلية ال تربهن. ال بل هي احلرية اليت ،ارة يف آن مع  آسرة وحمر  معقوليتوا اخلاصة. هي

يعترب الشكل وكأنه  ال ،اإلدراك اجلمايل يف ،كهذلك  ،خرآك  ئهيف لقامين  "األنت"ة ستعبد حريال تكما ف
على  ،بالتايل ،لتنهفتح ،ة املقولبةملقوالت الهذهني  دخاهلا يف اإعلى  ةالبشري  الطبيعة  تتمرد نتاج املخيلة. لهذا

تصر مبا اإلهلي   آفاق احلب   ُخ ا يسكن يف صورة ن  إ ،واخترب  من حب   عرفه اإلنسان املطلق الهذي ال 
 ،تلصهفاستخالص اا إن  ف ،من هناتناسب العبادة.  واملولد مسافة   ،املعرب عن ذاته بهذاته الوحي للحب

 ،حتديد مهفوو  الطبيعة البشريةبغية  ،سائر الكائنات اليت متيزهم عن غريهم من ،املشرتكة بني البشر
التكلم يقودنا  ويف أغلب األحيان، ات اإلنسان املخلوقة فيه.من إمكاني   األدىن يوصلنا إىل احلد

أو  ،تقدير دور ههذ  الطبائ  إىل سوء ،على طبائ  أخرىوسامية  ،يف الكون طبيعة بشرية موجودة عن
أو ُترب  يف جسد  م    ،دون ما يرا  يف الطبيعةمن فمن هو اإلنسان  ة.ازدرائه يف نسيج الطبيعة البشري

ُ   كل نا بقولنا ههذا لسنا ن  إإىل واقعه بصلة؟  سوى طبيعة جمردة ال متت ،ومشاعر وثقافة   االكائنات، تار
هو  ،"بلتزارـ"ل تبع ا ،من كون كل ما يظور طالق اان مقاربتواا حناول ن  إ ،بوارد نهفي وجود ههذ  الطبيعة

 لتهفادي تعميم املهفوو .وذلك  ،وينكشف يف احلب ،خخلق يف احلب ،Gestalt 6غشتلت

 

 غشتلت

: الغشتلت الهفريدة، Goethe "غوته" فقد اخرتت ،نيت  ملاني  ص يف اللغة والثقافة األكمتخص  ،ا أناأم  "
 Die Metamorphose der ل النباتاتتحو ، "غوته"بكتاب  بالطب  أفكر. واملتطورة ،العضويةو 

                                                                                                                                                                      

 يف مدينة ،السادس والعشرين من شور حزيران يف ،قبوله ههذ  الدرجةني من  قبل يوم  ه تويف  لكن  ، ١٩٨٨عا   كارديناال  
 ،والهوت ،من فلسهفة ،ةيف خمتلف املوضوعات الهفكري   اعنوان   ١١٢٠ حوايل ،اا كبري  ة. ترك بلتزار إرث  السويسري   Bâle بال

إحصاء ما نشر  ت   ،٢٠٠٧  يف عا  .نوتاتموسيقى موزار كل وا من دون هو الهذي كان يعزف و  ،وموسيقى ،وأدب
  .وعمقوا كتاباته  على غىن ما يدل   ،مقاال  ٦٩٧ و ا ،دكتور ته للوأطروح ،اكتاب    ٣٢٨ الهذي بلغ عن فكر 

5 H. U. von Balthasar, L'amour seul est digne de foi (Paris: Aubier, 1966), pp. 58-59. 
عموم ا، ومن  يف تاريخ الهفكر األملان   رث خاص  إا ملا له من نظر   ،ةىل اللغة العربي  إقد آثرنا عد  ترمجة ههذا املصطلح ل 6

.  حموري ة يف فكر بلتزار خصوص ا. وسيت ضح معنا  يف النص  كما سرتى، ناهيك بكونه كثري التداول يف العربي ة أصال 
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Pflanzen. ا ا شيئ  نا نرى دائم  ن  إ .واكل  اجلوانب إليوا من أن ننظرو  ،غشتلتالندور حول  ميكننا أن
  .7نهفسه ننظر إىل الشيء الز ن ال نان  أم  العلم  ،اجديد  

