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تؤسس هذه املقالة فكرتها عىل تحليل وتفكيك ونقد ما يعرف يف فلسفة هيغل بـ "خديعة
العقل" ،واملعني بالخديعة هي الوسائط التي يعتمدها العقل لتمرير غاياته أياً كانت النتائج
املرتتبة عليها غري أخالقية.
وعىل الرغم من كون هيغل ال يقصد تربير الخداع مبا هو منقصة أخالقية ،إال أنه يتعامل
معه بوصفه أساساً لفلسفة التاريخ وتجل ّياً للعقالن ّية األدات ّية التي تتجذر يف حياة األمم وتاريخ
الحضارات البرشية.

المحرر

عىل الرغم من أ ّن الخديعة مرفوض ٌة عمو ًما من الزاوية األخالقوية ( ،)moralisteأعطى هيغل
صدى شعب ًيا من خالل إنشاء الصورة الباهرة لخديعة العقل التي ت َحكم العامل البرشي.
فلسفتَه
ً

ّ
جتني
خفي .بغية فهمها ،من املفيد أن نُ يّز -بادئ األمر -بني ح ّ
تدل الخديعة عىل فك ٍر ُمعق ٍّد و َم ٍّ
يخلط هيغل أحيانًا -عىل ما يبدو -بينهام :خديعة اإلنسان (نشاطه ،عمله) تجاه الطبيعة ،وخديعة
عا ّمة تُ ا َرس عىل الجميع لتؤل َّف منهم مجتم ًعا تاريخ ًيا .هل تبقى هذه الخديعة العا ّمة محايث ًة
عب هيغل مراوح ًة عن هذين التص ّورين
للحياة االجتامعية ،أو يجب أن ت َ
ُنسب إىل كائنٍ ُمتعا ٍل؟ يُ ّ
امل ُتعارضني.
فرنيس ،مؤسس مركز البحث والتوثيق حول هيغل وماركس  ،CRDHMوترأس الجمع ّية الفرنس ّية للفلسفة بني سنتي .1995-1982
فيلسوف
*ـ
ٌ
ٌّ
ـ العنوان األصيلLa Ruse de la raison:
ـ املصدر.310-revue laval theologique et philosophique 51,2 (juin 1995):293 :
ـ ترجمة :عامد أيوب  .مراجعة :فريق التحرير والرتجمة.
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كام تقول «موسوعة ديدرو» بتحفّظ« :عا ٌر أن يُخ َدع املر ُء ،لك ّن العار األكرب أن يَخ َدعَ»[[[ أال
مم يدعوه هيغل ﺑ الخديعة؟ كيف استطاع هيغل أن ِ
يصل إىل
يجب عىل العقل الهيغيل أن يخجل ّ
هذا املفهوم الغريب «خديعة العقل» ولِ َم جعله أحد األسس يف فلسفته للتاريخ؟ هل كان بإمكانه
أن ينترص عىل املفارقة التي كان يُواجهها؟
العار
ٍ
حاالت استثنائي ٍة أن يتّخذ بعض الناس قنا ًعا إلخفاء عارهم ،أيًا يكن السبب.
ريب ،ميكن يف
بال ٍ
خاص ٍة» عىل النحو التايل« :كام يضع امل ُمثّلون قنا ًعا يك ال يُرى
يذكر ديكارت ذلك يف «أفكا ٍر
ّ
العار عىل جباههم ،كذلك ،حني أدخل إىل العامل الذي مل أكن فيه سوى مشاهد ،أتق ّدم ُمتن ّك ًرا
(»[[[ )larvatus prodeo

مث ّة ،إذًا ،مناسبات ع ّدة يُتَها َون فيها مع الخديعة والكذب والتنكّر ،أو ت ُطالب بها أذهان فاضلة.
أيضً ا تبقى صالحيتها األخالقية وقتيةً.
رصفات مرفوضة ،وبطريق ٍة ُمتط ّرفة يُنكرها أساتذة علم االخالق امل ُتز ّمتني.
لكن ،عمو ًما ،هذه الت ّ
يقول القديس أوغسطني :إ ّن املوت أفضل من إنقاذ الحياة بكذبة! ُييّز القديس توما بني خديعة
أقل تز ّمتًا .يف
األلفاظ ( )dolusوخديعة األفعال ( ،)frausويَدينهام م ًعا .إ ّن فالسفة األنوار ال يبدون ّ
ظرف ُمخف ٍ
ٍ
ِّف.
هذا الصدد ،يبلغ كانط قمة العنادُ ،م ْستبع ًدا بصور ٍة قبلية كل

حتى الذين مينحون الخديعة أعذا ًرا ع َرضيّة ،ال يجعلون منها -عىل غرار هيغل -الخاصية
أي من أشكالها جان ًبا ُمطَ ْمئ ًنا أو ُمغ ِريًا .إ ّن التاريخ وعلم
الرئيس ّية للعقل التاريخي! فهي ال ت ُق ّدم يف ٍّ
األساطري واألدب ت ِ
ُغدق علينا أمثلة كثرية التن ّوعُ ،مشتَ َب ًها فيها و ُمقلِقة.
إ ّن جوبيرت ،العاجز عن جذب الزوجات امل ُخلصات يتنكّر يف شكل إو ّز ٍة ليك يتغلّب بصور ٍة

