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د. ح�شني الهنداوي 

وهن���ا ينبغي ان ن�ضري اي�ضًا اىل اجلدل احلاد 
ال���ذي اث���اره يف مطل���ع القرن احل���ايل املنظر 
اال�ضرتاتيجي االمريكي فران�ضي�س فوكوياما 
عرب فكرته ح�ول ما ا�ض���ماه ب�)نهاية التاريخ( 
زاعما ان الهيغلية تنب���اأت باالنت�ضار احلتمي 
وحت���ى االب���دي للعقل االمريك���ي كعقل كوين 
على النظ���م العقلية االخرى معتربا ان طالئع 
ذل���ك االنت�ض���ار متثل���ت ب�ضقوط ج���دار برلني 
واثره عل���ى االمرباطوية ال�ضوفييتية ووالدة 
»النظ���ام العامل���ي اجلديد"متمث���ال بال�ضيطرة 
الراأ�ضم���ايل  اللي���ربايل  للنظ���ام  الكوني���ة 
بنموذج���ه االمريك���ي خا�ضة زاعم���ا، وهو ما 
تراجع عنه الحقا، انه ي�ضتند يف ا�ضتنتاجاته 
تل���ك على تف�ضري خا�س به الأطروحات هيغلية 

حول هذا املو�ضوع. 
وبالطب���ع ف���ان هذه االق���وال والكث���ري غريها 
يف ابراز االهمي���ة الكبرية للفل�ضف���ة الهيغلية 
او  جم���اين  مدي���ح  عب���ارات  جم���رد  لي�ض���ت 
مبالغ���ات اكادميي���ة امنا هي قناع���ات فل�ضفية 
ت�ضتند اىل افكار هيغلي���ة �ضريحة كما ت�ضعى 
اىل عقلنة ا�ض�ضها وطرحها كحقائق ملمو�ضة. 
النن���ا، بالفع���ل، اذا اخذنا الفل�ضف���ات الغربية 
املعا�ض���رة املهمة جندها جميع���ًا تاأخذ الكثري 
م���ن هيغ���ل وتع���رتف بالتاأث���ر ب���ه وبف�ضل���ه 
عليه���ا. فاملارك�ضي���ة كفل�ضف���ة وكايديولوجي���ا 
م���ا كان���ت �ضتحقق م���ا حققت���ه من نف���وذ لوال 
فل�ضفة هيغل،اذ من املعروف ان كارل مارك�س 
كان تلمي���ذًا وفي���ًا لهيغل وعن���ه بالتحديد اخذ 
نظريته الديالكتيكية ومنظوراته اخلا�ضة يف 
تف�ض���ري التاريخ االن�ض���اين وان كان قد ادخل 
عليه���ا تغي���ريات جوهري���ة ا�ضيل���ة وكب���رية. 
للهيغلي���ة  اي�ض���ًا  ه���ي  مدين���ة  والفو�ضوي���ة 
بالكث���ري. فنح���ن نع���رف بالفع���ل ان باكونني 

كان احد الهيغلي���ني الي�ضاريني يف بدء حياته 
ال�ضيا�ضي���ة. والفل�ضف���ة الوجودي���ة، بتياريها 
امللح���د واملوؤمن، ما كانت �ضتبلغ ما بلغته على 
ي���د �ضارتر وكارل يا�ض���ربز وغابريل مار�ضيل 
بالفل�ضف���ة  امل�ضب���ق  ت�ضبعه���م  ل���وال  وغريه���م 
الهيغلية. ونف�س ال�ضيء فيما يتعلق بالفل�ضفة 
الرباغماتي���ة االمريكي���ة والفل�ضف���ة الو�ضعية 
بتياراته���ا  اجلم���ال  وفل�ضف���ات  املنطقي���ة 

املتعددة.
م���ن جان���ب اخر ميك���ن الق���ول دون ت���ردد ان 
االيديولوجي���ات الغربي���ة احلديث���ة املختلفة 
التي حتكم العامل اليوم جتد -رغم تناق�ضاتها 
العميق���ة- ا�ض���واًل م�ضرتك���ة له���ا ومتط���ورة 
اىل ه���ذا احلد او ذاك يف الفل�ضف���ة ال�ضيا�ضية 
الهيغلية وتتبن���ى اطروحات �ضجلها هيغل او 
اوح���ى به���ا يف واحدة او اخرىم���ن كتاباته. 
واالك���ر طراف���ة ه���و ان معظ���م التناق�ض���ات 
وه���ذه  الفل�ضف���ات  تل���ك  ب���ني  جنده���ا  الت���ي 
االيديولوجي���ات جت���د ا�ضوله���ا ه���ي اي�ض���ًا 
يف الفك���ر الفل�ضف���ي الهيغل���ي ذات���ه ال �ضيم���ا 
ال�ضيا�ضي منه وكانعكا�س للتناق�ضات العميقة 
التي عرفها الفكر ال�ضيا�ضي الغربي ابتداًء من 

الن�ضف الثاين للقرن الثامن ع�ضر.
ان عبقري���ة الفل�ضفة الهيغلية تتاأتى،يف راأينا، 
م���ن ث���الث خ�ضائ����س ا�ضا�ضي���ة فيه���ا حر�س 
هيغل على تطويرها ب�ضكل متوا�ضل وعميق. 
وهي اواًل: ار�ضاء الفل�ضفة على اأ�ض�س منطقية 
دقيق���ة وثابت���ة ب�ض���كل ت�ضب���ح مع���ه ك���� »علم« 
اأ�ض���وة بالريا�ضي���ات او الفيزي���اء مث���اًل مب���ا 
ي�ضم���ن لها االعتماد عل���ى منهجية �ضارمة، ما 
يجعل الفيل�ضوف متخ�ض�ض���ًا حمرتفًا ولي�س 
جم���رد متاأمل يطرح ا�ضئلة كونية او وجودية 

ويقرتح االجابة عليها. 

العق���الين  الوع���ي  بجع���ل  القي���ام  وثاني���ًا، 
االن�ض���اين مبثاب���ة املو�ضوع الوحي���د واملادة 
االولي���ة للبحث الفل�ضفي مع اخ���ذ هذا الوعي 
�ضم���ن �ضموليت���ه املطلقة ب�ض���كل ال ميكن معه 
للميتافيزيقي���ا ان ت�ضتق���ل ع���ن ال�ضيا�ض���ة او 
االخ���الق، او لفل�ضف���ة اجلم���ال اأن ت�ضتقل عن 
الدي���ن او املنط���ق مثاًل. امنا اخ���ذ جميع هذه 
امليادي���ن الفرعي���ة الفل�ضف���ة �ضم���ن وحدته���ا 
العميق���ة كفروع لعلم واحد ه���و الفل�ضفة دون 
الغاء ا�ضتقالليتها الداخلية يف نف�س الوقت. 

وثالث���ًا، ال�ضع���ي اىل اخ���ذ الوع���ي االن�ض���اين 
�ضم���ن وح���دة مطلق���ة �ض���واء عل���ى ال�ضعي���د 
او  غ���رب(  )�ض���رق-  الثق���ايف  اجلغ���رايف- 
عل���ى ال�ضعيد التاريخ���ي )ما�ض���ي- حا�ضر- 
م�ضتقب���ل( او اخريًا عل���ى ال�ضعيد الروحاين 
حي���ث ال ته���م الت�ضمي���ات اخلارجي���ة للوع���ي 
)م�ضيحي او يهودي او احيائي او ا�ضالمي(، 
امن���ا فق���ط حمت���واه الداخلي ال���ذي تتمحور 
حوله طبيعة العالقة بني العقل املطلق والعقل 
اجلزئ���ي، اي ب���ني الل���ه واالن�ض���ان يف ه���ذه 

الروحانية او تلك.
ه���ذا املنه���ج ال���ذي بل���وره هيغ���ل و�ضعى اىل 
و�ضع���ه مو�ضع التطبيق يف الفل�ضفة كان البد 
ان يق���وده اىل تن���اول كل التاري���خ االن�ضاين 
والفك���ر  والفن���ون  الفل�ضف���ة  تاري���خ  وكام���ل 
ال�ضيا�ضي والديني �ضمن احلدود التي ت�ضمح 
له بها املعلومات التي يقدمها وميتلكها ع�ضره 
الثق���ايف واملع���ريف خ�ضو�ض���ًا يف م���ا يتعلق 
بتاريخ وح�ضارات وفل�ضفات وفنون ال�ضعوب 
االخ���رى غري الغربية وغ���ري امل�ضيحية. اذ ان 
انتم���اءه للم�ضيحية كدين وللغ���رب كح�ضارة 
وفر له معرفة كامل���ة ن�ضبيًا بهما،ال �ضيما وان 
هيغ���ل كان قارئًا نهمًا ومطلع���ًا مثابرًا وعارفًا 

عميق���ًا بالعقائ���د امل�ضيحية والثقاف���ة الغربية 
القدمية )االغريقي���ة والرومانية( والو�ضيطة 
)القرون الو�ضط���ى( واجلرمانية اي احلديثة 
)مبكوناته���ا الرئي�ضي���ة االملاني���ة واالنكليزية 
والفرن�ضية(. وقد �ضاعده على معرفته العميقة 
بالديان���ة امل�ضيحية كونه ق�ض���ى �ضنوات عدة 
م���ن حياته كطال���ب يف مدر�ضة ديني���ة لوثرية 
كان من املفرت�س ان يتخرج منها كق�س لوثري 
ل���وال ان���ه اختار العم���ل االكادميي عل���ى مهنة 
رج���ل الدين. كما ان معرفت���ه العميقة باللغات 
االنكليزي���ة والفرن�ضي���ة واالملاني���ة اىل جانب 
اللغتني القدميتني االغريقية والالتينية �ضهلت 
له امكاني���ة االطالع مبا�ضرة عل���ى الن�ضو�س 
اال�ضلي���ة لكبار املفكري���ن والكت���اب الغربيني 

وعلى خفايا الثقافة الغربية اإجمااًل.
قبل ان نتناول املنظور الهيغلي حول اال�ضالم 
كدين وح�ضارة وتاريخ وفل�ضفة ودولة وقوة 
�ضيا�ضي���ة كونية وغريها، ال بد من التاأكيد هنا 
عل���ى ان فهم ه���ذا املنظور ي�ضم���ح ب�ضكل كبري 
بامت���الك روؤية اك���ر و�ضوحًا ع���ن مع�ضالت 
املوق���ف م���ن اال�ض���الم يف الفل�ضف���ة الغربي���ة 
احلديث���ة واملعا�ضرة اجم���ااًل ال �ضيما الفل�ضفة 
ال�ضيا�ضي���ة وفل�ضفة التاري���خ وانعكا�ضات ذلك 
يف �ضت���ى جوان���ب الثقافة الغربي���ة من جهة، 
وي�ضم���ح م���ن جه���ة اخ���رى يف ادراك الكث���ري 
الت���ي  واملظاه���ر  العميق���ة  التناق�ض���ات  م���ن 
تطبع ا�ضكاليات الفك���ر الغربي حيال اال�ضالم 
وال�ض���رق عموم���ًا والع���امل العرب���ي وال�ضرق 

اال�ضالمي خا�ضة.

م�شادر هيغل حول ال�شالم
لق���د ذكرنا قب���ل قليل ان هيغ���ل كان قارئًا نهمًا 
واالجنليزي���ة  الفرن�ضي���ة  باللغ���ات  للكت���ب 
والالتيني���ة ا�ضاف���ة اىل االملاني���ة مم���ا يجعل 
م���ن الع�ض���ري ج���دًا علينا القي���ام هن���ا بتقدمي 
ج���رد او حتدي���د دقي���ق للموؤلف���ات الت���ي اخذ 
منها مادته ع���ن اال�ضالم. فهذه امل�ضادر عديدة 
ج���دًا ومتنوع���ة ومت�ضابك���ة ومتناق�ض���ة. بيد 
اننا ن�ضتطيع باملقاب���ل ح�ضر ا�ضنافها باأربعة 
لعب���ت دورًا مبا�ض���رًا او غ���ري مبا�ض���ر، �ضلبيًا 
او ايجابي���ًا يف بلورة املنظ���ور الهيغلي حول 

اال�ضالم. وهذه اال�ضناف االربعة هي:
اأ- الكتب واملوؤلفات الدينية امل�ضيحية ال �ضيما 

كتابات لوثر.
ب- املوؤلف���ات الفكري���ة واالدبي���ة والتاريخية 
التي وجدت يف الغ���رب قبل والدته او ظهرت 
اثن���اء حياته والتي تعرب ب�ض���كل او باخر عن 

منظور تقليدي غربي حول اال�ضالم.
ج- كتب الرحالة الغربيني الذين زاروا العامل 
الذي���ن  االوروبي���ني  واملكت�ضف���ني  اال�ضالم���ي 

كتبوا حول هذا العامل.
الت���ي  واال�ضالمي���ة  العربي���ة  الن�ضو����س  د- 
كانت متوفرة يف الغ���رب برتجمات املانية او 
فرن�ضي���ة او اجنليزية او التينية بغ�س النظر 
عن دقة او عدم دقة هذه الرتجمات او االهمية 

الكبرية لهذه الن�ضو�س.
اأ- كتب الرتاث الديني

مم���ا ال�ضك في���ه ان هيغل تعرف عل���ى اال�ضالم 
اول م���ا تعرف خالل ف���رتة ال�ضنوات اخلم�س 
يف  طالب���ًا  كان  عندم���ا  و1793   1788 ب���ني 
امل�ضم���اة  اللوثري���ة  الالهوتي���ة  املدر�ض���ة 
ب�»�ضتيفت توبنغن« والتي تخرج منها بنجاح 
مر�ضحة اي���اه لي�ضبح ق�ضًا بروت�ضتانتيا. ففي 

ه���ذه املدر�ض���ة كان���ت العالق���ة ب���ني امل�ضيحية 
واال�ض���الم هي مو�ضوع ا�ضا�ضي من موا�ضيع 
م���ادة التاري���خ. وبالطب���ع ف���ان ه���ذه العالقة 
تط���رح من وجهة نظر م�ضيحية �ضديدة العداء 
لال�ض���الم اآن���ذاك. ومل���ا كن���ا نع���رف ان هيغ���ل 
ظ���ل طوال حيات���ه الفكري���ة �ضدي���د االن�ضجام 
الداخلي مع العقي���دة امل�ضيحية كما يوؤكد ذلك 
الكات���ب الفرن�ض���ي مي�ضي���ل ه���والن يف كتابه 
»هيغل وال�ض���رق«)1(، فانن���ا ن�ضتطيع التيقن 
م���ن ان تاأث���ري ه���ذه الف���رتة ظ���ل كب���ريًا عل���ى 
هيغ���ل ومل ي�ضتطع اخلروج علي���ه ب�ضكل تام. 
�ضحي���ح ان ال�ضجال �ضد اال�ض���الم اخذ طابعًا 
اق���ل حدة يف الالهوت اللوثري، اال انه ظل ذا 
حمت���وى مناه�س يف اجلوهر حيث ا�ضتمرت 
الربوت�ضتانتية على اعتبار اال�ضالم يف اح�ضن 
االح���وال كمتمرد عل���ى الكني�ض���ة وغريها من 
االعتب���ارات املوروث���ة وال�ضطحي���ة. وا�ضافة 
الكني�ض���ة  كونته���ا  الت���ي  املواق���ف  ه���ذه  اىل 
حي���ال اال�ضالم من���ذ الق���رن ال�ضاب���ع امليالدي 
اث���ر انت�ض���ار اال�ض���الم عليها جن���وب حو�س 
ال�ض���رق  م���ن كل  نهائي���ًا  املتو�ض���ط وطرده���ا 
تقريبًا، جاء الرتاث الغربي امل�ضيحي املتكون 
خ���الل الق���رون الو�ضط���ى االخ���رية كنتيج���ة 
للحروب ال�ضليبية ليغني الرت�ضانة امل�ضيحية 
املعادي���ة لال�ضالم التي ورثتها الربوت�ضتانتية 
االملاني���ة. وع���الوة على كل ذلك ف���ان االخطار 
الع�ضكري���ة الت���ي كانت متثله���ا االمرباطورية 
العثماني���ة عل���ى املانيا يف زم���ن لوثر »وحتى 
فرتة قريب���ة من والدة هيغل« ق���ادت اللوثرية 
ا�ضاف���ة اىل عنا�ضر جديدة اىل هذه الرت�ضانة 
وتتج�ضد هذه العنا�ضر يف عدة كتابات دونها 
لوثر نف�ضه �ضد اال�ضالم و�ضد االتراك واأهمها 
ر�ضالة طويلة بعن���وان »موعظة بال�ضالة �ضد 
االتراك"يع���د امل�ضلمني فيه���ا بانهم »جي�س من 

ال�ضياطني«.)2(
وميكن القول باخت�ضار ان ال�ضورة )املغالية، 
املتع�ضب���ة( الت���ي يقدمه���ا ه���ذا ال�ضن���ف م���ن 
امل�ضادر حول اال�ضالم والعرب تتمحور حول 

اال�ضتنتاجات الثالثة التالية:
والديان���ة  املحمدي���ة  النب���وة  اعتب���ار  اأواًل: 
اال�ضالمي���ة زائفت���ني وم���ن �ضن���ع ال�ضياط���ني 

وموجهتني �ضد امل�ضيح وامل�ضيحية.
ثانيًا: اعتبار القراآن كمجموعة من الن�ضو�س 
املقتب�ض���ة ب�ض���كل م�ضوه م���ن الكت���اب املقد�س 

بعهديه القدمي واجلديد.
ثالثًا: اعتبار العرب �ضعبًا بدائيًا يحب العنف 
وب�ضي���ط العقلي���ة وبالت���ايل عاج���زًا ع���ن اأي 
تفك���ري منطق���ي او انتاج روح���اين او فل�ضفي 

جديدين.
ب- املوؤلفات الفكرية واالدبية الغربية

ه���ذا ال�ضن���ف م���ن امل�ض���ادر �ضدي���د التن���وع 
واالهمية ويتباين جدًا يف موقفه من اال�ضالم 
حيث جن���د فيه موؤلف���ات �ضريح���ة يف عدائها 
لال�ض���الم واخ���رى اك���ر مو�ضوعي���ة واتزانًا 
الع���داء  ب���ني  مواقفه���ا  يف  ت���رتاوح  وثالث���ة 
واملو�ضوعي���ة ب���ل ان بع�ضه���ا يتناق����س ه���و 
ذاته يف موقفه من العامل اال�ضالمي واال�ضالم 
والعرب. فالبع����س منها يعادي اال�ضالم كدين 
ويع���رتف بعبقرية العرب ككتاب���ات الفرن�ضي 
ق�ضطنط���ني فولن���ي ب���ني اخري���ن، والبع����س 
ويهاج���م  الرتك���ي  اال�ض���الم  ميت���دح  االخ���ر 
اال�ضالم العرب���ي كامل�ضت�ضرق النم�ضاوي فون 
هام���ر بورغ�ضتال يف موؤلفات���ه املختلفة �ضيما 
كتابه ال�ضخم بعن���وان »تاريخ االمرباطورية 

هيغل واالسالم.. لوث�رية ف�ي ثوب فلسفي
تنبع الأهمية ال�شتثنائية 
لدرا�شة منظور الفيل�شوف 
الملاين الكبريجورج فيلهلم 
 Georg فريدريك هيغل
 Wilhelm FriedrichHegel
)1770ذ1831( حول ال�شالم 
من واقع ان الفل�شفة الهيغلية 
متتلك نفوذاً متزايداً يف 
عقلنة �شيادة الغرب على 
العامل. وهذا ي�شدق ح�شراً 
يف جمال فل�شفة التاريخ، اذ 
اأن فل�شفة التاريخ الهيغلية 
هي اليوم اكثـر الفل�شفات 
تاأثرياً يف جميع النظريات 
والأيديولوجيات ال�شيا�شية 
الغربية الكربى املحافظة 
منها والثورية وغريهما على 
حد �شواء. فمنذ الأربعينات 
اعترب الفيل�شوف الفرن�شي 
موري�س مريلوبونتي )1961- 
1908(، ان الفل�شفة الهيغلية 
»م�شدر كل ما اجنز يف 
الفل�شفة منذ قرن«، فيما يرى 
موؤرخ الفل�شفة الهيغلية يف 
القرن الع�شرين جاك دونت 
اأن الفل�شفة الهيغلية »غريت 
م�شري العامل«.
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العثمانية"والبع����س الثالث يرف�س كل ما هو 
ا�ضالمي دفعة واحدة كم���ا هو احلال بالن�ضبة 
القوانني"وكذل���ك  »روح  يف  ملونت�ضكي���و 
بالن�ضب���ة للمفك���ر االمل���اين فريدري���ك ت�ضليغل 
يف كتاب���ه »فل�ضف���ة التاريخ"والبع����س الرابع 
يعرتف بعمق اال�ضالم وعبقرية نبيه وبف�ضل 
امل�ضلم���ني على االن�ضانية كم���ا جند لدى غوته 

يف كتابه »الديوان الغربي ال�ضرقي«.
ان كتابات ه���وؤالء الكتاب املذكورين وكتابات 
فولت���ري وه���ريدر وجيب���ون وكتاب���ات ع�ض���ر 
التنوير حول اال�ضالم كان���ت م�ضدرًا اأ�ضا�ضيًا 
يف منظ���ور هيغل يف ه���ذا املج���ال فقد قدمت 
له مادة ثرية وعميق���ة ولكنها تركت عليه اآثار 

تناق�ضاتها يف الوقت نف�س. 
توخيًا للدقة نذكر هنا اهم هذه املوؤلفات التي، 
لدين���ا الدليل القاطع، من خ���الل كتابات هيغل 
ور�ضائله واثاره، على انه اطلع عليها مبا�ضرة 

وهي:
ال�ضرقي"للم�ضت�ض���رق  »الت�ضري���ع  كت���اب   -
يف  ال�ض���ادر  ب���ريون  دو  انكتي���ل  الفرن�ض���ي 
ام�ض���رتدام يف ع���ام 1778 »من�ض���ورات مارك 

مي�ضيل«.
والنق���دي"  التاريخ���ي  "القامو����س  كت���اب   -
للفيل�ض���وف الفرن�ض���ي بي���ري بي���ل ال�ضادر يف 

روتردام عام 1715 »جزءان«.
- كت���اب »تاري���خ االمرباطوري���ة العثماني���ة" 
تاألي���ف امل�ضت�ضرق الفرن�ض���ي كانتمري ال�ضادر 

يف باري�س عام 1743.
االمرباطوري���ة  و�ضق���وط  »تده���ور  كت���اب   -
االجنلي���زي  امل���وؤرخ  تاأاي���ف  الرومانية"م���ن 
ادوارد جيبون، ال�ضادر يف لندن عام 1776.

- كتاب »الديوان الغربي- ال�ضرقي"من تاأليف 
غوته، ال�ضادر يف عام 1819.

- كت���اب »فرق���ة احل�ضا�ضني"م���ن تاأليف هامر 
ع���ام  �ضتوتغ���ارت  يف  ال�ض���ادر  بورغ�ضت���ال 

.1818
- كتاب »تاري���خ االمرباطورية العثمانية"من 
تاألي���ف هام���ر بورغ�ضت���ال، ال�ض���ادر بثالث���ة 

اجزاء �ضخمة يف عام 1827 يف بي�ضت.
- مو�ضوع���ة »املكتب���ة ال�ضرقي���ة« م���ن تاألي���ف 
امل�ضت�ض���رق الفرن�ضي ديربي���او، ال�ضادرة يف 

باري�س عام 1697 »�ضبعة اجزاء«.
- كت���اب »روح القوانني"ملونت�ضكيو، ال�ضادر 

يف جنيف عام 1748.
- كت���اب »اآثار دين حممد« م���ن تاأليف االملاين 

اول�ضرن، ال�ضادر يف باري�س عام 1810.
م���ن  العربي«)بالالتيني���ة(  »املنط���ق  كت���اب   -
تاألي���ف �ضوالن���دري ال�ض���ادر يف اوب�ضاال عام 

.1721
- م�ضرحية »التع�ضب او حممد النبي« لفولتري 

ال�ضادرة يف عام 1741 يف باري�س.
ا�ضافة اىل كتاب���ات فولتري االخرى التي جاء 

فيها على ذكر اال�ضالم وال�ضرق اال�ضالمي.
ج- كتب الرحالت واالكت�ضافات 

ان ه���ذا ال�ضن���ف م���ن املوؤلف���ات اق���ل اهمي���ة 
م���ن �ضابق���ه كم�ض���در معلوم���ات لهيغ���ل حول 
اال�ض���الم. غري انه ي�ضتخدم مرارًا ا�ضارات من 
موؤلف���ات الرحالة االجنلي���زي جيم�س برو�س 
الت���ي يتحدث عن لقاءاته مع عدد من امل�ضلمني 
يف افريقي���ا وذل���ك يف كتابه »رحل���ة الكت�ضاف 
منابع الني���ل« ال�ضادر يف لندن ابتداء من عام 
1763، وب�ضكل اهم بالن�ضبة لكتاب »رحلة يف 
م�ضر و�ضوريا« للفرن�ض���ي فولني ال�ضادر يف 

باري�س عام 1787.
د- الن�ضو�س العربية واال�ضالمية املرتجمة

يف كتابات���ه املختلفة ذكر هيغ���ل القراآن مرارًا 
م�ض���ريًا اىل ه���ذا الن����س او تل���ك الفك���رة فيه، 
ورغ���م ان���ه من غ���ري الثابت بان���ه ق���راأ القراآن 

فع���اًل فاالأكيد انه ع���رف بع����س مقتطفات منه 
يف كتاب���ات اخ���رى او يف بع����س الرتجم���ات 
العدي���دة املوج���ودة، ومن جهة اخ���رى ي�ضري 
حمم���د  النب���ي  �ضخ�ضي���ة  اىل  م���رارًا  هيغ���ل 
واىل ال�ضن���ة النبوية عمومًا مم���ا يوحي بانه 
ميتلك فك���رة ما عنها. ام���ا الن�ضو�س العربية 
واال�ضالمي���ة االخرى فقد ع���رف هيغل الكثري 
م���ن ال�ضعر ال�ضويف وال�ضع���ر العربي وافكار 
املعتزل���ة والفال�ضفة امل�ضلم���ني االخرين. هذه 
الن�ضو����س كان باإمكانه مراجعتها او قراءتها 

يف العديد من امل�ضادر انذاك واأهمها:
الرتجم���ة  وليل���ة"يف  ليل���ة  »ال���ف  كت���اب   -
الفرن�ضي���ة الت���ي ن�ضره���ا انط���وان غاالند يف 
باري����س عام 1704 والت���ي متت ترجمتها اىل 

االملانية ون�ضرت عام 1712.
- ر�ضال���ة »ح���ي ب���ن يقظان"البن طفي���ل التي 
ترجمه���ا ا�ضوهرن لالملانية ون�ضرها يف برلني 

عام 1783.
- كت���اب »ال�ضاهنام���ه« للفردو�ض���ي، حيث قام 
امل�ضت�ض���رق االمل���اين غور����س برتجمت���ه اىل 
االملاني���ة ون�ض���ر الرتجمة بجزءي���ن يف برلني 

عام 1820.
- دي���وان ال�ضاع���ر ال�ض���ويف االي���راين حافظ 
ال�ضريازي الذي ترجمه امل�ضت�ضرق النم�ضاوي 
هامر بوغ�ضتال اىل االملانية ون�ضره يف فيينا 

عام 1812.
- كتاب »داللة احلائرين« للفيل�ضوف اليهودي 
العرب���ي مو�ض���ى ب���ن ميم���ون ال���ذي ترجم���ه 
بوك�ضت���ورف اىل الالتيني���ة ون�ض���ره يف ب���ال 

عام 1629.
- كت���اب »خمت���ارات تاريخي���ة عربية"اع���داد 
بالالتيني���ة يف  املن�ض���ور  وترجم���ة بوك���وك، 

اوك�ضفورد عام 1650.
- ق�ضائ���د »موالنا ج���الل الدي���ن الرومي"يف 
ترجم���ة ال�ضاع���ر االمل���اين الكب���ري روك���ريت، 

املن�ضور يف توبنغن عام 1822.
- كت���اب »خمتارات عربية"-ج���زءان- ترجمة 
امل�ضت�ض���رق الفرن�ض���ي الكب���ري �ضيلف�ض���رت دو 

�ضا�ضي املن�ضور يف باري�س عام 1826.
اذن، من الوا�ضح من كل ما تقدم ان معلومات 
هيغل عن اال�ضالم والعرب وال�ضرق اال�ضالمي 
كان���ت مهمة ج���دًا ن�ضبي���ًا ووا�ضع���ة ومتنوعة 
ب�ضكل مثري ولهذا فه���ي �ضت�ضمح له يف بلورة 
منظ���وره الفل�ضف���ي اخلا�س ح���ول ال�ضرورة 
لال�ض���الم  العميق���ة  والطبيع���ة  التاريخي���ة 
كمك���ون ا�ضا�ضي يف احل�ض���ارة ويف التاريخ 
االن�ضاين. وهذا املنظ���ور يبدو كاماًل وعميقًا 
يف الواق���ع اذا تفح�ضن���ا كتاب���ات هيغل بدقة 
عل���ى الرغ���م م���ن ان اآراءه به���ذا ال�ض���دد تكاد 
تكون خفية يف كتاباته التي ن�ضرها يف حياته 
ثم متفرقة ومبعرة جدًا يف درو�ضه الربلينية 
التي حتولت بعد موته اىل موؤلفات مهمة مثل 
»درو����س فل�ضف���ة التاريخ"و«درو����س فل�ضف���ة 
الدي���ن« و»درو�س تاريخ الفل�ضف���ة« و»درو�س 
معرف���ة  اىل  االآن  اجلمال"ولننتق���ل  فل�ضف���ة 
خ�ضو�ضية منظوره ح���ول ال�ضرق اال�ضالمي 
وخمتلف جوانب ه���ذا املنظور اأي موقفه من 
الدي���ن اال�ضالمي وم���ن الف���ن اال�ضالمي ومن 
الفل�ضف���ة اال�ضالمي���ة ومن التاري���خ اال�ضالمي 
اجم���ااًل �ضيم���ا ال�ضيا�ض���ي من���ه. ونالحظ من 
االن ان تناول هذا املو�ضوع غري ممكن اال يف 

اطار فل�ضفة التاريخ الهيغلية.
3- ال�ض���رق اال�ضالم���ي يف فل�ضف���ة الهيغلي���ة 

للتاريخ
يف حتلي���ل وتق�ضيم تاريخ الوع���ي االن�ضاين 
عمومًا ينطلق هيغل من االطروحة الالهوتية 
امل�ضيحية القائلة بان االن�ضان هو يف جوهره 
اب���ن الل���ه، فالوع���ي االن�ض���اين ا�ضتنتاجًا هو 

انعكا����س ب�ضكل او باخر للوعي االلهي وكذلك 
االم���ر بالن�ضب���ة ل���الرادة واالب���داع وخمتلف 
ال�ضريورات االخ���رى. ويوؤكد هيغل يف اكر 
م���ن مو�ض���ع يف كتابات���ه تبني���ه له���ذه الفكرة 
الالهوتي���ة امل�ضيحي���ة مع ف���ارق جوهري هو 
ان���ه ي�ضوغها بلغ���ة الفل�ضف���ة بينم���ا تطرحها 

امل�ضيحية بلغة االميان او الدين.
ويق���وم املنه���ج الفل�ضف���ي الهيغلي م���ن جانب 
اأي  والغ���اء  ال�ض���رورة  مفه���وم  عل���ى  اخ���ر 
دور لل�ضدف���ة. فعل���ى م�ض���رح تاري���خ الوع���ي 
االن�ض���اين يبدو كل عن�ض���ر فاعل مكلف -دون 
دراي���ة او ارادة منه- مبهم���ة حمددة يولد من 
اجله���ا ويتح�ضر الجنازها ث���م ينجزها فعاًل. 
وبعدئ���ذ ت���دق �ضاعة نهايت���ه وي�ضتوجب عليه 
�ض���اء اأم اأب���ى ان ي���رتك امل�ض���رح لق���وة جديدة 
�ضاع���دة. ويف ه���ذه ال�ض���ريورة ال يب���دو ذلك 
العن�ض���ر على �ضكل ف���رد او جمموعة �ضغرية 
م���ن االأفراد »النخبة"امن���ا على هيئة �ضعب او 
اأم���ة. والتاريخ اي�ض���ًا هو تعاقب ه���ذه االأمم 
على قيادة العامل �ضمن خمطط خارج ارادتها 
جميع���ًا ه���و انعكا����س ملخطط اله���ي تطوري. 
حي���ث اأن �ض���ريورة تط���ور الوع���ي االن�ضاين 
الك���وين ت�ضب���ه اىل حد كبري �ض���ريورة تطور 
طبيعة معتادة وهيغل يذهب اىل حد مقارنتها 
جم���ازًا بتط���ور الف���رد االن�ض���اين انطالقًا من 
حالته اجلنينية قبل الوالدة ثم مرحلة الوالدة 
والطفول���ة تليه���ا مرحلة ال�ضب���اب واحليوية، 

تليه���ا مرحل���ة الرجول���ة وامل�ضوؤولي���ة، تليه���ا 
مرحل���ة الكهولة واحلكم���ة. وهذه املراحل من 
التطور الت���ي يقطعها تاريخ الوعي االن�ضاين 
يف �ضريورت���ه ال�ضامل���ة ه���ي انعكا����س براأي 
هيغ���ل لتطور »ال���روح املطلق"كم���ا ان تاريخ 
الوعي االن�ضاين هو انعكا�س لتاريخ اخر هو 

تاريخ وعي »الروح املطلق"عن ذاته.
م���ن جانب اخر ي���رى هيغل ان تط���ور الوعي 
االن�ض���اين، يتج�ض���د مو�ضوعي���ًا يف ع���دد من 
الفعاليات واحل���ركات التاريخية واالبداعات 
الروحي���ة ذات الطاب���ع امللمو�س. فهو يتج�ضد 
قب���ل كل �ضيء يف �ضكل الدولة وطبيعة تنظيم 
العالق���ة فيه���ا ب���ني ال���روح الفردي���ة وال���روح 
اجلماعية، بني الروح اجلزئية والروح الكلية. 
فالدول���ة االبوية هي االط���ار اخلا�س مبرحلة 
جنين���ة الوع���ي االن�ض���اين ودول���ة اال�ضتبداد 
الف���ردي هي االط���ار اخلا�س ميرحل���ة طفولة 
الدميقراطي���ة  والدول���ة  االن�ض���اين،  الوع���ي 
البدائية ه���ي االطار اخلا����س مبرحلة �ضباب 
الوع���ي االن�ضاين، ودول���ة ا�ضتب���داد القانون 
ه���ي االطار اخلا����س مبرحلة رجول���ة الوعي 
االن�ضاين، اما الدول���ة الدميقراطية التمثيلية 
الربملاني���ة فهي االطار اخلا�س مبرحلة كهولة 