هي ( 1) :هبا ذاهتا يف لغة ظوور خاص    عنا تعرب  ألهن   ،الغشتلت، فريدة هي "بلتزار"إىل بالنسبة 
لكوهنا تكرب  ،هي متطورة( 2)و ؛للنظر بشكل حمسوس جزائواأيف    ذاهتاتقد   األهن   ،ةعضوي  
وتسمح  ،ههذ  الصهفات الثالث مبدأ كلية الغشتلت يف وحدهتاتشك ل  .ادة دوم  متجد( 3و) ؛بهذاهتا

 بنيو  ،اليت تظور يف الشكل ،ةهتا التعبريي  قو   بنيالعالقة احلميمة والضرورية  أن يتلقاها يفبللناظر إليوا 
 (1) :ينجيعلنا نتهفادى الوقوع يف خطر   وههذا ما .مصدر احلركة يف جتددها Principe Vital احليوي إاملبد
توا. الوصول إىل ذاتي بقصورمن الصور متهذرعني  يف عامل والسكن ،اخلارجي لغشتلتاشكل ق بالتعل

ريغوا من حقيقتوا العميقة. إىل تهف ،من تصور للغشتلت مبين على طرق معرفية انطالق  او  ،بالتايل ،فنعمد
 لغشتلتاي عن شكل التخل (2)و ومن أن تكشف عن ذاهتا؛ ،ننعوا من أن تظور كما هي ،حينئهذ

 ،القردف "أليس كهذلك يتصر  الظوور.والتهفتيش عن حقيقتوا خلف حدث  ،أي عن ماديتوا، ااحمسوس
 ؟8"احتديد   فيوا ا هو موجودحني يهفتش خلف املرآة عم ،يف املثل

مادة جمردة ال تهفتش  تضاد بني الشكل واملادة يف الغشتلت. فهفي كل ظوور حسي هلا، ما من
فوو ليس  ،نا هي مادة بنور الشكل. أما ههذا األخريإ ،تلبسه حني جتد و  ،عن شكل لتتصل بهوعارية 

كل باملادة نا هو شخ إ ،ال توصفبهفضل قو ى مادية  اصار ممكن  و  ،قة من العاملبتجم  جزئيات متهفر 
  تظور وتعرب عن ذاهتا. ليكشف عن وحدة ،اجملموعة

 Christian von "ن إيرينهفيلزو ن فاكرستي" ستناد إىل أحباث، باال"بلتزار"م يتكل ،يف ههذا اإلطارو 

Ehrenfels اجلزء يف الكل" ؛علو الغشتلت كعالقة بني الكل واجلزء ،ال  أو ، ، عنالنوعية-حول الغشتلت، 
الغشتلت ال يسكن خارج ههذا التجمي . -الكلية علو فإن   . كتجمي  لألجزاء،9"جزء هو الكل فقط ألن  

  جزء ا.جزائوا، يغدو ههذا الكل أالغشتلت يف  التجمي  يكشف كل جند الكل يف اجلزء. وألن   لهذا
 دونمن ف .احليوي إمن املبد انطالق  ا وذلك ،كحركة بني الباطنة والسطح  الغشتلت عمق ،اثاني  مث  

 الباطنة م يصبح ه ما بني الكينونة والعد . لكن   ،نسياب اخلطوط واأللواناهو ، و الباطنة، يتأرجح السطح
اليبقى عنصر املهفاجأة مول ،تتجدد م  كل ظوور ال بل باطنة  متجسدة   ،ا حلميميةانكشاف   لدهشة  د 

 . مستمرة عند كل لقاء
 غياب النور جيعل كل   ذلك أن   .رىرى يف ما يخ ظوور الهذي ال يخ الغشتالت مبا هو  نور ،اثالث  و 

ارسلغريها. باإلضافة إىل ذلك،  شاهبة  غشتلت م  ايعرض قسم   حبيث ،يضةالغملعبة  من ال يخرى، ال ميخ

                                                           
7 H. U. von Balthasar, A propos de mon œuvre Traversée (Bruxelles: Lessius, 2002), p. 98 
8 H. U. von Balthasar, La Théologique, vol.1: Vérité du monde (Namur: Culture et Vérité, 1994), pp. 