بكالم لبِق ،يحصل عىل قطعة من الجنب
ماكرة عىل مقاومتهن .والثعلب ُمخادع كبري أيضً ا ،فهو،
ٍ
التي ما كان ليتنازل الغراب عنها –طو ًعا -له! عىل مستوى آخر من السمعة ،يتظاهر هوراس بالهرب
أمام الكورياسيني  Curiaceيك يتم ّك َن بعدها من القضاء عليهم واح ًدا تلو اآلخر .خُدع حربية،
رشيرة ،خُدع ُو ّدية :الطريقة بذاتها ليست ب ّراقةً.
خُدع ديبلوماسية ،خُدع ّ
[1]- Encyclopédie de DIDEROT (17511780-), article : Tromer
[2]- DESCARTES, OEuvres (Adam et Tannery), tome X, 1978, p. 213
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الخُدعة ليست وسيل َة قتال إال ض ّد عد ٍّو أقوى أو أكرث عزمية :هي مالذ الضعفاء والجبناء .يتعلّق
كل م ّر ٍة بالنسبة إىل الخُدعة بح ْمل اآلخر -من دون أن يفه َم ذلك -عىل فعل ما مل يكن
األم ُر يف ّ
كل الحاالت ،تسخر الخُدعة من الحرية وت ُح ّول إرادة
ليقوم به بِ عرفة الوقائع وبِ ِلء إرادته .يف ّ
الذي يُس َّمى ضح ّيتها ،يف كل م ّرة يت ّم استخدامها -حتى بزعم خريها -بفضل سذاجتها أو والئها.
إ ّن الخادع واملخدوع ال يُقاسان كشخصني ُمتساويني يف ع ّزة النفس والقيمة :يف هذه الحالة،
ٍ
ح لالستعامل بال حيا ٍء ،إىل وسيل ٍة بسيط ٍة ُمسخّرة
ختزل إىل يش ٍء
ً
امل َخدوع يجد نفسه ُم
بسيط ،صال ٍ
ٍ
لغايات ال يسعى وراءها بنفسه وال يُدركها.
خ َدع امل ُستخ َدمة مرفوضة ،وإنّ ا أيضً ا الهدف الذي ترمي إليه الخُدعة :فإذا كان
ليس فقط أ ّن ال ُ
هدفًا جدي ًرا باالحرتام ،أو ببساط ٍة هدفًا رشيفًا ،لِ َم قد تحتاج الخُدعة إىل التدخّل؟ فهي تبقى يف
نهاية التحليل ،وبحسب تعريفها امل ُشرتك« ،طريق ًة لَبِق ًة وماكر ًة للوصول إىل غاياتها[[[»

ُوص َف
تشرتك الخُدعة مع الكذب واملكْر ،وحتى لو أظهرت الذكاء وال ِفطنة ،ناد ًرا ما
ّ
تستحق أن ت َ
بأنّها معقولة يف االستعامل االعتيادي لها من قبل البرش ،ويندر أكرث وصفها بِأنّها عقالنية :rationnel

فهي -بال ريب -ت ُساعد الذين تستغلّهم والذين تجعلهم يف بعض األحيان موضوع سخرية من خالل
إذاللهم ،تُساعدهم عىل اإلفالت من الترشيع ومن املعايري الكلّية والشفّافة للعقل.
أال يبدو -بادئ األمرُ -مخالفًا متا ًما للمطالب األساس ّية للعقل أن يكون هناك فيلسوف عقالين
ٍ
وسائل
َ
بأطروحات مقبول ٍة يف ذاتها ،بفضل ِح َيل أو
–بالتحديد -يُحاول أن يدفع اآلخرين إىل القبول
احتيالي ٍةُ ،متخلّ ًيا عن اإلقناع بحجج عقل ّية تتمتّع باالستقامة والوضوح؟ ليس هناك قارئ سيتّهم
هيغل بِ ثل هذه الحقارة ،خال االنرصاف عن قراءة أعامله.
ٍ
الكل آف ًة يُحافظ عليها؟ هو يخجل
ّ
عندئذ ،كيف ميكن لهذا األمر الفريد أن يَنسب إىل العقل
الكل ،بالشكل الذي يفهمه ،يقود العامل
ّ
من السخرية من بعض التالمذة البسطاء ،لك ّن العقل
أجمع عىل هواه هو!
إ ّن «خديعة العقل» تصدم ق ّراء هيغل اليَقظني .ومع ذلك ،ينبغي االعرتاف يف الوقت عينه،
وبسبب هذا األمر بالذات ،بأنّها ت ُثري انتباههم ،وت ِ
ُفسد هدوءهم .بل قد ت ُغريهم وحتى ت ُبهرهم.
إ ّن هذا املبدأ الذي يدعو إىل الدهشة -إضاف ًة إىل مبادئَ أخرى -أ َّم َن للمذهب الهيغيل اهتام ًما
[1]- Le Petit Larousse, édition 1994, article : Ruse
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شعب ًيا ،وحافَ َ
ظ عليه من النسيان ،حيث كادت تدفنه الصعوبات والتعقيدات والغموض األسطوري
للمذهب .لك ّنه ال يُؤ ّدي فقط هذا الدور الرتبوي واإلعالمي ،حتى وإ ْن ق ّدم نفسه كصورة ،فهو ال
أقل من مجموعة أفكا ٍر بدونها تفتقر الفلسفة الهيغلية إىل الرتابط املنطقي.
ُيثّل ّ
ٍ
مزيد من الرتابط
خديعة العقل! كيف ميكن لِام يُرى تناقضً ا يف العبارات أن يصلح إلعطاء
األقل -لتص ّو ٍر عا ّم للعامل البرشي ولتاريخه؟
ّ
املنطقي -الظا ِهر عىل

بغية محاولة ف ْهم ذلك ،من امل ُالئم واملفيد ،ورمبا من الرضوري ،أن نُ ّيز -يف مذهب هيغل-
بني نوعني من الخدع يُظهر هيغل الفروق الفعليّة بينهام ،لك ّنه يخلط بينهام عىل نحو ُمج ّر ٍد تحت
االسم ذاته .يتعلّق األم ُر يف بعض األحيان مبا ميكن أن نُص ّنفه بالتحديد ﺑ «خديعة اإلنسان»:
الجنس البرشي عرب تاريخه تجاه الطبيعة .ويف منظو ٍر آخ َر ،يتعلّق األم ُر مبا
الخديعة التي يستخدمها
ُ
حا ،اسم «خديعة العقل» :الخديعة التي يستخدمها
ُخصص له عىل نح ٍو
َّ
ميكن أن ن ّ
أخص ،اصطال ً
نفسها يف الحالتني .يف إحداهام،
ّ
العقل
ُ
الكل التاريخي تجاه الجنس البرشي .الضحية ليست هي َ
الطبيعة هي التي تستسلم وت ُستَغ َّل .يف الحالة األخرى ،امل ُست ِغ ّل للطبيعة ،أي اإلنسان ،هو الذي،