ون�ضج الوعي االن�ضاين.
ان وجود الدولة هو ال�ضرط ال�ضروري االول 
ل���والدة املوؤ�ض�ض���ات الروحي���ة االخ���رى وهي 
الدي���ن والف���ن والفل�ضف���ة ب�ض���كل خا�س وعن 
ه���ذه املوؤ�ض�ض���ات تتول���د موؤ�ض�ض���ات روحي���ة 
اخ���رى ثانوية ن�ضبي���ًا هي االخ���الق والعلوم 
والعالقات الدبلوما�ضية وغريها. ففي الدولة 
االبوي���ة ال ميكن ان جن���د اال دين���ًا يقوم على 
ال�ضحر وعب���ادة الطبيعة املبا�ضرة، وفنًا يقوم 
على تقلي���د مظاهر الطبيع���ة وبع�س االخالق 
والعل���وم والعالقات البدائية ج���دًا والعفوية 
متام���ًا. ويف الدول���ة اال�ضتبدادي���ة ال ميكن ان 
جن���د اال دينًا يق���وم على عب���ادة الطبيعة لكن 
جم���ردة وغري مبا�ضرة ه���ذه املرة وفنًا يعك�س 
اىل  اق���رب  بدائي���ة  وفل�ضف���ة  التجري���د  ه���ذا 
العقي���دة الدينية وم�ضاغة بلغ���ة االميان. اما 
يف الدول���ة الدميقراطي���ة البدائي���ة فنجد دينًا 
قائمًا على عبادة طبيع���ة جمردة و�ضخ�ضانية 
موؤن�ض���ة، اأي ممنوحة وعيًا وحيوية عقالنية، 
وفنًا يجع���ل االن�ضان مرك���زه ونقطة انطالقه 
وفل�ضف���ة م�ضتقل���ة بذاته���ا عن الدي���ن لكنها مل 

تغادر االأجواء الدينية بعد.
ويف اط���ار الدول���ة اال�ضتبدادي���ة املوؤ�ض�ضاتية 
جن���د ديانة تقوم على عب���ادة الطبيعة جمردة 
ب�ض���كل مطلق، وب�ض���كل ال يبقى م���ن الطبيعة 
املادية �ض���وى وجودها الرمزي مطروحًا على 
�ضكل اإله واحد وجند فنًا يعك�س هذا التجريد 
وه���ذه الرمزية، وجند فل�ضف���ة معقدة ظاهريًا 
لكنه���ا �ضكلية املحت���وى داخليًا. اما يف الدولة 
الدميقراطي���ة التمثيلية فنج���د دينًا يقوم على 
االحت���اد الواع���ي ب���ني الل���ه واالن�ض���ان، وفنًا 
ميج���د االن�ض���ان باعتب���اره اب���ن الل���ه وممثل 
حتققه االر�ضي، وفل�ضفة متطورة يف خمتلف 

املجاالت.
هذه هي باخت�ضار �ضديد املحتويات اال�ضا�ضية 
للنظ���ام الفل�ضف���ي الهيغلي يف تف�ض���ري تاريخ 
تطور الوعي االن�ضاين. واذا انتقلنا االن اىل 
تلم�س ذل���ك على ال�ضعيد الواقع���ي التاريخي 
لالن�ضانية فان ه���ذه الت�ضنيفات تتج�ضد لدى 

هيغل على ال�ضكل التايل:
- مرحل���ة جنينية الوع���ي االن�ضاين وتتج�ضد 
بافريقي���ا الت���ي يعتربه���ا هيغل »لي���ل الوعي 
االن�ضاين« اي ما قب���ل الوعي التاريخي حيث 
يالحظ ان افريقيا مل تنجح يف اقامة اأية دولة 
وبالت���ايل مل تنج���ز اال ا�ض���كااًل ب�ضيط���ة عل���ى 

ال�ضعي���د الديني والفني واالخالقي متج�ضدة 
يف روحاني���ة قائم���ة عل���ى ال�ضح���ر وعب���ادة 
اال�ضج���ار واالنهار، واأكل حلوم الب�ضر والغاء 

اأية قيمة لالإن�ضان بذاته.
- مرحل���ة طفول���ة الوعي االن�ض���اين وتتج�ضد 
بال�ض���رق عمومًا �ضيم���ا ال�ض���ني والهند وبالد 
فار�س وباب���ل وم�ضر القدمي���ة، حيث يالحظ 
ان الديانات التي قامت يف هذه املناطق كانت 
تقوم جميع���ًا على تقدي�س الطبيع���ة املبا�ضرة 
ال�ض���ني  باالمرباط���ور يف  رمزي���ًا  متج�ض���دة 
وبروؤ�ض���اء نظ���ام الطبقات يف الهن���د وبعبادة 
الن���ار يف اي���ران القدمي���ة وبعب���ادة التماثيل 
ذات الهيئة االن�ضاني���ة او احليوانية يف بابل 
وم�ضر. ففي هذه املرحل���ة ي�ضعر االن�ضان انه 
ميتلك قيم���ة بذاته لكنها قيم���ة ثانوية مقارنة 

مع قيمة االمرباطور والروؤ�ضاء والنار.
- مرحل���ة �ضب���اب الوع���ي االن�ض���اين وتتمثل 
باحل�ض���ارة االغريقي���ة القدمية حي���ث يقد�س 
االن�ض���ان رموزًا ل���ه بتماثيل االله���ة املنحوتة 
بدق���ة عل���ى �ضكل ج�ض���م ان�ض���اين، اأي ان الفن 
الكال�ضيكي وحقوق املواطنة يف الدميقراطية 
االغريقي���ة، ومو�ضوع���ات الفل�ضفة االغريقية 
ت���دل جميعًا على �ضع���ور عاٍل بقيم���ة االن�ضان 
يف الع���امل االغريق���ي، لك���ن ه���ذه القيمة غري 
�ضمولية بع���د. ف�ضعور الفرد االغريقي بقيمته 
ال تتاأتى لديه م���ن هويته اخلا�ضة كاإن�ضان بل 
م���ن هويته اخلا�ضة كاأثيني وكاأغريقي. وهذا 
العج���ز يف الوع���ي االغريق���ي يج���د نتائج���ه 
امللمو�ضة يف وجود نظام الرق يف املجتمعات 
االغريقي���ة القدمي���ة، واي�ضًا يف ك���ون الوعي 
الف���ردي االغريق���ي ظ���ل ا�ض���ري فردانيت���ه ومل 
يفه���م ان قيمته الفعلية تكم���ن يف عامليته، اي 
يف �ض���رورة ان تر�ضى القيمة االن�ضانية للفرد 
على ا�ضا�س انتمائه لالن�ضانية العاملية، ولي�س 

فقط لالن�ضانية الالتينية او االغريقية.
- مرحلة الرجولة تتمثل باحل�ضارة الرومانية 
حي���ث يقد����س االن�ض���ان رم���وزًا ل���ه بالقانون 
والدول���ة وه���ي موؤ�ض�ضات معنوي���ة وجمردة 
ولي�ض���ت مادية طبيعية. وه���ذا التطور يقرتن 
بتطور اخر متمثاًل بالنزعة العاملية للح�ضارة 
الروماني���ة والوع���ي ال���ذي طورت���ه. لكن هذا 
التطور يظل حم���دودًا نظرًا الأن قيمة القانون 
والدولة طغت على قيمة الفرد االن�ضان. كما ان 
النزع���ة العاملية للح�ض���ارة الرومانية اقرتنت 
بنزوعه���ا لفر����س عامليته���ا بالق���وة والعنف، 
مما جعلها عمليًا ت�ضحق الفرد امللمو�س با�ضم 

العاملية املجردة.
- مرحلة الكهول���ة والن�ضج النموذجي يتمثل 
باحل�ض���ارة الغربي���ة -امل�ضيحي���ة الت���ي تقرن 
عمي���ق  باح���رتام  هيغ���ل-  -ح�ض���ب  عامليته���ا 
للف���رد االن�ضاين باعتباره اب���ن الله، وبا�ضاعة 
املحب���ة ب���ني الب�ض���ر ومبوازن���ة العالق���ة بني 
الفرد واملجموع العاملي ب�ضكل ي�ضبح احرتام 
قيم���ة الفرد �ضرط���ًا �ضروري���ًا مل�ضروعية قيمة 
الدميقراطي���ة  وتعت���رب  العامل���ي.  املجم���وع 
التمثيلي���ة االنتخابية عن ه���ذه املوازنة امثل 
تعب���ري. وه���ذه املرحل���ة ه���ي ال���ذروة العلي���ا 

لتطور الوعي االن�ضاين.
وهن���ا الب���د ان نالحظ ب���ان هيغ���ل يوؤكد على 
ال���دوام بان �ضريورة تط���ور الوعي االن�ضاين 
تذه���ب جغرافي���ًا من ال�ض���رق باجت���اه الغرب 
بال�ضرورة. وكلم���ا انتقلنا من ال�ضرق باجتاه 
الغ���رب كلم���ا ب���دت الروحاني���ة الواعية اكر 
�ضموًا. فبعد ان يرتك الق���ارة االفريقية جانبًا 
باعتبارها خارج تاريخ الوعي، يرى هيغل ان 
ال�ضني هي نقطة البداية االوىل الفعلية، تليها 
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الهند فبالد فار�س فبابل فم�ضر وكلها مكونات 
داخلية �ضمن ديالكتي���ك الوعي ال�ضرقي الذي 
مبجموع���ه ه���و طفول���ة الوع���ي االن�ض���اين. 
واذا تقدمن���ا اكر باجتاه الغ���رب ياأتي العامل 
وتق���ف  الروم���اين  الع���امل  يلي���ه  االغريق���ي 
اوروب���ا الغربي���ة كخامت���ة له���ذه ال�ض���ريورة 
على ال�ضعيد اجلغرايف. ومبوازاة ذلك يوؤكد 
هيغل ان التط���ور يتم بال�ض���رورة اي�ضًا على 
ال�ضعيد الزماين، فاحل�ضارة ال�ضينية ت�ضبق 
احل�ض���ارة الهندي���ة، وه���ذه ت�ضب���ق الفار�ضية 
تليها البابلية فامل�ضرية فاالغريقية فالرومانية 

واخريًا احل�ضارة امل�ضيحية احلديثة.
واحلال ان ظهور اال�ض���الم يف ال�ضرق بالذات 
جغرافيًا وبعد امل�ضيحية بالذات يبدو ك�ضربة 
قوي���ة له���ذا املنظ���ور التط���وري اجلغ���رايف- 
التاريخ���ي. النن���ا ال ن�ضتطي���ع ان نفه���م كيف 
ي�ضتطي���ع ال�ض���رق ان يلع���ب دورًا عاملي���ًا يف 
تط���ور الوع���ي يف ح���ني ان ه���ذا التط���ور ال 
ميك���ن ان يح�ضل اال يف الغرب من جهة، ومن 
جه���ة اخرى ان ظهور اال�ض���الم بعد امل�ضيحية 
ان  اال�ضتنت���اج  اىل  يق���ود  ان  الب���د  تاريخي���ًا 
اال�ضالم كوعي روح���اين هو بال�ضرورة اكر 
تطورًا من الوعي الروح���اين امل�ضيحي �ضيما 
وان هذا اال�ضتنت���اج يبدو بديهيًا اذا احرتمنا 
املنه���ج الهيغل���ي نف�ضه. فاإىل اأي���ة حدود التزم 
هيغ���ل نف�ض���ه به���ذا املنه���ج ال���ذي اراد ل���ه ان 
يكون علميًا و�ضارمًا، واىل اأية مدى ا�ضتطاع 
االنحي���از ل�«العل���م الفل�ضف���ي« والتح���رر م���ن 

انحيازه الطبيعي لثقافته اخلا�ضة؟
قبل االجاب���ة على هذه اال�ضئلة من ال�ضروري 
ان نالح���ظ ان الن�ضو����س التي يتح���دث فيها 
هيغ���ل ع���ن اال�ض���الم ه���ي ن�ضو����س �ضريع���ة 
دائم���ًا و�ضديدة التبعر غالب���ًا، اال انها مركزة 
وعميق���ة با�ضتمرار ب�ضكل يوح���ي لنا بان هذا 
الفيل�ض���وف االمل���اين الكب���ري واج���ه م�ضكل���ة 
حقيقية يف ادخال اال�ضالم يف نظامه الفل�ضفي 
وه���ي م�ضكلة تف�ضح براأين���ا تناق�ضًا جوهريًا 
يف عم���ق نظامه الفل�ضفي. ومم���ا يده�س جدًا 
ان درو�ض���ه ح���ول فل�ضف���ة الدي���ن ال ت�ض���م اأي 
ف�ض���ل مكر����س لال�ض���الم عل���ى الرغ���م م���ن انه 
حل���ل يف هذه الدرو�س جمي���ع اديان الب�ضرية 
ال�ضغ���رية والكب���رية االخ���رى. وه���ذا احلال 
اثار انتباهنا ان درو�ضه االخرى حول فل�ضفة 
التاري���خ وفل�ضف���ة اجلم���ال وتاري���خ الفل�ضفة 
ال تت�ضم���ن اال ف�ضواًل عجول���ة مفرو�ضة عليه 
ب�ض���كل او باآخر. ومع ذل���ك فان ما هو موجود 
يكفي للقول بوجود منظ���ور كامل لدى هيغل 

حول اال�ضالم.
العرب قبــل ال�شالم يف فل�شفة 

هيغل
ان املع�ضل���ة االوىل الت���ي يطرحه���ا اال�ض���الم، 
كدين وكح�ضارة، عل���ى الفل�ضفة الهيغلية هي 
ظهور ه���ذا الدين يف اجلزي���رة العربية وبني 
الع���رب بالذات. فهذا ال�ضعب الذي عرفه هيغل 
جي���دًا اىل ح���د م���ا من خ���الل كتاب���ات فولتري 
وغوت���ه وفولني وغريهم من كت���اب ومفكري 
ع�ضر التنوي���ر واملوؤرخني والرحالة، يبدو له 
ك�ضعب م�ضتت متكون من عدد كبري من القبائل 
ال�ضحراوي���ة املتنقل���ة املتنازع���ة فيم���ا بينه���ا 
ومع جريانه���ا ب�ضكل ال ي�ضمح له���م بناء دولة 
متطورة وجمتمع مدين متقدم الأن حياتهم يف 
ال�ضحارى وحركة تنقالتهم الدائمة تتناق�س 
ب�ضكل عميق مع قيام الدولة واملجتمع املدين. 

يقول هيغل عن العرب قبل اال�ضالم:
»ان ه���ذه اجلم���وع م���ن القبائ���ل الرحال���ة ال 
ت�ضتطي���ع ان حتق���ق تط���ورًا وتربي���ة ب�ض���كل 
ذاتي ا�ضيل، فهي ال تكت�ضب احل�ضارة اال بعد 

ا�ضتقراره���ا يف ال�ضهول التي حتتلها وت�ضتقر 
فيها واال بعد ان تفق���د طبائعها االوىل. وغري 
ان هجماته���ا على احل�ضارات املجاورة توؤدي 
ال�ض���كل  يف  انقالب���ات  اح���داث  اىل  بذاته���ا 

اخلارجي للعامل«.)3(
يف الق�ضم االخري من هذا الن�س يبدو وا�ضحًا 
ان هيغل ي�ضعى هنا اىل و�ضع اللبنات االوىل 
لتف�ضريه اله���ادف اىل اخذ الفتوحات العربية 
اال�ضالمية كواحدة من الهجمات الكربى التي 
ق���ام به���ا �ضعب م���ن الرحالة عل���ى احل�ضارات 
املجاورة. لكن الفتوحات العربية مع اال�ضالم 
لي�ض���ت اأول هجمة من هذا الن���وع فقد �ضبقتها 
وتلته���ا هجم���ات عربي���ة عدي���دة. فف���ي كتابه 
»درو�س ح���ول فل�ضف���ة التاريخ"يقول هيغل: 
»ان باب���ل ونين���وى كانت���ا ت�ضع���ران بحاج���ة 
دائم���ة لوقاي���ة انف�ضهم���ا من هجم���ات العرب 

الرحل عليهما لذلك كانتا ت�ضعيان على الدوام 
البدوي���ة وجره���م اىل  اىل ت�ضفي���ة حياته���م 
اال�ضتق���رار يف مناط���ق ثابت���ة ع���رب العمل يف 
الزراع���ة وامله���ن والتجارة. وحت���ى يف فرتة 
الحق���ة ظل���ت بغ���داد تع���اين دوري���ًا م���ن عبث 

البدو«.)4(
لك���ن هيغ���ل ال ي���رى يف الع���رب قب���ل اال�ضالم 
�ضعب���ًا همجي���ًا او بدائيًا. امن���ا بالعك�س. فهو 
يج���د ان الع���رب، وما دام���ت ال�ضح���راء تقدم 
له���م اكتفاءه���م الذات���ي من ال���زاد وامل���اء، هم 
�ضعب طيب االخالق نبي���ل ورقيق، لديه �ضعر 
جميل، ويحب احلرية ويعتز بنف�ضه وكرامته 
اىل درجة قادت هيغ���ل يف فل�ضفة اجلمال اىل 
اعتب���ار الع���رب اجلاهليني مبثاب���ة »�ضعب من 
االبط���ال«)5(. ه���ذه النظ���رة الهيغلية جندها 
مبك���رة ج���دًا يف كتاب���ات الفيل�ض���وف. فف���ي 
ال�ضباب"كت���ب  ب�«كتاب���ات  امل�ضم���اة  موؤلفات���ه 
م���ا يلي ع���ن الك���رم العرب���ي: »عندم���ا ي�ضرب 
العرب���ي ق���دح قه���وة م���ع الغريب ي�ضع���ر بانه 
يرتب���ط مع ه���ذا الغريب بعه���د �ضداقة. وهذا 
الفع���ل امل�ضرتك يربطه م���ع الغريب اىل درجة 
ان العربي يحر�س عل���ى ان يظهر ا�ضد انواع 

الوفاء وكل النجدة لذلك الغريب«.)6(
ومهم���ا يكن االمر فان ه���ذه ال�ضورة ظلت يف 
ذه���ن هيغل ع���ن الع���رب، وهذا هو م���ا جنده 
وا�ضحًا ب�ضكل خا�س يف فل�ضفة اجلمال حيث 
يقول هيغ���ل عن املعلقات اجلاهلي���ة: »ان هذا 
ال�ضعر ه���و ال�ضعر احلقيقي الالئق با�ضخا�س 
ناجح���ني وم�ضتقلني. �ضع���ر رغ���م كل الغرابة 
التي جنده���ا فيه يجعلن���ا ننده����س بقدراتهم 
على اللعب بال�ضور واملقارنات وعلى التعبري 
عن روح ان�ضانية واقعية«)7( وي�ضيف اي�ضًا: 
»ان هذا ال�ضعر يت�ضمن نفحة حتمل احلياة«.

لك���ن كل ه���ذه امل�ضاع���ر الهيغلي���ة ال تغ���ري من 
اال�ضتنتاج���ات الفل�ضفي���ة الت���ي �ضب���ق ذكرها 
والت���ي تن����س عل���ى ان الفتوح���ات العربي���ة 
اال�ضالمي���ة ه���ي �ض���كل م���ن ا�ض���كال الهجمات 
الع�ضكري���ة، ق���ام بها الب���دو عل���ى احل�ضارات 
املج���اورة. بيد ان ه���ذا التف�ضري يظل تب�ضيطًا 
ب���ان  نف�ض���ه  يق���ر  هيغ���ل  وان  �ضيم���ا  ج���دًا، 
الروحانية اال�ضالمية هي »الدرجة االرقى يف 
الروحانية ال�ضرقية«)8(. حلل هذه ال�ضعوبة 
الكب���رية والتناق����س ال�ض���ارخ يف منظ���وره 
غري���ب  مفه���وم  بل���ورة  اىل  هيغ���ل  �ضيلج���اأ 
يق���ول ب���ان اال�ض���الم ه���و »ث���ورة الروحانية 
ال�ضرقي���ة«)9(، اأي »ثورة"�ض���د انتقال ر�ضالة 
الوع���ي التاريخ���ي اىل ي���د الغ���رب امل�ضيحي. 
ان اال�ض���الم بكلم���ة اخرى ي�ضب���ح مبثابة ردة 
اىل ال���وراء وردة عنيف���ة و�ضلبي���ة انتقامًا من 
الوع���ي ال�ضرق���ي ال���ذي مل يع���رف ان يوا�ضل 

التطور اىل االمام.
لك���ن هذه الثورة العنيفة وهذه الردة ال�ضلبية 
التط���ور  �ضم���ن  ذاته���ا  بح���د  �ض���رورة  ه���ي 
التاريخ���ي للوع���ي االن�ض���اين يف �ضريه نحو 
احلقيق���ة املطلق���ة م���ع الروحاني���ة امل�ضيحي���ة 
الغربي���ة، اي ان���ه كان الب���د ان يجيء اال�ضالم 
الفار�ضي���ة  الدول���ة  ويه���دم  االوث���ان  ليدم���ر 
املجو�ضي���ة والدول���ة الروماني���ة ال�ضعيفة يف 
اميانه���ا بامل�ضيحي���ة، لك���ي تخل���ق االر�ضي���ة 
االخ���رى  ال�ضروري���ة  وال�ض���روط  املنا�ضب���ة 

النت�ضار الروحانية امل�ضيحية عامليًا.
وحل���ل م�ضكلة �ض���رورة التطور عل���ى ا�ضا�س 
�ض���ريورة زماني���ة- تاريخي���ة ومل���ا كان ظهور 
اال�ض���الم الحق���ًا عل���ى ظه���ور امل�ضيحي���ة ف���ان 
هيغ���ل �ضيطور مب���داأ ين�س �ضراح���ة على ان 
امل�ضيحي���ة الفعلية واحلقيقي���ة مل تظهر اال مع 
لوثر والربوت�ضتانتية وهكذا يزول التناق�س 
نظام���ه  م���ن  املذك���ور  الزم���اين  التاريخ���ي- 
الفل�ضفي. اأما الكاثوليكية وامل�ضيحية ال�ضرقية 
ال�ضابقتني على اال�ضالم وعلى الربوت�ضتانتية 
مع���ًا، فانهم���ا بنظر هيغ���ل م�ضيحي���ة �ضطحية 
او باالح���رى متهيدي���ة الأن احلقيقة امل�ضيحية 
املطلقة ظلت جمهولة من قبل امل�ضيحيني حتى 

جميء لوثر.
وبهذا التف�ضري »الفل�ضفي« ي�ضرب هيغل ثالثة 
ع�ضاف���ري بحجر واح���د فهو يج���رد امل�ضيحية 
احلقيق���ة  م���ع  عميق���ة  عالق���ة  م���ن  ال�ضرقي���ة 
ب�ضطحي���ة  الكاثوليكي���ة  ويدي���ن  امل�ضيحي���ة، 
فه���م هذه احلقيقة وي�ضل���ب اال�ضالم اأية عالقة 
م���ع احلقيق���ة االلهي���ة املطلقة. وبه���ذا ي�ضفي 
الديان���ات  كل  م���ع  الربوت�ضتانتي���ة  ح�ض���اب 
االخ���رى الت���ي ميك���ن ان تتهمه���ا بالهرطق���ة 
والال�ضرعي���ة. وبالطب���ع ف���ان انحي���از هيغ���ل 
لديانت���ه الربوت�ضتانتي���ة هن���ا �ضريح ومفجع 

ب�ض���كل ي�ضرب يف ال�ضمي���م تاأكيداته ال�ضابقة 
يدع���م  مم���ا  الفل�ضف���ة،  يف  »العلمي���ة«  ح���ول 
الراأي ال�ضائ���د يف بع�س االو�ض���اط الفل�ضفية 
الكاثوليكي���ة والقائل باأن الفل�ضفة الهيغلية ما 
هي يف الواقع �ضوى العقيدة الدينية اللوثرية 
م�ضاغ���ة بلغ���ة الفل�ضف���ة وان كل مزاعم هيغل 
حول العلمية واحليادية والبحث العميق غري 

قادرة على طم�س هذه احلقيقة الكبرية.

خ�شو�شية الدين ال�شالمي
يف الفل�شفة الهيغلية 

ي���رى هيغ���ل »ان الدي���ن اال�ضالم���ي ه���و دي���ن 
روح���اين مثل الدي���ن اليهودي لك���ن م�ضمون 
اال�ضالم يطابق م�ضمون الدين امل�ضيحي، الأن 
فكرة الل���ه اال�ضالمية تناظر يف تطورها فكرة 
الله امل�ضيحي���ة«)10(. فماذا يجب ان نفهم من 

هذا القول؟
باعتباره���ا ذروة الروحاني���ة ال�ضرقي���ة، تبدو 
الروحاني���ة اال�ضالمي���ة ل���دى هيغ���ل مبثاب���ة 
تط���ور كم���ي- نوع���ي للروحاني���ة اليهودي���ة 
والنقي����س املطلق للروحاني���ة امل�ضيحية »يف 
�ضيغته���ا الربوت�ضتانتية« التي ه���ي بالن�ضبة 
لهيغل املج�ضد االك���ر اكتمااًل للحقيقة االلهية 
والوع���ي الراق���ي للعالق���ة بني ال���ذات االلهية 
والذات االن�ضانية. ان عالقة اال�ضتمرارية بني 
الروحاني���ة اليهودي���ة والروحانية اال�ضالمية 

يحددها هيغل على ال�ضكل التايل:
ان فك���رة الل���ه الواح���د االح���د يف اليهودي���ة 
متث���ل تقدم���ًا هائ���اًل يحقق���ه الوع���ي اليهودي 
عل���ى جمي���ع مراحل الوع���ي ال�ضرق���ي. فاالله 
الذي يبدو متج�ض���دًا باالمرباطور يف ال�ضني 
وباأعل���ى ه���رم الطبق���ات يف الهن���د وبالن���ار 
يف املجو�ضي���ة، يف���ارق الطبيع���ة املبا�ضرة او 
ال�ضيئي���ة ع���رب قطيع���ة حا�ضم���ة ومطلق���ة مع 
اال�ضياء لي�ضب���ح اإلهًا ذا حمتوى روحي بحت 
ال ي���درك باحلوا����س املجردة امنا ع���رب التاأمل 
والفكر فقط. عالوة على ذلك فهو يبدو للتاأمل 
الواع���ي ك���ذات ح���رة �ضامي���ة ومري���دة. لك���ن 
م���ا ينق�س الوع���ي اليه���ودي هذا ه���و �ضلبية 
ت�ضوره للعالقة بني االن�ضان والذات االلهية. 
فانعدام فكرة احلي���اة بعد املوت يف اليهودية 
م���ن جهة وجتري���د االن�ضان امللمو����س من اأية 
قيمة ايجابية يف الدنيا حيال »يهوه"من جهة 
ثانية متثل جانبني �ضلبني يف الوعي اليهودي 
الأن ه���ذا الوع���ي يعج���ز ع���ن ادراك حقيقة ان 
االق���رار بقيمة ال���ذات االلهية تتطل���ب ك�ضرط 
�ضبق االقرار بقيمة الذات االن�ضانية، �ضحيح 
ان ال�ضعب اليه���ودي يجد قيمة وقناعة بفكرة 
كون���ه »�ضعب خمتار"من قب���ل الله، اال ان هذه 
احلقيقة ه���ي قيم���ة وهمية متخيل���ة فح�ضب. 
وع���الوة عل���ى ذلك ف���ان القول بوج���ود �ضعب 
خمت���ار من قب���ل الله ينط���وي بح���د ذاته على 
جتريد لل���ذات االن�ضاني���ة من قيمته���ا الفعلية 
الن فك���رة ال�ضعب املخت���ار حت�ضر هذه القيمة 
مبجموع���ة من النا����س فق���ط )اأي اليهود( يف 
ح���ني ان احلقيق���ة االلهي���ة املطلق���ة ال تع���رف 
ه���ذا التعبري. ولذلك ف���ان امل�ضيحية واال�ضالم 
ميثالن تقدم���ًا هائاًل على اليهودي���ة بالغائهما 
فك���رة ال�ضعب املخت���ار واقرار مب���داأ امل�ضاواة 
ب���ني جمي���ع ال�ضع���وب واالفراد يف م���ا يتعلق 
بامكانية االحت���اد الروحي مع الل���ه وا�ضتالم 

حقيقته.
لك���ن ه���ذا التط���ور ال���ذي حتقق���ه الديانت���ان 
امل�ضيحي���ة واال�ضالمية ياأخ���ذ اجتاهًا مت�ضادًا 
بالن�ضب���ة الحدهم���ا االخ���ر. فق���ول امل�ضيحية 
ع���رب  واالن�ض���ان  الل���ه  ب���ني  االحت���اد  مبب���داأ 
فك���رة التثلي���ث »االب واالب���ن وروح القد�س« 
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ومبب���داأ ن���زول االب���ن اىل االر����س للت�ضحية 
من اج���ل االن�ض���ان، يت�ضمن ح�ض���ب التف�ضري 
الهيغلي مفهوم���ًا عميق الداللة عل���ى ايجابية 
قيم���ة االن�ض���ان �ضمن ه���ذا االحت���اد. وهذا ما 
توؤك���ده ن�ضو����س الكت���اب املقد����س االخ���رى 
القائل���ة مث���اًل »ب���ان الل���ه خل���ق االن�ض���ان على 
�ضورت���ه كمثله"وغريه���ا. اذ ان جمموع هذه 
املب���ادئ ينعك����س يف الدول���ة الت���ي تخرج من 
امل�ضيحي���ة جاعاًل منه���ا دولة عدال���ة وموازنة 
بني الذات االن�ضانية والذات اجلماعية ودولة 
الف���ن  يف  وينعك����س  وحق���وق.  دميقراطي���ة 
والفل�ضف���ة وغريه���ا م���ن العط���اءات الروحية 
امللمو�ضة بجع���ل االهتمام باالن�ضان وجت�ضيد 
قيمت���ه املذك���ورة هدف���ًا مركزي���ًا له���ا وحمورًا 

الن�ضطتها وتاأمالتها.
ام���ا يف اال�ض���الم فان فك���رة الق���ول بامل�ضاواة 
املطلقة للب�ضر ال تقرتن بفكرة االحتاد بني الله 
واالن�ضان ح�ضب هيغل. امنا بفكرة االنف�ضال 
بينهم���ا. وهذا االنف�ضال موؤ�ض�س يف اجلوهر 
على مب���داأ الغاء اأي���ة قيمة لالن�ض���ان امللمو�س 
امام القيمة املطلقة للذات االلهية وهذه الفكرة 

يعرب عنها هيغل كما يلي:
ه���و  م���ا  كل  ويحتق���ر  يك���ره  اال�ض���الم  »ان 
ملمو����س. فالل���ه ه���و واح���د مطل���ق ب�ض���كل ال 
يبق���ي فيه لالن�ضان اأي ه���دف لذاته واأية قيمة 
خا�ض���ة«)11(. وي�ضي���ف هيغ���ل: »ان اله���دف 
ال���ذي ي�ضع���ى ل���ه اال�ض���الم ه���و ه���دف ذهني 
بح���ت لذل���ك فه���و ال ي�ضم���ح ب���اأي ت�ضوي���ر او 
متثي���ل لله«)12(. هذا اله���دف الذهني البحت 
يق���ود الوعي اال�ضالمي اىل ن���وع من العدمية 
وال�ضع���ور الذات���ي بالالقيمة وكذل���ك ال�ضعور 
ب�ض���رورة احتقار وتدم���ري كل ما هو ذو قيمة 
م���ن املوجودات امللمو�ض���ة الن كل �ضيء يجب 
ان يفق���د قيمت���ه ام���ام عظمة ومطلقي���ة القيمة 

االلهية. 
وه���ذا التوج���ه يتج�ض���د عمليًا ح�ض���ب هيغل، 
ب�ض���دة التع�ضب اال�ضالم���ي اىل درجة انه يعد 
اال�ض���الم مبثابة دين التع�ضب. وهو يعرب عن 
كل ه���ذه االف���كار بالن����س التايل لهيغ���ل: »ان 
ال�ضم���ات اال�ضا�ضية لال�ض���الم تت�ضمن ما يلي: 
يج���ب ان ال يزدهر �ض���يء يف احلياة الواقعية 
وان كل م���ا هو فاعل وحي يتج���ه بكل طاقاته 
نحو الالنهائي البعيد وان عبادة االله الواحد 
ي�ضبح الرابطة الوحيدة التي يجب ان توحد 
جميع املوؤمنني. ويف جمرى التوجه نحو هذا 
الالنهائي البعيد يختفي كل حاجز وكل متايز 
ب���ني االمم والطبقات حي���ث ال توجد اأية قيمة 
لالمتي���ازات العرقية او االمتيازات ال�ضيا�ضية 
بالوالدة او امللكية والروات. وحده االن�ضان 
املوؤم���ن ميتل���ك قيم���ة خا�ض���ة. وه���ذه القيمة 
متاأتي���ة م���ن فع���ل عب���ادة الل���ه واالمي���ان ب���ه 
وال�ض���وم والتخل����س من الرغب���ات اجل�ضدية 
امللمو�ض���ة اخلا�ضة. لكن جميع ه���ذه االوامر 
تظ���ل ب�ضيط���ة اذ ان اجل���دارة العلي���ا للموؤمن 
هي امل���وت يف �ضبي���ل االميان وال���ذي ي�ضقط 
يف املعركة من اجل الل���ه ي�ضمن اجلنة ب�ضكل 

اكيد«.)13(
و�ضم���ن ال�ضياق نف�ضه ي�ضيف هيغل يف مكان 
اآخ���ر قائاًل: »بالن�ضبة ملحمد وحدهم املوؤمنون 
يوؤخ���ذون بنظ���ر االعتب���ار. وه���ذا املوق���ف ال 
يتاأت���ى من موقف يقوم على النظرة املغلقة بل 
يقوم على التع�ض���ب. الن العالقة القومية اي 
العالقة النابعة عن الرابطة العائلية الطبيعية 
»الت���ي جنده���ا يف اليهودي���ة ع���رب فك���رة اآل 
ابراهي���م وا�ضحق ويعقوب« والعالقة النابعة 
عن رابطة االنتماء اىل بلد حمدد، تظل ت�ضمح 

ببع�س املجال«.)14(
وعل���ى ا�ضا�س ذل���ك ي�ضتنتج هيغ���ل »ان الدين 

اال�ضالمي هو دين تع�ضب يف اجلوهر«)15(، 
وهذا التع�ضب »ه���و تع�ضب يف �ضبيل تعميم 
م���ن  اخل���وف  الأن  اال�ض���الم«)16(،  اعتن���اق 
الل���ه ه���و ال���ذي ي�ضيط���ر عل���ى املوؤم���ن، وهذا 
اال�ضتنتاج هو الذي �ضي�ضتخدمه هيغل لتف�ضري 
الفتوح���ات العربي���ة اال�ضالمي���ة عل���ى ا�ضا�س 
انها اعمال تدم���ري وتخريب. بكلمة اخرى ان 
التع�ضب لله ون�ضر االميان به وتعميم اعتناق 
الدي���ن اال�ضالم���ي جتع���ل امل�ضل���م يتج���ه كليًا 
وب���كل طاقاته للتج���رد من كل ما ه���و م�ضالح 
مادي���ة او ه���دف ذاتي من جه���ة والخ�ضاع كل 
م���ا هو خارجه اي�ضًا. ولهذا ف�ضخ�ضية املوؤمن 
امل�ضلم تب���دو مزدوجة متناق�ض���ة بنظر هيغل 
فهو نبيل ال نظري له يف النبل من جهة ومدمر 
ال مثي���ل له يف حب الدم���ار من جهة اخرى. اذ 
يقول هيغل »ان امل�ضلم قادر على اظهار ا�ضمى 
درج���ات النبل وال�ضمو. وه���ذا ال�ضمو املجرد 
م���ن اأية م�ضال���ح تافهة ينتج جمي���ع الف�ضائل 
الدال���ة على العظمة الروحي���ة والبطولة يبدو 
معه���ا امل�ضلم ح���رًا ب�ضكل ال مثيل ل���ه يف النبل 
والك���رم وال�ضجاع���ة واحلكم���ة. لكن���ه عندما 
ي�ضت�ضل���م مل�ضاحله الذاتية ال ي���رتدد ان يكون 
فظ���ًا خمادعًا وق���ادرًا عل���ى جمي���ع الب�ضاعات 

والف�ضائع«.)17(
وه���ذا املنظور هو الذي ق���اد هيغل اىل اظهار 
اعجابًا واحرتام���ًا �ضديدين حي���ال املت�ضوفة 
امل�ضلمني من جه���ة وادانة �ضريحة للفتوحات 
اال�ضالمية ولالمرباطورية العثمانية من جهة 

اخرى.
وا�ض���ح اذن ان هيغ���ل ظ���ل يف جمي���ع ه���ذه 
امل�ضيحي���ة  لثقافت���ه  كلي���ًا  منح���ازًا  االح���كام 
ونظرته���ا التقليدية املعادي���ة لال�ضالم. ولذلك 
ف���ان جميع ه���ذه االفكار تظل عدمي���ة االهمية 
ونقط���ة �ضع���ف كب���رية يف الفل�ضف���ة الهيغلية 
اخلا�ض���ة بالتاري���خ وبالدين. فه���و ودون ان 
يكل���ف نف�ضه جهد فه���م اال�ضالم ب�ض���كل عميق 

االح���كام  خمتل���ف  باط���الق  لنف�ض���ه  ي�ضم���ح 
االعتباطية �ضده.