147-8. 
9H. U. von Balthasar, De l'intégration: Aspects d'une théologie de l'histoire (Paris: DDB, 1970), p. 244. 
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ال تظور كلية  ،كل قسم دور . فهفي ههذ  احلالةل ن  إذ إ ،بينما ُبئ الباقي ملرة الحقة ،رىللنور لكي يخ 
هبدف  ،وحاولنا تشريح الكل إىل أجزاء وا،كل  الظوورات ،اي  كم  ، إذا مجعناإال   ،ويتعهذر فوموا ،الغشتلت

جزء. وههذا ما  كمجموع حقيقة كل    ،من أجل الوصول إىل حقيقتوا ،عن الكلية اجزء خارج   دراسة كل
من خالل  ،رىال يخ  ظور متا  الهذيرى يخ حيث تنب  وحدة الغشتلت. فالهذي يخ  ،احليوي إيقضي على املبد

يستحيل معاجلة اجلزء مبعزل عن  ،تناسب وجود كل جزء نسبة  إىل الكلية. من هناو  ،تناغم األجزاء
 بكل غشتلت. خاص نيحسب تناسب مع ،ومشاركته يف الكلية ،عالقته بباقي األجزاء

كل غشتلت. فغياب العلو قراءة  ههذ  األبعاد الثالثة يف  أن تتوف ر جيب ،وللدخول يف حركة احلياة
نهفس  إعادة ل الظوور إىلنتهفاء العمق حيو  او  .  اجلماليضي   ،وبالتايل ،جيعل منوا كتلة  مادية  ال شكل هلا

 ، ا تقدمن كل م يعيد الغشتلت إىل العد .فختهفاء النور اا أم   من التكرار. ا وقرف  ُلق ملال   ما ،األمر
 .يف مقاربتوا هي سرة األبعاد الثالثي  غشتلت ال ن  إ ،"بلتزار"م   ،ميكننا القول

 

 Mystère سر  

وال  ،ه ليس خبافية حنتهفظ هبا ألنهفسناكما أن   ،لغز يتحدى العقل أن يهفك رموز بأو  ،السر بأحجيةليس 
حىت ال يتوقف البحث.  ،كتشافا  للهفكر إىل خطي ذاته يف كل متواصلة   دعوة   السريشكل  .هبا نبوح

لنجد  د ا،جمد إىل فتحوا ،ما استخرجنا دمية  كل    ،نو نا مدعو نإحيث  ،اطبع   ليس على مثال الدمى الروسية
 اكتشهفنا . امل اأ مطابق متام  ما هو خمب أن   انا يف ههذ  اللعبة نعرف مسبق  أصغر منوا. وذلك ألن   واحدة  
. اد دوم  ستقبال متجداهو  دون أي حدث جديد. فالبحث يف إطار السر من ،النموذج نهفسه يتكرر

بل نكتشف ما يظور  يف كل مرة من  ،ما ُبئه السر من معلومات فإننا ال حنزر يف مرة واحدة ،لهذا
يف ههذا املعىن ال  بل نستغرق فيه الستهفاضة نور . ،ننا ال نتجنبه لغموضهإ .فنكرب به ،جديد يدهشنا

ما  ألن   ،بل هو الهذي يعطي الغشتلت يف ظوورها حق االحنجاب ،نستطي  أن نتوم السر بأنه العقالن
موما قوي  ،وخطوط ،موما عال شأنه ،ضمن شكلة واحدة، كشف يف مر يف محيميتوا أكرب من أن يخ 

تهفتحه لكل قارع  الغشتلت إال أن   ،وإن بدا كباب مقهفل لبيت الغشتلت ،فحجاب الظوور تعبريها.
 نظرة متطهفلة. وعن كل   ،عن احلشرية اإىل حوار محيم بعيد   انيودف ،حرتا او  حبب

 ،نيكقطب   ،اأال وهو وجه الليل. يتعايشان مع   ،آخر له اال ُهفي وجو   ،لسر  ا ، يفوجه النور بيد أن  
 "بلتزار"فلنبدأ من حتديد  . ولهفوم ههذا الوجه،للمعرفة أن هتم  باستمرار جديدح ما يسم ،يف توتر إجيايب
املقد   الهذي يظور بني احلب التهفاوت املدهش هي"احلشمة  :يكتب إذ ،مة يف احلب  ملصطلح احلش
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أن و  ما، ال سيتقبلهيف الكمية أو النوعية بني احلب و  اال يعين متايز   ،ههذا ،. فالتهفاوت10"وكيهفية تقبله
أو  ،بعظمة السر تتخطا  عرب عن عد  أهلية املتقبل الهذي يشعره ال يخ كما أن  قبل.وهب لكي ي احلب