عىل مستوى آخر من التجربة التاريخية ،يصبح ألعوبةً.
الرشف

بالنظر إىل الوضع الحقيقي لإلنسان يف الطبيعة ،يعتقد هيغل أنّه يستطيع ُمالحظة أنّه يُؤث ّر
سحري .فهي ال تنقاد لشهواته الخَف ّية ،وال
توسط ،وبوج ٍه ما ،عىل نحو
ّ
يف الطبيعة مبارشةً ،وبال ّ
ألوامره الجازمة .إ ّن الطبيعة «مل ت ُص َنع ألجل اإلنسان» ،بل ُو ِ
ربا هو سيّدها
ض َعت ُ
قبل يف متناولهّ .
عبنا عن
«بالقوة» ،لكن يقي ًنا ال ً
رأسا «بالفعل» ،وعليه االنتقال إىل ال ِفعل لتحيني هذه القوة .لو ّ
ذلك نرثيًا :يجب عىل اإلنسان أن يؤث ّر  agirفعل ًيا ،أي ،من حيث األساس ،أن يعمل يك يبقى فرديًا
ونوع ًيا عىل قيد الحياة .عليه بذل الجهد وأن يتك ّبد العناء.

يرفض هيغل ويدحض النظرة االختزالية للغائ ّية األنرتوبو-مركزويّة التقليدية .عندما ت َعرِض
الطبيعة لإلنسان مبثابة نوع من الج ّنة ُمتك ّي ٍ
ف متا ًما أو بدرجة مقبولة مع حاجاته ورغباته ونزواته،
يجب عليه االمتناع عن تغيريها أو تحويلها أو االعتناء بها ولو إىل ح ٍّد ضئيل .ال تتس ّبب باضطراب
كإداري أو
أفضل العوامل املمكنة! عندئذ سيتن ّزه املرء يف هذه الحديقة ويلت ّذ من مثارها .سينقاد
ّ
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قترصا ،عند الرضورة ،عىل تصحيح بعض األخطاء؛ وعند الحاجة ،عىل إحياء
« ُمدبِّر» للطبيعة[[[ُ ،م ً
املسار الطبيعي للعامل امل ّ
ُتعث عرضً ا.
نظرة خادعة ،إىل حكم هيغل! فهو يضع يف الحسبان دو ًما عدا َءه لِام يُس ّمى «الغائية القدمية»،
ُعب إحدى كتاباته األوىل -من ناحية
الغائية الطبيعية كام وصفها سابِقوه،
ّ
وبخاصة ُولف  .Wolffت ّ
نص يعرض فيه تفاصيل رحلة قصرية إىل
ح ّي عن هذا التنافر .يف ّ
ّ
خاصة -عىل نحو ملموس و َ
األلب قام بها سنة  ،1796يكتب:
إنني ّ
أشك يف أ ّن عالِم الالهوت األكرث إميانًا يتج ّرأ عىل أن ينسب إىل الطبيعة الغائية امل ُرتبطة
بِفائد ٍة ُمعينة [أكّ َد هيغل عليها] ،أل ّن عىل اإلنسان أن يتح ّمل عناء رسقة القليل من الطبيعة،
واالستعامل الهزيل لها؛ فليس متأكّ ًدا من أ ّن ما يرسقه ( ،)abstehlenكرسقة القليل من العشب ،لن
يُف ّرق الحجارة ،ولن يُحدث ُركا ًما ثلج ًيا؛ وليس متأكّ ًدا من أ ّن الكتاب التعيس الذي بني يديه ،لن
كل النظريات وكل
يُقىض عليه يف ليلة ما .يف هذه الصحارى املعزولة ،استطاع بعض البرش إنشاء ّ
العلوم ،لكنهم مل يستطيعوا أن يصوغوا هذا الجزء من علم الالهوت الفيزيايئ الذي يُثبت لإلنسان
الذي يُصيبه العجب بالنفس أ ّن الطبيعة أع ّدت كل يش ٍء من أجل متعته ورفاهيته .إنّه ُعجب ُي ّيز