الدولة والفل�شفة 
1- طبيعة الدولة اال�ضالمية

الب���د م���ن اال�ض���ارة هن���ا ان النظ���ام الفل�ضفي 
الهيغل���ي يوؤكد ان الدول���ة يف عامل ما ال ميكن 
او  الدي���ن  لطبيع���ة  انعكا�ض���ًا  اال  تك���ون  ان 
الروحاني���ة الديني���ة ال�ضائدة يف ذل���ك العامل. 
فالدولة ه���ي الناجت املبا�ضر للدين حيث يقول 
هيغل مو�ضحًا ذلك مبا يلي: »عندما نقول باأن 
الدولة تتاأ�ض�س على الدين وانها متد جذورها 
في���ه فاننا نق�ض���د بذل���ك جوهريًا ب���اأن الدولة 
تخ���رج م���ن الدي���ن وان كل دولة حم���ددة هي 

نتاج حتمي لدين حمدد«)18(.
وانطالق���ًا م���ن ه���ذا املفهوم،ومل���ا كان الدي���ن 
اال�ضالم���ي هو دي���ن ي�ضيع اخل���وف والطاعة 
لدى املوؤمن حيال الله، فان الدولة التي تخرج 
من الدين اال�ضالمي البد ان تكون وفق املنهج 
الهيغل���ي دول���ة خوف وطاعة ه���ي اي�ضًا. لكن 
هذا اخل���وف وتلك الطاعة املوجه���ة نحو الله 
يف الدي���ن، تتوج���ه نح���و احلاك���م يف احلياة 
�ضم���ن الدول���ة اال�ضالمية التي تب���دو بدورها 
دول���ة ا�ضتبدادي���ة ب�ضعة بال�ض���رورة يف نظر 
هيغ���ل، دولة ال وج���ود فيها الأب�ض���ط �ضكل من 
ا�ض���كال احلرية وحيث االأفراد ال ميتلكون اأية 
قيمة بالن�ضبة للحاكم الذي يت�ضرف كما ي�ضاء 

وكما تتطلبه �ضهواته ونزواته وتقلباته.
�ضحي���ح ان هيغ���ل يق���ر »ب���ان االن�ض���ان ح���ر 
بطبيعت���ه«)19(، لكن���ه ي�ضيف ب���اأن الفرد يف 
ظ���ل الدول���ة اال�ضتبدادي���ة مرغ���م بال�ضرورة 
ان يتخل���ى عن كل �ض���كل من ا�ض���كال احلرية. 
واحلرية الوحيدة امل�ضموح بها يف هذه الدولة 
ه���ي حري���ة امل�ضتبد. يق���ول هيغل ع���ن الدولة 
ال�ضرقية الت���ي يعتربها جميع���ًا وبال�ضرورة 
دواًل ا�ضتبدادية: »ان ما يهيمن يف ال�ضرق هو 

اال�ضتب���داد. فاالن�ض���ان اما خائ���ف ومرتدد او 
ي�ضيطر عرب ا�ضاعة اخلوف. فهو اذن اما �ضيد 
او عب���د. وبكلم���ة ان اخلوف ه���و الذي يحكم 
ال�ض���رق«)20(. لك���ن الدول���ة اال�ضالمية تبدو 

كذروة الدولة اال�ضتبدادية.
وهذه احلالة من العالقة بني احلاكم واملحكوم 
يف الدولة اال�ضالمية عمومًا يتاأتى بنظر هيغل 
كانعكا����س لطبيع���ة العالقة بني الل���ه واملوؤمن 
�ضيم���ا وان احلاك���م يعترب نف�ض���ه مبثابة »ظل 

الله على االر�س« و«خليفة الله«.

هيغل والفل�شفة ال�شالمية
يف كتاب���ه »درو����س ح���ول تاري���خ الفل�ضف���ة« 
ال���ذي ي�ضعى اىل تغطي���ة كل تاري���خ الفل�ضفة 
من���ذ �ضق���راط اىل ديكارت، وج���د هيغل نف�ضه 
م�ضط���رًا اىل تخ�ضي����س ف�ض���ل �ضغ���ري ع���ن 
الفل�ضف���ة اال�ضالمي���ة حت���ت عن���وان »فل�ضف���ة 
الع���رب« ف�ضه���رة الفال�ضفة الع���رب وامل�ضلمني 
يف الغ���رب مل تك���ن ت�ضمح له باغف���ال تناولهم 

يف موؤلف يزعم درا�ضة كل تاريخ الفل�ضفة.
وهن���ا اي�ض���ًا فان حمت���وى كل فل�ضف���ة خا�ضة 
يب���دو لهيغ���ل انعكا�ض���ًا ملحت���وى الدي���ن الذي 
تنطل���ق منه ه���ذه الفل�ضف���ة بال�ض���رورة. وملا 
كانت االديان ال�ضرقية جميعًا تقوم على فكرة 
الف�ض���ل ولي����س االحت���اد بني الل���ه واالن�ضان، 
يرى هيغ���ل: »ان الفل�ضفة ال�ضرقية هي فل�ضفة 
ديني���ة عموم���ًا«)21(، مب���ا يف ذل���ك الفل�ضف���ة 
اال�ضالمية التي يوؤك���د هيغل بانها »ال تت�ضمن 
اأية عطاء ا�ضيل«)22(، ثم ي�ضيف: »ان درا�ضة 
الفل�ضفة العربية ب�ضكل مف�ضل هي م�ضاألة غري 
مفيدة وغ���ري �ضروري���ة«)23(. واذا كان البد 
من التحدث عنها فذلك براأيه الأ�ضباب تاريخية 
بحت���ة اذ يق���ال هيغ���ل: »انن���ا ال نتح���دث ع���ن 
الفل�ضف���ات العربي���ة هنا اإال الأ�ضب���اب تاريخية 
وخارجي���ة«)24(. اما ال�ضب���ب يف كون هيغل 
يرف����س اعتب���ار الفل�ضف���ة اال�ضالمي���ة كج���زء 

ا�ضا�ض���ي مه���م م���ن تاري���خ الفل�ضفة فذل���ك الأن 
ه���ذه الفل�ضفة ال متثل براأيه مرحلة خا�ضة يف 
تاري���خ تط���ور الفل�ضفة. الن الع���رب كما يقول 
»مل ي�ضتطيعوا تطوير مفه���وم الفل�ضفة، والأن 
امل�ضائ���ل اال�ضا�ضي���ة الت���ي اهتموا به���ا هي ما 
يلي: معرفة فيم���ا اذا كان العامل اأبديًا واثبات 

وحدانية الله«)25(.
ام���ا ه���ذه الفائ���دة التاريخي���ة الت���ي يجده���ا 
هيغ���ل يف تناول الفل�ضفة العربية- اال�ضالمية 
يف حما�ضرات���ه ح���ول تاري���خ الفل�ضف���ة فه���ي 
بالتحديد الأن العرب هم الذين قادوا الغربيني 
اىل اكت�ض���اف املوؤلف���ات الفل�ضفي���ة االغريقي���ة 
وب�ض���كل خا�س موؤلف���ات ار�ضط���و. ويعرتف 
هيغ���ل يف ه���ذا املج���ال ب����«ان املعرف���ة الت���ي 
قدمها العرب ح���ول ار�ضطو وحمافظتهم على 
الن�ضو����س االر�ضطي���ة كانت���ا م�ض���درًا مهم���ًا 
للعامل الغرب���ي يف هذا املج���ال. الأن الغربيني 
ظل���وا لف���رتة طويل���ة ال يعرف���ون �ضيئ���ًا ع���ن 

ار�ضطو اال من خالل ال�ضراح العرب«.)26(
ولتجري���د العرب من اأية ابداع���ات ا�ضيلة يف 
تطوير الفل�ضفة يركز هيغل يف الق�ضم االعظم 
من الف�ضل الذي خ�ض�ضه للفل�ضفة اال�ضالمية، 
على الدور الذي لعب���ه امل�ضيحيون وال�ضريان 
يف الرتجمة م���ن االغريقي���ة اىل العربية. اي 
انه يجرد االبداع الفل�ضفي العربي- اال�ضالمي 
حت���ى من ف�ضله يف ترجمة الفل�ضفة االغريقية 

واالحتفاظ بها.
م���ن جانب اآخ���ر ويف م���ا يتعل���ق باجلوهري 
ال يق���وم هيغ���ل يف هذا الف�ضل �ض���وى بتعداد 
ا�ضم���اء الفال�ضفة الع���رب وامل�ضلمني كالكندي 
والفارابي واب���ن �ضينا والغ���زايل وابن ر�ضد 
وابن طفيل وغريهم، الذي���ن يعتربهم جميعًا 
كفال�ضف���ة  ولي����س  الر�ضط���و  �ض���راح  جم���رد 

فعليني.
اال�ضط���راب  ان  فانن���ا نالح���ظ  الواق���ع  ويف 
والتناق�ض���ات هي التي ت�ضيط���ر على العر�س 

الذي يقدمه هيغل يف هذا ال�ضدد.
هذا ه���و باخت�ض���ار �ضدي���د موق���ف هيغل من 
وح�ضارت���ه.  اال�ضالم���ي  والع���امل  اال�ض���الم 
وعموم���ًا ف���ان اال�ضتنتاج الكبري ال���ذي تقدمه 
لن���ا درا�ضة منظور هيغل حول اال�ضالم هو ان 
هذا املنظ���ور �ضطحي وتب�ضيط���ي ومتناق�س 
للغاية. وهذه االمور جتد ا�ضولها اجلوهرية 
وانحي���ازه  الفل�ضفي���ة  نظام���ه  منطلق���ات  يف 
امل�ضيحي���ة.  الغربي���ة-  لثقافت���ه  امل�ضب���ق 
فانحي���ازه املطل���ق للغ���رب ق���اده اىل التم�ضك 
ب�ض���كل ق�ضري بفك���رة ان ال�ض���رق ال ي�ضتطيع 
ان يب���دي اي عط���اء روح���ي ا�ضي���ل او لع���ب 
دور يذك���ر با�ضتثن���اء ذل���ك اخلا����س ب�»طفولة 
الوع���ي االن�ضاين«، ام���ا انحي���ازه للم�ضيحية 
ديانته، فقد قاده اىل التناق�س اخلا�س القائم 
عل���ى اعتب���ار كل ما يظه���ر بع���د امل�ضيحية يف 
التاريخ الروح���اين االن�ضاين كظاهرة عدمية 
االهمي���ة وفارغة املحت���وى. ويف هذه النقطة 
بالتحديد تكمن امل�ضكل���ة الكربى التي يثريها 
اال�ض���الم بوج���ه الفل�ضف���ة الهيغلي���ة وبوج���ه 
جميع فل�ضفات التاري���خ والدين الغربية التي 
ال ت�ضتطي���ع جتاه���ل اال�ض���الم وح�ضارته من 
جه���ة وال ت�ضتطيع االعرتاف له بدور كبري من 

جهة اخرى.
ولق���د ترتب ع���ن هذه املنطلق���ات الق�ضرية، ان 
هيغل يجد نف�ضه غري قادر على اعطاء اأي دور 
ح�ضاري لال�ضالم، وبالتايل ذهب اىل اختيار 
بع�س االطروحات التي تالئم منهجه املذكور 

ب�ضكل انتقائي ق�ضري هو االخر.

هذا املقال جزء من درا�شة مطولة ن�شرت 
يف جملة نزوى االماراتية
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جا�شم الزيرجاوي  

ويلهل����م  ج����ورج  الفيل�ض����وف 
فريدري����ك هيغ����ل، ه����و حديث 

ومعا�ضر يف نف�س الوقت.

اأوًل، حديث:
جن����د لدي����ه اأكتم����ال للفل�ضف����ة 
مل�ضاكله����ا،  وح����اًل   ، احلديث����ة 
اأو الغائه����ا، وعل����ى راأ�س هذه 
الثنائي����ات  ه����ذه  امل�ض����اكل، 
املتقابل����ة بني النف�����س و البدن 
، الظاه����ر و ال�ضي����ئ يف ذات����ه 
املعرف����ة  العم����ل،  و  النظ����ر   ،
واالأخ����الق، امل����ادة و ال�ضورة 
، ال����روح و الطبيعة، وبتعبري 
هو�ض����رل،  يق����ول  كم����ا  اأع����م 
 :Edmund Husserl
الثنائي����ة بني االجت����اه العقلي 
و االجت����اه التجريب����ي ، ه����ذه 
جعل����ت  والت����ي  الثنائي����ة، 
ال�ضع����ور االوروب����ي مث����ل فم 
مت�ض����اح مفتوح، ح�ضب تعبري 

هو�ضرل.
وكان الق�ضاء على هذه الثنائية، مهمة الفال�ضفة 

الذين اأتوا بعد كانط ، Kant، وهم:
 Johann Gottlieb ، 1( يوه����ان في�ضِت����ه

 1814-1762  ،  Fichte
 ، �ضلن����ج  ويلهل����م  فردري����ك    )2
 ،Friedrich Wilhelm Schelling

.1854-1775
 Arthur  ، �ضوبنه����اور  اآرث����ر   )3

1860-1788  ،  Schopenhauer
وعلى راأ�س ه����وؤالء الثالثة ، ياأتي الفليل�ضوف 

هيغل، الذي اأ�ضتطاع جتاوزهم جميعًا.

ثانيًا، معا�شر: 
الدلي����ل ، ه����ذا الع����دد الهائ����ل م����ن الدرا�ضات و 
مراك����ز البح����وث ، والكت����ب و الن�ضرات، حول 
الفيل�ض����وف هيغ����ل، وه����ي لي�ض����ت درا�ض����ات ، 
باملعن����ى التقلي����دي ، ت�ض����رح و ُتف�ض����ر، بل هي 
اإع����ادة قراءة هيغ����ل ، اأو تاأويل لهيغل ، ح�ضب 

مقت�ضيات الع�ضر.
يت�ض����م فك����ر هيغ����ل بتوت����ر ح����اد ب����ني احلركة 

الديناميكية ، متمثلة:
 .A

1( يف الديالكتيك 
2(  ويف امل�ض����ار ال����ذي ال يتوق����ف ل����كل ماه����و 

موجود
3( يف ال�ض����ريورة التي يحم����ل مبقت�ضاها كل 

�ضئ نقي�ضه يف الداخل
4( يف ال�ضلب الذي يكمن يف قلب اأي اأيجاب

B. و بني االح�ضا�س باالح�ضا�س الذي ي�ضري 
يف املذهب من بدايته اىل نهايته....م2

يف  اإجنل����ز  يكت����ب  اأن  غريب����ًا،  لي�����س  لذل����ك 
اال�ضرتاكي����ة: الطوباوي����ة و العلمي����ة 1880، 

قائاًل: 
لق����د ح����رر هيغ����ل التاري����خ م����ن املتيافيزيقيا، 

وجعله ديالكتيكًا....م3
تع����رف لينني عل����ى هيغل من خ����الل مارك�س و 
اإجنل����ز وبليخان����وف واملارك�ضيني الرو�س يف 

املنفى.
وعاي�����س لينني بعم����ق كتب ومنط����ق و فل�ضفة 
هيغ����ل ، يف ف����رتة م����ن اأح����رج ف����رتات حياته، 
يف ال�ضن����وات 1914-1917، عندما انفجرت 

احلرب العاملية االأوىل.
 Berne و جل�س لينني يف مكتبة مدينة برين
، ال�ضوي�ضري����ة، مل����دة 3 �ضنوات، يق����راأ و يحلل 
و يكتب هوام�����س ومالحظات عن: الفيل�ضوف 

االأملاين فريدريك هيغل.
ث����الث �ضن����وات ، م����ن االعت����كاف ، عل����ى قراءة 
هيغل، ويق����ف عند املنطق الكب����ري ، يلخ�س و 

ي�ضرح، ويعل����ق، ليخرج بنتيج����ة مذهلة ، هي 
، ث����الث كتب ، غري معدة للطب����ع، حتت عنوان 
م�ضرتك هو: نظ����رة �ضاملة او ملخ�س ، والتي 

تعد دليال لقراءة و درا�ضة فل�ضفة هيغل.
وت�ضغل ه����ذه االأعمال )الكت����ب الثالثة( املجلد 
الثالث م����ن االعمال الكاملة م����ن اأعمال لينني ، 
يف 400 �ضفح����ة. ومت طباعته����ا الأول مرة يف 
مو�ضكو 1930....م 9 ، والتي ترجمت للعربية 
، حتت عن����وان: الدفات����ر الفل�ضفي����ة، لكنني مل 

اطلع على هذه الرتجمة، مع اال�ضف.
وهي على التوايل:

1. الكت����اب االأول، ملخ�����س لكت����اب هيغل: علم 
املنطق.

2. الكت����اب الث����اين، ملخ�����س لكت����اب هيغ����ل: 
حماظرات يف تاريخ الفل�ضفة.

3. الكت����اب الثال����ث، ملخ�����س لكت����اب هيغ����ل: 
حماظرات يف فل�ضفة التاريخ.

 ،1922، اآذار   12 يف  لين����ني  وي�ض����رح 
 Pod Znamenem جمل����ة  يف 
املارك�ضية"،  راي����ة  Marksizma،"حت����ت 
الع����دد الثال����ث، يف مقال، حتت عن����وان، حول 
اأهمي����ة املادي����ة املنا�ضلة،وال����ذي اأطل����ق علي����ه 
الفل�ضفي����ة  لين����ني  ا�ضم"و�ضي����ة  املارك�ضي����ون 

االخرية"؛ الأنها اآخر ما كتب يف الفل�ضفة:
را�ضخ����ة  فل�ضفي����ة  قاع����دة  اإقام����ة  اأج����ل  م����ن 
و�ضلبة،"فاإن العلم الطبيعي، واملذهب املادي، 
�ض����د  ن�ضالهم����ا  يف  ال�ضم����ود  ي�ضتطيع����ا  ل����ن 
هجمات االأف����كار الربجوازية املتالحقة ولي�س 
م����ن �ضبيل اإىل حتقيق هذه الغاية اإاّل اإذا جتمع 
املثقفون واملفك����رون والكتاب،يف جملة"حتت 
راي����ة املارك�ضية"وت�ضاف����رت جهودهم"للقيام 
الهيغل����ي،  للج����دل  وواعي����ة  ج����اّدة  بدرا�ض����ة 
وتف�ض����ريه تف�ض����رًيا مادًي����ا، ذلك اجل����دل الذي 
طّبق����ه مارك�س عملًي����ا يف كتابه"راأ�����س املال”، 
ويف موؤلفاته ال�ضيا�ضية والتاريخية"....م 4.

ويدع����و لين����ني يف املق����ال نف�ض����ه اىل تا�ضي�س 
املادي����ني  االأ�ضدق����اء  اأ�ض����م:  حت����ت   ، جمعي����ة 
للجدل الهيغلي"...من اآجل تف�ضري التطورات 
تف�ض����ريًا  ، والفل�ضف����ة،  العل����وم  ال�ضريع����ة يف 

ديالكتيكيًا. 
عاد لينني اىل الفل�ضفة ، يف مكتبة مدينة برين 
القراءة بعمق  ال�ضوي�ضرية، واىل   ،  Berne
يف هيغ����ل و اأر�ضط����و و فويرباخ...ت����دل على 
ذلك مئ����ات الهوام�����س و التعليق����ات يف الكتب 

الثالث.
وه����ذا االأهتمام الفل�ضفي ، له ، ما يربره، اثناء 

العاملي����ة االأوىل و خيان����ة االح����زاب  احل����رب 
اال�ضرتاكي����ة الدميقراطية و االممي����ة الثانية، 
للمب����ادئ املارك�ضي����ة ، والفو�ض����ى الفكري����ة ، 
واالكت�ضاف����ات احلديث����ة يف الفيزي����اء و عل����م 
االحي����اء، واأح����داث ث����ورة 1905 الرو�ضي����ة و 
ف�ضله����ا، ا�ضاف����ة اىل تف�ضي الفك����ر املحافظ ، و 
الدعاية للنظام االقطاعي القي�ضري ، بوا�ضطة 
جمموع����ة م����ن الفال�ضف����ة املحافظ����ني الرو�����س 
 Boris ،و عل����ى راأ�ضه����م بوري�����س �ضي�ضري����ن

.)1904-1828(  Chicherin
اأن تقييم لينني لفل�ضفة هيغل، م�ضتمدًا مبا�ضرة 
من كتابات مارك�س و اإجنلز. ويت�ضح ذلك يف 
اإجنل����ز بتاري����خ 1895...م 5، و  ع����ن  مقال����ة 
مقاالت����ة املبا�ض����رة ع����ن مارك�����س والت����ي كتبها 
يف الع����ام 1913، م�ضائر مذهب كارل مارك�س 

التاريخية
...م 6.و يف م�ض����ادر املارك�ضي����ة الثالث����ة ، يف 

اآذار 1913...م 7
وكت����ب يف العام 1915 ، كتابًا هام جدًا ، حتت 
عنوان. خمطط الديالكتيك الهيغلي )املنطق(، 
ومل ين�ض����ر يف حي����اة لينني، ب����ل ُن�ضر يف العام 

1930...م 8
اأن الذي يطلع عل����ى الدفاتر الفل�ضفية الثالثة ، 
�ض����وف يك�ضف عن مدى االلتح����ام بني الفكر و 

الثورة ، لدى لينني.
�ض����وف نذك����ر هن����ا ، فهر�����س، ق����راءة لينني يف 

هيغل ، وبايجاز �ضديد جدًا.

1. الكت����اب االأول: ملخ�س لكت����اب هيغل: علم 
املنطق: و ي�ضمل

1( املقدمة: املفهوم العام للمنطق
2( الكرا�ضة رقم 1: نظرية الوجود

Essence 3( الكرا�ضة رقم 2: املاهية
4( الكرا�ض����ة رق����م 3:املنطق الذات����ي اأو نظرية 
 Subjective Logic´-or-the املفهوم

Doctrine of the Notion
5( مالحظات عن مراجعة منطق هيغل

2. الكت����اب الث����اين: ملخ�����س حماظ����رات يف 
تاريخ الفل�ضفة:

1( مقدمة عن تاريخ الفل�ضفة
الفل�ضف����ة، تاري����خ  2(  املجل����د االأول: تاري����خ 

الفل�ضفة اليونانية.
 Ionic االأيوني����ة  الفل�ضف����ة   )a

Philosophy
الفيثاغور�ضيني و  فيثاغور�س   )b

 The Eleatic املدر�ضة االإيلية  )c
�ضقراط(. قبل  )ما   School

هرياقليط�س فل�ضفة   )d
ليوقيو�س  )e

دميوقريط�س  )f
انك�ضاغورا�س فل�ضفة   )g

3( املجلد الثاين: 
ال�ضوف�ضطائيني فل�ضفة   )a

�ضقراط فل�ضفة   )b
ال�ضقراطيون  )c

افالطون فل�ضفة   )d
ار�ضطو  )e

الرواقيون  )f
االبيقوريون  )g
ال�ضك فل�ضفة   )h

4( املجلد الثالث: 
اليونانية الفل�ضفة  نهاية   )a

�ضلن����ج  اىل  الو�ضيط����ة  الفل�ضف����ة   )b
Schelling

احلديثة. االفالطونية   )c
افالطون حماورات  و  هيغل،   )d

3. الكت����اب الثال����ث: ملخ�����س لكت����اب هيغ����ل: 
حماظرات يف فل�ضفة التاريخ.

1. هيغل يف تاريخ العامل
2. املنطق ال�ضغري

ويخ����رج لينني يف نهاية الكرا�ض����ة رقم -3 من 
الكتاب االأول، بهذه النتيجة: 

ي�ضتحيل ا�ضتحالة قاطعة اأن نفهم )راأ�س املال( 
ل����كارل مارك�س – ال �ضّيما الف�ضل االأول منه – 
ما مل ندر�س منطق هيغل ونفهمه باأكمله، ولهذا 
ال�ضبب فقد م�ض����ى ن�ضف قرن من الزمان، ومل 

يفهم مارك�س واحد من املارك�ضيني...م10.
اأن درا�ضة لينني لقوانني و مقوالت الديالكتيك 
الهيغل����ي ، متي����زت بالعمق و ال����روح القتالية، 
يف مرحلة حرجة جدًا، هي مرحلة االمربيالية 

و خيانة االممية الثانية.
لق����د اأب����رز لينني من خ����الل درا�ضات����ه و ن�ضاله 
االأ�ضا�ض����ي  املح����ور  اأن   ، اليوم����ي  العمل����ي 
للديالكتي����ك ه����و التق����دم و التط����ور الدائم من 

خالل ال�ضراع ما بني القدمي و اجلديد.
اأن قراءة ودرا�ضة كتب لينني عن هيغل، �ضوف 
ت�ضاع����د املارك�ضي����ني ، على فهم هيغ����ل، والذي 
تت�ضم كتاباته بالغمو�س ، خ�ضو�ضًا الرتجمة 
العربية ، و باالخ�����س ترجمة اآمام عبد الفتاح 
اآمام ،و الذي جعل م����ن فل�ضفة هيغل غام�ضة ، 

اأكر من غمو�ضها اال�ضلي.

ولينين ه��ي��غ��ل  ب��ي��ن 
ي�شتحيــل ا�شتحالــة قاطعــة اأن نفهــم )راأ�س املــال( لكارل مارك�ــس – ل �شّيما الف�شــل الأول منه – مــا مل ندر�س 
منطــق هيجــل ونفهمه باأكملــه، ولهذا ال�شبب فقــد م�شى ن�شف قرن مــن الزمان، ومل يفهــم مارك�س واحد من 

املارك�شيني....لينني 1914

تنق�شم الفل�شفة الأوروبية اىل مرحلتني:
1- الفل�شفــة احلديثــة ، و تبداأ مع الفيل�شوف الفرن�شي رينيه ديــكارت، René Descartes ، 1596-1650، وتنتهي 

.1804-1724 ، ، Immanuel Kant ، مع الفيل�شوف الأملاين اإميانويل كانط
 ،1831-1770 ، ، Georg Wilhelm Friedrich Hegel ، 2- والفل�شفة املعا�شرة ، و تبداأ مع الفيل�شوف الأملاين هيغل

وت�شتمر اىل يومنا هذا... 
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اأحمد جميل حمودي 

نظ���ر كارل مارك����س )1818-1883( وه���و يف اخلام�ض���ة 
والع�ضري���ن م���ن عم���ره اىل م���ا كتب���ه الفيل�ض���وف االملاين 
يف   )1831 هيغ���ل)1770-  فلهل���م  فريدري���خ  ج���ورج 
موؤلفه"مب���ادئ فل�ضف���ة القانون"ال���ذي كتبه �ضن���ة 1821 ، 
وفي���ه ج�ض���د املثالية التي انته���ت اىل تقب���ل امللكية )بفتح 
كل م���ن امليم وال���الم( الد�ضتورية، واىل ت�ض���ورات ملاهية 
الفرد مل ي�ضت�ضغها مارك�س، ذو ال�ضمري العلمي منذ �ضبابه 
الباك���ر، وال�ضواب املنقط���ع النظري يف �ضن���وات ن�ضجه، 
فانتقده���ا يف موؤلفه ذاك الذي كتب���ه بعنوان"نقد القانون 

ال�ضيا�ضي الهيغلي".
كان هيغ���ل ق���د �ض���اغ موؤلف���ه يف جمموع���ة م���ن الفق���رات 
بل���غ عدده���ا ثالثمائة و�ضت���ني، وتعر�س مارك����س ملا يربو 
عل���ى �ضت���ني منها، وهي الت���ي رّكز فيها هيغ���ل على ال�ضلة 
القانوني���ة بني الدولة واالأف���راد، او ما ي�ضمى يف م�ضطلح 
احلقوقيني بالقانون الد�ضتوري. وي�ضتدل على االختالف 
بني هيغل ومارك�س م���ن اعرتا�س االأخري على الفقرة رقم 
277 م���ن كتاب هيغ���ل، والتي جاء يف نهايته���ا ان �ضوؤون 
الدولة ترتب���ط باالأ�ضخا�س اخلا�ضة- من حيث هم كذلك- 
عل���ى نح���و خارج���ي وحمتم���ل الوق���وع"، تاأ�ضي�ض���ا على 
م���ا ج���اء يف بداية الفق���رة م���ن اأن"�ضوؤون الدول���ة ترتبط 
باالف���راد الذي���ن بهم جت���ري ممار�ضتها وو�ضعه���ا مو�ضع 
التنفي���ذ، وه���ذا ال يك���ون وفق���ا الأ�ضخا�ضه���م املبا�ضرة بل 

ب�ضفته���م العامة واملو�ضوعية فق���ط"، فيقول مارك�س"انه 
م���ا للدول���ة من فاعلي���ة اإال من خ���الل االأفراد، وم���ن ثم فان 
�ضوؤونه���ا ه���ذه ترتبط بالفرد من حيث ان���ه فرد �ضيا�ضي ال 
من حيث انه فرد بدين، اأي اأنها ترتبط بال�ضفة ال�ضيا�ضية 
للفرد، وال ترتبط باالأ�ضخا�س اخلا�ضة- كما يقول هيغل- 
على نح���و خارجي وحمتمل الوقوع، بل اإن هذه ال�ضوؤون 
باالأح���رى ترتبط بالدول���ة نف�ضها- برباط ه���و من جوهر 
الدول���ة ذاتها. اإن هذه ال�ضوؤون هي الفعل الطبيعي للدولة 
من حيث �ضفتها اجلوهري���ة.... ولكن هيغل يدرك الدولة 
و�ضوؤونها على نحو جم���رد لذاته ويدرك الفردية اخلا�ضة 
كنقي�س لذاك. انه ين�ضى اأن جوهر ال�ضخ�س اخلا�س لي�س 
حليت���ه وال دمه... بل على العك�س �ضفته االجتماعية، وان 
�ض���وؤون الدولة لي�ضت اإال افعاال ت�ضدر عن �ضفات االن�ضان 
االجتماعي���ة، و�ضلوكا يعرب عن ه���ذه ال�ضفات، وبالتايل 
نفه���م ان االفراد- م���ن حيث انهم قائمون ب�ض���وؤون الدولة 
و�ضلطاتها- معتّد بهم وف���ق �ضفتهم االجتماعية ال �ضفتهم 
اخلا�ضة". ويرى احمد عل���ي بدوي ان هذه النتيجة التي 
يري���د مارك����س التو�ضل اإليها وه���ي اإدانة ف�ض���ل االإن�ضان 
طاقته االجتماعية عن نف�ضه تدين من تلقاء نف�ضها تقاع�س 
االإن�ض���ان، مثلما ن�ضهد لدين���ا يف ال�ضرق ب�ضورة ملحوظة 
عن العمل العام بحجة انه من �ضوؤون ال�ضيا�ضة التي يجب 

تركها"دع اخللق للخالق"!.