بعادها الثالثة. أيف  افة املناسبة إلدراك الغشتلته املسإن   م  املتقبل. يتساو املغري  بة احلعد  أهلي
 ،ا. لهذا ال أرى شيئ  فإن   ،اعنوا كثري  ا أو مبتعد   ،ا هباصق  ملتيف مرآة  إذا ما نظرتخ  .على ذلك فلنأخهذ مثال  

 ألمتكن من املشاهدة. ،وضياع حقل الرؤية ،لتحا متن  اال أحتاج إىل مسافة
 يأخهذ ىتح ،امع   نبل يعمال .يف قلب السر م  وجود النور ال يتناقض الليل وجود فإن   ،من هنا

تسمح له  ة  ملكي ،للمشاهد خاصة   رى ملكية  عتبار ما يخ اد مسافة  متن  من يول الليل. فهكل  معنا  السر
 خشية   ،املكشوف ي بردائهويغط   ،فحني ينكشف السر يف النور يأيت الليل به حسب رغباته. بالتصرف

يف  خهفي ليهفرض ذاته. وحني يتجلبب السر ا من عنفب  وميارس ضر  ،أن يبدو ههذا األخري غري حمتمل
 والسعي حنو الوحدة احلقة. ،فيبدأ اللقاء الهفعلي ،زاء إاملشاهد  ليض  ،ُلق املسافة ،الليل

 ض السر إىل خطرين كبريين.فإننا نعر   ،إذا استبعدنا قطبية الليل والنور ،يف املقابل

، ههذا اخلطر حاضر يف ما يسميه "بلتزار"إىل الليل النور. بالنسبة  عندما ميتص لاألو  حيصل اخلطر
 ،وإدراكوا بواسطة احلواس ،لظوور الغشتلت ليس ين،وبالصوفية املثالية. فهفي ههذين التيار  ،بالواقعية

أي إىل ما  ،حيث يبدأ الواق  ،بعد الظوور الهذهاب إىل ما يجبف  املعرفة. أمهية أو فائدة يف تقد   أي
لتجنب الوقوع يف وهم الصور  ،األفكار. فالطريق الوحيدأي  ،للرتكيز على املعطى الروحي ،فوق احلواس

إذا   ،ولكن .وتأمل النور الروحي ،صغاء إىل العقلنقطاع عن ااحمسوس من أجل االيكمن يف اال ،ةاملادي
  ؟ههذ  الصور موجودة فلماذا ،كان األمر كهذلك

يعمل يف ما  ، ههذا اخلطر"بلتزار"إىل بالنسبة الثان فيولد حني ميتص النور الليل. اخلطر أما 
د مظاهر إىل جمر   تتحول الغشتلت يف ظوورها ين،فهفي ههذين التيار   ختبار املباشر.وباال ةبالتجريبي يسميه

تصال املباشر م   وتنحصر املعرفة باال ،بتهذال املساحة املسطحةايف  ههذ  احلالة يتيه السر   ال عمق هلا. يف
للصريورة يف حتول  افيصبح الكائن مرادف   ة.إىل مستوى املصاحل الهذاتي   ،بعدئهذ ،لتنحدر .كثرة الظوورات

 آال  البشر مرحلة  ل تشكحيث  ،على مسرح التاريخ حىت اإلنسان يغدو جمرد ممثل قابل للتبديل ،مستمر
  يف سري  حنو النواية. ،وبالتايل طبيعية   ،ضرورية  

فيعمل بواسطة فكر  على تأليف مهفاهيم ليقول  ،كل غشتلت يف ظوورها حياول اإلنسان أن يدرك
وجود السر مين  حتويل ههذ   فإن   ،والشهفافة يف تعبريها. من هنا ،حقيقة ههذ  الغشتلت املضيئة يف ألقوا

بني وعي اإلنسان وآية  د متا جمر  أو إىل ،احلقيقة إىل منظومة عضوية من املهفاهيم الثابتة والضرورية
                                                           