حا لفكرة أ ّن كائ ًنا غري ًبا يفعل كل يشء ألجله أكرث مام يجده يف إدراك
حقبتنا أل ّن اإلنسان يجد ارتيا ً
[[[
كل هذه الغائية يف الطبيعة []...
أنّه هو الذي َوطَّ َد ّ
يعرف هيغل تعميم هذا الحكم« :إنّنا معزولون عن الطبيعة ،ال نرى يف هذه األشياء يد القوة
الواهبة ،بل فقط أملنا[[[»
لو الحظنا غايات يف الطبيعة ،فتلك هي الغايات التي يُدخلها البرش إىل الطبيعة ،ال لله ،هذا
«الكائن الغريب»!
كيف أدخلوها إىل الطبيعة؟ لقد نجحوا ،من خالل فعلهم وعملهم ،يف تكييف الطبيعة مع
حاجاتهم يف بعض املناطق عىل نحو أفضل منه يف «أوبرالند»  .Oberlandلو قبلنا بغائي ٍة طبيعي ٍة،
تستحق يف حقيقة األمر نعوتًا من قبيل «نهب»« ،رسقة»« ،اختالس»...
فهذه التدخّالت البرشية
ّ
وبدونها ،تحتفظ هذه الكلامت بقيمتها التوضيحية.
[1]- Encyclopédie de DIDEROT, article : Art.
[2]- HEGEL, Journal a»un voyage dans les Alpes bernoises, traduit par R. Legros, 1988, p. 76.
[3]- Écrit en 1793, dans Hegels Theologische Jugendschriften, Tiibingen, Nohl, 1907, p. 355
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وحده عناء البرش يسمح لهم بالبقاء ،يف ظروف هشّ ة أحيانًا ،وأكرث سعادة أحيانًا أخرى .نُدرك
االختالف بني هذا االنقالب الهيغيل والعالقة التقليدية إنسان-طبيعة وعن «الثورة الكوبرنيكية»
الشهرية ﻟ كانط .إ ّن كانط ،الذي استب َع َد التقليد ،يُدير معرفيًا األشياء حول الذات امل ُفكّرة ،وحول
كل أزل ّية .يحكم هيغل بِأ ّن اإلنسان َس ُيدير ،دامئًا وأكرث ،األشياء حول نفسه.
يُش ّدد عىل الدور الكبري للتدخّل العميل ،الفيزيايئ لإلنسان يف الطبيعة –الطبيعة التي ال يقترص
ينسل فيها ( )einschiebenمع أدواته .لكن يف
ّ
اإلنسا ُن عىل النظر إليها وتأ ّملها ( ،)zusehenبل
الوقت عينه ،يعرتف بالكلّية والثبات للس َبب ّية الطبيعية ،وقوانني الطبيعة ،كذلك بالقوة الهائلة للقوى
الخاصة بهذه الطبيعة باملقارنة مع قوى البرش.
ّ

لِذلك يُط َرح املشكل عىل هذا النحو :كيف يضع اإلنسان يف خدمته هذه القوى والعنارص التي
ليست ُم َع ّدة له ُمسبقًا وال ُمتك ّيفة معه ،والتي ليست أقوى منه؟ كيف ميكنه التغلّب عىل ما يق ّدم
نفسه بادئ األمر بوصفه عد ًوا غري متكافئ؟
حل هذه املعضلة بالتط ّرق إىل الخديعة .ففي مقابِل الق ّوة امل ُعادية ،أو
يعتقد هيغل أنّه يستطيع ّ
األقل الال ُمبالية للطبيعة ،ال ُيكن لإلنسان أن يضع غري الخديعة ( .)die Listيتعلّق األم ُر بأن
ّ
عىل
يأمر اإلنسان الطبيعة فتخضع له .يحكم هيغل بِأ ّن اإلنسان يُجيد تحويل تطبيقات قوانني الطبيعة
لِصالحه من دون اإلرضار بها ،وذلك بتوسيط وإدخال أشياء بينها ،أشياء هي عنارص تنتمي إىل هذه
ٍ
غايات هي رهينة بالطبيعة ذاتها.
الطبيعة ،وذلك من خالل إشارات طبيعية ،من أجل
شكًا أمام عصف الريح :يتدبّر أمره ،كأبطال األساطري
يُزحزح الحصاة أمام قليل من املاء ،ينصب َ َ
اليونانية القدمية ،يك تؤث ّر القوى يف بعضها البعض أو تُقاوم بعضها البعض ،حيث ال ميكنه أن
سحري؛ يتالعب بِها ،و»يخدعها» ،أو «يُديرها» عىل هواه ،من أجل استغاللها،
يحكمها عىل نحو
ّ
ُفس هذه ِ
الحيَل الجاذبية ومقاومة موا ّد البناء .ألنّها طيِّعة ،يف المباالتها،
ال يحدث لها يشء :ال ت ّ
خاصة.
كل غائي ٍة
ُمج ّردة من ّ
ّ
إ ّن هذه اللعبة البرشية تنجح عىل نح ٍو أفضل عندما تَتَز ّود بِأدوات بدائية ،بخالف بعض
شك« :اإلنسان حيوان يصنع األدوات» هو ذيكّ ِ
الحيوانات .إ ّن هيغل فَ ِه َم فرانكلن وال ّ
يف
وح َر ّ
وخ ّداع!
عي
ت ُصبح األدا ُة الوسيلة املُفضّ لة للتدخّل البرشي يف ُمركّب القوى الطبيعية .عىل
ً
مستوى ُم ّ
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ٍ
قبل:
رغبات ُمتج ّددة ومتن ّوعة بالتسلسل .لقد اكتشف كانط ُ
من التط ّور التاريخي ،ت َصلح إلشباع
حتم لبلوغ الغاية» .إذا أردتُ إشباع إحدى رغبايت ،فإنّني أحتاج أيضً ا إىل
إ ّن الوسائل «رضورية ً
الوسيلة التي ستؤ ّمن هذا اإلشباع .بدون ذلك ،تبقى الرغبة «نذ ًرا تقيًّا».

السلّم املصنوع
إ ّن الوسيلة امل ُحكمة للوصول إىل نتيج ٍة َمرج ّوة ،جا ِهزة إلنتاج وسائل أخرى .إ ّن ُ
لقطف الثامر يسمح بالقطاف الالحق .إ ّن الحقل امل ُْستصلَح بقصد الحصاد سيسمح بعمليات بذ ٍر
ريا وجود وقيمة الرغبة أو
أخرى ،من سن ٍة إىل أخرى .تتجاوز ف ّعالية الوسائل (األدوات) وقيمتها كث ً
الخاص بالغاية التي هي أعىل من الغايات التي تتعلّق
اإلشباع املوقّتني .إ ّن الوسيلة ت َكسب الوقار
ّ
أول:
بها الوسيلة ً
عىل هذا النحو ،الوسيلة هي يشء ما أعىل من الغايات املتناهية للغائية الخارج ّية؛ -فاملحراث
ُمثقَل باألمجاد ( )ehrenvollerأكرث من اللذّات ( )die Genüsseالتي من خالل املحراث تجد
نفسها ُم َهيّأة بل هي الغايات .إ ّن األداة تبقى يف حني أ ّن اللذّات امل ِ
ريها
َ
ُباشة تختفي ويكون مص ُ
النسيان .يف هذه األدوات َيلك اإلنسان السلطة عىل الطبيعة الخارجية ،حتى وإن كان -وفقًا
ِ
خاض ًعا لها[[[.
لِغاياته-