اإن الن����س الذي كتبه مارك�س يف نق���د فل�ضفة القانون عند 
هيغ���ل مل يح���ظ باالهتم���ام يف ع���امل الن�ض���ر اإىل اأن ن�ضره 
معهد"مارك����س اجنل���ز"يف مو�ضكو �ضن���ة 1927 باإ�ضراف 
الربفي�ضور ريازاروف، وترجمه ج.موليتور اىل الفرن�ضية 
�ضن���ة 1935 بعنوان"نقد فل�ضف���ة الدولة لدى هيغل"، وان 
كان مارك����س قد اخت���ار له عنوان"نقد القان���ون ال�ضيا�ضي 
الهيغل���ي". يف ه���ذا الكتاب تب���ّدى ن�ض���ج مارك�س يف تلك 
املرحل���ة الت���ي مل يخل من حما����س ال�ضب���اب، وفيها و�ضع 
قدمه على بداية الطريق الذي انتهى فيه اىل ربط الفل�ضفة 
بالكادحني"�ضتنت�ض���ر الفل�ضف���ة بانته���اء عن���اء الكادحني، 
و�ضيظل عناء الكادحني طاملا بقيت الفل�ضفة مهزومة"! لقد 
كان نقد مارك�س لهيغل موجها نحو روؤيته لعالقة الفل�ضفة 
بالدولة بعد ان كان ربطها بتعظيم الدولة، يقول هيغل:"ال 
متار�س الفل�ضفة لدينا]االأملان[ كحرفة خا�ضة كما كان عليه 
احلال ل���دى االإغريق بل اإن لها ب�ضفة اأ�ضا�ضية - يف خدمة 
الدولة او اقت�ضارا عليها!- وجودا عاما مي�س اجلمهور". 
وم���ن بني ما يقول���ه مارك�س يف املقدمة الت���ي ن�ضرها �ضنة 
تكم���ن  هيغل:"اي���ن  نق���د  يف  لن�ض���ه  باري����س  يف   1844
االإمكاني���ة االيجابية خلال�س االأم���ة؟ االإجابة: يف تكوين 

طبق���ة ذات قيود جذرية، طبقة من املجتمع املدين ال تكون 
ه���ي اإحدى �ضرائ���ح الطبقة الو�ضطى م���ن املجتمع املدين، 
تكوي���ن و�ض���ع اجتماعي ه���و انح���الل جلمي���ع االأو�ضاع 
االجتماعي���ة، تكوين بع�س من الدوائر له طابع العمومية 
بحكم عمومية معانات���ه، وال يدعي لنف�ضه حقا خا�ضا، الن 
م���ا يعانيه لي�س ظلما بل الظلم نف�ضه من دون كلمة واحدة 
زائ���دة وال ي�ضتطي���ع اأن يتباه���ى اال بلقب واح���د دون اأي 
لق���ب تاريخي: ه���و لقب"االإن�ض���ان"، وال يك���ون مناق�ضا- 
م���ن ناحية ما- للعواق���ب بل مناق�ضا م���ن جميع النواحي 
لالأو�ض���اع املمهدة للنظ���ام ال�ضيا�ضي الطاغ���ي، واأخريا ال 
ميلك خال�ضا اإال بخال�ضه من دوائر املجتمع االأخرى كلها. 
اأي اأن يك���ون �ضياعا تاما لالن�ضان، ومن ثم ال ي�ضتطيع ان 
ي�ضرتد �ضيطرته عل���ى نف�ضه اال با�ضرتداد ال�ضيطرة التامة 
عل���ى االن�ض���ان. انح���الل املجتمع ه���ذا يتحق���ق يف و�ضع 

اجتماعي بعينه: هو و�ضع الكادحني". 
وي���وم ي���رى الكادح���ون �ضورتهم عل���ى هذا النح���و الذي 
له مارك�س، ويتعّرفون على اأنف�ضهم على هذه ال�ضاكلة،  ف�ضّ
ف�ضي�ضتملكه���م غ�ض���ب كذل���ك ال���ذي �ض���وره �ضك�ضبري يف 
م�ضرحيت���ه العا�ضف���ة، وهو ي���رى هيئته املنف���رة يف مراآة 
للم���رة االأوىل. ولك���ن العقالء الذين ي���رون الوح�س اأ�ضال 
عل���ى هيئت���ه احلقيقية عليه���م اأن يق���وم عذاب ه���ذا اليوم 

االأليم!

الفرد والدولة عن��د هيغل وماركس
  لن جتد بني موؤ�ش�شي املارك�شية من يجادل يف الأثر الذي تركه 
اجلــدل الهيجي على فكر مارك�ــس، يف الوقت الذي افرتق عنه 
يف العالقــة بني الفكر والوجود وهي التــي ُعرّب عنها يف ما بعد 
بانف�شــال الروؤية بــني الفل�شفة املثالية )الهيغليــة( والفل�شفة 
املادية )املارك�شيــة( ،كما كان يعرّب مارك�س عن ذلك باأنه"قلب 
املذهب املثايل"او"عك�س الت�شور املثــايل للعامل".)راجع مقالة 
خليل اندراو�س: نقد الهيجلية من وجهة نظر مارك�شية،احلوار 
املتمدن،حيث يعالج التباينات بني املنهج الهيغلي واملارك�شي(.
لكن قليلة هي البحوث واملقالت التي در�شت الفرتاق الهيغلي-

املارك�شي يف العالقة بني الفرد والدولة.
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�ض���وف ن���رى فيم���ا بع���د نوعي���ة العالق���ة بني 
هولدرل���ني وهيغ���ل، وكي���ف اأنهم���ا نا�ضال كل 
عل���ى طريقته، م���ن اأجل املثالي���ة واحلرية يف 
كل م���ا نعرف���ه ع���ن طفول���ة هيغل ه���و اأنه ولد 
يف مدينة �ضتوجت���ارت عام 1770م يف عائلة 
متوا�ضع���ة م���ن الناحي���ة املادية. وق���د اأ�ضيب 
بع���دة فواج���ع يف طفولته، فقد اأم���ه التي كان 
يحبه���ا كثريا يف احلادية ع�ضر ة. وقتل اأخوه 
يف احل���رب، وجنت اأخته التي كان متعلقا بها 
اأي�ض���ا كث���ريا. ت�ض���اف اىل ذل���ك ماأ�ض���اة طفله 
غ���ري ال�ضرع���ي الذي �ضب���ب له متاع���ب عديدة 
للفيل�ض���وف  وبالن�ضب���ة  كله���ا.  حيات���ه  طيل���ة 
املقب���ل، فق���د ت�ضاف���رت ال�ضدف���ة وال�ضرورة 
لك���ي ت�ضنع���ا منه اأك���رب فيل�ض���وف يف اأملانيا، 
ورمب���ا يف الع�ض���ور احلديث���ة كله���ا، فقد بلغ 
بلغ���ت  �ضن���ة( عندم���ا  )اأي 18  الن�ض���ج  �ض���ن 
فرن�ض���ا ن�ضجه���ا ال�ضيا�ض���ى باأن���دالع ثورتها 
الكربى ع���ام 1789. وكان م�ض���اره  الفل�ضفي 
مت�ضاوق���ا مع م�ض���ار هولدرلني ال�ضع���ري، اأو 
م���ع م�ض���ار بيتهوف���ن املو�ضيقي، وم���ع م�ضار 
نابلي���ون ال�ضيا�ضي... فلم يكن نابليون فاحتا 
يف جم���ال احل���رب وال�ضيا�ضة باأك���ر مما كان 
الفك���ر والفل�ضف���ة.  فاحت���ا يف جم���ال  هيغ���ل 
ويب���دو اأن التعالي���م االأول مل توؤثر عليه كثريا 
م���ن الناحي���ة الفكري���ة. ولذل���ك راح يعرب عن 
غبطت���ه العظيم���ة عندما ول���د للم���رة الثانية: 
اأي عندما اعتنق الفل�ضفة، واأ�ضبحت هاج�ضه 
االأول. فمث���ل جميع العظ���ام يف التاريخ �ضهد 
هيغل حلظة التحول اخل���ارق، واأح�س وكاأنه 
يولد من جديد. كل ما نعرفه اأي�ضا عن طفولته 
هو اأن���ه ولد يف عائل���ة بروت�ضتانتية لوثرية. 
وكان���ت تتميز بالتق���ى وال���ورع، وللدين فيها 
ح�ضور قوي، و�ضوف يظل هيغل طيلة حياته 
كله���ا متعلق���ا باملذه���ب اللوث���ري، وبالطاب���ع 
االحتجاجي للربوت�ضتانتية و�ضوف يخو�س 
عدة معارك �ضد املذهب الكاثوليكي الذي كان 
يعتربه را�ضخا للحكام وموؤيدا للطغيان على 
عك�س الربوت�ضتانتية ولكنه �ضوف ينتقد هذه 
االأخ���رية عندم���ا حتول���ت اىل عقي���دة جامدة 
موؤي���دة للح���كام اأي�ضا، مهما يكن م���ن اأمر فاإن 
هيغ���ل تاأث���ر يف �ضبابه االأول بالتي���ار الفكري 
ال�ضاع���د اآن���ذاك واملع���روف با�ض���م التنوي���ر، 
وكان يقراأ وهو يف الثانوية موؤلفات املفكرين 
التنويري���ني م���ن اأمث���ال رودل���ف اأولي�ضن���غ، 
وكان���ط.. ولك���ن هذا ال يعن���ي اأن���ه تخلى عن 

الدي���ن اأو اأ�ضبب معاديا ل���ه. وامنا راح يعدل 
من لغ���ة الفل�ضفة لكي تتالءم م���ع عقلية �ضعب 
مل ي�ضت���رن بع���د. ولذل���ك اأح����س باحلاجة اىل 
ا�ضتخ���دام لغ���ة مزدوجة، اأي ديني���ة وفل�ضفية 
يف اآن مع���ا. وراح ي���ربر ذلك يف ما بعد ب�ضكل 

ناجح قليال اأو كثريا.
ويف نهاي���ة درا�ضت���ه الثانوي���ة يكل���ف هيغ���ل 
املدي���ر  قب���ل  م���ن  ال���وداع  خط���اب  باإلق���اء 
واالأ�ضات���ذة. وكان هذا دلي���ال على مدى تفوقه 
وثقته���م ب���ه. وكان عن���وان خطاب���ه: احلال���ة 
االأت���راك!  ل���دى  والعل���وم  للفن���ون  املرتدي���ة 
واملق�ضود ل���دى غري امل�ضيحيني. وراح يتملق 
اأ�ضاتذته و امل�ضوؤول���ني الكبار لكي ينال منحة 
درا�ضي���ة عل���ى الرغم اأنه اتخ���ذ موقفا اآخر يف 
درا�ضت���ه عن"دين اليون���ان والرومان". وقال 
باأن تعددية العقائ���د الدينية ينبغي اأن تدفعنا 
لنق���د عقائدن���ا اخلا�ض���ة ولي����س فق���ط عقائ���د 
الغري. فعقائدن���ا قد تكون كلها خاطئة اأو فقط 
ن�ض���ف �ضحيحة! وهو هنا يذهب اىل اأبد مما 
ذه���ب اليه املفكر التنوي���ري لي�ضنغ عندما قال 
باأن االأديان التوحيدية الثالثة ميكنها كلها اأن 
تك���ون �ضحيحة، ولي�س فقط الدين امل�ضيحي، 
وقد اأثار كالمه ف�ضيحة يف اأو�ضاط امل�ضيحيني 
اآن���ذاك. ففي راأيهم اأن الدين الوحيد ال�ضحيح 

هو امل�ضيحية.
ولك���ن كيف اأ�ضب���ح هيغل فل�ضوف���ا وملاذا؟ لقد 
ق���دم هيغل ع���دة اأجوب���ة على ه���ذا ال�ض���وؤال. 
وذل���ك بح�ض���ب امل���زاج واللحظة. فف���ي كتابه 
امل�ضهور"فينوفيولوجي���ا الروح"يقدم جوابا 
مطوال عل���ى هذا ال�ضوؤال. وفي���ه ي�ضف هيغل 
املراح���ل الت���ي يقطعه���ا الوع���ي م���ن البداي���ة 
وحت���ى النهاي���ة: اأي كي���ف ينتق���ل م���ن حال���ة 
ال�ضذاجة واجله���ل اىل حالة املعرفة الفل�ضفية 
احلقيقي���ة اأو املعرف���ة املطلقة. وهك���ذا ي�ضف 
التق���دم املتدرج للوعي من���ذ ا�ضتيقاظه وحتى 
و�ضول���ه اىل اله���دف النهائ���ي، وذل���ك بف�ضل 
ا�ضت�ضع���ارات متتالي���ة ومت�ضاع���دة. مبعن���ى 
متزاي���دا  من���وا  للوع���ي،  من���وا  يح�ض���ل  اأن 
ومت�ضاع���اد. هكذا جند اأن هيغل يخ�ضع دون 
اأي نق���د للرتاث املثايل. فه���و يبتدئ بالوعي، 
بل وبحالة يعتربه���ا اأولية اأو ا�ضلية للوعي. 
ان���ه ينطلق مم���ا ميك���ن اأن ندع���وه بالواقعية 
ال�ضاذج���ة الت���ي تتطاب���ق فيه���ا ب�ض���كل عفوي 
االنطباع���ات احل�ضية والواق���ع ذاته. وهذا ما 
ندع���وه باالمي���ان العف���وي بالوج���ود الفعلي 

وامل�ضتق���ل للع���امل. اإن هذه البداي���ة املفرت�ضة 
حلي���اة الوع���ي وتقدم���ه هي ما يدع���وه هيغل 

باليقني املح�ضو�س.
بع���د اأن ينطلق منها. ثم ينقل���ب عليها ويقطع 
معه���ا، جند الوع���ي ينتق���ل - اأو ي�ضعد - اىل 
مرحل���ة اأعلى من تط���وره: اأي مرحلة االدراك 
اأو االح�ضا����س الواع���ي، ولي����س العف���وي، ثم 
ي�ضع���د مرحل���ة بع���د مرحل���ة حت���ى ي�ضل اىل 
م�ضت���وى الوعي الفل�ضفي االأعلى اأو االأق�ضى. 
وهذا املرحلة االأخرية هي ما يدعوها باملعرفة 
املطلقة وت�ضبق ه���ذه املرحلة االأخرية مراحل 
مهم���ة للوعي هي م���ا ندعوها بالف���ن والدين. 
ويف ه���ذا ال�ضب���اق املحم���وم نح���و املطل���ق ال 
ت�ضب���ق الفل�ضف���ة الدي���ن اال يف اآخ���ر حلظ���ة. 
حلظ���ة الو�ضول اىل املحط���ة االأخرية التي ال 

حمطة بعدها.
ولك���ن ميك���ن اأن ننتق���د ه���ذا الت�ض���ور للروح 
ول�ضعوده���ا يف مرات���ب املرن���ة درج���ة بع���د 
درج���ة. فالدي���ن ال يج���يء يف املرحل���ة ما قبل 
االأخ���رية، اأي قب���ل الك�ض���ف الفل�ضف���ي، اإمن���ا 
يج���يء يف البداي���ة. اأول �ض���يء كان االأطف���ال 
يرتف���ون عليه - عقد هيغل ه���و الدين، ولي�س 
اليق���ني املح�ضو�س كما يق���ول. نقول ذلك حتى 
ل���و كان التدي���ن يح�ضل عن طري���ق الو�ضاطة 
الالواعي���ة للح�ضا�ضي���ة والعاطف���ة. وبالتايل 
فاملرحل���ة الدينية ه���ي اأوىل مراح���ل الوعي. 
ويع���رف ذلك هيغ���ل قبل غريه الأن���ه تربى يف 
عائل���ة دينية من���ذ نعومة اأظف���اره: اأي منذ ان 
ا�ضتيق���ظ عل���ى الوج���ود واحلي���اة. وقد تغري 
موقف���ه من الدي���ن بعد اأن ك���رب ون�ضج. ولكن 
حت���ى عندم���ا اأ�ضب���ح مي���اال لالحل���اد فاإنه ظل 
يحتف���ظ بلهجة ديني���ة، وظل متاأث���را بالرتاث 
الدين���ي. وبالتايل فعالقة هيغ���ل بالدين اأكر 
تعقيدا مما نظن وكثريا ما يخلط بني اللغتني 
الدينية واالحلادية ب�ضكل يزعج القراء اأحيانا 

ويخلق البلبلة يف عقولهم.
ولكن على الرغم من ذلك فاإن القطيعة ح�ضلت 
فع���ال وراح الفيل�ض���وف املث���ايل اأي هيغ���ل - 
يوؤك���د �ضخ�ضيت���ه فج���اأة. فهو مل يع���د بحاجة 
اىل �ض���يء ينوجد بذاته. هك���ذا راح يقطع مع 
العامل املح�ضو�س، والعائلة والثقافة، والدين 
وراح يتح���دث ع���ن حلظ���ة القطيع���ة ب�ض���كل 
رومانطيقي:"اإن الفكرة االأوىل تتمثل بالطب 
بت�ضور نف�ضي ككائن ح���ر ب�ضكل مطلق. ومع 
الكائ���ن احل���ر، الواع���ي بذات���ه، ينبث���ق ع���امل 

باأ�ضره م���ن العدم، انه اخلل���ق الوحيد املمكن 
من العدم")2(.

م���ا ه���و تعري���ف املثالي���ة يف نهاي���ة املط���اف؟ 
ومن هو املث���ايل؟ اإنه �ضخ����س ميتافيزيقي ال 
يعي���د تركي���ب العامل وامنا يخلق���ه فيما يخلق 
ذات���ه. انه ين م���ن باأهمية االأف���كار اىل اأق�ضى 
ح���د ممك���ن، واأنها ه���ي التي توج���ه التاريخ. 
ال�ضخ�س املثايل يعت���رب الفكر اأهم من الواقع 
امل���ادي املح�ضو����س. وم���ن داخ���ل الفيل�ضوف 
املث���ايل يتول���د الواق���ع اأ�ضا�ض���ا.، كم���ا اأن���ه ال 
يوج���د اأي �ض���يء م�ضتق���ل عن الوع���ي. وهذا 
الفك���رة موج���ودة يف ن����س كتب���ه هيغ���ل يف 
�ضبابه، ورمبا بالتعاون مع زميليه هولدرلني 
و�ضيلنغ وكان عنوان الن�س: الربنامج االأول 
للمثالي���ة االأملانية، ويق���ول الربوفي�ضور جاك 
دون���دت معلقا عل���ى هذا التوج���ه املثال لهيغل 

ومنتقدا له:
"اإن ه���ذا التح���ول الرادي���كايل املزع���وم اىل 
الفل�ضف���ة يفرت����س اح���داث القطيع���ة املطلق���ة 
م���ع كل م���ا ميك���ن اعتب���اره �ضرط���ا للفك���ر اأو 
�ضابق���ا ل���ه. فاملثايل يعتق���د اأن ال���ذات ال تتاأثر 
باأي �ضيء خارجي عليها، وامنا توؤثر على كل 
�ض���يء. وه���ذا املزعم يهدد كل ثقاف���ة وكل دين 
يف جوهرهم���ا بال���ذات، فاملث���ايل يعتقد اأنه ال 
يول���د من �ض���يء، وامن���ا كل �ضيء يول���د منه. 
وعندما يجل�س وراء طاولته واأمامه االأوراق 
البي�ض���اء فاإنه يعتقد باأن���ه يهيمن على الكون، 
ويعتقد اأي�ض���ا باأنه ينطلق م���ن نقطة ال�ضفر، 
وينك���ر كل املكت�ضبات التاريخية التي ح�ضلت 
قبل���ه. ولكن الثقاف���ات واالأدي���ان املوجودة ال 
تهتم كث���ريا بهذا املفكر املثايل الذي يعتقد انه 
بداي���ة االأ�ضياء فهي تعلم انه يعدم االأ�ضياء يف 
فك���ره، اأو يف جمجمت���ه ولكن كل �ضيء �ضوف 
يعود اىل �ضابق عه���ده الحقا. ولكنها تخطي، 
كثريا اإذ تطمئن اىل الو�ضع وتثق به اأكر من 
الل���زوم. فالواقع اأن الفل�ضف���ة الهيغلية �ضوف 
تول���د اآث���ارا �ضلبي���ة ج���دا بالن�ضب���ة له���ا. ففي 
نهاي���ة حياته راح���وا يدين���ون فل�ضفته بعنف 
بحجة اأنها حلولي���ة، اأو اإحلادية، اأو تخريبية 
على الرغم م���ن كل االإحتياطات النظرية التي 

اتخذها املوؤلف". )3(
يف الواقع ان مثالية هيغل كانت عالية ورائعة. 
ولهذا ال�ضبب كان تالمذته ي�ضتمعون اليه بكل 
جامعات"ينيا"اأو"هايدل���ربج"اأ يف  خ�ض���وع 

و"برل���ني". وعندم���ا األق���ى در�ض���ه االفتتاحي 

ع���ام 1818 يف جامعة برلني ه���ز ال�ضالة هزا 
وارتف���ع باحل�ضور اىل م�ضتويات عليا. يقول 
معرف���ا الفل�ضفة:"ان الت�ضمي���م على التفل�ضف 
يلق���ي بنف�ضه يف اأح�ضان الفك���ر املح�س، ذلك 
اأن الفك���ر وحيد مع ذات���ه. انه يلقي بنف�ضه يف 
بحر ال �ضفاف ل���ه، كل االألوان املربق�ضة، وكل 
نق���اط الدع���م اختف���ت، كل االأ�ض���واء الودودة 
ع���ادة انطف���اأت. ومل تب���ق اإال جنم���ة واح���دة 

م�ضعة، اإنها النجمة الداخلية للروح.
انها النجم���ة القطبية، ولكن م���ن الطبيعي اأن 
ت�ضع���ر الروح املتوح���دة مع ذات���ه بق�ضعريرة 
تتنط���ح  عندم���ا  ال���روح  الآن  وذل���ك  الرع���ب. 
للتفل�ض���ف ال تع���رف اىل اأي���ن �ضت�ضل، وال يف 

اأي اجتاه تذهب.
هذه هي الفل�ضفة: انهم���ا حالة من الرتدد، من 

انعدام االأمان من ترنح كل �ضيء...")4(.
هك���ذا كان هيغ���ل يبح���ر يف حمي���ط هائل من 
الفكر التاأملي.وكانت �ضفيتنه ترتنح اأكر من 
م���رة وهي تدخ���ل املناطق اخلط���رة اأو تخرج 
ع���ن اخل���ط املر�ض���وم، وتتعر����س للعوا�ضف 

واالأنواء.
ولكن���ه كان يعيده���ا اىل ج���ادة ال�ض���واب يف 
اآخ���ر حلظ���ة. ون���ادرا م���ا كان يفق���د توازن���ه 
اأو بو�ضلت���ه. ذل���ك اأن هيغ���ل كان يجم���ع اىل 
مثاليت���ه املتطرفة نوعا م���ن التفكري الو�ضعي 
اأو الواقع���ي امللمو����س واملح�ضو����س، وهكذا 
كان ينق���ذ نف�ض���ه م���ن الته���ومي يف متاه���ات 
اخلي���ال كبقي���ة املثالي���ني احلاملني. ول���وال انه 
اأخ���ذ الواق���ع وم�ضروطيت���ه الثقيل���ة املرعب���ة 
بع���ني االعتبار مل���ا اأ�ضب فيل�ضوف���ا كبريا، وملا 
اأث���ر على ع�ض���ره والع�ضور الالحق���ة كل هذا 
التاأثري. فالفك���ر الذي ال يفعل يف الواقع او ال 
يف�ضره ويو�ضح���ه ال ي�ضتحق اأن يدعى فكرا. 
�ضحي���ح ينطلق من ال���روح اأو من الوعي اأوال 
ولك���ن لكي ي�ضط���دم فورا بالواق���ع اأو مبادية 
الواق���ع الكثيف���ة واملعتم���ة. والفك���ر احلقيقي 
ي�ضاع���د النا����س عل���ى فه���م واقعهم، وه���ذا ما 
يريحه���م نف�ضيا. والواق���ع يف زمن هيغل كان 
�ضعب���ا، قا�ضي���ا، مريرا. فاالقط���اع كان اليزال 
�ضائدا. والتع�ضب الديني كان �ضائعا. واأملانيا 
ممزق���ة االأو�ض���ال وتبح���ث عن توحي���د، كان 
اأم���ري املنطق���ة الت���ي ول���د فيه���ا هيغ���ل يجمع 
يف �ضخ�ض���ه كل م�ض���اويء الطغي���ان املعهود. 
كان مت�ضلط���ا، مب���ذرا متالف���ا، ومي���اال للف�ضق 
والفج���ور عل���ى الرغ���م م���ن اأن���ه يحك���م بل���دا 

هيغ��ل ف��ي آخ��ر س��يرة ذاتي��ة له
ها�شم �شالح 

)ناقد ومرتجم عربي يقيم يف فرن�شا(

مــا الذي ميكن اأن نكت�شفه بعد الآن عن هيغــل؟ اأمل تكتب عنه مئات بل اآلف الكتب يف خمتلف اللغات؟ 
وهــل بقي �شيء لكــي يقال،اأم"هل غادر ال�شعراء من مرتدم"، كما يقول �شاعرنا اجلاهلي؟ ومع ذلك فهذا 
هــو التحدي الذي يطرحه على نف�شه الباحــث الفرن�شي جاك دوندت اأحد كبار املخت�شني يف الدرا�شات 
الهيغليــة، فقــد ن�شر موؤخــرا يف العا�شمة الفرن�شية �شــرية ذاتية كاملة عن الفيل�شــوف الأملاين الكبري. 
وزعــم باأنه اأتــى فيها باأ�شياء جديدة مل تكــن معروفة من قبل، وكل ذلك بف�شــل الوثائق والر�شيفات 
التي اكت�شفت موؤخرا عن هيغل وفرتته. وقد عدل من ال�شورة ال�شائعة عن هيغل، وخ�شو�شا تلك التي 
تقــول باأنــه كان ثوريا يف �شبابه ثم اأ�شبــح حمافظا يف كهولته ون�شجه، فهو يربهــن على اأن هيغل بقي 
وفيــا ملبادئه الليرباليــة الأوىل التي اعتنقها يف مرحلــة ال�شباب، ومل ي�شبح منظــرا للدولة الربو�شية 
ال�شتبداديــة اأو الرجعيــة كما يزعــم خ�شومة مهما يكن من اأمــر فاإن كتاب الربوفي�شــور جاك دوندت 
ي�شتحق الهتمام على اأكثـر من �شعيد. فقد اأم�شى عمره املديد يف درا�شة هيغل وفل�شفته. واأ�شدر عنه 
علــى مدار الثالثني عاما الفائتة جمموعــة كتب متوا�شلة اأ�شبحت مراجع مهمــة يف املكتبة الفرن�شية. 
نذكر من بينها: هيغل يف زمنه )1968(، من هيغل اىل مارك�س )1972(، هيغل والفل�شفة الهيغلية )1982(، 
هيغــل ال�شــري )1985(، هيغل، فيل�شوف التاريــخ احلي  )1987(.. هذا يعني اأن �شهــادة �شخ�س مثل جاك 
دونــدت ت�شتحق كل اهتمــام. يفتتح املوؤلف كتابه مبقطــع من �شعر هولدرلني، �شديــق هيغل احلميم، 
قبل اأن يغط�س يف بحر اجلنون يقول هذا املقطع:"اأح�س يف داخلي بحياة مل تخلق من قبل اأي اإله،حياة 
مل تولــد مــن قبل اأي ان�شان. اأعتقــد اأننا نوجد باأنف�شنا واأننــا ل�شنا مرتبطني بالــكل )او بالله( ال عن 

طريق رغبة حرة...«)1(
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لوثري���ا )اأو بروت�ضتانتيا( م�ضهورا ب�ضرامته 
االخالقي���ة. كان يج���رب موظفي���ه عل���ى جل���ب 
ن�ضائه���م وبناتهم اىل حفالت رق�س يف ق�ضره 
فيختار منهن ما �ض���اء وا�ضتهى. وكان ي�ضجن 
حماكم���ة.  او  مناق�ض���ة  اأي  دون  املعار�ض���ني 
باخت�ض���ار كانت اأملاني���ا ال تزال تغط يف ظالم 
الع�ض���ور الو�ضط���ى االقطاعي���ة. ولذلك �ضفق 
هيغل للثورة الفرن�ضي���ة عندما اندلعت وبنى 

عليها اأكرب االآمال.
بعد اأن جنح هيغ���ل يف درا�ضاته الثانوية نال 
منح���ة جامعي���ة لدرا�ضة الاله���وت يف جامعة 
توبنج���ني ال�ضه���رية. وهن���اك اأم�ض���ى خم�س 
�ضن���وات ب�ضحب���ة هولدرل���ني و�ضيلن���غ، ويف 
بع����س االحي���ان كان���وا ي�ضكن���ون يف غرف���ة 
واح���دة. وقد اأ�ضبحوا فيما بع���د جمد اأملانيا. 
وق���د ن�ضتغرب كيف ميك���ن ل�ضخ�س دخل كلية 
الاله���وت اأن ي�ضبح فيما بعد فيل�ضوفا كبريا. 
فنح���ن نتوهم الاله���وت )اأي عل���م الدين( هو 
خ�ضم الفل�ضف���ة وعدوها اللدود، ولكن الواقع 
اأن كلي���ة الاله���وت يف اأملانيا تتج���اور اأحيانا 
كث���ريا م���ع كلي���ة الفل�ضف���ة، وذلك عل���ى عك�س 
فرن�ض���ا الت���ي حذف���ت ذلك م���وت حذف���ا كامال، 
ب�ضبب علمانيتها الراديكالية. وقد تنبه نيت�ضه 
اىل ه���ذه النقطة عندما ق���ال وهو يفكر بهيغل 

حتما:
االأول  ه���و اجلد  الق����س الربوت�ضتانت���ي  "ان 
ذاته���ا  والربوت�ضتانتي���ة  االأملاني���ة.  للفل�ضف���ة 
هي خطيئت���ه االأ�ضلية ويكف���ي اأن نتذكر كلية 
ذل���ك م���وت يف جامعة توبنجني لك���ي نفهم اأن 
الفل�ضف���ة االأملانية ما ه���ي يف نهاية املطاف اال 

الهوت مقنع...")5(.
وهولدرل���ني  و�ضيلن���غ  هيغ���ل  كان  لق���د  نع���م 
موجهني يف االأ�ضا�س لكي ي�ضبحوا مر�ضدين 
ديني���ني، اأي كهن���ة، وم���ن معط���ف الاله���وت 
الديني خرج الفك���ر وال�ضعر كاأعظم ما يكون. 
ذل���ك اأن الثالث���ة ث���اروا على اجلم���ود الديني 
ال�ضائ���د يف ع�ضرهم بع���د اأن تعرفوا عليه من 
خ���الل جامع���ة توبنجني وال يح���ق لنيت�ضه اأن 
ي�ضخ���ر منه���م كثري، فه���و اأي�ض���ا كان ابن ق�س 
بروت�ضتانتي، وقد حاول امل�ضتحيل للتخل�س 
م���ن تربيت���ه الديني���ة ال�ضديدة الوط���اأة. ويف 
كلية الالهوت  ذات النظام ال�ضارد كان الثالثة 
يقراأون الكتب املحرمة: اأي كتب كانط، وجان 
كان���ت  ولي�ضن���غ..  وفيخت���ه،  رو�ض���و،  ج���ان 
ت�ضاعدهم عل���ى الهرب من درو����س الالهوت. 
ومواعظه التقليدية اململة. يف الواقع اأن كلية 
الالهوت بدال من اأن تقربهم من الدين اأبعدتهم 
عن���ه. ولذلك حتولوا عن الالهوت الديني اىل 
الفل�ضف���ة، ورف�ض���وا اأن ي�ضبح���وا رجال دين 
بع���د تخرجه���م. وق���د ق���ال هولدرل���ني جملته 
امل�ضهورة اأف�ض���ل اأن اأكون حطابا يف الغابات 
عل���ى اأن اأ�ضبح رج���ل دي���ن! فالربوت�ضتانتية 
كانت ق���د حتولت اأي�ضا اىل عقي���دة دوغمائية 
متحج���رة، مثله���ا يف ذل���ك مث���ل الكاثوليكية. 
وبالت���ايل ف���كان عليهم ان يتنف�ض���وا خارجها، 
وينقلب���وا عليها ك���رد فعل م�ض���روع ومفهوم. 
لقد عا����س الثالثة هيغ���ل وهولدرلني و�ضيلنغ 
م���دة ع�ضرين �ضن���ة يف حال���ة رد الفعل �ضد ما 
تعلم���وه يف كلي���ة الالهوت. واأكر م���ا هالهم 
ه���و جو النف���اق والك���ذب ال�ضائد فيه���ا، نقول 
ذلك على الرغم من اأن الدين يدعو اىل ال�ضدق 
اأ�ضا�ض���ا. وراحوا يحاول���ون اخلروج من هذا 
اجل���و والبح���ث ع���ن حقيق���ة نقي���ة و�ضافية. 
وهك���ذا اأ�ضبح���وا كانطيني، ث���م فيختيني )اأي 

من اأتبارى فيخته(.
وراحوا يتعلق���ون باملب���ادئ االأخالقية املعرب 
عنه���ا بلغة جديدة: ينبغي عدم الكذب. وظلوا 
مهوو�ض���ني بالبح���ث عن احلقيق���ة واكت�ضافها 
حت���ت قناع العامل، ثم ن�ضره���ا بني النا�س بعد 
اكت�ضافه���ا. واأق�ضموا اليمني فيم���ا بينهم على 
التحال���ف م���ن اأج���ل احلقيقة، والتعل���ق بدين 
داخلي يختلف عن الدين الظاهري ال�ضكالين 

ال�ضاند.
لق���د اأح�س الثالث���ة باأن امل�ضوؤول���ني عن الكلية 
يري���دون دجمه���م يف النظام الع���ام عن طريق 
اإف�ضاده���م ب�ض���كل مق�ض���ود. ولذل���ك انتف�ضوا 

ورف�ضوا اأن يدخلوا يف اللعبة. مل تكن احلياة 
ق���د عركته���م بع���د لك���ي ي�ضبح���وا م�ضتعدي���ن 
للتنازعات وامل�ضاومات، ومل يكونوا يلمحون 
ال�ض���رورة التاريخي���ة والفائدة له���ذه الثقافة 
الفا�ض���دة واملف�ض���دة التي �ضيق���دم عنها هيغل 
فيم���ا بع���د حتلي���الت رائع���ا وم�ضيئ���ة. كانوا 
مثالي���ني طازج���ني مليئني باالأح���الم الوردية. 
وكان���ت مثاليتهم عفوي���ة. متعلقة فقط ب�ضماء 
الفكر واالعتقاد باأن الفكر وحده يغري العامل. 
مل يكون���وا ق���د خا�ض���وا بعد معمع���ة احلياة. 
امل يكن ج���ان جاك رو�ضو الذي ق���راأوه خفية 
يتح���دث ع���ن احلقيقة كمث���ال اأعل���ى؟ اأمل يكن 
كانط يعترب. ال�ضدق واحلقيقة مبثابة القيمة 
املطلقة؟ اأمل يكن فيخته يعلن باأن العدل ينبغي 
ان يتحقق حتى لو خرب العامل؟ كانوا جميعهم 
يزاودون عل���ى القيم املثالي���ة. ولكن التالمذة 
االأ�ضات���ذة  ه���وؤالء.  اأن  بع���د  فيم���ا  اكت�ضف���وا 
املحررين �ضمح���وا اأي�ضا بالكذب حتت �ضغط 
احلي���اة و�ضروراتها. وتراجع���وا عن املثالية 
املطلق���ة التي كانوا يحلم���ون بها يف �ضبابهم. 
وعندئ���ذ راح هيغ���ل و�ضيلن���غ ي�ضاوم���ان اىل 
حد ما عل���ى احلقيقة لك���ي ي�ضتطيعا التو�ضل 
اىل املنا�ض���ب اجلامعية وي�ضق���ا طريقهما يف 
احلياة. وحده هولدرلني ظل خمل�ضا للمثالية 

االوىل فا�ضطدم بالواقع املر وجن.
و�ض���ع  االأك���رب  اأملاني���ا  �ضاع���ر  �ض���ور  لق���د 
التالمي���ذ قب���ل اأن يدخلوا اىل كلي���ة الالهوت 
يف  حمطم���ني  منه���ا  يخرج���وا  اأن  وبع���د 

ديوانه"هيبرييون".
قال وكاأنه يتحدث عن نف�ضه:

"التالميذ ال�ضغار لربات الفن يكربون و�ضط 
واالأم���ل،  باحل���ب  مليئ���ني  االأمل���اين  ال�ضع���ب 
وم�ضكون���ني بال���روح. ولك���ن اإذا م���ا راأيناهم 
بع���د �ضبع �ضنوات من ذل���ك التاأريخ وجدناهم 
�ضاردين يف كل مكان يلفهم ال�ضمت. وجدناهم 
باردي���ن كال�ضقي���ع، وكاأنهم ظ���الل اأو اأ�ضباح. 
اإنه���م كالرتبة التي يزرعه���ا العدو بامللح لكيال 

تنبت فيها �ضنبلة واحدة!")6(.
لقد هرب هيغ���ل، مثل هولدل���ني، من احلا�ضر 
اىل  الذهبي���ة  اليون���ان  اىل  املزع���ج  االأم���اين 
الع�ض���ر الذهب���ي لليونان،وحاول���وا التوفيق 
ب���ني امل�ضيحي���ة يف براءته���ا االأ�ضلي���ة وب���ني 
الثقاف���ة اليوناني���ة �ضعرية كان���ت اأم فل�ضفية. 
والواق���ع اآن تعلقه���م بثقاف���ة وثني���ة حرة كان 
يزي���ح ع���ن كاهله���م �ضغ���ط اجلم���ود الدين���ي 
ال�ضائ���د يف ع�ضرهم. ولكنه���م انتجوا خليطا 
م�ضيحيا وثنيا يف اآن معا، ومل يكن من ال�ضهل 
تنت�ضرامل�ضيحي���ة  فاأحيان���ا  الت���وازن.  حف���ظ 
لديه���م، واأحيان���ا تنت�ض���ر الثقاف���ة اليوناني���ة 
الوثني���ة، واأحيان���ا يف نف����س ال�ضفح���ة جند 
ل���دى هيغل هذا املزيج امل�ضطرب... فلي�س من 
ال�ضهل احل�ضم اأو اأن تقتلع نف�ضك من جذورك. 