10 La Théologique, vol. 1, op.cit., p. 223. 
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ألهنا تقد  ذاهتا له  ،وازيوا حركة يف داخل املشاهدتشتلت يف محيميتوا فحركة حقيقة الغ الكينونة.
أن يعلنوا يف  ،بهفعل التجريد الهذهين ،ليعرفوا. فكل الصهفات الغنية للظوور يتلقاها املشاهد الهذي حياول

 ،الواق يف . ال ميكنوا أن تكون املنب  العهفوي للحراك التجريدي ،ال  أو  ،د. فاحلواس املتلقيةتصور جمر  
قد يبدو  ،دائم ا معوا إذا كان ههذا األخري يف عالقةو  ،السطح وظورت يف ،خرجت الباطنة من ذاهتا إذا

داخل  عن الغشتلت. بالتجريد، كحركة تنطلق من اخلارج، من عامل الصور حنو مستقال  املهفوو  
ب  وجب أن تت ،لهذا .الغشتلت الهذي يضج باحلياة إىل سر   اقياس   اا وفارغ  كم يظور املهفوو  فقري   ،املشاهد

التوجه ناحية  ستمرار إىلاب من داخل املشاهد إىل اخلارج. فاملهفوو  مدعو احلركة األوىل حركة ثانية
حيث يلج اإلدراك املهفوو  اجملرد  – ليحافظ على حياته وديناميته. فاحلركة املزدوجة يف املشاهد ،الغشتلت

 نهفتاحافعل التجريد ب تغين – إىل اإلدراك احلسي للغشتلت ،ههذا األخري ،ث ينحووحي ،universel والعا 
وبدل  ،عن الباطنة انقول مهفووم   كيل ،تهة الواقعي  عوض أن نستبعد السطح حبج   ،يليق بالعقل. وهكهذا

 a لكي نصوغ حقيقة الغشتلت يف املنظومة القبلية ،مكانية حتديدهاإأن نرفض الباطنة بهذريعة ال

priori سب من ذهاب وإيابونرج  إليوا يف تنا ،أن نبدأ من الغشتلت بنا ملقوالت املشاهد، حري، 
 املهفوو  مدعو إىل خطي ذاته. من هنا، فإن   انطالق  او وق. سباملغري و  نتظراملغري ا يف ظوورها لنلتقيوا فعلي  

 

 المفهوم-فوق-ما

-خطي ذاته. فما عنيهفتش بقدر ما  ،الغشتلتية اصعد  قدرته على تبيان خ بقدر ما يعي املهفوو 
د. اجملر   ا بالهفريد ااحمسوس يف قلب العا   ن  إ ،universalité املهفوو  املهفوو  ليس مبا فوق عمومية-فوق
ينبئنا بشيء عن جارنا الساكن  ال إنهمهفوو  الطبيعة البشرية الهذي يطبق على كل إنسان.  ،مثال   ،خهذفلنأ

 هعل ،كاهل أوالد  الثالثة. يتشبث باحلياة يثقل  ويبتسم لئال ،يتأمل ا،مزمن   االهذي يعان مرض   ،نايف حي
على  توا السنون أخاديددون تهذمر. حيمل يف جسد  مسات رمسمن يبقى بقرب امرأته اليت خدمه بهفرح 

إىل  الزمن قليال  ا أرجعو نو وعي .حركة وإمياءة وجه سرقت منه األحداث كل   واحنناءة  يف ظور . ،وجوه
أن  اختهفاء. يدان اشتاقتلتا االفهفض ،بتسا من الكال  واال ابالرحيل. شهفتان تعبت تحسأا وكأهن   ،الوراء

بعد  فيوا تراب أجداد ينتظرون اآليت ألن   ،األرض نتطأ انورجالن تكاد ،غراض غرفة متواضعةأ اتالمس
حنو الوداع األخري.  ،ارويد   ارويد   ، جير  ايبلسم واقع  ف ،حلوة يناديوا ترتك له األيا  سوى ذكرياتمل  حني.