بذلك تنكشف األداة بوصفها الخادم الجيّد للخديعة ،وتحليلها يجب أن يُسا ِع َد يف أن نفهم
بشكلٍ أفضل ما تعنيه خديعة العقل ﻟ هيغل .بل من املفيد -لهذا السبب -االهتامم بهذا التجاوز
لألداة امل ُتمثّلة يف اآللة.
ٍ
ٍ
كل يشء تُح ّركها طاقات طبيعية (الريح،
بأدوات عديدة .وقبل ّ
وقت واحد
تتحكّم اآللة يف
مجرى مايئ ،الفحم) ،ال ق ّوة العضالت ،كام كانت األداة:
ال تفهم األداة [ ]...النشاط يف ذاته .إنّها يشء ساكن ،ال تقوم ٍ
يل أن
بنقد ذايت .معها يكون ع َّ
أعتني بنفيس وأحافظ عىل
أدس الخدعة  einschiebenيك
أعمل .بني الواقع الخارجي وبينيُّ ،
ّ
وجودي ،تاركًا األداة ترثّ [ .]...يف هذه القضية ،ال أتحاىش إال الك ّمية ،لكنني ألتقط ال َك َنبات[[[.
ت اإلنسان من
ولكن مع اآللة
ريا .بفضل الخديعةَ ،س ُيف ِل ُ
تغيا كب ً
تتغي اسرتاتيجية الخديعة ّ ً
ّ
الكنبات .تضع الخديعة قوى الطبيعة يف خدمة اإلنسان بحيث ال يُضط ّر ،يف بعض الحاالت ،إىل
تهب وتنضب ومت ّر ،ويقترص عىل النظر ()zusehen
استخدام قوته
ّ
الخاصة .إ ّن الط ّ
حان يرتك الريح ّ
[1]- HEGEL, Science de la logique, II, traduit par P.-J. Labarrière et G. Jarczyk, Paris, Aubier, 1981, p. 363
[2]- ID., Jenenser Realphilosophie II, Leipzig, Meiner, 1931, p. 198
AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 9

االستغراب 14

وخديعةسالا
هيغلبارغت
العقل

21

جه هذا العمل بقدر ضئيل ج ًدا من الطاقة.
بهدوء إىل طاحونته وهي تعمل ( .)er sicht ruhig zuيو ّ
وقد ينام بينام طاحونته ت َعمل ...بذلك يُح ّول اإلنسا ُن قوى الطبيعة عن تطبيقها املبارش واألعمى.
يُصادرها« ،يسرتجعها»:

الحس ،لِتنفيذ
الخاص بالطبيعة ،مرونة الطاقات ،املاء ،الريح ،ت ُْستَع َمل ،يف وجودها
النشاط
ّ
ّ
ٍ
يئ ،ضمن النقيض الذي
عم ت ُريده هي .إ ّن فعلها األعمى يتح ّول إىل
يشء ما ُمختلف كلّيًا ّ
نشاط غا ّ
يل ،قوانني ،يف وجودها الخارجي .ال يحدث يشء للطبيعة نفسها؛
من شأنها :سلوك الطبيعة العق ّ
خاصة بالكائن الطبيعي تُصبح شيئًا من قبيل الكلّية [.]...
إ ّن أهدافًا
ّ
الجانب الكبري للقوة لالعتداء بواسطة
يُشري هيغل بالتحديد إىل هذا السلوك البرشي« :تع ّرض
ُ
رأس الخديعة ( .)Listإنّه يعكس رشف الخديعة التي ت ُواجه القوة العمياء ،عوضً ا عن تنظيمها من
أحد جوانبها بحيث تنقلب ض ّد نفسها[[[».
رأسا لرغبات اإلنسان ،كام لِرغبات س ّيد مطلق ،كام تخضع لله ،فال حاجة
إذا خضعت الطبيعة ً
للمكر معها .إ ّن الخديعة ال ت ِ
ُخاطب إال من ال يستسلم سلفًا ،من يُقاوم  ،ومن يتم ّرد.