ورمبا مل يكن ذلك م�ضتحبا.
كانوا يفاجئون هيغل يف كلية الالهوت وهو 
يقراأ خفية كتب لي�ضنغ، اأو جان جاك رو�ضو 
اأو مونت�ضيكو، اأو كانط، وكان كانط اليزال 
حيا اآن���ذاك وميثل املجدد االأك���رب يف الفكر 
االأملاين. وكان هيغل يرتقب بفارغ ال�ضرب 
ظه���ور كتب���ه الواحد بع���د االآخ���ر. وهكذا 
�ضعر بفرح كبري عندم���ا ظهر كتابه"الدين 
يف ح���دود العق���ل فق���ط". وكان العنوان 
بحد ذاته ميثل ثورة اأو ف�ضيحة بالن�ضبة 
للتقليدي���ني. فكيف ميكن اأن نفر�س على 
الدين حدودا با�ضم العقل؟! األي�س الدين 
ف���وق كل �ض���يء مبا في���ه العق���ل؟ ولكن 
كانط اأراد اأن يعقلن حتى الدين. وكان 
م���ن اخلط���ر اأن يقراأ املرء ه���ذا الكتاب 
وهو يف كلية العلوم الدينية )اأو كلية 
الاله���وت(. ولك���ن هيغ���ل كان فاهما 
يخاط���ر  الأن  م�ضتع���دا  اأو  للمعرف���ة 
بنف�ض���ه من اأج���ل اأن يفه���م �ضيئا ما. 
وعندئذ انخرط يف درا�ضات جريئة 
ع���ن الدين، واأل���ف كتابا ع���ن حياة 
ي�ض���وع  امل�ضي���ح، وكتب���ا اأخ���رى. 
ن�ضره���ا  عل���ى   يتج���راأ  مل  ولكن���ه 

واإمن���ا بقي���ت خمطوط���ات يف اأدراج���ه طيل���ة 

حياته كلها. وعل���ى الرغم من اأنه مل يتخل عن 
التلوي���ن الديني لكتابت���ه، اال اأنه اعتمد وجهة 
نظ���ر �ضو�ضيولوجية، اأو عل���ى االأقل تاريخية 
لكي يتفح����س ال�ض���روط املو�ضوعية لتجديد 
امل�ضيحي���ة. وكان هدف���ه االأخريه���و التو�ضل 
اىل م�ضيحي���ة معدل���ة بعم���ق اأو م�ضتعادة يف 
براءته���ا االأ�ضلي���ة وخمل�ض���ة م���ن تراكم���ات 
الزم���ن و�ضوائب الق���رون. كان يريد التو�ضل 
اىل �ضيغ���ة جدي���دة للدين، �ضيغ���ة قادرة على 
اأن تدع���م الدول���ة وت�ضج���ع العاطف���ة املدني���ة، 
والوطنية وتلهم االأخالق االجتماعية لالأفراد. 
ث���م اندلعت الث���ورة الفرن�ضي���ة وعمر هيغل ال 
يتج���اوز التا�ضعة ع�ضرة. وكان لها تاأثري كبري 
علي���ه وعلى رفاقه يف كلي���ة الالهوت بجامعة 
توبنج���ني. وكان حدث���ا فريدا م���ن نوعه وقد 
اأدى اىل تغي���ري. وج���ه اأوروب���ا ولي����س فقط 
قل���وب هيغ���ل وهولدرل���ني  فرن�ض���ا وراح���ت 
و�ضيلن���غ تنب�س م���ع االأح���داث املتتابعة لهذه 
الث���ورة وعندم���ا هاج���م الباري�ضي���ون �ضجن 
البا�ضتيل الرهيب ودم���روه مل يكن املراقبون 
االأملان ي�ضدقون اأعينه���م فهذا احلدث معجزة 
باملعنى احلريف للكلمة، ولكنه معجزة واقعية 
اأي ح�ضل���ت بالفعل. وهبت رياح احلرية على 
يزرع���ون  وزم���الوؤه  هيغ���ل  وراح  اأوروب���ا 
�ضج���رة احلري���ة احتف���اال به���ذه الث���ورة التي 
غ���ريت جمرى التاري���خ. وولدت ه���ذا الثورة 
اآماال عرا�ض���ا عن املفكرين االأمل���ان. فقد كانوا 
ياأمل���ون باأن تنعك�س اأفكارها التحررية عليهم 
يف اأملاني���ا. ومل تخف حما�ض���ة هيغل لها حتى 
بع���د اأربعني �ضنة من ح�ضولها. فقد كتب عنها 

باأ�ضلوبه الفل�ضفي الذي يتجاوز ال�ضعر.
العقول  كل  لل�ضم����س.  رائعة  اإ�ضراقة  "كان���ت 
املفك���رة رحب���ت به���ا. وران���ت عل���ى اجلمي���ع 
اأحا�ضي����س بهيج���ة يف ذل���ك الزم���ان. وراحت 
حما�ضة الروح جتعل العامل يرتعد ق�ضعريرة. 
يح�ضل ذلك كما لو اأننا يف تلك اللحظة بالذات 
تو�ضلن���ا اىل امل�ضاحل���ه احلقيقية ب���ني الرب 

والعامل")7(.
كان موق���ف كان���ط مرحب���ا اأي�ضا، عل���ى الرغم 
م���ن اأنه اأ�ض���ف الأعمال العن���ف الوح�ضية التي 
ارتكبها الث���وار، وبخا�ضة يف املرحلة الثانية 
يف الثورة. وقال ب���اأن احلما�ضة التي رافقتنا 
واالآم���ال التي علق���ت عليها ال تق���ل اأهمية عن 
ة  ر لث���و ا

بح���د ذاته���ا. فقد برهن���ت على رغب���ة اجلن�س 
اال�ضتع���داد  وعل���ى  التق���دم.  يف  ي  الب�ض���ر 
االأخالق���ي لدفع ثمن احلرية. واأما هيغل فركز 
م���ن جهته على انبث���اق الف�ضائل القدمية التي 
ق�ضى عليها اال�ضتبداد ويق�ضد بهذا الف�ضائل: 
النزاهة ال�ضخ�ضي���ة والتفاين وانكار الذات.. 
وال�ضجاعة،والقب���ول امل���رح بامل���وت. وجم���د 
هيغ���ل وزم���الوؤه القيم اجلديدة الت���ي رفعتها 
الث���ورة: اأي قيم احلرية وامل�ضاواة. واالخاء. 
ولكن ال�ضيء الذي اأعجبهم اأكر من غريه هو 
ا�ضتع���داد الث���وار الفرن�ضيني للم���وت من اأجل 
ه���ذه القي���م. وهكذا رفع���وا �ضع���ار احلرية اأو 
املوت! ثم احلرية من خالل املوت. فاأن متوت 
ح���را خ���ريا م���ن اأن تعي����س م�ضتعب���دا جبانا. 
يف الواق���ع اأنه بق���ي �ضيء م���ن االأيديولوجيا 
اعجابه���م  خ���الل  م���ن  التقليدي���ة  امل�ضيحي���ة 
بالث���وار الفرن�ضيني. فه���وؤالء من اأج���ل املثال 
االأعل���ى راح���وا يحتق���رون الع���امل ويزهدون 
بخريات���ه وثروات���ه. اأمل يقل ال�ضي���د امل�ضيح: 
مملكت���ي لي�ضت من هذا الع���امل؟ لقد انخرطوا 
يف اجليو����س اجلمهوري���ة وكر�ض���وا اأنف�ضهم 
لتحقي���ق  الكوني���ة  للفك���رة  وج�ض���دا  روح���ا 
احلري���ة وال�ضع���ادة عل���ى االأر����س  و�ضح���وا 
باأنف�ضه���م باملالي���ني يف �ضاح���ات الوغ���ى لكي 
ي�ضع���د اخوانه���م واطفالهم واالأجي���ال االآتية. 
العاطف���ة  ه���ذه  ع���ن  يع���رب  هولدرل���ني  راح 
امل�ضرتك���ة وميجدها على ط���ول اخلط. وهذا 
م���ا فعل���ه هيغ���ل، وان ب�ض���كل اأق���ل �ضاعري���ة 
واأك���ر نرية لق���د علم���ت الث���ورة ال�ضعب اأن 
يك�ض���ب ذات���ه، ان ي�ضب���ح واعي���ا بذات���ه، ان 
الثورة اأحيت اأو ج���ددت اال�ضتعداد االأخالقي 
االأ�ضا�ضي الكامن ل���دى الب�ضر. وهذا ما ينعته 

هولدرلني"بااللهي"اأو ال�ضماوي فيهم.
ولكن ال�ضيء املهم الذي ملحه هيغل والذي يدل 
على نف���اذ ب�ضريته هو اأنه حت�ضل يف اأوروبا 
ثورتان متوازيتان ال ثورة واحدة. االأول هي 
الث���ورة ال�ضيا�ضي���ة الفرن�ضية بالط���ب. ولكن 
الثاني���ة، عل���ى الرغ���م م���ن اأنها نظري���ة ال تقل 
اأهمية اأو خط���ورة انها الطفرة الفل�ضفية التي 
حت�ض���ل يف اأملانيا على يد كان���ط. ان الفل�ضفة 
الكانطية تبدو لنا اليوم وكاأنها هادئة، معتدلة 
ال توؤذي اأح���دا ولكنها يف الواقع انفجرت يف 
وقتها كالقنبلة املوقوتة واأذهلت املعا�ضرين. 
ينبغي اال نن�ضى اأن كلمة ثورة مل تتكرر يف اأي 
ن�س مثلما تكررت يف املقدمة 

الثاني���ة التي كتبها كانط لكتاب���ه ال�ضهري: نقد 
العق���ل اخلال����س. )�ضدر ع���ام 1787، اأي قبل 

اأكر من 200 �ضنة(.
هذا يعني اأن الثورة الفل�ضفية الكانطية �ضبقت 
بوقت ق�ضري جدا الثورة ال�ضا�ضية الفرن�ضية. 
وبع���د اندالع ه���ذه  االأخ���رية اتخ���ذت فل�ضفة 
كانط كل اأهميته���ا وابعادها التاريخية. لكنها 
كانت متثل ارها�ضا بالواق���ع وا�ضتباقا عليه. 
وهنا تكم���ن عظمة الفك���ر، وبخا�ض���ة اذا كان 
يف حج���م الفل�ضف���ة الكانطية العميق���ة فكانط 
كان يعترب فل�ضفته مبثابة تدث�ضني لفكر جديد 
كلي���ا وقطيعة مع كل م���ا �ضبق، يقول باحلرف 

الواحد:
كل  ع���ن  تختل���ف  النقدي���ة  الفل�ضف���ة  "ان 
الق���ول  وميك���ن  �ضبقته���ا.  الت���ي  الفل�ضف���ات 
مبعن���ى من املع���اين ان���ه مل توج���د اأي فل�ضفًة 

قبل الفل�ضفة النقديه...")8(.
الفرن�ضي���ون  الث���وار  كان  الوق���ت  ذات  ويف 
يعت���ربون اأنف�ضه���م وكاأنهم يعي�ض���ون قطيعة 
راديكالي���ة مع املا�ض���ي، وانه���م يغامرون يف 
املجه���ول، اأو يقذفون باأنف�ضه���م يف املجهول. 
لق���د قط���ع كانط م���ع الالهوت التقلي���دي ومع 
الفل�ضف���ة الت���ي ظل���ت مغمو�ض���ة بالدين حتى 
ظه���وره. فقد رف�س مث���ال اأن يربه���ن عقالنيا 
عل���ى �ضح���ة العقائ���د امل�ضيحي���ة االأ�ضا�ضي���ة.
ولذلك اأرعب معا�ضري���ه وبدا لهم وكاأنه مدمر 
ال �ضفقة لدي���ه وال رحمة. انه يتقدم كالبلدوزر 
ال���ذي ي�ضحق - طريقه كل �ض���يء. ففي املجال 
امليتافيزيق���ي ق���ال باأنه من العب���ث اأن نحاول 
الربهن���ة عل���ى �ضح���ة اأي �ضيء الأن���ه يتجاوز 
ق���ال  االأخالق���ي  املج���ال  العق���ل. ويف  نط���اق 
ب���اأن االن�ضان �ضي���د نف�ضه وهو ال���ذي ي�ضوغ 
االأخ���الق التي تنا�ضبه، وق���ال اأي�ضا باأن الرب 
ال يفر����س على الب�ضر قوان���ني اأخالقية، ولكن 
مبا اأنهم هم الذين يفر�ضون على اأنف�ضهم هذه 
القوان���ني فاإن���ه تبقى هن���اك امكاني���ة لالميان 

بوجود الرب.
يعل���ق الربوفي�ض���ور ج���اك دون���دت عل���ى هذا 

الكالم قائال:
"اإن ه���ذه االأف���كار الكانطي���ة مل تع���د ت�ض���دم 
فق���د  الراه���ن.  ع�ضرن���ا  يف  الدي���ن  رج���ال 
�ضمع���وا مبثله���ا واأك���ر!... ولك���ن مهم���ا تكن 
درج���ة الت�ضاه���ل الت���ي �ضم���ح به���ا التنوي���ر 
االملاين، فاإن اأفكار كانط لها وقع الزلزال على 
معا�ضريا، وبخا�ضة تالمذة الالهوت". ولهذا 
ال�ضبب اأح����س هيغل اأكر من غ���ريه باأهمينة 
الفل�ضفة الكانطي���ة. واعترب باأن هناك 
تقاطع���ا عميقا بني الث���ورة ال�ضيا�ضية 
الفرن�ضية، والثورة الفل�ضفية الكانطية. 
وق���ال باأن كلت���ا الثورت���ني ناجتتان عن 
نف����س االحي���اء  اأو البعث ال���ذي ت�ضهده 
ال���روح العاملية. يق���ول مو�ضحا العالقة 
بني الثورة على م�ضتوى الفكر. والثورة 

على م�ضتوى الواقع:
"هناك ثالث فل�ضفات االآن: فل�ضفة كانط، 
يف  �ضيلن���غ  وفل�ضف���ة  فيخت���ه،  وفل�ضف���ة 
ه���ذه الفل�ضف���ات الث���الث جت�ض���دت الثورة 
الت���ي تو�ضلت اليه���ا ال���روح يف اأملانيا يف 
ال�ضن���وات االأخ���رية.، ويف تتابعه���ا راأين���ا 
املج���رى املت�ضل�ضل الذي اتخ���ذه الفكر. وقد 
�ضاه���م �ضعب���ان اثن���ان يف �ضنع ه���ذا الفرتة 
التاري���خ  م���ن  االآن  نعي�ضه���ا  الت���ي  الكب���رية 
العاملي. ه���ذان ال�ضعبان هم���ا ال�ضعب االأملاين 
وال�ضعب الفرن�ضي. يف املانيا جت�ضدت الثورة 
يف الفك���ر، ويف ال���روح، ويف املفه���وم. ويف 

فرن�ضا جت�ضدت يف الواقع احلي". )10(
وق���د و�ضل االأمر بهيغل اىل ح���د االعتقاد باآن 
الثورة النظرية الكانطي���ة �ضوف توؤدي حتما 
مل���اذا:؟ الآن  اأملاني���ا.  ث���ورة �ضيا�ضي���ة يف  اىل 
االأفكار هي التي تقود العامل ح�ضب منظوره. 
و�ض���وف تك���ون الث���ورة االأملاني���ة اأف�ض���ل من 
الفرن�ضية الأنه �ضوف يكون قد مهد لها من قبل 

التطهري االأخالقي.

عن كتاب التنوير يف الفكر الغربي
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يع���د هيغل االأ�ضرة، واملجتمع املدين، ميداين 
فهم للدولة، وميداين نهائيتها. اأواًل، االأ�ضرة، 
باعتباره���ا كاًل جوهري���ًا، ه���ي الت���ي يتعل���ق 
به���ا قب���ل اأي �ض���يء، التب�ض���ر من اأج���ل الفرد 
يف ه���ذا الوج���ه اخلا����س، �ضواء م���ن وجهة 
نظر الو�ضائل والقابلي���ات ال�ضرورية، لينال 
ن�ضيب���ه م���ن ال���روة اجلماعي���ة، اأم من جهة 
نظر معا�ض���ه ونفقته، يف حال حدوث العجز. 
ومتث���ل االأ�ضرة الكل���ي. اأما املجتم���ع املدين، 
فه���و يقط���ع ه���ذه الرابط���ة ويبع���د اأع�ض���اء 
االأ�ض���رة بع�ضه���م ع���ن بع����س ويع���رتف بهم 
بو�ضفه���م اأ�ضخا�ضًا م�ضتقلني )...( وعلى هذا 
النحو، ي�ضبح الفرد يف املجتمع املدين، الذي 
باإمكان���ه اأن يطالب به، بي���د اأن الفرد تكون له 
اأي�ض���ًا حقوق عليه".  - ميث���ل املجتمع املدين 
حلظ���ة اجلزئي���ة. اأم���ا الدول���ة فه���ي �ضرورة 
خارجية وقوة اأ�ضم���ى، من جهة مقابل دوائر 
احل����س اخلا�س وامل�ضلح���ة اخلا�ضة لالأ�ضرة 
واملجتمع امل���دين، فبطبيعتها تلحق قوانينها 
وم�ضاحلهما التي تتعلق بها. ولكنها من جهة 
اأخ���رى، غايتهما املت�ضمن���ة فيهما وقوتها يف 
وحدة غايتها النهائية الكلية وم�ضالح االأفراد 
اخلا�ض���ة، وه���ي وح���دة تعرب ع���ن نف�ضها يف 
حقيق���ة اأن له���وؤالء، االأفراد واجب���ات حيالها، 
�ضم���ن احلد ال���ذي لهم فيه حق���وق يف الوقت 

ذاته". 
اليه���ا  التو�ض���ل  ميك���ن  الت���ي  واخلال�ض���ة 
م���ن خ���الل العر����س املكث���ف ال�ضابق ه���و اأن 
االأ�ضا����س التاريخ���ي ملفه���وم املجتم���ع املدين 
�ضمن ارتباط���ه بالواقع الربجوازي، و�ضمن 
ال�ض���روط التاريخية التي ت�ض���كل فيها، يقوم 

على ما يلي:
  اأواًل: عل���ى اأ�ضا����س م�ضمون احلي���اة املدنية 
احلديث���ة واملعا�ضرة، الذي جوه���ره التحرر 
االإن�ض���ان  ب���ني  التميي���ز  وعل���ى  ال�ضيا�ض���ي، 
املطل���ق واالإن�ضان الدين���ي، اأو باالأحرى على 
انف�ض���ال وا�ضتق���الل االإن�ض���ان الدين���ي، ع���ن 
مواطن الدولة املدني���ة، باعتبار هذا التمييز، 
اأو هذا اال�ضتقالل ه���و البذرة العقلية للتحرر 
ال�ضيا�ض���ي بال���ذات. ولكن علين���ا اأن نوؤكد اأن 
حت���رر الدول���ة ال�ضيا�ضي من الدي���ن، ال يعني 
ب���اأي حال حت���رر االإن�ضان الفعل���ي من الدين، 
فالدولة ت�ضتطي���ع اأن تتحرر متامًا من الدين، 
حت���ى حني ال ت���زال اأغلبي���ة ال�ضع���ب اأو االأمة 
متدينة، علم���ًا اأن بقاء ه���ذه االأغلبية دينية ال 
يع���دو اأن يكون بقاءا ديني���ًا خا�ضًا.  اإن عملية 
االنتق���ال هذه، ه���ي التي كان���ت اأ�ضا�س والدة 
ناحي���ة،  م���ن  ال�ضيا�ضي���ة  للدول���ة  العلماني���ة 
وللمجتم���ع املدين م���ن ناحي���ة اأخرى.ثانيا: 
التح���رر  اأن  ال�ضابق���ة  املالحظ���ة  ع���ن  ينج���م 
ال�ضيا�ض���ي، قلم���ا يق�ضي على التدي���ن الفعلي 
لالإن�ض���ان، مثلم���ا ال تعني العلماني���ة االإحلاد. 
وم���ن ه���ذا املنظ���ار، ت�ضب���ح العلماني���ة روح 
املجتم���ع امل���دين، وال ميك���ن حتقيقه���ا اإال يف 
درج���ة جذري���ة من انف�ض���ال ال�ضي���اق الديني 
عن الدول���ة، وبالق���در الذي تربز ب���ه الدرجة 

املعني���ة من تط���ور الروح الب�ض���ري لالإن�ضان، 
حي���ث اأن التح���رر ال�ضيا�ض���ي، ه���و التعب���ري 
عنه���ا، لكي تبني نفه�ضا ب���ه يف �ضكل دنيوي. 
وه���ذا م���ا ال ميكن حدوث���ه اإال يف ظ���ل �ضيادة 
العقالني���ة، وا�ضتق���الل املجتم���ع امل���دين ع���ن 
ال�ضلط���ة الدينية، وا�ضتق���الل ال�ضلطة الدينية 
عن ال�ضلطة الزمني���ة، ويف ظل �ضيادة الدولة 
حي���ث  واملعا�ض���رة،  احلديث���ة  الدميقراطي���ة 
اأن كل اإن�ض���ان مطل���ق مبفرده، موؤمن���ًا كان اأم 
متدينًا، متع�ضبًا لدينه واأ�ضوليًا اأم غري ذلك، 
ظالمي���ًا اأم عقالنيًا، يكون فيه���ا كائنًا اإن�ضانيًا 

نوعيًا �ضائدًا. 
ثالث���ًا: يق���وم املجتم���ع امل���دين عل���ى اأ�ضا����س 
احرتام حقوق االإن�ضان، وهي جزئيًا احلقوق 
ال�ضيا�ضي���ة، وم�ضمونه���ا يكم���ن يف امل�ضاركة 
ال�ضيا�ضي���ة يف الدول���ة. وم���ن ه���ذا املنظ���ار، 
فه���ي تدخ���ل يف مقول���ة احلري���ة ال�ضيا�ضية. 
وحق���وق االإن�ضان هي حق���وق ع�ضو املجتمع 
امل���دين املتحرر �ضيا�ضي���ًا، اأي حقوق االإن�ضان 
االأناين، اأو الف���رد الربجوازي. اأما مرتكزات 
اإع���الن حقوق االإن�ض���ان، فتتمثل يف امل�ضاواة 
ال�ضيا�ضي���ة والقانوني���ة، واحلري���ة وامللكي���ة 
اخلا�ض���ة، واالأمن. م���ن الناحي���ة التاريخية، 
وال�ضيا�ضية، واالأخالقية، اإن حق االإن�ضان يف 
احلرية يعني فعليًا وعملي���ًا حق االإن�ضان يف 
امللكية اخلا�ضة. يقول مارك�س معلقًا على هذا 
املو�ضوع،"وم���ن هنا ينجم اأن ح���ق االإن�ضان 
يف امللكي���ة اخلا�ضة هو حقه يف انتفاع مبلكه 
والت�ضرف به على هواه )a som gré( دون 
اأي عالق���ة بالنا�س االآخرين، ب�ضورة م�ضتقلة 
عن املجتمع، اأنه ح���ق امل�ضلحة ال�ضخ�ضية".  
ببع���ده  امل���دين  املجتم���ع  كان  اإذا  رابع���ا: 
التاريخ���ي العاملي، ي�ض���كل االأ�ضا�س الطبيعي 
للدولة الربجوازية احلديثة واملعا�ضرة، فاإنه 
ال يعني باأي حال من االأحوال اعتبار املجتمع 
املدين ه���و الليربالية عينها فق���ط، كما يروج 
له بع�س الكتاب.  ومع اأن هذا املجتمع املدين 
ق���د اكتم���ل تطورهف���ي املجتم���ع الربجوازي 
احلديث، يف اأوروبا الغربية، وباحتوائه كل 
احلياة التجارية وال�ضناعية، يف اإطار درجة 
معين���ة من تط���ور القوى املنتج���ة والنقابية، 
جدلي���ًا  وبتخطي���ه  ال�ضيا�ضي���ة،  احلي���اة  يف 
ح���دود الدولة القومية واالأمة، ليعتنق رحاب 
العاملي���ة، اإال اأن االيديولوجي���ة الربجوازي���ة 

الليربالي���ة حت���اول تقزميه باإب���رازه خارجيًا 
يف �ض���ورة القومي���ة، وداخلي���ًا يف �ض���ورة 
الدولة.  خام�ض���ًا: اإن املجتمع امل���دين بهياكله 
االقت�ضادية، وانق�ضاماته الطبقية والفئوية، 
وتبايناته االجتماعي���ة وتكويناته ال�ضيا�ضية 
والنقابي���ة، ال���ذي حتكمه مب���ادىء املواطنة، 
ب���ني  والقانوني���ة  ال�ضيا�ضي���ة  وامل�ض���اواة 
االأف���راد يف احلقوق والواجب���ات، وامل�ضاركة 
ال�ضيا�ضية من خ���الل االنتخابات الت�ضريعية، 
والبلدي���ة واملحلي���ة، النتخ���اب املمثل���ني عنه 
الدول���ة  يف  ال�ضلط���ة  باأعب���اء  لال�ضط���الع 
الربجوازي���ة، باعتب���ار اأن ال�ضع���ب اأو االأمة، 
هو م�ضدر ال�ضلط���ات، الذي ال يتحقق كمبداأ، 
اإال يف ظ���ل �ضي���ادة الدميقراطي���ة، بو�ضفه���ا 
اأي�ض���ًا ال�ضاح���ة الت���ي يتقاط���ع فيه���ا املجتمع 
امل���دين م���ع الدولة، ف���اإن ه���ذا املجتمع املدين 
والتع���دد،  االخت���الف،  جمتم���ع  ه���و  عين���ه، 
بنيان���ه،  داخ���ل  والتناق����س،  والتعار����س، 
وهياكل���ه االجتماعي���ة وال�ضيا�ضي���ة.  �ضاد�ضًا: 
االيجابي���ة  اجلوان���ب  عل���ى  نوؤك���د  وعندم���ا 
والتقدمي���ة للمجتمع املدين، علينا اأن نعرتف 
ب���اأن اأوروب���ا الغربية، كانت حلظ���ة تاريخية 
مهمة كبرية وحا�ضم���ة، وحيوية، يف التبلور 
التاريخي لهذا املجتمع املدين بعمقه العاملي، 
واإن كان ه���ذا االعرتاف لي�س مقرتنًا بالنزعة 
التماثلية، اأو بالتبعي���ة للمركزية االأوروبية، 
بق���در ما هو نابع من منه���ج نظري، يتخذ من 

اجلدل ركيزة اأ�ضا�س يف بنيانه الداخلي.
مارك����س والتخط���ي اجل���ديل للتناق����س بني 

املجتمع املدين والدولة ال�ضيا�ضية  
يف الب���دء الب���د م���ن االإ�ض���ار اىل اأن���ه لي����س 
ثم���ة نظري���ة تب���دو للوهل���ة االأوىل اأنه���ا على 
تناق�س ج���ذري �ضارم مع النظرية الليربالية 
الكال�ضيكية اأكر من املارك�ضية، فاإن املبادىء 
االأ�ضا�ضي���ة املتعلق���ة بامكاني���ة خل���ق جمتمع 
م���دين متجان����س قائ���م عل���ى اأ�ض����س واقعية 
واملواطن���ة،  والعقالني���ة،  للدميقراطي���ة، 
وحق���وق االن�ض���ان، وااللتح���ام ب���ني احلرية 
ب���ني  م�ضرتك���ة  مب���ادىء  ه���ي  وامل�ض���اواة، 

االثنتني. 
وم���ع اأن الليربالي���ة واملارك�ضي���ة تتناق�ض���ان 
ب�ضكل ح���اد بخ�ضو�س الغاي���ات واالأ�ضاليب، 
وال���دور التاريخ���ي ال���ذي ق���ّدر للربوليتاريا 
يت���م  اأن عل���ى حدودهم���ا كان  اإال  تلعب���ه،  اأن 

تداخل الواح���دة منها باالأخ���رى، باعتبار اأن 
املارك�ضية، التي ترعرعت يف موروث الفل�ضفة 
الليربالي���ة الكال�ضيكي���ة االأوروبي���ة، �ضكل���ت 
حتواًل تاريخي���ًا على نح���و متوا�ضل، وقفزة 
ثوري���ة وف���ق من���ط مرتاب���ط منطقي���ًا، حيث 
اأبدع���ت جداًل نوعيًا جدي���دًا يف غمار الن�ضال 
الث���وري، م�ضتفيدة، ومنق���ذة، وحمافظة يف 
الوقت عين���ه، يف �ض���ريورة تطويرها للنواة 
ومنتق���دة  هيغ���ل،  جل���دل  احلق���ة  العقالني���ة 
اإي���اه م���ن مواق���ع نظري���ة نوعي���ة. ف���اإذا كان 
االقت�ضاد ال�ضيا�ضي االنكليزي، واال�ضرتاكية 
الفرن�ضية، والفل�ضفة الكال�ضيكية االأملانية، قد 
�ضكلت امل�ض���ادر النظرية االأ�ضا�ضي���ة للفل�ضفة 
املارك�ضي���ة، فاإنه واحلق يق���ال متثل النظرية 
للمنج���زات  ال�ضرع���ي  الوري���ث  املارك�ضي���ة 
اجلدلية املثالية، من القرن ال�ضاد�س ع�ضر اإىل 
منج���زات هيغل اجلدلية، التي طرحت م�ضاألة 
تطابق اجل���دل من املنطل���ق ونظرية املعرفة، 
والتي كان���ت يف الوقت عين���ه، نقطة انطالق 
الأ�ض�س املارك�ضية، والتجاوز اجلديل اخلالق 
الكال�ضيكي���ة  الليربالي���ة  للنظري���ة  واملب���دع 