يخقارن يف أنه ال  ته األساسصياختكمن  ،قيمة الحمدودة وذ عد داخلية ههذا اإلنسان "بخ فهفي محيمي
ة جنس أو ه يقاو  اختصار  يف عمومي  يف أن   فرادته كما تكمن  .وال أحد يستطي  أن حيل حمله ،أحدب
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ستطاع املهفوو  أن ا . فإذا ماحقيقة  تظور كسر   ،كلمة  يف ،املهفوو  أن يقول. أمامه خنترب عجز 11"نوع
 ما فكل ه يتخلف عن تبيان الغىن ااحمسوس والهفريد لظوور ههذا اإلنسان.فإن   ،يصبح ما فوق املهفوو 

 ءجارنا هو جز  عنه. وألن  على التعبري املهفوو  قادر -فوق-املاوحد   ،ونور  ،وعمقه ،حققه جارنا يف علو 
فرادة كل  ال يلتقط ،الهذي يهفتش عن املتشابه يف الغشتلت ليصنهفه يف نوع ،يف كليته، فاملهفوو  العا 

الهذي ال  ،"بلتزار"أو الهفائض كما يسميه  ،املهفوو  فيبحث عن املتمايز يف اجلزء-فوق-املا ظوور. أما
 من النوع. اقبلي   االستدالل عليه ميكن

حركة  ،بالتايل ،اخلضوع إىل وحدانية املهفوو . فتنشأ ارافض   ،املهفوو -فوق-ملاافإىل ههذا الهفائض يشري 
تنطلق  لتعود بعدها حنو العا . مث ،فتمتلئ من متامه ،جتا  اخلاصاب ،من العا  الهفارغ ،ال  أو  ،تبدأ ؛دائرية

 ههذ  احلركة تعربتساع العا . و احاملة   ،لرتج  إىل اخلاص ،حنو العا  ،يف كل حمدوديته ،من اخلاص
كل البشر ميلكون   – التمايز-يف-هلويةاوحدة العا  اليت هي ( 1) :وحدتني بني دينامية الدائرية عن

 كل  – هلويةا-يف-وهي التمايز ،ة اخلاصحدو  (2و) ؛ةددها مهفوو  الطبيعة البشريحي صهفات مشرتكة
 .إنسان ُتلف عن اآلخر يف فرادته

ه ههذا يعرف الهفرد أن  " :"بلتزار"يكتب  ة والتمايز.اهلوي يربز السسال عن العالقة بني ،هناو 
أي مباذا يتميز،   ؟اولكن يف اإلطار عينه هل يعرف من هو حق  نسان بطريقة فريدة. إه أن   ،وبالتايل .املرء

لكنه ال  ،نوعية   ؟ ميكنه أن ينسب إىل ذاته ماهية  كهذلك  عن باقي األفراد ،اا نوعي  نوإ فحسب، اي  ليس كم
 . 12"ايقدر على وصهفوا موضوعي  

"الشخص"  مهفوو -فوق-، ما هو، يف العمق، إال سسال عن ما"بلتزار""من" عند ـفالسسال عن ال
personneتلف عنوم يف فرادته ،يف طبيعتهسائر األفراد  . من هو ههذا الشخص الهذي يشبه  ؟ُو

يرتبط  ألن ههذا الوعي ،وعي الهذات من انطالق  اة بقادر على وصف ذاته مبوضوعي ليس الشخص
 ،ختبارية اليت خصهخالل التأكيد على بعض الصهفات اال بالطبيعة. كما أنه ال يهفلح ههذا الوصف من

حيث يكرب ، intersubjectiveألنه بهذلك يكتهفي بتجمي  خلصائص عرضية. حىت يف العالقة البيهذاتية 
أال يبقى ؟  يف ذاتهقول آلخر من هو فعال  إمكانه الالهفرد عن طريق وجود اآلخرين كسسال، أي إنسان ب

ني قتني، نسبيو ستبعاد ماعرتاف و او  بني تقدير ورفض، شيء متنقال   ، كلكثرية    اههذ  العالقة، أحيان   يف
بل الهويت. فمن غري املمكن وصهفه  ،مهفوو  أنرتوبولوجي ،"بلتزار"حبسب  ،الشخص إن   ؟ومتبادلني

 اوتقيمه شخص   ،اليت خلق اإلنسان حبرية احلب اإلهلي ،ألنه ينب  من كلمة اهلل ،بكلمات بشرية
يقبل عطية احلرية كودية  إنسانبني و  ،حر يف قلب العالقة بني إله يوصف إال فوو مهفوو  ال ،لهذا .احر  