ص ْنع
بحسب هيغل ،إ ّن هذه الخديعة تُ يّز ماهيّة العمل البرشي ،يف شكله األع ّم ،املج ّرد :يف ُ
ري آ ِب ٍه بِقوى الطبيعة و ُم ِ
خاط ًرا بِها ،يتز ّود
وإنتاج وابتكار األعامل واألشياء القابلة لالستعامل .غ َ
اإلنسان بوصفه كائ ًنا جنس ًّيا ( ُمتعلّق بجنس من األحياء) بِ ا يحتاج إليه .ومل ّا كان غري قاد ٍر عىل
ُصت بشخصية لكانت ُمختلَسة ومخدوعة.
خ ْرق قوانني الطبيعة ،قام بتغيري وجه األرض التي لو خ َّ
إ ّن عالقته األوىل التي تقوم عىل الخدمة غدت سيطرة عىل الطبيعة ،وازدادت اتّسا ًعا.
يُثبِت املذهب الهيغيل عىل طريقته الفعل العميل والجهد ،العناء الذي يتكبّده البرش يك يه ّيئوا
األقل يُذيك الحامس
املذهب الهيغيل ،أو عىل ّ
ألنفسهم منزلة رفيعة يف العامل .بعد مذهب فيخته ،يُثري
ُ
كل املجاالت .وللمذهب الهيغيل نزعات عميقة
عند بعض الشباب األملاين امل ُتعطّش للعمل يف ّ
املذهب الهيغيل نو ًعا من التشاؤم من األصول
ترتبط بهيغل نفسه ،الرجل امل ُستم ّر يف عمله .يستلزم
ُ
الذي ال يخلو بالتأكيد من سوابق يف تاريخ الفلسفة :يظهر اإلنسان بادئ األمر بوصفه األكرث تج ّر ًدا بني
الكائنات الحيّة .لك ّن املذهب الهيغيل ينمو وسط تفاؤل ُمستقبيل ومنهجي :لقد اهتدى اإلنسا ُن إىل
يجعل من الطبيعة امتدا ًدا العضويًا لجسده ،إنّه مييض نحو الحرية.
َ
أن
[1]- Ibid., p. 198- 199.
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الغَ ْصب usurpation
فصل
إ ّن هذه الرؤية ،املقبولة يف ح ّد ذاتها ،هي نتيجة عملية تجريد بغية جعلها ُممكنة ،حيث يُ َ
عن جملة النشاط البرشي أح ُد الجوانب ،الها ّمة من حيث املبدأ.
إذا انحرص املصري البرشي كلّه فيه ،نكون أمام غزليّة  idylleثقافية ،وذلك لعدم توفّر غزليّة
طبيعية .يعيش البرش بحرية وسعاد ٍة ،بفضل عملهم اللبِق ،وبفضل االت ّساع امل ُتد ّرج لسلطتهم .مث ّة
هنا ما يُشبه اإلثبات لبعض األطروحات األساسية يف فلسفة األنوار.
لك ّن األمر ال يسري عىل هذا النحو.
خ الجنس البرشي مشه ًدا ُمختلفًا متا ًما .اضطُ ّر هيغل و ُمعارصوه إىل أن يُالحظوا أكرث
مينح تاري ُ
ريا ،إفالسها العا ّم.
فأكرث ،بصورة علنية -خالل حياتِهم -اإلخفاقات امل ُتعاقبة واملتن ّوعة لألنوار ،وأخ ً
ظاه ًرا ،ال ت ُدير األفكار الواضحة وامل ُختلفة العامل البرشي ،كام ال ت ُديره حتى األفكار امل ُظلمة
وامل ُلتبسة .يبدو أ ّن التاريخ يتط ّور برغم املقاصد واملشاريع ،وبِرغم املغامرات الفعل ّية .لك ّن هذا
التاريخ يصنعه الرجال :إال أنّه ال يخضع لقراراتهم!
ضمن منظور األنوار ،ق ّدم فيكو هذا التفريق الشهري إذ قال اختصا ًرا إنّنا ال ن ِ
ُسيطر عىل الطبيعة
ألنّنا لسنا نحن الذين صنعناها .أما التاريخ ،فنحن عىل العكس ن ِ
ُسيطر عليه ألننا نحن الذين نصنعه.
خ
لك ّن فيكو أخطأ .إنّنا نُسيطر عىل الطبيعة سيطر ًة تزداد اتّسا ًعا .وبالعكس ،يُفلِت التاري ُ
البرشي م ّنا ،ال يتع ّرض للمسار الذي نُريده ونتم ّناه ،رغم الجهود املشكورة لبعض األبطال.
األقل يبدو كذلك لدى
ّ
أيضً ا قراءة الصحف ت َكشف ذلك كل يوم من جديد :العامل مجنون! عىل
عاقل من النمط نفسه الذي يفرضه اإلنسان جزئ ًيا عىل الطبيعة .جميع
ً
الذين يتص ّورون له مسا ًرا
الشخص ّيات التاريخية الكبرية تقري ًبا استطاع أن يقول :مل أكن أريد ذلك!

أحد اإلسهامات الالفتة للمذهب الهيغيل يقوم عىل فكرة أنّه ،من خالل الحصول فعليًا عىل ما
يشتهونه ،ومن خالل العمل والفعل الذيكّ ،يُنتج البرش يف الوقت نفسه ،دامئًا ،شيئًا ما مل يكونوا
يُريدونه ،مزي ًدا من اآلثار التي مل يُفكّروا بها ،والتي ليسوا قا ِدرين عىل تخ ّيلها .لك ّنها بالتحديد هي
اإلضافات الالإرادية التي ت ُح ّدد مسار العامل ( ،)weltlaufالعامل كام مييض.
إ ّن العامل البرشي وتاريخه ،اللذَين ال يستسلامن إلرادتهام الذك ّية ،واللذين يكشفان بوج ٍه ما عن
استقاللهام إزاء نشاطهام الواعي ،ال يفتقران إىل الرتابط املنطقي .عند الفحص ،نكتشف فيهام
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ريا :الجنس البرشي
صف ًة عقل ّي ًة مع ّينة .ومتكّن املؤ ّرخون من تفسريهام استعاديًا .وأظهروا نجا ً
حا كب ً
يستم ّر ،ليس هذا فحسب ،بل ينمو أيضً ا ،ورغم كل حامقاته الواضحة ،يتكاثر عمو ًما .يبدو ،إذًا ،أ ّن
أقل
العامل البرشي عمو ًما ،يك ال نتعقّب الصفة العقلية لألفعال البرشية اإلرادية ،ال يشتمل بدرج ٍة ّ
الخاص ،بوصفه صف ًة عقلية تقبل النقاش.
عىل منطقه
ّ
كامل .إ ّن السيطرة النسبية عىل
ً
ريا
إ ّن الصفة العقلي َة للعمل ال ت ّ
ُفس الصفة العقلية للتاريخ تفس ً
ُفس هذا النوع
الطبيعة من قبل اإلنسان ال تؤ ّمن له سيطر ًة ُمشابهة عىل الحياة االجتامعية .كيف ن ّ
من قلْب الصفة العقلية؟

عب هذا القلْب عن نفسه يف القول الشعبي املأثور« :اإلنسان يف التفكري والله يف التدبري»،
يُ ّ
وميكن االستناد إىل قو ٍة ُمتعالي ٍة لتفسريه .يف هذا املعنى يقول بوسييه إنّه «ال توجد ق ّوة برشية ال
ح َ
ظ سان-جوست Saint Just
تنفع ً
رغم عنها مشاريع أخرى غري مشاريعها[[[» .رغم تلك القوة! ال َ
امل ُلحد أ ّن «ق ّوة األشياء تقودنا غالبًا حيث مل نفكّر[[[»،

إ ّن االنطباع بِأ ّن األفعال البرشية الح ّرة تولّد أحداث ًا ال تتحكّم بها والتي تخضع لرضورة هذه
األفعال ،ينترش بشكل الفت يف عرص هيغل ،وميكن مراكمة الشهادات عليه.