االأوروبية عامة.  
ي�ضتخ���دم مارك����س م�ضطلح املجتم���ع املدين 
يف"امل�ضاأل���ة  وردت  االوىل  بطريقت���ني، 
اليهودية"حيث املجتمع امل���دين، هنا، كحياة 
مادية خا�ض���ة مقابلة للحياة العامة واملجردة 
للدول���ة احلديث���ة، حيث يت���م التحدي���د، هنا، 
بالتقاب���ل )التعري���ف بالنقي����س(، واملجتم���ع 
امل���دين ه���ذا ه���و املجتم���ع الربج���وازي. اأما 
مارك����س  االملانية"ف���اإن  يف"االيديولوجي���ا 
مياثل ب���ني املجتمع املدين وعالق���ات االنتاج 
الت���ي ت�ضمل العالق���ات االقت�ضادي���ة )عالقات 
ال�ضوق( والعالق���ات االجتماعية، اأي عالقات 

امللكية اخلا�ضة. 
ويف املوؤلف���ات الالحق���ة وخا�ض���ة يف"راأ����س 
املال"، ي�ضتغني مارك�س عن م�ضطلح املجتمع 
امل���دين كبني���ة حتتي���ة ويبق���ي عل���ى مفه���وم 
عالق���ات االنت���اج االجتماعي���ة – االقت�ضادية 
كم�ضرح للتاري���خ. اأي على اعتبار اأن التاريخ 
ا�ضا�ض���ا هو االنتق���ال من �ضكل �ضائ���د للملكية 
اخلا�ض���ة اىل �ض���كل جدي���د. ه���ذا التخلي عن 
املفهوم جاء على اأر�ضية االرها�ضات الثورية 
ملنت�ضف القرن التا�ض���ع ع�ضر )ثورات 1848 
التح�ض���ري  اأ�ضا����س  وعل���ى  الدميقراطي���ة(، 

النظري لقلب ال�ضلط���ة الربجوازية وحتطيم 
�ضلطتها ومعها جمتمعها املغرتب – جمتمعها 

املدين. 
وكما معلوم فاإن املارك�ضي���ة در�ضت، وحلّلت، 
وا�ضتخل�ضت الدرو�س، التي قدمتها الثورات 
يف  املا�ض���ي،  يف  االأوروبي���ة  الربجوازي���ة 
ما يتعل���ق مبفه���وم املجتمع امل���دين وعالقته 
الث���ورة  وبخا�ض���ة  الدميقراطي���ة،  ببن���اء 
 ،1649  -1640 اأع���وام  خ���الل  االنكليزي���ة 
والث���ورة الفرن�ضي���ة الك���ربى خ���الل اأع���وام 
1789- 1794، وربيع ث���ورات 1848، التي 
اجتاح���ت اأوروب���ا، وهّدم���ت عرو����س امللكية 
املطلق���ة، وق�ضت عل���ى االقطاعي���ة، وجنحت 
يف مرحل���ة �ضعوده���ا يف اإح���داث تط���ورات 
تاريخي���ة عظيم���ة ال تتزعزع يف جم���ال بناء 
جمتم���ع م���دين منعت���ق �ضيا�ضيًا، ي�ض���ود فيه 
مب���داأ احلق الربجوازي، حي���ث ت�ضكل امللكية 
اخلا�ض���ة عام���ة، وامللكي���ة اخلا�ض���ة لو�ضائل 
االنت���اج بخا�ض���ة، ال�ضمان���ة احلقيقية لنظام 

الدولة ال�ضيا�ضية الربجوازي.  
امل���دين"  "املجتم���ع  مفاهي���م  ترتب���ط 
و"الدميقراطي���ة" ب�ضي���اق حمدد وه���و الذي 
ي�ضمح ب���ربوز مفه���وم "املواطن"اأو"الفرد". 
االن�ض���ان  الذي"يخت���زل  ه���و  ال�ضي���اق  ه���ذا 
اىل ع�ض���و يف املجتم���ع الربج���وازي"واىل 
الف���رد االن���اين امل�ضتقل من جه���ة، واملواطن، 
ال�ضخ����س املعنوي من جهة اخ���رى، على حد 
تعبري مارك�س. ولي�س هذا ال�ضياق التاريخي 
غ���ري الع�ضر الذي ي�ضبح في���ه الفرد مت�ضاويا 
من الناحي���ة احلقوقية على االقل( مع كل فرد 
واأخ���ر، فين���زل اىل حلب���ة احلياة جم���ردا من 

انتمائه اىل الع�ضرية اأو الطائفة، اأو امللة. 
والحقا، مع التطورات احلا�ضلة يف الت�ضكيل 
االجتماعي الراأ�ضمايل والتطورات احلا�ضلة 
يف العالق���ات ب���ني الدول���ة واملجتم���ع املدين 
وكذا تط���ور املمار�ض���ة الدميقراطي���ة وبروز 
ظواهر جدي���دة ت�ضتهدف معاجل���ات جديدة، 
اأع���اد املفك���ر االيط���ايل املع���روف غرام�ض���ي 
اكت�ض���اف وبلورة ه���ذا املفه���وم وا�ضتخدامه 

ومنحه م�ضامني جديدة. 
اإن مفهوم املجتمع املدين عند مارك�س ينطلق 
من ال�ضيا�ضة كتجريد، حيث ميثل"نقد فل�ضفة 
احلق لهيغ���ل 1843"، و"امل�ضاألة اليهودية"، 
النقد االأكر جذرية، التي كان مو�ضوعه احلق 
والدول���ة الد�ضتوري���ة التمثيلي���ة احلديثتني، 
وذلك با�ض���م الدميقراطية اجلذري���ة. لقد بقّي 
ه���ذا النقد اأدن���ى بكثري من الناحي���ة النظرية 
�ض���كل مرحل���ة  الراأ�ضم���ال، ولكن���ه  نق���د  م���ن 
انتقالية، املح���رك الي�ضال نق���د ال�ضيا�ضة اإىل 
نق���د االقت�ض���اد ال�ضيا�ض���ي، اأي اإىل نقد راأ�س 
عمي���ق  �ضي���اق  يف  يدخ���ل  باعتب���اره  امل���ال، 
التحلي���ل النظري لنمط االنت���اج الراأ�ضمايل، 
وللعالق���ات االنتاجية الراأ�ضمالي���ة اجلديدة. 
كت���ب مارك����س يف مقدم���ة كتاب:"م�ضاهم���ة 
يق���ول"...  ال�ضيا�ض���ي"،  االقت�ض���اد  نق���د  يف 
و�ضاقتن���ي اأبحاثي اإىل النتيجة التالية، وهي 
اأن العالق���ات احلقوقية، �ضاأنها بال�ضبط �ضاأن 
اأ�ض���كال الدولة ال ميكن فهمه���ا ال بحكم ذاتها، 
وال بحك���م م���ا ي�ضم���ى التط���ور الع���ام للروح 
الب�ضري���ة، واإمنا على العك����س، متد جذورها 
يف العالق���ات احلياتي���ة املادي���ة الت���ي ي�ضمى 
هيغل، جمموعها"باملجتمع املدين"على غرار 
م���ا فع���ل الكت���اب االجنلي���ز والفرن�ضيون من 
الق���رن الثامن ع�ضر، واأن���ه ينبغي البحث عن 

رؤي����ة ه��ي��غ��ل ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي
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ت�ضريح املجتمع املدين".  
ويظه���ر اأول نقد علمي لالقت�ض���اد ال�ضيا�ضي، 
كامت���داد،  الربجوازي���ة،  ال�ضيا�ضي���ة  الدول���ة 
تع���رب عن عالق���ات االنت���اج الراأ�ضمالية، التي 
تتمف�ض���ل عليه���ا، واإن ا�ضتقالليته���ا مرتبطة، 
بتبعيته���ا لبني���ة التب���ادل م���ن اأج���ل االنتاج، 
طبق���ات  يف  امل���دين  املجتم���ع  بت�ض���كل  اأي 
متناق�ضة. وهك���ذا، فاملجتمع امل���دين، يختزله 
مارك�س اإىل مواجهة ذريه للم�ضالح اخلا�ضة 
�ضيا�ض���ي، حت���دده  غ���ري  واعتب���اره جمتم���ع 
تناق�ض���ات امل�ضال���ح في���ه، الدول���ة ال�ضيا�ضية 
البحتة و"�ضكلياتها وبريوقراطيتها كتو�ضط 

جمرد وعاجز مل�ضاحله".  
وم���ن الطبيع���ي التاأكي���د عل���ى اأن���ه ال ميكننا 
اأن نفه���م ه���ذا املوق���ف ال�ضلب���ي م���ن الدولة، 
اإذا  اإال  له���ا  وو�ضع"املجتم���ع املدين"مقاب���اًل 
نّزلنا املفهوم املارك�ضي يف الظرفية التاريخية 
للن�ض���ال الفك���ري ال�ضيا�ض���ي، واالقت�ض���ادي 
االجتماع���ي ال���ذي عرف���ه الن�ض���ف الثاين من 
الق���رن التا�ضع ع�ضر..... وهكذا ميكن القول: 
اإن املفه���وم قد اكت�ضب يف الروؤي���ة املارك�ضية 
معن���ى م���ادي ن���اأى ب���ه ع���ن املفه���وم املعريف 
البح���ت، ومعن���ى ثوري���ا ليتح���ول يف العمل 
اليوم���ي اىل �ض���الح �ضيا�ض���ي �ض���د ال�ضلط���ة 
اال�ضتبدادية. ويقطع كل من مارك�س واجنلز 
باملفه���وم �ضوط���ا جدي���دا يف االيديولوجي���ة 
مفهوم���ا  ي�ضل���ح  ح���ني   )1864( االملاني���ة 
تاريخيًا عاملي���ًا مرتبطًا باملجتمع الراأ�ضمايل، 
ومتطورًا بتطور طبقة الربجوازية، واإنتقال 
قاعدتها االنتاجية من درجة اىل درجة اخرى 

اأكر تقدمًا. 
لق���د نظ���ر مارك����س اإىل املو�ضوع م���ن منظار 
التناق�س الذي ك�ضف عنه يف م�ضرية احلداثة 
التح���رري  وم�ضروعه���ا  ذاته���ا  الربجوازي���ة 
نف�ضه. ففي نظر مارك�س اإن م�ضروع التحرير 
ال�ضيا�ضي ال���ذي قامت به الربجوازية بالفعل 
عندما نقلت املجتمعات من النظام القدمي اإىل 

النظ���ام احلديث لي�س يف العم���ق اإال م�ضروع 
ا�ضت���الب جديد. ب���ل اإن ال�ضيا�ضة هي يف قلب 
هذا اال�ضتالب وه���ي جت�ضد اأعظم اأ�ضكال هذا 
اال�ضت���الب. فف���ي اللحظ���ة ذاتها الت���ي خلقت 
فيه���ا برجوازية الدولة كمج���ال للعام، خلقت 
اأي�ض���ا جم���ال اخلا����س. وبذل���ك ق�ض���ت على 
الفرد بالت�ضدع اأو االن�ضقاق يف ذاته وهويته 
نف�ضه���ا ب���ني ماهيت���ني متنابذت���ني وال ميك���ن 
التوفي���ق بينهما، ماهيت���ه كمواطن، وماهيته 
كمنت���ج. فالع���ام )املواطني���ة وم���ا تعني���ه من 
ح���ق امل�ضاواة( فيه يعي�س حالة �ضدام ونزاع 
م�ضتم���ر مع احلقيق���ة االنتاجي���ة االجتماعية 
والتباي���ن  التف���اوت  تعن���ي  الت���ي  الفعلي���ة 
والعي����س  احلي���اة  �ض���روط  يف  ال�ضديدي���ن 
واملمار�ض���ة. لذل���ك �ض���وف يق���ول اإن احلري���ة 
التي تعك�ضها املواطنية الت�ضووية هنا �ضكلية 
متاما، ول���ن يكون هناك حت���رر حقيقي للفرد 
اإال عندما تتوافق �ض���روط احلرية ال�ضيا�ضية 
مع �ض���روط احلرية االجتماعي���ة. وهذه هي، 
ح�ضب مارك����س، غاية ال�ضيوعية وبرناجمها، 
اأي املطابقة بني الع���ام واخلا�س، بني الدولة 
اإطار احلري���ة لكن ال�ضكلي���ة واملجتمع املدين 
اإط���ار امل�ضالح لكن الربجوازية اخل�ضو�ضية 
فح�ض���ب، وذل���ك بتج���اوز الدول���ة واملجتم���ع 
املدين الربجوازي الطبقي يف الوقت نف�ضه. 
فكالهما الدولة واملجتمع الربجوازيان جمال 
لال�ضت���الب. ولي�ضت ال�ضيوعية �ضوى برنامج 
التجاوز التاريخي ه���ذا للدولة الدميقراطية 
الربج���وازي  امل���دين  وللمجتم���ع  ال�ضكلي���ة 
الراأ�ضم���ايل مع���ا، ومثاله���ا اأن تاأت���ي بنظ���ام 
جمتمع���ي تكون حرية الفرد فيه �ضرطا حلرية 
املجم���وع، اأي يتحق���ق فيه االن�ضج���ام املطلق 
بني العام )الدولة- النظام، احلرية( واخلا�س 
)املجتمع املدين-الفردية، امل�ضلحة( وتتعانق 
فيه الفردية واجلمعي���ة معا. اإن ال�ضدع الذي 
اأحدثته الربجوازي���ة بني العام واخلا�س يف 
كل فرد ه���و اأ�ضل ال�ضيا�ضة الت���ي يوجه اإليها 

مارك����س نقدا قوي���ا باعتبارها اأك���رب جت�ضيد 
لال�ضتالب الربجوازي. 

وم���ن جه���ة اخ���رى البد م���ن اال�ض���ارة اىل اأن 
النتيج���ة التي تو�ضل اإليه���ا مارك�س يف نقده 
فل�ضف���ة احل���ق العام عن���د هيغل، ه���ي م�ضاألة 
والدول���ة  امل���دين  املجتم���ع  ب���ني  االنف�ض���ال 
ال�ضيا�ضية، ال���ذي يتم يف العامل الربجوازي، 
الربجوازي���ة  �ضلط���ة  تاأكي���د  م���ع  املرتاف���ق 
الدميقراطي���ة  والدول���ة  م�ضيط���رة،  كطبق���ة 
الربجوازي���ة، توؤك���د ه���ذا االنف�ض���ال، ال���ذي 
ي�ضيب كل ع�ضو فرد يف املجتمع املدين. اإنها 
توؤكد ه���ذا االن�ضطار ب���ني الوجودين، وجود 
الفرد الربجوازي العيني، الفردي، االن�ضاين 
يف املجتم���ع املدين، ووج���ود املواطن املجرد 
ال�ضام���ل وامل�ضاواتي يف الدول���ة ال�ضيا�ضية، 

التي ميار�س فيها �ضيادة جمردة ووهمية.  
وه���ذا  لالإن�ض���ان،  املزدوج���ة  احلي���اة  ه���ذه 
االإن�ضط���ار يف حي���اة االإن�ضان، وه���ذا النزاع 
الذي يتواجد فيه االإن�ض���ان، هو الذي يف�ضي 
على حد قول مارك�س اإىل االن�ضقاق الدنيوي، 

بني املجتمع املدين والدولة ال�ضيا�ضية. 
اإن ال�ضوؤال ال���ذي يطرح نف�ضه هنا، هل ميكن 
جتاوز ه���ذا التناق����س العقالين ب���ني الدولة 
ال�ضيا�ضية التمثيلية واملجتمع املدين املمزق، 
من خالل حتوي���ل الدميقراطية التمثيلية اإىل 
دميقراطي���ة فعلي���ة. وذلك بوا�ضط���ة ت�ضيي�س 
املجتم���ع املدين؟"اإن���ه مي���ل املجتم���ع امل���دين 
جع���ل  اإىل  اأو  �ضيا�ض���ي،  وج���ود  اتخ���اذ  اإىل 
الوج���ود ال�ضيا�ضي وج���وده الفعلي اخلا�س 
ب���ه"، ي�ضمى هذا امليل حت���ى اليوم م�ضاركة"، 
واإن يك���ن مارك����س يت�ض���وره بطريق���ة تبدو 
االآن حم���دودة )بي���د اأنه���ا ذات مغ���زى كب���ري 
تاريخيًا("بو�ضفه���ا اأه���م م�ضاركة ممكنة يف 

ال�ضلطة الت�ضريعية". 
للمجتم���ع  ال�ضيا�ض���ي  التح���رر  كان  واإذا 
امل���دين، فقد �ض���كل خطوة تق���دم كبرية، حيث 
حطم���ت  ق���د  الربجوازي���ة  الدميقراطي���ة  اأن 

االمتي���ازات االقطاعي���ة، واأعلن���ت امل�ض���اواة 
ال�ضيا�ضي���ة  امل�ضارك���ة  ع���رب  ال�ضيا�ضي���ة، 
للمجتم���ع املدين، ولكنه���ا مبقابل ذل���ك اأبقت 
عل���ى االمتي���ازات االقت�ضادي���ة الراأ�ضمالي���ة، 
الربج���وازي.  واال�ضتغ���الل  واال�ضطه���اد، 
وتاأ�ضي�ضا على ذلك فان هذا التحرر ال�ضيا�ضي 
عين���ه، متطاب���ق مع �ضي���ادة الرج���ل اخلا�س 
الربجوازي يف الدول���ة ال�ضيا�ضية، وبالتايل 
فهو لي�س كل التح���رر االإن�ضاين بل اإنه حترر 
خم���ادع والأن الدميقراطي���ة الربجوازي���ة من 
وجهة النظ���ر املارك�ضية مل ت�ضكل اأبدًا تخطيًا 
جدليًا لالن�ضق���اق، اأو االنف�ضال، اأو التناق�س 
امل���زدوج ب���ني املجتم���ع امل���دين، م���ن دون اأن 
التاريخ���ي  اأي  ل���ه،  امل���الزم  ببع���ده  يكتم���ل 
والعامل���ي، اأي التحرر االجتماعي واالإن�ضاين 
يظل وي�ضتمر اغرتاب���ًا �ضيا�ضيًا، حيث �ضلطة 
الدول���ة ال�ضيا�ضي���ة تتجلى يف �ضي���ادة �ضلطة 

امللكية اخلا�ضة لو�ضائل االنتاج. 
م���ن هنا ين���درج الربنام���ج الث���وري ملارك�س، 
ال���ذي يطرح عل���ى خمتلف مكون���ات املجتمع 
وهياكل���ه  والنقابي���ة،  ال�ضيا�ضي���ة،  امل���دين 
االجتماعية والطبقية امل�ضتغلة، وامل�ضطهدة، 
ال�ضتع���ادة، والمت�ضا�س"قواه���م اخلا�ضة"، 
بغية التخطي اجلديل لهذا التناق�س املزدوج 
ال�ضيا�ضي���ة  والدول���ة  امل���دين  املجتم���ع  ب���ني 
مللكي���ة  الرئي�ض���ة  ال�ضامن���ة  الربجوازي���ة 
الربجوازي���ة لو�ضائ���ل االنت���اج، وم�ضاحلها، 
ع���رب الث���ورة االجتماعي���ة، باعتباره���ا ثورة 
ته���دف اإىل حتري���ر املجتم���ع امل���دين باأ�ضره، 
واإىل حترير الدول���ة الربجوازية ككيان قائم 
منف�ض���ل ع���ن ه���ذا املجتم���ع املدين امل���اأزوم. 
ولق���د اأعط���ى مارك�س ه���ذا ال���دور التاريخي 
املجتم���ع  طبق���ات  م���ن  لطبق���ة  والتحري���ري 
باعتباره���ا  هي"الربوليتاري���ا"،  امل���دين، 
الط���رف احلا�ض���م يف هذا التناق����س االأ�ضا�س 
يف ه���ذا املجتم���ع الربج���وازي، الق���ادر على 
حله، وانطالقًا م���ن روؤيته العقالنية للتطابق 
احلا�ضل بني ث���ورة ال�ضعب مع حترر الطبقة 
العاملة."وال ميكن لهذا التحرر االجتماعي اأن 
يرتك���ز اإذن اإال على الغ���اء التفكيك ال�ضيا�ضي، 
ولي�س عل���ى الدميقراطية، بل على نقد قواعد 
الدميقراطي���ة، لي����س على الدول���ة احلرة، بل 

على حترير الدولة ال�ضيا�ضية". 
واالإن�ض���اين  االجتماع���ي  التح���رر  ه���ذا  اإن 
ال�ضيا�ض���ي  للتح���رر  مكم���اًل  يع���د  احلا�ض���م، 
للمجتم���ع املدين الربج���وازي ال�ضابق، الذي 
م���ن الواج���ب اال�ضتف���ادة من���ه، م���ن خمتلف 
واحلري���ة،  واملدني���ة،  ال�ضيا�ضي���ة  احلق���وق 
وامل�ضاواة، التي حتققت يف عهد الربجوازية، 
باعتبارها حقوق���ًا مثلت تقدمًا عظيمًا بالنظر 
اإىل االمتي���ازات االقطاعية، من اأجل توظيفها 
ب�ضكل �ضحي���ح نحو بناء عالق���ات اجتماعية 
و�ضيا�ضية وحقوقي���ة اإن�ضانية جديدة، خالية 

من اال�ضطهاد، واال�ضتغالل، والع�ضف. 
 املرحل���ة الثالث���ة وت�ضم���ل الن�ض���ف االأول من 
احت���دام  اإط���ار  يف  وذل���ك  الع�ضري���ن  الق���رن 
ال�ض���راع الث���وري ويف �ضي���اق اإع���ادة بن���اء 
ال�ضرتاتيجي���ة الثورية يف جمتمعات اأوروبا 
ال�ضناعي���ة. وكان اأك���رب م�ض���وؤول عن تطوير 
ه���ذا اال�ضتخ���دام اجلدي���د املفك���ر االيط���ايل 
اأنطوني���و غرام�ض���ي. وغرام�ضي  ال�ضيوع���ي 
هو ال���ذي ت���رك اأكرب االأث���ر على املفه���وم كما 
ي�ضتخدم اليوم، بعد ا�ضتبعاد عنا�ضر فل�ضفية 

وعقائدية كثرية منه.
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د.علي �شاكر نعمة

ح���اول )هيغ���ل 1770-1831( كم���ا ح���اول كانط م���ن قبل، 
ان ميي���ز العالق���ة اجلمالية باال�ضياء لي�س فق���ط عن العالقة 
النظري���ة التي تعرب عن ذاتها بالعلم - فاجلمال قد ف�ضل عن 
احلقيقة و�ضق طريق���ه امل�ضتقل – وامنا عن العالقة العملية 
االخالقية ذات الغايات النفعي���ة فهو يرى:"ان الفن يختلف 
عن االهتم���ام العملي – اال�ضتعمايل – يف انه يرتك ال�ضيء 
يوجد يف ا�ضتقالله احلر بينما يهدم اال�ضتعمال ال�ضيء حني 
ي�ضتخدم للح�ضول منه على النفع")1(ويف حماولة للك�ضف 
عن الهدف احلقيق���ي اأو الغاية من الفن يحدد باأن للفن غاية 
جوهري���ة تبح���ث ع���ن حقيق���ة باطني���ة متثل م���ا يجي�س يف 
النف�س الب�ضرية، )2(وهذا اليعني بحال من االحوال وجود 
حمايث خارج���ي ي�ضاغ على ا�ضا�ضه ت�ض���ور هذه احلقيقة، 
فهي حقيقة من نوع اخ���ر غري الذي عرفته املباحث املعرفية 
الكال�ضيكي���ة، اأي انها التعن���ي تر�ضيخ قيم اخلارج يف وعاء 
الداخل بل، االرت���كاز على الداخل يف بناء حقائق ذاتية عن 
اخلارج. لذا فاأن الراأي الذي يزعم باأن الفن و�ضيلة تفيد يف 
حت�ض���ني العامل واالرتقاء به اخالقي���ًا اأو معرفيًا بوجه عام، 
ه���و راأي عار من ال�ضحة النه معني بال�ضمو الروحي للذات 

و�ضواًل اإىل املطلق.
        له���ذا كان منطل���ق هيغل، ان مهمة الفن لي�ضت ا�ضتن�ضاخ 
الطبيع���ة فالف���ن �ض���يء منف�ض���ل ع���ن الواق���ع املو�ضوع���ي، 
واجلم���ال الفني ه���و جمال متولد عن ال���روح )*(، ومبا انه 
كذل���ك، فهو ذو طبيعة اإلهية )الله ه���و الروح( والفن املولود 
من الروح ي�ضتمد مادته من املو�ضوعي اال انه يقتطع املظهر 
اخلارج���ي الذي يرتاءى لن���ا كاأنه واقع. ولك���ن ذلك اليعني 
االتكاء على احل�س ومرجعياته. كونها ت�ضبب �ضياعًا للذات، 
لذا يرى هيغل يف جتاوز حمدودية العامل احل�ضي. و�ضواًل 
اإىل احلقائ���ق الكلية من خالل جت�ضيد الذاتية التي ت�ضتغرق 
بتاأمله���ا يف �ضميم وجودها الذات���ي، واجلمال املطلق عنده 
يحت���وي عل���ى احلد����س )*(بال���ذات الن ل���ه �ضل���ة باحلقيقة 
االإلهي���ة اأو وعي���ًا بالذات م���ن حيث هي مطلق���ة. )1(وبحكم 
ك���ون الفن وجود روح���ي فهو اذن ا�ضمى واك���ر حقيقة من 
الوجود املادي. ولكن الوجود املادي املو�ضوعي لي�س خلو 
م���ن الروح بل العك�س �ضحيح فالروح االإلهية مثلما تتج�ضد 
يف ال���ذات فه���ي تتب���دى يف جواه���ر اال�ضي���اء يف الطبيع���ة 
والت���ي تعادل احلقيقة التي يجعله���ا هيغل غاية الفن. ولكن 
كيف ميكن ان تكون احلقيقة الروحية املطلقة التي هي غاية 
الفن كونه���ا اقتطاع اأو اجتزاء حيز واقع���ي رغم ال�ضطحية 
املقرونة باحل�س عن���د حماولة تلم�س احلقائق الروحية يف 
الطبيعة؟ ويجيب هيغ���ل ان:"اجلمال هو اال�ضلوب الوحيد 
واملح���دد للتعبري عن احلقيقة وتقدميها. واأن الفن ال يعك�س 
الواقع بل الروح املطلقة، والفن �ضاأنه �ضاأن الدين والفل�ضفة 
يخدم م�ضاألة واحدة وهي بحث الروح املطلقة عن ذاتها ومن 
ث���م العثور عليها")2(ثم ان املطلق لي�س من ا�ضل جمرد، بل 
ه���و الوجود الواقعي مبا فيه من روح اأو مثال اأو عقل كلي، 
ولكن هذا ال يعني ت�ضيد املعطى احل�ضي على الذات."فاليقني 
احل�ض���ي ان هو اإال خام���ة اأوىل تت�ض���كل يف الظواهر.. وما 
يكاد الوعي يتق���دم حتى يتهافت اليق���ني احل�ضي وتنطم�س 
معامله تاركًا املجال للت�ضور")3(وهنا يت�ضح اجلدل واملزج 
الذي يحدثه هيغ���ل اأذ"لي�س ثمة ظاهرة من جهة و�ضيء يف 
ذات���ه من جهة اخرى. امنا لي�س غ���ري الفكر الذي ي�ضع الكل 
يف احلقيق���ة والواق���ع. وتبع���ًا لذل���ك فقد خلط ب���ني املنطق 
وامليتافيزيقي���ا وم���زج العقل���ي بالواقعي وجع���ل الفكر هو 
املطلق نف�ضه")4(وهكذا فاأن"العامل اخلارجي اأو املو�ضوع 
ي�ضب���ح داخلي���ًا يف الذات")5(وت�ضور يف �ض���وء ذلك مدى 
احلري���ة املناط���ة بال���ذات يف ت�ضوره���ا للع���امل اخلارج���ي 
وحتويله اإىل مرتبة العقلي الكلي واالأفكار الروحية املطلقة 
الت���ي يتك���ون منها الروح اأو الذات الكلي���ة. ومع توافر هذه 
امل�ضاح���ة من احلرية يف جت�ضيد الواقع تتمكن الالغائية من 
االنف���الت من تقييدات احل�س والعقل واملحيط املو�ضوعي.

ل���ذا جند ب���اأن هيغل ق���د �ضنف الف���ن اإىل ثالث���ة امناط على 
�ضوء جدلية الفكر واملادة وكاالتي:

1 – النم���ط الرم���زي: حي���ث تبق���ى الفك���رة ا�ض���رية لل�ضكل 
اخلارجي، ويتج�ضد يف الفن امل�ضري القدمي.

2 – النم���ط الكال�ضيك���ي: حي���ث تتكافئ الفكرة م���ع ال�ضكل 
اخلارجي، ويتج�ضد يف الفن اليوناين.

3 – النم���ط الرومان�ض���ي: حي���ث تتحرر الفكرة م���ن ال�ضكل 
اخلارج���ي اإذ ي���ذاب ال�ض���كل املح�ضو�س يف الفك���رة، كما يف 

الفن الو�ضيط.
ومن ه���ذا الت�ضنيف الأمن���اط الفن يالحظ �ضع���ي هيغل اإىل 
تغلي���ب النزعة الالغائية يف الف���ن بتف�ضيل الفكرة الروحية 
عل���ى ال�ضكل اخلارج���ي املح�ضو����س، اأي اأن ي�ضب���ح الواقع 
منا�ضب���ة لتج�ضيد اف���كار الروح اأو ال���ذات. ف�)هيغل( يعرف 
الف���ن باأن���ه: )التجل���ي املح�ضو����س للفك���رة( فالفك���رة ه���ي 
االأول واالأخ���ري يف العملي���ة الفني���ة وم���ا الواق���ع اإال ميدان 
للتاأم���ل الروح���ي الذات���ي ت�ضتطي���ع ال���ذات بوا�ضطته ر�ضد 
االأ�ض���كال وتكوين الفكرة املختزل���ة للواقع واملمثلة حلقائقه 
اجلوهري���ة، فينتج عن ذلك حرية الفكر وال غائية اال�ضتقبال 
ع���ن اخلارج اأو املحيط املو�ضوعي مبا يتيح فر�ضة منا�ضبة 
لل���ذات يف التمتع باحلرية يف �ضياغة �ضكل منا�ضب للفكرة، 

دون اعتبار الأمال اآت الواقع وقوانينه.
ووفق���ًا للحري���ة املتاحة لل���ذات يف الفع���ل االإبداعي ودرجة 
حتقي���ق الفكرة املطلق���ة يف املنجز الفني. فق���د �ضنف هيغل 
منزلة كل من الفنون ح�ضب حتررها اي�ضًا من الزامات املادة، 
فاأعترب فن العمارة اأبعد الفنون عن اجلمال كونه عاجزًا عن 
التعب���ري الروح���ي تعب���ريًا مطابق���ًا بوا�ضطة امل���ادة الثقيلة 
الت���ي ت�ضتخدمها كعن�ضر ح�ضي، مم���ا ي�ضطرها انطالقًا من 
الروح، اأن تعد لل���روح يف وجوده العقلي واحل�ضي حميطًا 
خارجي���ًا ي���وؤدي وظيف���ة م���ا. )1(ف�"العم���ارة يف جوهرها، 
ه���ي �ضد نق�س طبيعي يف ج�ضم االإن�ض���ان لتاأمني بقائه")2(
والأن اجلم���ال ال�ضادر عن العم���ارة ال يت�ضل بالروح احلرة 
ق���در ما يت�ض���ل بالوظائفية التي تهب���ط باجلمال اإىل مراتب 
دني���ا، وبذلك تخ���دم الق�ضدية النفعية الغائي���ة. لتغلب ثقالة 
امل���ادة احل�ضية عل���ى اجلمالي���ة الناجمة عن الفك���ر والروح 
املطل���ق بح�ضب هيغل. وباملقابل فاأن فن النحت ال ينظر اإىل 
الروح���ي، وهو مو�ضوعه بالذات، يف مظهر �ضخ�س فرد اأو 
يف مظهر الداخلية الذاتية. واأمنا يف مظهر الفردية احلرة، 
غ���ري القابلة لالنف�ضال ال عن امل�ضم���ون اجلوهري للروحي 
وال ع���ن تظاه���ره اجل�ضم���اين، وبالفعل فاأن الف���رد ال ميكن 
اأن يحت���ل مكانه من التمثل اال بق���در ما بقت�ضي ذلك االحياء 
الف���ردي مل�ضم���ون جوه���ري يف ذاته، لذا فق���د تعني على فن 
النح���ت اأن ي�ضتخ���دم نظ���ريًا للعم���ارة امل���ادة الثقيلة، ويف 
الوق���ت عينه وخالف���ًا للعمارة اأن ي�ضوغ ه���ذه املادة الثقيلة 
ال ليجع���ل منها حميطًا الع�ضوي���ًا �ضرفًا يتما�ضى مع قوانني 
الثقال���ة فيكون حاماًل وحممواًل معًا. ب���ل بغية حتويلها اإىل 

جمال كال�ضيكي مطابق للروح ولت�ضكيلته املثالية.
بينم���ا ينظر هيغ���ل اإىل فن الر�ضم على ان���ه يتكون من �ضكل 
خارج���ي ه���و احلام���ل وه���و الو�ضيل���ة الت���ي به���ا يتظاه���ر 
الداخلي. اأي الذاتي���ة اخل�ضو�ضية اأو النف�س التي تتخطى 
ح���دود الوج���ود اجل�ضم���اين يف اأيابه���ا اإىل نف�ضه���ا. فب���داًل 
م���ن اأن تذوب ال���ذات يف ال�ض���كل اخلارج���ي وتتال�ضى فيه، 
ت�ضتخ���دم هذا ال�ض���كل لتعك�س فيه كينونة ال���روح التي هي 
كينون���ة لذاته���ا والكيفي���ة الت���ي يت�ض���رف بها ال���روح اأزاء 
حاالت���ه وغاياته واأفعال���ه، وهنا ال يع���ود باأ�ضتطاعة الر�ضم 
باأعتب���ار داخلية م�ضمون���ه هذه ان يكتفي بامل���ادة امل�ضوغة 
وف���ق قوانني الثقال���ة وحدها. وال بامل���ادة ال�ضممة فقط يف 
�ضكله���ا الالمتع���ني، بل يجد نف�ض���ه ملزمًا ب���اأن يتخذ الظاهر 
و�ضيل���ة تعبريي���ة له، وعلى نح���و اأكر خ�ضو�ضي���ة الظاهر 
ال���ذي ت�ضطنعه االآلوان، بيد اأن اللون ال ي�ضتخدم اال ليجعل 
االأ�ض���كال والوجوه املكانية ظاهرة للعيان كما هي موجودة 
يف الواق���ع احل�ض���ي، ليغ���دو الفن بذل���ك �ضحر م���ن االألوان 
Coloris  ياأخذ معه املو�ضوعي بالتال�ضي بحيث ال يعود 

املفعول يتبدى من حيث هو انبثاق عن املادي. )1(
وعليه اأن يكون فن الر�ضم قد اأف�ضى، يف جمرى تطوره اإىل 
حري���ة الظاهر الذي ال يعود م�ضدود االأ�ضار اإىل االأ�ضكال مبا 
ه���ي كذلك، بل تتوفر له���ا القدرة على التح���رك �ضمن �ضياقه 
الذات���ي، و�ضم���ن اط���ار الت�ض���ارع ب���ني الظاه���ر واحل�ض���ي 
والظاه���ر والروحي الت�ضوري، فتغدو االأل���وان اأو اللوحة 

طبيع���ة  ذات  ح���ال  كل  عل���ى 
اأو ظاه���رًا مع���زواًل  مكاني���ة 
عن حامله ال���ذي هو ال�ضكل 
فيكون ظاه���رًا ثابتًا دائمًا. 
الق�ضدي���ة  ت���زول  وبذل���ك 
فاالأخ���رية  والوظائفي���ة، 
تنتف���ي لبع���د امل�ضافة بني 
م���ن  والعم���ارة  الر�ض���م 
ناحي���ة العنا�ضر املادية، 
كما تبتع���د مب�ضافة اأكر 
ع���ن  باأبتعاده���ا  عنه���ا 

الغاية املعرفية اأو االأخالقية التي تقررها الروح 
املطلقة عن موا�ضيع الر�ضم.