                                                           
11 Ibid, p. 198. 
12 H. U. von Balthasar, La Dramatique divine, vol. 2 ; Les personnes du drame, vol. 2 ; Les personnes 

dans le Christ (Paris: Lethielleux, 1988), p. 163.                                                                                                                                
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وتبعد   ،علينا قطعوا تهفصلنا عنه نعرتف بوجود مسافة ،اهلل هو غاية اإلنسان ن  إفإذا قلنا  دائمة من اهلل.
ألنه حيملنا يف   ،بلوغهإىل ، فال تعود بنا حاجة إىل السعي مبا أن اإلنسان ال يدرك إال يف اهلل ،منا. ولكن

 بالكامل. معه دون أن نتماهىمن  ،كل حلظة لنستمر يف الوجود. إنه الغاية ااحمايثة لنا
 

 اهلل
تتولد من مشروع  ،ل اهلل فرضية  هنائية  ال يشك  ": Karl Rahner "كارل رانر" نقال  عن ،"بلتزار"يكتب 

اليت نستخدموا لبناء نظرتنا  لكل الهفرضيات مسبق إلمتا  صورة العامل، بل هو األطروحة الوحيدة املسسسة
مقتطعة من قماش ههذا  ،عد  قدرتنا على تكوين صورة عن اهلل شختبار املعيباال ،اآلن ،نعلم .لعاملإىل ا
 .13"العامل
 أكرب من أيو  ،ةأو منظومة فكري ،أكرب من أي مهفوو  بشري حياول أن يدخله ضمن نوع اهلل يبقى 

 متا  وأكرب من أي ،إىل ضبط حركته على إيقاع العقل اإلنسان ،حمدود من خالل جود ،يبغي ستعمالا
 ،بل أكثر من ذلك، فبلتزار يتكلم عن اهلل كالكبرير الالمباالة. تلغي التمايز لترب   ،أو وحدة به ،معه

إنه  .على وصف شيء بزيادة عن غري  ، كهفعل تهفضيل يدلفحسب أكرب. ليس اهلل 14اوكاآلخر كلي  
كأي "أنت"   ،اوصف يف املوصوف. وليس اهلل آخر   الهذي يدل على زيادة ،املعرف الكبري، كوزن املبالغة

ه ثنني مسسوالن أمامه. إن  اال وذلك ألن   ".األنت"و "أناـ"لقاء لل الهذي حيوي كل ،اي  ه اآلخر كلنلتقيه، إن  
نا لنتوس  على قدر آفاق إ ،حمدوديتنا ال لنقلصه حبسب حجم ،االهذي فيه نسكن مع   ،ااآلخر كلي  

ا يف ههذو يغدو اإلنسان آخر.  ،اي  ويف اهلل اآلخر كل .يصبح اإلنسان أكرب ،التناهيه. فهفي اهلل الكبري
نا، إ .وأخرى على اإلنسان ،ني، واحدة على اهللالعارف نافهذت   "أناـ"ال ميتلك ال": "بلتزار"الصدد، يقول 

ومن خالله إىل كائنات  ،أن ينظر منوا إىل آخر بشري "أناـ"اهلل يشاهد  من نافهذة، يستطي  ال ألن  
 .15"وأشياء أخرى يف ههذا العامل

يتقاسم معوما البيت الواحد. هكهذا هم  ،هدية من أمه وأبيههنما إختار أخا  أو أخته؟ اا فمن من
والزمان الواحد. فكل دين يستبيح تصنيف الناس بني   ،نشاركوم الكون الواحد ،هدية من اهلل ،اآلخرون

ا متحيزاإلميان " :حني كتب Feuerbach "فويرباخـ"حلق لاار ومسمنني يعطي كهف   ا . ال يعرف إ  دائم 
إذ يعترب أن شأنه هو  إ،مضطر أن يعيش يف اخلط هألن ،إنه جبوهر  غري متسامح األصدقاء أو األعداء.