نجدها عند امل ُفكّرين األقرب من هيغل ،عند أصدقائه .بذلك أعلن شيلينغ يف العرص الذي
َع ِم َل فيه هؤالء يف ج ّو من األلفة :القول إنّه يجب أن تكون هناك رضورة يف الحرية ،فذلك يعني
رصف بِحرية ،يجب أن ينبجس بطريق ٍة الواعية،
أنّه من خالل الحرية نفسها ،وفيام أعتقد أنّني أت ّ
خلٍ مني ( ،)ohne mein Zutunما ال أنظر إليه (.)was ich nicht beabsichtigte
أعني بال تد ّ
أو أيضً ا بعبار ٍة أخرى :يف مقابل النشاط الواعي ،وبالتايل النشاط امل ُوجِب طو ًعا الذي استنتجناه
قبل ،ينتصب نشاط الوا ٍع من خالله ،ورغم املامرسة غري املحدودة للحرية ،ينبجس متا ًما،
من ُ
وربا خالفًا إلرادة الذي يفعل ،ينبجس يشء ما مل يستطع املرء تحقيقه
الإرادي،
عىل نح ٍو
ّ
ّ
عم ميكن أن تبدو عليه ،ليست من حيث األساس
بإرادته .إ ّن هذه القضية ،التي ال ّ
تقل مفارق ًة ّ
ُفتضة سلفًا ،التي ت َربِط بني الحرية
إال تعب ً
ريا ُمتعال ًيا عن العالقة املقبولة عىل نح ٍو عمومي ،وامل َ َ
أي من
والرضورة الخَف ّية التي نُس ّميها تار ًة الق َدر ،وتار ًة أخرى العناية اإللهية ،من دون أن يُق ّدم ّ
حا؛ عالقة بفضلها ،ومن خالل الفعل ذاته لهام ،ولكن خالفًا إلرادتهام،
التعبريين
معنى واض ً
ً
[1]- BOSSUET, Discours sur l’histoire universelle. Tours, 1899, p. 451
[2]- SAINT-JUST, Discours de Ventôse — 26 février 1794
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علل لِيش ٍء ما مل يُريدوه ،أو عىل العكس ،يجب أن يفشَ َل يشء ما وأن يُقىض عليه،
يصبح البرش ً
[[[
وبكل قواهم []...
ّ
يشء أرادوه طو ًعا
حل يف خديعة العقل .يُش ّدد عىل التعارض
يطرح شيلينغ بوضوح املشكل الذي وجد له هيغل ً
ربا .يُذكّر بالتفسريات «الخارج ّية» امل ُق ّدمة
(«رغم» «خالفًا لإلرادة») حيثام االختالف يكفي ّ
الخاصة بتج ّنب الصعوبة ]...[« :تفسري الصعوبة من
عمو ًما ،لك ّنه ال يرت ّدد يف استبعاد الطريقة
ّ
خالل العناية اإللهية أو الق َدر ،يعني عدم تفسريها[[[»!
مل يستطع هيغل تجاهل رأي زميله األقرب إليه.
لقد عرثا م ًعا عىل هذا االرتسام لنظرية االغرتاب  alienationعند أستاذهام كانط ]...[« :إ ّن
الخاصة ،كل فرد حسب شعوره الشخيص،
البرش وبعض الشعوب ،وهم يسعون وراء غاياتهم
ّ
جهون من دون أن يعرفوا بات ّجاه تدبري الطبيعة،
وغالبًا الواحد ض ّد اآلخر ،ال يُفكّرون يف أنّهم يتو ّ
مهم
الذي هو مجهول بالنسبة إليهم ،ويعملون من أجل تحقيقه؛ فذلك ،حتى وإن عرفوه ،يكون ً
[[[
قليل لهم
ً
الق َدر ،العناية اإللهية ،الطبيعة؟ سيقول هيغل :العقل .إ ّن ماهيّة السريورة التي جرى تحليلها
ٍ
تسميات متن ّوع ٍة.
تبقى ذاتها ،تحت
لقد فضّ ل شيلر  Schillerتحميل هذه املسؤولية للتاريخ ،وذلك يف محارضة ألقاها سنة :1789

سي األشياء ( )weltlaufينظر التاريخ
مث ّة بعض الشذوذ الذي تَجيء به حرية اإلنسان يف ْ
بهدوء ( )sieht ruhig zuإىل هذا النشاط الفوضوي ،أل ّن عينيه النا ِفذتني تريان من بعيد املوضع
حيث الحرية امل ُتسكّعة ت ُك ّبلها ( )geleitetقيود الرضورة .هذه الحقيقة التي تُخفيها الحرية عن
جا يف اإلعالن عنها
وعي ّ
كل من كرومويل  Cromwellوغريغوار  ،Gregoireال تجد الحرية حر ً
ٍ
هدف بغيض لكن من دون أن يُريد ذلك
للبرش ،ومفادها :ميكن أن يسعى اإلنسان األناين وراء
[ :unbewubtمن دون معرفة ذلك] هو يسا ِعد يف انتصار الخري[[[!
[1]- SCHELLING, Le système de Vidéalisme transcendantal (1800), traduit par Ch. Dubois, Louvain,
1978, p. 230.
[2]- Ibid., p. 231
[3]- KANT, dans Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique
[4]- SCHILLER, « Qu’appelle-t-on histoire universelle, et pourquoi l’étudie-t-on ? » (1789), dans Mélanges,
traduction française par F. Wege, Paris, 1840, p. 47
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نص شيلر يُذكّر فيها ،عىل نحو ال ميكن تج ّنبه ،بترصيحات ماندفيل
إ ّن الجملة األخرية من ّ
 Mandevilleالتي نعلم أ ّن هيغل قرأها بانتبا ٍه شديد .إ ّن خرافة النحل  Fable des abeillesتتض ّمن،
[[[
«تحليل نُثبِت فيه أ ّن عيوب األمور الفريدة تَ يل لِصالح العا ّمة
ً
كام يُشري عنوانها،
بحسب ماندفيل ،يفعل الناس الخري من دون أن يريدوا ذلك ،ومن دون أن يُدركوا ،وحتى عندما
«رغم» عنهم ،أو «خالفًا» ملقاصدهم« :وهكذا ،يُساعد أفرا ُد املجتمع بعضهم
يكتشفوا ذلك،
ً
بعضً ا –إذ ال حيلة لهم -وذلك بات ّباع طرقٍ ُمعاكس ٍة متا ًما[[[»