اأن تباي���ن ال�ض���كل وامل�ضم���ون ياأخ���ذ باالنح�ض���ار م���ع ف���ن 
الو�ضيق���ى الذي يعل���ي هيغل من مكانته �ضاأن���ه يف ذلك �ضاأن 
الكثريين من الفال�ضف���ة القدماء واملحدثني، فين�ضهر ال�ضكل 
وامل�ضمون يف بوتقة الداخلية ال�ضكلية، املكونة من �ضوتية 
وم�ضم���ون عمي���ق وع���ام ال يترتج���م بتظهري خارج���ي، بل 
بالع���ودة اإىل احلري���ة الداخلي���ة باالأنكف���اء عل���ى ال���ذات، و 
باالأميان املطلق باالأ�ضتقاللية عن امل�ضمون. وهذا بالتحديد 
هدف هيغل يف معنى اجلمال املتحقق يف الن�ضاط االبداعي 
ال���ذي يعت���ق النف�س و يحرره���ا من كل قم���ع وحتديد، على 
قاع���دة اأن الفن ميل���ك القدرة على تلطي���ف الواقع املاأ�ضاوي 
وحتويل���ه بالتمثيل النظري اإىل متع���ة، وهذا ما ي�ضري يف 
املق���ام االأول على املو�ضيقى دون غريها من االأجنا�س الفنية 
اأو بع�ض���ًا م���ن اجنا����س االأدب، ذل���ك اأن املو�ضيق���ى تخاطب 
امل�ضاع���ر ال االأحا�ضي�س والعقول كم���ا هو احلال يف العمارة 
والنح���ت وبع�س اجتاهات الر�ض���م. وذلك لتباين نوع املادة 
املكونة لبنية اخلطاب اجلمايل املو�ضيقي عن باقي الفنون. 
فم���ادة املو�ضيق���ى اخل���ام ه���ي )ال�ض���وت( وبذل���ك ينف�ض���ل 
املو�ضوع���ي ع���ن ال�ض���كل اخلارج���ي ب�ض���ورة بدئي���ة وعن 
منظوريت���ه كخا�ضية طبيعية مناط���ة باالإح�ضا�س كي تكون 

قابلة لالإدراك احل�ضي عرب حوا�س االإن�ضان الب�ضيطة. )*(
اأن مربرات احل���اق املو�ضيقى والفنون الت���ي تعلي اجلانب 
الفك���روي الروح���ي على املادي احل�ضي. ترج���ع اإىل عوامل 
ع���دة لعل من اهمها اخلامة اأو املادة امل�ضية للتكوين البنائي 
للعمل الفن���ي، وال يق�ضد بهذه النقط���ة التنويه اإىل االأدائية 
اأو االأ�ضلوبي���ة املتبع���ة يف اخ���راج العمل الفن���ي، فال عالقة 
لذل���ك باملعط���ى النهائي الذي �ضيك���ون اأمام احلك���م الذوقي 
اجلمايل كم���ا �ضبق واأ�ضار لذلك كان���ط مبعزل عن االحاالت 
اخلارجي���ة وكم���ا �ضي�ض���ري اإىل ذل���ك كروت�ض���ة يف مو�ض���ع 
الح���ق من املبح���ث احل���ايل، فال�ض���وت اأو )ال�ضوتية( اأكر 
فكروية من )اجل�ضمانية( كون االأ�ضوات حتيانا اإىل التاأمل 
اخلال�س دون ت�ضوي�ضات املو�ضوعي والتجرد عن الغر�س، 
مب���ا ال ي�ضتدع���ي ا�ضته���الك املوا�ضي���ع – امل�ضتقبل���ة �ضمعيًا 
اإلغائها، وبذلك يجعلها هذا الن�ضاط الفكروي  – وبالت���ايل 
والتاأمل���ي قائمة م���ع بقاء اللحن املو�ضيق���ي وهذا ما ت�ضنده 
ب�ض���كل مبا�ضر حالة التجرد التام عن االآ�ضرة الت�ضاهمية مع 
املكان الذي ت�ضتند اليه فنون العمارة والنحت وحتى الر�ضم 
يف بع����س اجتاهات���ه، واالتكاء على عن�ض���ر الزمان فح�ضب 
مم���ا يجعلن���ا عند �ضماعنا له���ا يف حالة من االنته���اء الفعلي 
يف اللحظ���ة الزماني���ة وااللتح���اق با�ضتمراري���ة ودميوم���ة 
بعيدة عن الن�ضق الزماين املاألوف دومنا ا�ضتهالك ناجت عن 
التمع���ن واالكتفاء واال�ضباع الناجم عن بقاء املثري اجلمايل 
بحال���ة توا�ضل مع املتلقي وبالتايل ت�ضاوؤل املتعة اجلمالية 
ب�ضكل طردي مع اال�ضباع الذي يكتنف احلا�ضة الذوقية لدى 
املتلقي. ولذل���ك فاأن الالغائية تتج�ضد ب�ضورة منوذجية مع 
املو�ضيق���ى الأبتعاده���ا عن النفعية، والعتماده���ا على الزمان 
دون امل���كان مب���ا يجعله���ا متقدم���ة بخط���وات ع���ن العم���ارة 
اواًل، والنح���ت ثم الر�ضم االأق���رب م�ضافة عنها كما اأقر هيغل 
بت�ضنيفات���ه الأجنا����س الفنون التي مكنتنا م���ن تبني الغائية 
والالغائي���ة م���ن خالل عالق���ة كل من تلك الفن���ون بالعنا�ضر 
البنائي���ة وبالت���ايل ما حتدثه م���ن فائدة اأو وظيف���ة اأو متعة 

جمالية لدى املتلقي.

اذن فاجلمال عند هيغل 
ه���و فك���رة متثل"اأعل���ى 
درجات احلقيقة املطلقة، 
كما اأنه احلقيقة ذاتها اأو 

مظهر من مظاهرها")1(
وله���ذا مي���ز ب���ني اجلم���ال 
الفني واجلم���ال الطبيعي 
ملحقًا الفك���رة بالفن كونه 
م���ن  حيثيات���ه  ي�ضتم���د  ال 
املبا�ض���ر،  احل�ض���ي  االدراك 
الطبيع���ة  يف  ف�"احل�ض���ي 
يخ�ضع للرغبة بينما احل�ضي 

يتخطى  الفن  الكلي���ة يف  اإىل  املبا�ض���ر  الواق���ع 
املطلقة")2(مم���ا ي�ض���ري اإىل توجه ال غائ���ي يف اآلية االبداع 
الفن���ي واجلمايل الت���ي �ضتبحث عن مالذ اآخر ه���و بالتاأكيد 
لي����س احل�ضي وال العقل���ي الذي ي�ضوب���ه احل�ضي مبعطياته 
امل�ضوه���ة الالمتكاملة، وامن���ا �ضيكون ذلك الفع���ل االإبداعي 
تاأم���اًل يف م���ا وراء الظواه���ر وا�ضتبط���ان معم���ق يط���ارد 
احلقيق���ة العلي���ا اجلوهرية ويح���اول و�ضع �ض���ورة ذهنية 
له���ا تكون مبثابة معادل نظري ن���اجت من عملية التفاعل بني 
ال���ذات والطبيعة املنتهية بتكوي���ن نتيجة مكثفة تتج�ضد يف 
�ض���ورة الفكرة املطلقة، التي �ضتك���ون ذات طبيعة ال واقعية 
ق���در االإمكان  فيما لو و�ضعت يف �ضياقها املو�ضوعي، كونها 
ح�ضيل���ة لفعل ملكات الذات واملخيل���ة اخل�ضبة للمبدع التي 

ت�ضتغل ف�ضاء احلرية املتاح خللق اجلمال الفني.
اأن �ضع���ي ال���ذات للك�ضف ع���ن احلقيقة هي نت���اج تفاعل حر 
و�ضميم���ي م���ع ماهي���ة االأ�ضي���اء وم�ضامينه���ا، مبعن���ى، اأن 
هيغ���ل ال ي�ضلم مبفه���وم )االإله���ام( االأفالطوين ال���ذي يزعم 
ك���ون احلقيقة متمو�ضعة يف عامل املث���ل اأو اجلواهر، ينزل 
بوا�ضط���ة االله���ام اإىل الفنان الذي لن يتع���دى دوره يف تلك 
احلال���ة دور الو�ضي���ط الذي يت���وىل تظهري احلقيق���ة امللقاة 
اليه من م�ضدر خارج���ي علوي. ولكن هيغل مل ينفي وجود 
االله���ام ولكنه تنكر لكونه نتاج خ���ارج عن نطاق الروح فقد 
راأى ان االله���ام هو:"ح�ضيل���ة وق���وع الفن���ان حتت هاج�س 
ال�ض���يء و�ضلطان���ه وح�ض���وره الدائ���م فيه بحي���ث اليعرف 
الراح���ة حتى يغو����س كلي���ًا يف املو�ضوع مكونًا عم���اًل فنيًا 
ناجزًا")1(ه���و عبارة ع���ن حتويل املج���رد اإىل واقع عياين 
حم�ضو����س اليقع حتت وطئة ال�ض���رورة يف التطابق مع ما 
تق���رره جمموع ال���ذوات املتفاعل���ة مع احلقيق���ة املتج�ضدة. 
اأي ان الن���اجت املتمخ�س عن عملية التح���ول من املجرد بعد 
التاأم���ل يف املرحل���ة االوىل اإىل املح�ضو����س ب�ض���ورة عم���ل 
فن���ي يف املرحل���ة النهائية �ضيك���ون ذا طبيع���ة اختالفية مع 
م���ا تقرره ذوات اخرى عند خو����س التجربة نف�ضها، ل�ضبب 
ب�ضي���ط هو تباين البنية الذاتي���ة لالفراد ومدى عمق تاأملهم 
للمو�ضوعات الواقعية وبالتايل تكوين املعادل الداخلي يف 
الروح لذلك الواقع ك�ضورة ذهنية ميكن جت�ضيدها فيما بعد 

يف �ضورة ح�ضية ملمو�ضة.
وكمث���ال لتو�ضي���ح الفكرة االخرية جن���د ان امل�ضاألة الدينية 
املتج�ض���دة يف مو�ضوع���ة        ) �ضل���ب امل�ضي���ح( ق���د تناولها 
الكث���ري م���ن الفنان���ني وه���ي متث���ل مو�ضوعة هي ج���زء من 
البناء الروحي والفكري املتالزم مع الوعي العقائدي للفكر 
االورب���ي ال�ضيما الو�ضيط، جن���د ان التعبري عنه كمو�ضوع 
جم���ايل تراجيدي ق���د اتخذ �ضياغ���ات �ضكلية متع���ددة تبعًا 
لروؤية تاأملية حد�ضية من قبل كل فنان، ف�)كوكان( مثاًل ر�ضم 
لوحته )امل�ضي���ح اال�ضفر()*(قد اأتخذت طابعًا تعبرييًا كليًا، 
بينما ج�ضد )رافائيل( املو�ضوعة نف�ضها باأ�ضلوب كال�ضيكي 

اكادميي بعيد عن النزعة التعبريية للوحة كوكان.
اأن وجود احلرية يف التاأم���ل وحماولة اراءة الالمرئي، اأي 
جتلي���ة الفكرة ب�ض���كل حم�ضو�س البد وان يك���ون م�ضحوبًا 
بالالغائي���ة التي ال ت�ض���رتط وجود روؤي���ة ت�ضورية موحدة 
عن���د كل الفنان���ني اأو جمم���وع املتلقني، الأن ذل���ك يتقاطع من 
حيث املبداأ مع روح الفن والهدف املن�ضود منه، والذي ابعده 

هيغل متامًا عن منطقة النفعية الرتبوية اأو املعرفية.

الجمالي��ة هيغ��ل  فلس��فة 
جتليــات الــروح املطلــق  يف �شــوء فل�شفــة هيغــل اجلماليــة
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ن���زع الطاب���ع التاريخ���ي احلي عن الفك���ر الفل�ضف���ي اأ�ضاء 
كثريا ل�ضورة الفل�ضفة يف العامل العربي.

لكي تكون فيل�ضوف���ا حقيقيا ينبغي اأن تقول كالما غام�ضا 
عموميا، ال يفهمه اأحد. وكلما زاد غمو�س كالمك، ا�ضبحت 
فيل�ضوفا اأكرب من �ضواك! هذه ال�ضورة عن الفل�ضفة ينبغي 
اأن تنته���ي لي�س فق���ط الأنها تعرقل م�ض���رية الفكر العربي، 

وامنا الأنها بب�ضاطة لي�ضت �ضحيحة.

الكت���ب املوؤلف���ة عن هيغ���ل او الفل�ضف���ة الهيغلي���ة اكر من 
ان تع���د او حت�ضى. ولكن ال�ضيء ال���ذي يزعج القارئ يف 
الكث���ري منها هي انها جتريدي���ة، عوي�ضة، انها تتحدث عن 
الفيل�ضوف وكاأنه �ضخ�س خارج الزمان واملكان، وكاأنه مل 
يول���د يف بيئة م���ا، ومل يتعذب ومل يحب كم���ا يح�ضل الأي 
�ضخ����س يف الع���امل. ثم يقدم���ون لك م�ضطلح���ات الفل�ضفة 
ومفاهيمها وكاأنها نازلة من ال�ضماء وال عالقة لها بالتجربة 
املح�ضو�ض���ة لكائ���ن ينب����س باحلي���اة ويواج���ه م�ضاكله���ا 
وهمومها يوما بعد ي���وم. ان نزع الطابع التاريخي احلي 
ع���ن الفكر الفل�ضفي اأ�ضاء كثريا ل�ضورة الفل�ضفة يف العامل 
العرب���ي وجعله���ا تبدو وكاأنه���ا �ضيء ي�ضتغل���ق على الفهم 
او ينبغ���ي ان ي�ضتغل���ق بال�ضرورة. فلك���ي تكون فيل�ضوفا 
حقيقي���ا ينبغي ان تقول كالما غام�ضا، وعموميا، ال يفهمه 
اأحد. وكلما زاد غمو�س كالمك ا�ضبحت فيل�ضوفا اكرب من 
�ض���واك! هذه ال�ضورة عن الفل�ضفة ينبغي ان تنتهي، لي�س 
فقط الأنها تعرقل م�ضرية الفكر العربي، وامنا الأنها لي�ضت 
�ضحيحة بكل ب�ضاطة. فالفيل�ضوف كائن من حلم ودم، وكل 
م�ضطلحات���ه واأفكاره التي تب���دو جتريدية للوهلة االوىل 
ه���ي يف الواقع ولي���دة جتربته ال�ضخ�ضي���ة وم�ضار حياته 
املتع���رج واملعقد. ه���ذا على االأقل م���ا يعلمنا اي���اه الكتاب 
ال���ذي اأ�ضدره »هور�ضت األتو�س« عن فل�ضفة هيغل، والذي 
�ضدرت ترجمته الفرن�ضية موؤخرا. واملوؤلف هو ا�ضتاذ يف 
جامع���ة كولونيا وقد ا�ضتغل طوي���ال يف ق�ضم االر�ضيف او 
املحفوظ���ات. كما ان���ه احد االخت�ضا�ضي���ني املعدودين يف 
فك���ر الق���رن التا�ضع ع�ضر. وق���د اأّلف كتبا مهم���ة عن فاغرن 
ونيت�ض���ه، وكذلك عن التاري���خ ال�ضيا�ضي الملانيا. ويف هذا 
الكت���اب ي�ضرح لنا كيفي���ة والدة فل�ضفة هيغل درجة درجة، 
مرحل���ة فمرحلة، ونفه���م من كالمه ان هيغ���ل عانى طويال 
قب���ل ان ينتقل م���ن الاله���وت اىل الفل�ضفة. فق���د در�س يف 
كلية الالهوت الربوت�ضتانتي يف البداية وكان موجها الأن 
ي�ضب���ح كاهن���ا او ق�ضي�ضا بعد تخرجه. ولك���ن تاأثري كانط 
وج���ان جاك رو�ض���و وكل فل�ضفة التنوي���ر عليه جعله يغري 
م�ضروعه كما ح�ضل لزميليه االآخرين �ضيلنغ وهولدرلني. 
يق���ول املوؤلف باحل���رف الواحد: »عندما در����س كانط كان 
هيغ���ل يهت���م اوال بكتاب���ه ال�ضادر ع���ن امل�ضاأل���ة الالهوتية 
وال���ذي يحمل العنوان التايل: الدي���ن مفهوم �ضمن حدود 
العق���ل فقط. ويف هذا الكتاب يق���وم كانط بتفح�س عميق 
ملفه���وم الدي���ن امل�ضيحي منظ���ورا اليه من خ���الل الفل�ضفة 
النقدي���ة والتنويري���ة: اأي فل�ضفت���ه ه���و بال���ذات. وقد فهم 
هيغل ف���ورا ان هذا الكتاب يفتح اآفاقا وا�ضعة على الع�ضر 

الكوين املقبل واجلديد للب�ضرية االوروبية«.
يف الكت���اب �ضفح���ات رائع���ة وموؤمل���ة ع���ن عالق���ة هيغ���ل 
بهولدرلني: اأي اكرب فيل�ضوف باأكرب �ضاعر )او ما �ضي�ضبح 
اك���رب فيل�ضوف واكرب �ضاعر يف تاريخ املانيا(. لقد �ضاعدا 
بع�ضهما البع�س كثريا م���ن الناحية احلياتية واملعي�ضية، 
ورمب���ا كان هولدرل���ني هو ال���ذي �ضاعد اكر. وق���د عابوا 
عل���ى هيغل فيم���ا بعد تخليه عن �ضديقه بع���د ان ُجّن وفقد 
قواه العقلية كما هو معروف. ويبدو انه مل يزره وال مرة 
واح���دة، وامنا كان ي�ض���األ عن اخباره من بعي���د او بنوع 
من اخل���وف والوجل. ولك���ن ماذا كان ي�ضتطي���ع ان يفعل 
بالن�ضبة له بعد ان غط�س كليا يف ليل اجلنون؟ ال ريب يف 
انه كان يتذكره من حني الآخر ويتذكر هذه االبيات الرائعة 

التي تره�س باخلطر العظيم:
ولك���ن ُكِت���ب علين���ا اأال ن�ضتق���ر يف اأي م���كان نح���ن اأبن���اء 
الفجيع���ة نرتّنح، ن�ضقط ب�ض���كل اأعمى من �ضاعة اىل �ضاعة 
كم���اء ال�ضخرة م���ن �ضخرة اىل �ضخرة منب���وذا.. من قبل 
ال�ضن���ني مرميا يف الهاوي���ة ال�ضحيقة ولك���ن �ضوف تتذكر 
االأبدي���ة الحقا ان ال�ضع���ر والفكر مل يتج���اورا يف اي يوم 
م���ن االيام مثلما جتاورا وتعاي�ض���ا يف جامعة »توبنجني« 
عندم���ا كان هيغ���ل وهولدرل���ني �ضاب���ني �ضغريي���ن مليئني 
بالوع���ود والفرح���ة باحلي���اة! وعندم���ا كان���ا ي�ضكنان يف 

الغرف���ة نف�ضه���ا وينخرط���ان يف مناق�ضة فل�ضفي���ة ال نهاية 
لها. واذا كان احدهما قد �ضقط يف عّز ال�ضباب ومل ي�ضتطع 
ان يكم���ل الطريق فانه خّلف وراءه م���ن الق�ضائد ما يكفي 

لتخليده اىل ابد االآبدين.
لك���ن لنتابع الرحلة مع هيغل الذي بقي وحده يف ال�ضاحة 
لك���ي ي�ضيء الملاني���ا � والوروبا كله���ا � الطريق. ولنتوقف 
عن���د حلظة ا�ضا�ضي���ة: تاريخ ظه���ور كتابه االأ�ضه���ر »فينو 
مينولوجي���ا ال���روح«. املق�ض���ود بال���روح هن���ا العق���ل او 
الفك���ر الب�ض���ري وكيف يتجلى ع���رب الع�ضور من���ذ اقدمها 
وحت���ى اليوم: اي عن حلظ���ة هيغل بال���ذات. كيف ي�ضعد 
الفك���ر الب�ضري، كيف ت�ضع���د الروح درج���ات الفكر درجة 
فدرج���ة، مرحلة فمرحلة، لكي ت�ض���ل اىل مرحلة الن�ضج: 
اىل املعرف���ة املطلق���ة، اىل الفل�ضف���ة الهيغلي���ة.. انه كتاب 
���اب وا�ضلوب �ضاع���ري ال ي�ضاهى.  ملحم���ي ذو نف����س وثَّ
كت���اب ا�ضتع�ض���ى فهمه حت���ى عل���ى »غوته"ا�ضتاذ هيغل 
وحامي���ه والو�ضي عل���ى اأموره يف االو�ض���اط الثقافية 
واجلامعية. كتاب عندما تق���راأه تت�ضاءل: هل هذا فكر؟ 
هل ه���ذا �ضعر؟ من نف����س الرحيق ت�ضبع فك���را و�ضعرا 
وت�ضك���ر حتى الثمال���ة!.. يقول املوؤل���ف: »كما اولي�س 
ل���دى هومريو����س، او فاو�ض���ت ل���دى غوت���ه، انطلقت 
ال���روح الكت�ض���اف املجاهي���ل ع���رب املغام���رة الكربى 
للوج���ود..«. ه���ذه ه���ي »فين���و مينولوجي���ا الروح« 
الت���ي كتبها �ضاب �ضاع���د ال يتجاوز عم���ره ال�ضابعة 
والثالث���ني عاما. ولو انه مات بعده���ا مبا�ضرة لبقي 

كاأح���د كبار الفال�ضفة يف التاري���خ. انها »�ضربة معلم« 
كم���ا يقال. �ضرب���ة معلم متت يف اب�ضع الظ���روف بالن�ضبة 
لهيغ���ل. فق���د كان مهددا بالفق���ر والبطالة وفق���دان اي اأمل 
يف امل�ضتقب���ل، وكان مه���ددا ب���والدة طفل غ���ري �ضرعي من 
موؤجرته، �ضاحبة البيت، وكانت مدافع نابليون تدك مدينة 
»يينا« يف معركة طاحنة ت�ض���ل ا�ضداوؤها اىل غرفته وهو 
يكتب اآخ���ر �ضفح���ات املخطوطة. ولكن ه���ل كان نابليون 
فاحتا يف املج���ال الع�ضكري اكر مما كان هيغل فاحتا يف 
املجال الفكري؟ من ي�ضتطيع ان يقرر من هو الفاحت االأكرب 
بينهم���ا؟ لق���د كتب هيغل رائعت���ه الفل�ضفي���ة عندما و�ضلت 
اأزمت���ه الوجودية مع نف�ض���ه اىل ذروته���ا الق�ضوى، كتبها 
وكاأن���ه خارج من العدم، م���ن هنا اأ�ضالة الكت���اب او جّدته 
التي اده�ضت الكثريين وحريتهم. فالكتاب خرج من فوهة 
الع���دم وكاأن���ه ال �ضابق له يف تاريخ الفك���ر. يقول املوؤلف: 
يف هذا الكتاب الفريد يف نوعه ا�ضتطاع هيغل ان يتجاوز 
كانط وفيخته عن طريق االأخذ بعني االعتبار لبعد اأ�ضا�ضي 
م���ن اأبع���اد الفك���ر: الع���دم. لكاأن���ه اأراد ان يق���ول للجميع: 
ينبغ���ي ان ناأخذ م�ضاأل���ة العدم بعني االعتب���ار. فالطبيعة، 
بجوهرها، عدم. ولكن هذا العدم بحد ذاته �ضيء كبري. ان 

العام���ل العدم���ي ينخ���ر يف اح�ض���اء 
الطبيع���ة والكينونة وينق�س ما كان را�ضخا. من هنا 

اكت�ضاف هيغ���ل للديالكتيك او باالأح���رى للحظته الثانية: 
حلظة النق�س، نق�س االطروح���ة، فاجلدل الهيغلي موؤلف 
كم���ا ه���و معلوم م���ن ث���الث حلظ���ات: حلظ���ة االطروحة، 
بينهم���ا  جتم���ع  الت���ي  والرتكيب���ة  االطروح���ة،  ونق����س 
وتتجاوزهما لك���ي ت�ضكل اطروحة جديدة ُتنق�س بدورها 
الحق���ا، وهكذا دواليك.. وبالتايل ف���ال ميكن فهم الكينونة 
اأو الوج���ود اذا مل ناأخذ ُبعد العدم بعني االعتبار. ال ميكن 
فه���م حرك���ة التاريخ اذا مل نقب���ل بالعدم، بالفن���اء، بالدمار 
كاأح���د العوامل املوؤ�ض�ضة للتاري���خ الب�ضري. ومن يريد ان 
يتق���دم ب���دون ان يه���دم او يدم���ر اي �ض���يء يف املا�ضي او 
تراكمات املا�ضي فليذهب ولي�ضتغل �ضغلة اخرى، يقول له 
هيغل. كل �ضيء يتجدد ع���ن طريق العدم، والعدم ي�ضبح، 
يف حلظة ما، ال�ضرط اال�ضا�ضي للوالدة اجلديدة. وبالتايل 
فالعدم مفهوم ايجابي ال �ضلبي، وال ينبغي ان يخيفنا بعد 
اليوم. وامل���وت قد ي�ضبح يف حلظة م���ا الطريق الوحيدة 

للحياة، لالنبعاث.
يقول املوؤلف: ان كتاب »فينو مينولوجيا الروح« هو كتاب 
فاو�ضت���ي، فقد منا وترعرع يف ظل غوته. لقد منا وترعرع 
يف ظ���ل ال�ضوؤال اال�ضا�ضي التايل: كيف ميكن ان تعرف ما 
الذي، يف العمق، مي�ضك العامل؟ وعندما نقول العامل فاإننا 
نق�ضد االن�ضان، اأو الروح، اأو احلياة، واملوت، اأو احلرية، 
اأو الرغب���ة يف العدم والفناء، اأو العمل، اأو ال�ضيد والعبد، 
اأو اال�ض���ل االأويل، اأو الوع���ي بال���ذات،.. ال���خ. ث���م يقول 
هيغل هذه العبارة الرائع���ة: الروح دائما يف حالة حركة، 
ال���روح ال ت�ضرتيح ابدا، انها دائما تتق���دم.. وحتى عندما 
نعتقد باأن التاريخ واقف تكون هناك ا�ضياء تعتمل فيه من 
الداخل وال نراه���ا. ولكن يبقى �ضحيحا القول باأن الروح 
حط���ت برحالها يف اأوروبا يف الع�ضور احلديثة وهجرت 
ال�ض���رق الذي راح يغط����س يف جموده الده���رّي. والروح 
عندم���ا حت���ّط يف منطق���ة م���ا تنريه���ا، تنع�ضه���ا، حتييها، 
م���ن هنا روع���ة احل�ض���ارة االأوروبية و�ضعوده���ا الذي ال 
يق���اوم. لكن الروح حطت �ضابق���ا يف اماكن اخرى وولّدت 
ح�ضارات اخرى: كاحل�ضارة االغريقية، اأو الرومانية، اأو 

امل�ضيحية، اأو العربية � اال�ضالمية، الخ.
ويف ع�ض���ر هيغ���ل حط���ت ال���روح يف فرن�ضا، بل���د الثورة 
الفرن�ضي���ة، ويف املاني���ا بلد الث���ورة الفل�ضفي���ة الكانطية، 
واملثالية االملانية عموما. بل وجت�ضدت الروح يف �ضخ�س 
واح���د يدعى: نابلي���ون، من هن���ا عبارة هيغ���ل ال�ضهرية: 
»راأيت االمرباطور، روح العامل، على ح�ضان..«. وكان قد 
راآه بالفع���ل م���ن بعيد وهو يخرتق مدين���ة »يينا« منت�ضرا 
ا اعجاب على الرغ���م من انه يغزو  فاحت���ا. واأُعج���ب به اميَّ
ب���الده! فقد راأى فيه انت�ضارا لل���روح املدنية، روح الثورة 

الفرن�ضي���ة، روح احلري���ة، على النظ���ام االقطاعي االملاين 
العتيق... لق���د ق�ضى نابليون على النظام االأوروبي 
القدمي وقو�ضه تقوي�ضا. وهذا العدم، هذا الفناء كان 
ال�ض���رط الذي ال بد من���ه للوالدة اجلدي���دة.. وفل�ضفة 
هيغ���ل، يف معظمها، لي�ض���ت اإال �ضرحا اأو ترجمة لهذا 

احلدث التاريخي االعظم.
كي���ف ميكن ان اختم هذا العر����س ال�ضريع بال�ضرورة 
ب���دون ان اق���ول كلمة ع���ن فل�ضفة التاريخ ل���دى هيغل؟ 
ومعلوم انه احد كبار فال�ضفة التاريخ على مّر الع�ضور. 
لق���د كان يق���راأ التاري���خ وكاأنه كتاب مفت���وح اأمامه. كان 
يط���ّل عليه من عٍل وكاأنه حتته ثم يلخ�ضه بعبارة واحدة 
اأو يفه���م زبدت���ه وع�ضارت���ه. كان هيغ���ل يق���ول العب���ارة 
اال�ضا�ضي���ة التالي���ة: »الفك���رة الوحي���دة، الت���ي اأت���ت به���ا 
الفل�ضف���ة هي تلك التي تقول باأن العق���ل يحكم العامل، باأن 
جم���رى التاريخ الك���وين هو بحد ذاته عق���الين«. وعندما 
حتتج عل���ى الربوفي�ضور هيغل وتقول ل���ه: وهل اجلرائم 
واملجازر والفظائع التي حت�ضل يف التاريخ هي عقالنية؟ 
فاإن���ه يجيبك فورا: نعم، كل ما هو واقعي عقالين! مبعنى 
ان له �ضرورته امل�ضجلة يف اح�ضاء الواقع وحلمة التاريخ. 
فلوال احل���روب االهلية التي اكت�ضح���ت اأوروبا وطحنتها 
طحنا ملا �ضعر النا�س باحلاجة اىل توليد فكر جديد ونظام 
�ضيا�ض���ي جدي���د ولوال الظالمية وحماك���م التفتي�س ملا كان 
التنوي���ر. وبالت���ايل فال �ض���يء يذهب عبث���ا، اأو جمانا، يف 
التاريخ. كل �ضيء له �ضرورته، العامل ال�ضلبي كما العامل 
االيجابي. هذا م���ا يعلمنا اياه الديالكتيك الهيغلي. وال بد 
دون ال�ضه���د من ابر النحل... ومن يريد ان يتحرر وي�ضل 
اىل التق���دم والنظ���ام العقالين احل�ضاري ب���دون ان يدفع 
الثمن، ودون ان ميّر بالويالت واالآالم، فليذهب ولي�ضتغل 
�ضغل���ة اخرى.. وبالتايل فال ينبغ���ي ان نخ�ضى ما يح�ضل 
يف جمتمعاتن���ا العربي���ة � اال�ضالمي���ة حاليا م���ن انهيارات 
واح���وال. فالوالدة الكربى ال تتم اإال بعد املخا�س الع�ضري 
وال�ضع���وب ال تهت���دي اىل الو�ض���وح اىل احلقيق���ة اإال بعد 
ع���ذاب مرير. ه���ذا هو على االق���ل ما يقوله لن���ا هيغل. كل 
�ضيء يتوقف على كيفية تف�ض���ري حركة التاريخ، اأو حركة 
ال���روح يف التاريخ. فالروح، بح�ضب هيغل، هي قوة تقدم 
جوهره���ا احلري���ة. واحلرية ه���ي الغاية النهائي���ة للتقدم 
التاريخي. ويرى املوؤلف ان احلرية ب�ضفتها غاية التاريخ 
اأو تتويجا ل���ه هي اكت�ضاف هيغلي. فال كانط، وال فيخته، 
وال �ضيلن���غ، فك���روا فيه���ا مبثل ه���ذا االحل���اح. اأو قل انهم 
فك���روا فيه���ا ولكنهم مل يع���ربوا عنها مبثل ه���ذا الو�ضوح 
وال�ضط���وع. ولكي نفهم فل�ضفة التاري���خ عند هيغل ينبغي 
ان ناأخ���ذ امل�ضطلح الت���ايل بعني االعتب���ار: »روح العامل«، 
اي الروح التي حترك العامل ب�ضكل خفي وتوؤدي اىل تقدم 
التاريخ، اىل االجنازات الك���ربى يف التاريخ. وهي عادة 
تتخذ بع����س ال�ضخ�ضي���ات اال�ضتثنائية، بع����س االبطال، 
كاأداة لتنفيذ اغرا�ضه���ا اأو لدفع حركة التاريخ اىل االمام. 
وهذه ال�ضخ�ضيات ال تكون واعية متاما مبا تفعل. وكثريا 
م���ا تعتق���د باأنه���ا تنف���ذ اهدافا فردي���ة اأو غاي���ات �ضخ�ضية 
خا�ضة به���ا يف حني انها تنفذ االرادة العامة للتاريخ. وما 
ان تنته���ي مهمتها حتى ي�ضب���ح وجودها الغيا. انها جمرد 
اداة لقوة كربى تتجاوزها. ن�ضرب على ذلك مثال نابليون 
ال���ذي كان يج�ض���د حركة التاريخ م���ن دون ان ي�ضعر. وقل 
االأم���ر ذات���ه ع���ن ابط���ال اآخري���ن عديدي���ن ا�ضتطاع���وا ان 
يحرك���وا التاري���خ اأو يتقدم���وا ب���ه خط���وة اىل االمام عن 
طري���ق حتريك املاليني. وهنا يكمن ده���اء العقل اأو مكره، 
فهو ي�ضتخدم االبطال بكل اهوائهم اجلاحمة واالنفعاالت 
الهائج���ة واحلما�ض���ة املنقطعة النظري الت���ي يثريونها يف 
�ضفوف اجلماه���ري، لكي يحقق اهداف���ه اخلا�ضة بالذات. 
وكذل���ك ي�ضتخدم املجازر واحل���روب االهلية لتحقيق ذات 