 ،ام  خرتع اجلحيم. وحد  يطلق أحكااوقد  احلب. اإلميان هو ضد كرامته هي كرامة اهلل.  وأن ،شأن اهلل
 .16"فكل األفعال املناهضة للحب والبشرية والعقل تتهفق م  اإلميان

                                                           
13 Dieu et l'homme d'aujourd'hui, op. cit., p. 193. 
14 Ibid, pp. 196-208. 
15 Ibid, p. 83. 
16 L. Feuerbach, Essence du christianisme (Paris: Librairie internationale, 1864), pp. 296-8. 
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وما أضعف وأصغر ههذا اإلله اخلالق الهذي ُاف ن، سه اإلنسايدناهلل من أن  فعوض أن خناف على
سم صورة عن اهلل. فما هو األقوى اأن خناف على اإلنسان الهذي يقتل ب بنا فباحلري ،من خملوق

ا خوف   ويسكن يف مسائه السابعة ،دنس اإلنسان عنيبتعد  ؟ فاهلل الأ  طوارة اهلل: رجس اإلنسان واألفعل
بل جيعل بيته قلب  – ل يف شسون خلقههلا من خطة ذكية ملنعه من التدخويا  – على جوهر 

"متاثل ـب "بلتزار"يدعو   فتأخهذ العالقة بينوما شكال   ليطور  بنار احلب اإلهلي. ،الدنس اإلنسان
 الق مبا ال ميكننا تسميته إنتعل ،كأشخاص" ويهفسر  كالتايل: ،"Analogia Personalitatis ةالشخصي  

أكثر نا نصبح فإن   ،بقدر ما نشرتك يف حريته. وبالتايل ،اأشخاص  بشخصية اهلل. فبقدر ما نكون 
إذا ما شاركنا يف وحدته  انهفراد  او  17اتوحد   وأكثر ،إذا ما قبلنا شريعته إذا ما أطعنا ، أكثر حرية   ة  ياستقالل
 .18اللتني ال مثيل هلما ،وعزلته

سمو  ي ،ويهفصله على قياس مصاحله ،املعلبةفعندما يقبل اإلنسان أال حيصر اهلل يف مهفاهيمه 
وتبحر الطبيعة البشرية يف رحاب  ،رجاء الكونأيف  وتزفر  حياة   ،تتنهفس احلب ،كغشتلت قائمة يف السر

 .املهفوو -فوق-املا
أن احلب إذا ما قبح  غري لهذا ال تكرب قيمتوا وكرامتوا إال باحلب. ،فكل غشتلت خلقت يف احلب

. إنه املتنقل حبرية ما بني الصمت والكلمة. ال استعباد  او أمهيته يغد وإذا ما قلل من .يصبح أنانية   ،اآلخر
حيث يرت   ،تجاهلوال الالمباالة وال صمت ،حيث يغهفو األموات يف سكون الطبيعة ،صمت املقابر

ال كلمة  وحيضر هلا. ،لتزا  هبمو  اآلخرل الصمت الهذي يسبق جنون عاصهفة االب ،ايف انعزاله مطمئن  األنا 
 ،اآلخر وال كلمة متلك سر   ،اوتهفتح يف جسد اآلخر جرح   ،تنتظر فتحة شهفا  لتخرج ،هائمة يف فم

وفيوا من  ،لتعرض ليله يف أسواق التهفاهات. بل كلمة فيوا من احلياء ما جيعل ضيافة كلمة اآلخر حرية  
 هدائوا إىل شوادة.إل حدث و القوة ما حيخ 

 

 
 

                                                           
ه يبقى يف أعماقه شخص ا  أن  ينسج عالقات م  باقي أفراد جمتمعه، إال   ،جتماعي  اإلنسان كائن ا أن  من الرغم على 17

ا، اومتوح   وحيد  ك به. لهذا فوو أو يشار  ، عنهته ألكرب من أن يعرب  ما ُترب  يف محيمي   ن  ، يقول لآلخرين إ. فهفي وحدتهد 
ليصبح أكثر  ،بعد أن ينهفرد بهذاته ،ا حيملوا معه كليل السر  ن  ، إة ليكسر عزلتهجتماعي  ال يبين روابطه اال

تنضج  ،يف تعامله م  اآلخرين. فمن يعتد خصيب انهفراد  من خالل حوار عميق م  الهذات أصالة   وأكثر ،ة  شهفافي  
 د.ومتوح   ،آخر وحيد عالقاته حبوار صادق م  كل  

18Dieu et l'homme d'aujourd'hui, op. cit., pp. 228-9. 