الغر�س. اأمل نقل باأن العقل يحكم التاريخ؟

هيغل ولدة فل�شفة ما

 املوؤلف: هور�شت التو�س 

النا�شر: �شوي، باري�س 

هيغل.. والدة فلسفة غيّ�رت العالم
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مري���رة وممتعة يف اأن واح���د بداأت منذ فرتة 
مبكرة كيف و�ضلت اىل هيغل؟

تخرج���ت م���ن ق�ض���م الفل�ضف���ة ع���ام 1957 – 
اأنهي���ت التمهي���دي ع���ام 1958 و�ضجل���ت عام 
1959 ب���داأت من عبارة لر�ض���ل يقول فيها اأنه 
رغ���م ال�ض���روح الكث���رية ابت���داء م���ن اأر�ضطو 
حت���ى كانط وهيغل عل���ى م�ضطلح"املقولة ط 

فاأنني مل اأفهم معناها على وجه الدقة.
وم���ا يق���ال عل���ى م�ضطل���ح املقول���ة يق���ال عن 
م�ضطلح"اجلدل"البال���غ االهمي���ة فمن���ذ ظهر 
م���ع بداي���ات الفل�ضف���ة االأويل، فه���و م�ضطلح 
ا�ضتخ���دام قيه���ا قب���ل �ضق���راط وم���ا بع���ده – 
ويف الفل�ضف���ة اليونانية ث���م الع�ضر الو�ضيط 
ث���م الع�ض���ر احلدي���ث، وبف�ض���ل الوجودي���ة. 
كان���ت  املعا�ض���رة  الفل�ضف���ة  يف  واملارك�ضي���ة 
له اأه���م خا�ض���ة فاأ�ضبح هناك ج���دل الطبيعة 
وجدل املجتمع، وجدل لل���ذات، وجدل للعلم، 

وجدل لعواطف، وجود لالأفكار …
ومع ذلك فاإذا ت�ضاءلنا ما اجلدل؟ كانت االإجابة 
م�ضتحيلة بدون درا�ضة للتاريخ الطويل الذي 
مرت به كلمة اجلدل من اأفالطون حتى يومنا 

الراهن يف ما يقول �ضيدين هوك.
املو�ض���وع يف  ه���ذا  لدرا�ض���ة  فاأع���دت خط���ة 
بح���ث لدرجة املاج�ضت���ري كان عنوانة"منطق 
اجلدل"�ض���رت مع���ه م���ن بداي���ة االويل عن���د 
اليون���ان حتى وقتن���ا الراهن. وواف���ق عليها 
جمل�س الق�ضم ورف�ضها جمل�س الكلية، وطلب 

متي اخت�ضارها.
ومل���ا كان هيغ���ل مب���ا ل���ه م���ن عم���ق وات�ض���اع 
و�ضم���ول ونف���اذ ي�ضل���ح نقطة التق���اء ي�ضيب 
عنده���ا تيار اجل���دل القدمي وينب���ع منها تيار 

اجلدل املعا�ضر.
فند جعلت من اجلدل الهيغلي مو�ضوع بحثي 
للماج�ضتري الذي كان عنوانه:"املنهج اجلديل 

عند هيغل …"
وهكذا بداأت اأدر�س هيغل بداأت اأجمع موؤلفاته 
من ثالث���ة م�ض���ادر املكتب���ات. مكتب���ة جامعة 
القاهرة وع���ني �ضم�س، الزم���الء من اخلارج. 
و�ضراء م���ا اأجده – واأدر�س اللغ���ة االأملانية.. 
عليه"ظاهري���ات  ع���رت  كت���اب  اأول  كان 
ال���روح"– م���ن االإجنلي���ز اأمري���كان و�ضرعت 
اأق���راأ يف ن�ضو�س هيغل ملدة عامني دون اأفهم 
�ضيئ���ا – فلجاأت التف�ض���ريات وال�ضروح لكني 
مل اأتق���دم خط���وة واح���دة. ومل تك���ن �ضعوبة 
الفه���م راجعة اىل وع���ورة امل�ضطلحات وهي 
وع���رة فع���اًل وال �ضعوب���ة الفل�ضف���ة الهيغلية 
وه���ي �ضعبة فع���ال، وال اىل اللغ���ات كنت اأقر 

بها فح�ضب.
وامنا كانت تعود اىل عامل مل اتبينه بو�ضوح 
اال بع���د فرتة طويل���ة وهو اأنن���ي اأقدمت على 

قراءة هذا الفيل�ضوف بعقلية ار�ضطية.
مبعني اأنن���ي كتبت اأفهم جمي���ع امل�ضطلحات 
الفل�ضفي���ة الت���ي ا�ضتخدمها هيغ���ل على نحو 
م���ا فهمها املعل���م االأول –ومعاجمنا الفل�ضفية 
مدينة للفل�ضفة اليونانية والر�ضطو خ�ضو�ضا 

بال�ضيء الكثري..
ومل اأكن اأدرك وقته���ا اأن هيغل كاأي فيل�ضوف 
عظيم نح���ت لنف�ض���ه م�ضطلح���ات جديدة من 
م���ن ناحية وم���وؤرخ يف مع���اين امل�ضطلحات 
القدمية لتنا�ضب اأغرا����س الفل�ضفة من ناحية 

اأخري ولنتوقف عند بع�س االأمثلة:
1-املنطق LOGIC لق���د تعلمنا اأن املنطق 
عل���م يبحث يف قوانيني الفكر التي ترمي اىل 
متيز ال�ض���واب من اخط���اأ واأنه معي���ار العلم 
ويف التفكري، لكنن م���ا الذي يعنيه القول باأن 
املنط���ق درا�ضة للعق���ل املو�ضوعي واأنه يتحد 
م���ع امليتافيزيق���ا الت���ي عل���م اال�ضي���اء مدركة 
بالفك���ر. وعلى هيئة افكار قادرة على التعبري 

عن احلقيقة اجلوهرية لال�ضياء …؟
2- مت اأق�ضام املنطق مثل الق�ضايا واالحكام: 
نح���ن نع���رف اأن احلك���م ق���رار ذهن���ي اأو هو 
عالق���ة ب���ني حدي���ن وم���ن اأخ����س خ�ضائ����س 

احلكم املنطقي احتماله لل�ضدق والكذب؟
فكي���ف تع���رب االأح���كام ع���ن الواق���ع، وكي���ف 
ميك���ن اأن تختل���ف اأحكاما مث���ل هذه"الوردة 

حمراء"و"هذه ال�ضورة جميلة"؟

3- وقل مثل ذلك عن القيا�س الذي هو"ا�ضا�س 
كل �ضئ"كما يقول هيغل الأن العقل هو اأ�ضا�س 
كل �ض���ئ و القيا����س ه���و �ضورت���ه املنا�ضبه اذ 
ميكن اأن تقول اأن كل �ضئ عبارة عن قيا�س..

قراأ لهيغل القيا�س كغريه من املقوالت تعريف 
للمنط���ق اأذن يعرف املطل���ق باأنه قيا�س، فالله 
لي����س ه���و الكلي املج���رد التاري���خ، وامنا هو 
الكلي ال���ذي يخرج من ذات���ه اىل اجلزئي يف 
�ض���ورة الطبيعة ثم يعود لنف�ضه من جديد يف 

�ضورة الفردية العينية التي هي الروح.
4- كذل���ك م�ضطلح"املقولة"وؤ�ضفثلخقغ:"م���ا 
يحمل عن غريه م���ن اال�ضياء واأحد االجنا�س 
الع�ضري���ن التي تكون مق���والت الوجود وهي 
اجلوهر واأعرا�ضه الفل�ضفة"لكن كيف �ضتقيم 
مث���ل ه���ذا التعريف مع ق���دم هيغ���ل.. املقولة 
تعري���ف للمطل���ق؟ واأي�ض���ا الهي���كل العظم���ي 

للعامل قلب اال�ضياء ومركزها لكنها من ناحية 
اأخ���ري متثل درجات خمتلفة م���ن املعرفو اأي 

اأنها اب�ضتمولوجية؟ 
التجري���د  والعيني���ة  التجري���د  5- م�ضطل���ح 
اجلزئي���ات  م���ن  الذه���ن  فيه���ا  ي�ض���ر  ذهني���ة 
واالف���راد اىل الكليات واال�ضناف. كما يققول 

املعجم الفل�ضفي.
والتجريد يقال يف مقابل احلقائق املح�ضو�ضه 
املح�ضو����س  اأو  العين���ي  يقاب���ل  واملج���رد 
concert والعيني هو امل�ضخ�س يف مقابل 
املج���رد اأواخلارج���ي يف مقاب���ل الزهن���ي، ما 

باالذهان يف ممقابل ما باالعيان.."
وم�ضطلحات التجري���د واملجرد والعيني يف 
غاية الب�ضاطة و�ضائعة جدا يف كتب الفل�ضفة. 
لكنها تبعد اأ�ضد البع���د عما يفهمه هيغل منها، 
ولو اأنك قراأت الن�ضو�س الهيغلية ويف زهنك 

ه���ذه املعاين فاأنك لن تفهم �ضيئا و�ضوف تقف 
حائرا عند مقال لهيغ���ل عنوانه من هو املفكر 
التجريدي ينتهي فيه اىل اأن رجل ال�ضارع هو 
ه���ذا املفك���ر التجريدي الن���ه يف تفكريه يقدم 

باأ�ضد األوان التجريد.
غ���ري اأن االمر يف �ضعوبة ووع���ورة الفل�ضفة 
الهيغلية ال يقت�ضر على ا�ضتخدام امل�ضطلحات 
القدمية مبع���ان جديدة بل يتع���داه اىل نحت 
م�ضطلحات جدي���دة ي�ضتخدمها هو بطريقته 
اخلا�ضة اأو رمبا ا�ضتمدها من االدب اأو ثقافة 
ع�ض���ره مثل م�ضطلح begriff الذي يرتجم 
اأحيان���ا بكلم���ة  يف االجنليزي���ة والفرن�ضي���ة 
concept واأحيان���ا بكلمة notion وقد 
ترجمت���ه العربية بكلمة الفك���رة ال�ضاملة التي 

هي عينية با�ضتمرار.
 aufheben ومن هذه امل�ضطلح���ات اأي�ضا
الذي يرتجم يف العربية يف اللغات االجنبية 
cancel ، sublet وق���د  بكلم���ات كث���رية 

ترجمته اإىل العربية بكلمة"الرفع".

وغ���ري ذلك م���ن امل�ضطلحات قد ذك���رت بع�ضا 
ترجمتي"ملعج���م  مقدم���ة  يف  اأي�ض���ا  منه���ا 

م�ضطلحات هيغل".
لك���ن: كيف ادركت ه���ذه احلقائق التي ذرتها؟ 
اأن املع���اين االر�ضطي���ة للم�ضطلحات القدمية 
ال ت�ضل���ح؟ وكيف و�ضعت قدم���ي على طريق 

الفل�ضفة الهيغلية؟
عندما عرت على كتاب مايرز:

 H.A.Myaers: Spinoza-
 Hegel.Paradox

هو الذي اأنقذين من االخطاء التي كنت اأ�ضري 
فيه���ا عندما ق���ال اأن هيغل يتفق م���ع اأ�ضبنوزا 

يف اأربع ع�ضرة ق�ضية منها:.
عل���ى  الرئي�ض���ي  اخلط���ر  ه���و  التجري���د   -1

التفكري 
2- االفكار املجردة هي التي عزلت من �ضياقها 

املنا�ضب 
3- العينية يف التفكري جوهرية للحقيقة 

4- الف���رق ب���ني الظاهر واحلقيق���ة هو الفرق 
ب���ني ال�ضيء املغزول، ونف�س هذا ال�ضيء حني 

يفهم خالل �ضياقه املنا�ضب ….الخ
اىل جانب ق�ضية هي كل تعني �ضلب ….

 Determinatio est negatio
وه���ي فك���رة بالغ���ة االهمي���ة يع���رتف هيغ���ل 
�ضراح���ة اأن ا�ضبن���وزا كان اأول م���ن �ضاغها، 
فتعني ال�ضيء يعني و�ضع جد له، وف�ضله عن 
اال�ضياء االذي فاذا قلنا اأنه"اأحمر"كان معني 
ذلك اأننا ن�ضلب عن���ه االألوان االأذي واأذا تعني 
ال�ض���يء بالتثليث انتفي عنه الرتبيع. وقولنا 
عن���ه اأنه خ���ري معناه ف�ضل���ه ع���ن اأرادة ال�ضر 
وهك���ذا فاالثب���ات يت�ضم���ن النف���ي وممتعة.. 

النني تعلمت منه ال�ضيء الكثري 
الفل�ضف���ة  طري���ق  اأن  هيغ���ل  م���ن  1-تعلم���ت 
مر�ض���وف باالف���كار، فه���ي ال تتعام���ل قط مع 
اال�ضي���اء احل�ضي���ة على نح���و مبا�ض���ر. وهذا 
ه���و ال�ضبب يف غمو�س الفل�ضفة و�ضعوبتها، 
النها حتت���اج اىل االرتفاع من املح�ضو�س اىل 
الالحم�ضو�س مما يتطل���ب جمهودا كبريا من 
االن�ضان حيث يولد الطف���ل ملت�ضقا باال�ضياء 

ت���ج���رب���ت���ي م�����ع ه��ي��غ��ل

مرتجم اعمال هيغل للعربيةاإمام عبد الفتاح اإمام
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املادي���ة ويحتاج اىل فرتة طويلة ليكون قادرا 
على التجريد وبع�س النا�س ال يندرون عليها 

اأبدا....(.. مع اأن احل�ضارة جتريد!
"اأن النا����س ي�ضك���ون م���ن غمو����س الفل�ضفة 
فه���م  يف  اجله���د  ب���ذل  يحاول���وا  اأن  دون 
بحج���ة  متعلل���ني  اخلا�ضي���ة  م�ضطلح���ات 
واهي���ة، هي اأنهم ميلكون عق���وال قادردة على 
فهمه���ا، مع اأنهم ي�ضلم���ون باأنك تتعلم �ضناعة 
االحذية، فالبد ل���ك اأن تتدرب على هذه املهنة 
على الرغم متل���ك يف يديك القدرات اخلا�ضة، 
ويف قدمي���ك املقا����س اخلا����س..".. وما يقال 

على الفرد يقال على االمة..
عل���وم  مو�ضوع���ة  ط  ق���ارن   -

الفل�ضفة"�س 54-55 مكتبة مدبويل 1996 
2-تعلم���ت من���ه اأن الفل�ضف���ة فكرت���ان اأ فك���ر 
الح���ق. وه���و يق�ضد ان هن���اك فك���را اأول هو 
ال���ذي ين�ض���اأ يف حي���اة النا����س اليومي���ة يف 
املج���االت. والفل�ضفة جتعل ه���ذا الفكر االول 
مو�ضوع���ا للدرا�ضة، فتكون فك���را يف فكر اأو 
فك���را اأو فكرا ثانيا. وكذل���ك فل�ضفة العلم مثال 
الفيل�ض���وف ال يزاحم الع���امل يف معمله، لكنه 

درا�ضة يف درا�ضة، العامل ماذا يفعل؟
ومن هن���ا، ف���ان الفل�ضف���ة تاأتي متاخ���رة بعد 
اأن تك���ون احلياة قد دبت ب���ني النا�س بالفعل، 
وقام���ت ال���وان خمتلف���ة م���ن النظ���م تتوجها 
الفل�ضفة يف النهاية. وهذا معني عبارة هيغل 
ل�ضه���رية يف فل�ضفة احلق:"اأن بومة منريفا.. 
minerva ال تبداأ يف الطريان اال بعد اأنه 

ير�ضي الليل �ضدوله …"
مكتب���ة   120 ����س  احل���ق  فل�ضف���ة  "اأ�ض���ول 

مدبويل عام 1996"
بال�ض���رورة  ه���ي  فل�ضف���ة  كل  اأن  3-تعلم���ت 
فل�ضف���ة مثالي���ة idealism الن املب���داأ الذي 
ترك���ز علي���ه ه���و يف نهاي���ة حتليلة"فكرة"بل 
حتى فال�ضف���ة اأيونيا عندما حتدثوا عن املاء، 
واله���واء، اأو الن���ار وال���رتاب.. فاأنه���م كانوا 
يق�ض���دون فكرة امل���ادة وفكرة اله���واء وفكرة 

النار ………الخ. يقول:. 
"اأنن���ا مع امل���ادة ن�ضل يف احلال اىل جتريد 

من ال ميك���ن، 

حيث ه���و كذل���ك – اأدراك���ه اأدراكا ح�ضيا، بل 
ميك���ن اأن يقال اأنه لي�س هناك م���ادة، مادامت 
ح���ني توجد البد اأن تك���ون �ضيئا عينيا حمددا 
الفل�ضفية"�س  العل���وم  با�ضتمرار"مو�ضوع���ة 

"144
4- تعلم���ت من���ه اأن التفك���ري �ضل���ب النه يغري 
�ضكل اال�ضي���اء الفردية التي نلتقي يف حياتنا 
اليومية التق���اء مبا�ضرا ك هذه ال�ضجرة وتلك 
املن�ضدة، وهذا املعق���د.. الخ طاملا اأنه يحيلها 
 universal كل���ي  اىل  اأعن���ي  فك���رة  اىل 
وهك���ذا جند اأن���ه البد من �ضل���ب ال�ضور التي 
تظه���ر عليها اال�ضي���اء اأمام الوع���ي الول مرة 
فهي تبدو جزئية، وفردية وعابرة، ومتغرية، 
ولكن���ا لك���ي نعرفها البد اأن نحيله���ا اىل اأفكار 
والفكرة بطبيعتها: كلية، ودائمة، وجوهرية. 
وه���ذا التح���ول يف �ض���كل الظواه���ر عملي���ة 
اأ�ضيا�ضي���ة للمعرفة يقوم به���ا الفكر"الطريقة 
الوحي���دة لبلوغ اتلجوه���ر الدائم هم حتويل 
�ض���كل الظاه���ر املوج���ودة اأمامن���ا ع���ن طريق 

الفكر")مو�ضوعة العلوم الفل�ضفية �س 97( 
5-تعلم���ت منه اأن الفل�ضف���ة كل مت�ضل، اأن كل 
مذه���ب منه���ا يك�ضف ع���ن جانب م���ن جوانب 
�ضاب"الفل�ضف���ة  طال���ب  �ضاألن���ي  احلقي���ة. 

حتريين: 
- مايقول���ه اأفالط���ون �ضحيح، لك���ن اأي�ضا ما 

يقوله اأر�ضطو 
- اإذا ق���راأت املارك�ض���ة اأقتنع���ت به���ا، واأ�ضبح 
االقت�ضاد هو الذي يقوم عندما اأقراأ الوجودية 
الت���ي �ضرخة النقاذ الفرد اأ�ضعر اأنها على حق 

يف كل ما قالته..
�ضح���ة  يف  ارت���اب  ال  اأنن���ي  ح���ني  يف   -
الربجماتية التي حتيل االفكار اىل عمل نافع 

و�ضلوك مفيد.
- املذاه���ب املادي���ة مهم���ة وا�ضا�ضي���ة، وكذلك 

املذاهب املثالية التي تهتم بالروح …الخ 
اأي���ن اخلل���ل.. يف راأ�ضي اأم يف ه���ذه املذاهب 

الفل�ضف�ضة 
"املذاه���ب الفل�ضفي���ة املختلف���ة الت���ي يعرفها 
علين���ا تاري���خ الفل�ضفة ال ي�ضع���ب اتفاقها يف 
هوي���ة واح���دة. ولكن اذا �ضئن���ا اأن تقول اأنها 
يف  واح���دة  فل�ضف���ة 

مراح���ل يف الن�ض���ج اأو اأن اأن نق���ول اأن املبداأ 
ال���ذي يقوم عليه كل مذه���ب لي�س اال فرعا من 
كل واحد ه���و الفكر …""مو�ضوع���ة العلوم 

الفل�ضفية �س 71(.
6-تعلم���ت من���ه اأن تاريخ الفل�ضف���ة ال ير�ضي 
الفل�ضفي���ة  املذاه���ب  ب���ني  ت�ضارب���ا  علين���ا 
املختلف���ة اوال مي���دان قت���ال مي���وج باأ�ض���الء 
القتل���ي وال�ضحاي���ا: كل مذه���ب يقت���ل اأخ���اه 
ويق���ون بدفن���ه ويتخ���ذ �ضع���ارة ق���ول ال�ضيد 
امل�ضيح")اتيعن���ي املدين يدفن���ون مرتادهم:.
)مت���ي 8:21( وح���ني تظه���ر فل�ضف���ة جدي���دة 
يواجونه���ا بكلمات بطر����س الر�ضول الزوجة 

حنانيا:
اأرجل���ك  دفن���وا  الذي���ن  اأرج���ل  ذا  "وه���و 
الب���اب و�ضيحملون���ك خارجا")اأعم���ال  عل���ى 

الر�ضا:5:9(
اأن نق���د فل�ضف���ة م���ا اأو تقيي���د مذه���ب يعني ال 
يعني �ضوي املبداأ الذي يرتكز عليه قد اأ�ضبح 
عامال م�ضاع���دا، اأو عن�ضرا قلمال يف الفل�ضفة 
التي تليه���ا. وهكذا ت�ضري املذاه���ب الفل�ضفية 
يعقب بع�ضها يف تطوير جديل تنذثر ق�ضرتها 
اخلارجي���ة، ويبقي مبدوؤه���ا لي�ضبح عن�ضرا 
مكونا يف مذه���ب اأعلي""عل���م املنطق املجلد 

الثاين �س 214 )الرتجمة(.
7-تعلم���ت من���ه اأن الفل�ضفة احلق���ة ال ترف�س 
احل�س ولكنها ال تكتفي به اأو تقف عنده النها 

البد اأن تكون يف النهاية عقلية.
يق���ول هيغل:"هناك عبارة قدمية تن�ضب خطاأ 
اىل اأر�ضط���و تق���ول"ال �ض���ئ يف العقل مل يكن 
موج���ودا م���ن قب���ل يف احل����س.. وال ترف�س 
الفل�ضف���ة النظري���ة االخذ به���ذا املب���داأ اال عن 
�ض���وء فهم فح�ض���ب، وذل���ك الن ه���ذه العبارة 
يف جانبه���ا االخ���ذذ لي�ضت اأقل تاأكي���دا للقول 
باأن���ه:"وال �ض���ئ يف احلوا����س دون اأن مي���ر 

بالعقل.."مو�ضوعة 63 
8-تعلمت من���ه اأن االن�ضان وع���ي ذاتي، واأن 
احليوان وعي ذو بعد واحد فقط، ال ي�ضتطيع 
اأن ينعك����س عل���ى نف�ضه، ومن ث���م ال ي�ضتطيع 
اأن يفك���ر: يق���ول هيغل""على ح���ني اأننا جند 
احلي���وان ال ي�ضتطيع اأن يقول اأنا"، وجند اأن 
االن�ضان ه���و وحده الذي ي�ضتطي���ع اأن يقول 
ذلك، وما ذاك اال اأن من طبيعته اأنه يفكر 

 103 �س  …."مو�ضوعة 
9- تعملت منه ان ال�ضيء الكثري 
ع���ن خ�ضائ�س �ضخ�ضية االن�ضان 
م���ن جمي���ع جوانبه���ا:  ال�ضرق���ي 
االجتماعية، والدينية وال�ضيا�ضية 

والفنية …"
اأ - جمتمع ذكوري"ي�ضيطر الرجل 
�ضيطرة كاملة وتتواري املراأة حتى 
لت�ضب���ح متاعا ال قيم���ة له؟ خيط من 
احل�ضارة ال�ضينية لكنه مازال قائما 

جمتمعا حتى اليوم!
حت���ى  احل����س  يف  االنغما����س   - ب 
االأذنني دون حمالة االرتفاع اىل الفكر 

املجرد..
– وكذل���ك  االأخالقي���ة  الف�ضائ���ل  ج����- 
التدين – ت�ض���در عن اإلزام خارجي هو 
اخل���وف باأنواعه من االأب اأو االأ�ضرة او 

املجتمع اأو الديني اأو القانوين.. الخ(.
د- الرج���ل ال�ضرقي الذي يحني راأ�ضه يف 
مذل���ة ومهانة اأمام ال�ضي���د، اأمام املنت�ضر، 
املغل���وب  اإزاء  قا����س  متوح����س  لكن���ه 

وال�ضعيف، ومن هو اأدنى منه..
ه�- املجتمع ال�ضرق���ي مل يعرف من احلرية 
اال حري���ة احلاك���م، فه���و وح���ده الفع���ال ملا 
يري���د، وال���كل عبي���د ياأمت���رون باأم���ره ث���م 
يع���ود لي�ضف حرية هذا احلاك���م باأنها زائفة 
الأن احلري���ة احلقة هي اخل�ض���وع للكلي"اأي 
اجلان���ب العقلي"اأم���ا احلاك���م ال���ذي ت�ض���ريه 
اأه���واوؤه ونزواته، اأي اجلان���ب اجلئي، فهو 

عبد بدوره.

عن اجلريدة االهرام امل�شرية 2004
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ال يف�ض���ل فيل�ضوف املثالية املطلقة االملاين هيغل )1770 ��� 
1831( الفن عن فكرة الروح املطلق الذي هو املرتبة العليا 
للفك���رة املطلقة ا�ضا�س الوجود، والذي هو دائما يف �ضياق 
عملي���ة تط���ور واغتناء وذلك م���ن خالل عملي���ة تعرفه على 
)ذات���ه( والتي تتم من خالل ثالثة مظاهر: االول هو الدين 
ال���ذي فيه يتعرف الروح املطلق على نف�ضه من خالل عملية 
التاأمل ام���ا املظهر الثاين فهو الفل�ضفة وفيه يتعرف الروح 
املطلق على نف�ض���ه  يف �ضيغة الفهم، اما املظهر الثالث فهو 
الف���ن وفي���ه يتعرف ال���روح املطل���ق على نف�ض���ه يف �ضيغة 
معرف���ة. هيغل حدد ثالثة اهداف رئي�ضة يتوجب على الفن 
ان يع���رب عنه���ا، اذ يقول:"ان اجدر اال�ضي���اء هدفا للفن هو 

التعبري عن �ضكل الله،
 واذا مل يكن م�ضتطاعا فالتعبري عن روحه ثم التو�ضل اىل 
التعب���ري عما هو اإله���ي، وروحي عموما"لق���د اعطى هيغل 
للف���ن مقاما م�ضاويا اىل الدي���ن والفل�ضفة، واعتربه ن�ضاطا 
موح���ى به، ون�ضب���ة اىل )الروح املطل���ق(.  الدين، الفل�ضفة 
والفن هي املظاهر التي يتجلى فيها )الروح املطلق( وذ لك 
من اأجل وعي ذاته ومن ثم  التطابق معها، وهذا الهدف هو 
غاي���ة )الفكرة املطلقة(  واملوجودة ا�ضال )على راأي هيغل( 
يف م���كان ما من���ذ االزل وب�ضكل م�ضتقل. ث���الث مراحل  او 
عه���ود فنية قدمي���ة متقدم���ة، اليك���ف )ال���روح املطلق( من 
النظ���ر اليه���ا حم���اوال ا�ضتعادته���ا ليتمثل م�ض���رية )الفكرة 
املطلقة( فال���روح املطلق اليتخ���ذ مو�ضوعاته من احلا�ضر 
وال م���ن امل�ضتقب���ل واأمن���ا م���ن املا�ضي، ل���ذى ف���اإن )الروح 
املطل���ق( دائم النظر اىلال ال���وراء، ومما يذكر التنويه اليه 
ه���و ان الفن عند هيغل لي�س �ضكال خا�ضا من ا�ضكال معرفة 
الع���امل املادية، وامنا ه���و اول �ضيغ املعرفة الذاتية  للروح 

املطل���ق. لقد رب���ط هيغل درجات تط���ور )الفك���رة املطلقة( 
باملراح���ل )العهود( الفني���ة املتقدمة القدمي���ة او باال�ضكال 
الفنية الرئي�ض���ة الثالثة واملختلفة  فيما بينها يف مو�ضوع 
امل�ضمون وال�ضكل، لقد حدد هيغل هذه اال�ضكال الفنية كما 

يلي:.

1.الفن الرم���زي: يف هذا ال�ضكل  الفني تكون العالمة  بني 
ال�ض���كل  والفك���رة )امل�ضم���ون( متغرية اي غ���ري متطابقة، 
فال�ضكل له االولوية على امل�ضمون الفن ال�ضرقي وامل�ضريي 

بالتحديد هم من ميثل الفن الرمزي.
2. الف����������������ن الكال�ضك���ي: يف ه���ذا تاأخ���ذ الفك���ر التعب���ري 
املطابق لها، ويكون امل�ضمون وال�ضكل متوازنان، هذا الفن 
االغريقي املن�ضاأ قد و�ضل اىل مرحلة الكم���ال الذي �ضيكون 
من امل�ضتحيل على فن اية مرحلة تاريخية يف امل�ضتقبل  من 

الو�ضول اىل نف�س م�ضتوى كماله.
3.الف���ن  الرومان�ضي: ويتم���ث ل يف فن الع�ضور الو�ضطى 
والفن احلديث  من مو�ضيقا و�ضعر ور�ضم ون�ضو�س دينية 
م�ضيحي���ة وفل�ضفة، ويف هذا الفن يك���ون االهتمام بال�ضكل 

مفقود ل�ضالح امل�ضمون وحريته.
�ضوء على وجهة نظر هيغل يف فروع الفن:

مل يق���ف حتليل هيغل على ان الفن  ب�ضكل عام، بل جتاوزه 
اىل فروع���ه كالنح���ت والر�ضم مبدياأ وجه���ة نظره يف قدرة  
كل ف���رع عل���ى النحل���ق الفني ومن ث���م التعبري ع���ن الفكرة 
وال���روح، لقد ق���در هيغل ف���ن العمارة التي ه���ي فن رمزي 
حي���ث ال�ضكل ل���ه اال�ضبقية على امل�ضم���ون )الفكرة( والأنها 
متث���ل )بداي���ة الف���ن احلقيقي���ة( اأما ف���ن النحت فق���د قدره 
هيغ���ل تقديرا عاليا الأنه )اأ�ضمى �ضكل من ا�ضكال الفن( الأنه 

ذو ق���دره عل���ى اإظهار ما اأ�ضماه هيغل ب���� )الروحية احلرة( 
بو�ض���وح خ�ضو�ض���ا يف ا�ضكال )متاثيل( ج�ض���م االن�ضان، 
وبالرغ���م من ان هيغل قد انك���ر على فن النحت القدرة على 
التعبري عن )املالم���ح الدقيقة يف احلياة والروحية( اال ان 
ف���ن النح���ت قد �ضغ���ل مكانة خا�ض���ة يف الف���ن الكال�ضيكي، 
وان ه���ذا االم���ر ميكن حتقيقه فقط من خ���الل ثالثة ا�ضكال 
من الف���ن الرومان�ضي: الر�ضم، املو�ضيقى، واالدب، فالر�ضم 
امكاني���ة التحرر م���ن )فراغي���ة وحجمية اجل�ض���م املادي(، 
وامكانية )التعبري عن خمتلف امل�ضاعر وت�ضوير احلوادث 
الدرامي���ة(. اأم���ا املو�ضيقى فق���د وجد هيغل عنده���ا القدرة 
عل���ى حتقيق االبتعاد الكامل عن الفراغية من خالل  مادتها 
كال�ض���وت واللح���ن فه���ي )اأي املو�ضيق���ى( تدخل يف جمال 
احلي���اة العاطفية الداخلية، فهي بالنتيجة �ضكل من ا�ضكال 
الف���ن الرومان�ضي.اما عن ال�ضعر فان هيغل راأى فيه القدرة 
عل���ى ت�ضوي���ر كل �ضيء وذلك من خالل  مادت���ه التي ت�ضكل 
ع���رب الرتابط اللفظي املقيد اي غ���ري احلر  وغري العر�ضي 
فال�ضع���ر يخ�ضع لقواع���د االوزان  ال�ضعري���ة ومو�ضيقاها. 
واما عن اأنواع  ال�ضعر، فقد حدد هيغل ثالثة انواع �ضعرية 
رئي�ضة: االول هو ال�ضعر امللحمي الذي وجده هيغل يتوافق 
مع الفنون الت�ضكيلية، وهذا ال�ضعر يحكي تاريخ ال�ضعوب 
وابطاله���ا. واأما الثاين فهو ال�ضعر العاطفي الذي يعرب عن 
امل�ضاع���ر والنزعات الروحية والعاطفي���ة، فهذا ال�ضعر مثل 
املو�ضيقى يحدث تاأثريا على م�ضاعر االن�ضان الداخلية. اأما 
الن���وع الثالث من ال�ضعر فهو ال�ضعر الدراماتيكي الذي هو 
عند هيغ���ل توحيد بني ال�ضعر امللحم���ي وال�ضعر العاطفي.

والذي مثل عنده ال�ضعر مرحلة انتقالية اىل الدين تتك�ضف 
)الفكرة املطلقة( ب�ضكل ت�ضور.      

هيغل ع��ن��د  ال���ف���ن  وظ��ي��ف��ة 
حميي عيدان 