يف الحياة االجتامعية ،يتصارع األفراد تِلقائيًا ض ّد بعضهم البعض بالطريقة نفسها التي ت ُثار بها
قوى الطبيعة عىل نح ٍو اصطناعي ض ّد بعضها البعض من خالل خديعة العقل .إ ّن الخري العا ّم هو
بعض األفراد طو ًعا ويستخدمونه ِ
بدراية« :مل يُ ِ
خب السياسيون عن
نتيجة هذا التصارع الذي يُس ّببه
ُ
مم يكون
بصريتهم وسلطتهم وكذلك عملهم والرعاية يف سبيل متدين املجتمع عىل نح ٍو أفضل ّ
يف االستعانة بأهوائنا ض ّد بعضها البعض[[[»
هكذا ندفع اآللة االجتامعية إىل العمل .لك ّنها تعرف ج ّي ًدا ،باملناسبة ،أن تعمل لوحدها!
عم يَ ِ
هدف إليه كل منها.
ُعب ّ
تتعارض األهواء مع بعضها البعض ،والنتيجة ال ت ّ
يستخف باألفعال الغريية ،النبيلة .لك ّنه يعرف حدودها،
بخالف ماندفيل ،ال يتجاهل هيغل وال
ّ
وحقل مامرستها الض ّيق ،وندرة الذين يأتون بها« :هم أفراد معزولون ،قليلو العدد بالنظر إىل عديد
مدى ضئيلٍ نسبيًا ».ينقاد األفراد العاديون وراء
البرش ،وكذلك مجال تطبيق الفضائل ليس له سوى
ً
عظيم أن ِ
ج َز
مصالحهم وأهوائهم ،وأيضً ا أبطال التاريخ .يُعلِن هيغل برصاحة« :يف العامل ،ال يشء
ً
هوى[[[»
بدون
ً
أليس مث ّة هنا تلميح إىل روشفوكو  Rochefoucauldأو هل ِفتْيوس Helvétius؟

ُختصة ،األنانية ،ال تتوافق كلّ ًيا مع
ليس ذلك بالضبط ،ألنّه ،بحسب هيغل ،نتيج ُة األفعال امل ّ
النتيجة التي يهدف إليها َمن يأتون بها .إ ّن أفعالهم تندرج ضمن جدلي ٍة ُم ْستقلّة عن هذه املصالح،
[1]- MANDEVILLE, La Fable des abeilles, avec un commentaire où l’on prouve que les vices des
particuliers.
tendent à l’avantage du public, traduction de l’anglais sur la 6e édition, Londres, 1740.
[2]- Ibid., p. 11.
[3]- Ibid., p. 166.
[4]- HEGEL, La raison dans l’histoire (Introduction aux Leçons sur la philosophie de l’histoire), traduit par K.
Papaoiannou, Paris (Le monde en 101965 ,)18/, p. 102 et 108- 109.
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الحب
وهذه األنانية التي ت ُظهرها .عىل عكس روشفوكو الذي يستلهم هيغل منه ،ال يُث ِقل هيغل
ّ
جز يشء.
الخاص ّ
ّ
بكل الخطايا ،فبدونه ال يُن َ

جز األفعال ،بحسب الشهوات ،إال عندما تجتمع رشو ُ
ط إمكانها املوضوعية« :عندما
ً
أول ،ال ت ُن َ
تحرض جميع الرشوط ،ينبغي أن يكون اليش ُء فعل ًيا [ »[[[]...وإال تتح ّول الشهوة الضعيفة إىل أحالم
ٍ
موضوعي ،هو مثرة األعامل السالفةُ ،م ْستعا ٍد
مرياث
ويوطوبيا .إ ّن ال ِفعل والعمل يجب أن يتّفقا مع
ٍّ
بوصفه ما ّد ًة أولية لبلور ٍة جديدة.
يف هذا الوضع ،ال يبقى الفعل أنانيًا بقدر ما تظ ّن .من خالل لعبة العالقات البرشية التلقائية ،ما
الكل ،بفضل التبادل .ينجم عن ذلك عمل عقالين للمجتمع .القلب هو
يفعله كل فر ٍد لنفسه ينفع ّ
املخدوع يف هذه القضية.
ريب دو ًرا بِأعىل درجة من الخبث ،وذلك بإخفاء شغفه أو عجرفته بستا ٍر من
إ ّن ّ
كل فر ٍد يؤ ّدي بال ٍ
الكلامت العظيمة .هو يخرج بحذق من اللعبة :كل واحد ألجل ذاته! لك ّن جميع الذ ّرات البرشية
عي .هيغل ،عىل أثر خرباء االقتصاد
تفعل الكثري من ذلك .من فوىض
ّ
املهمت الفردية يَنتج نظام ُم ّ
الذين عارصوه ،والذين استلهموا أيضً ا من ماندفيل ،يكشف النقاب عن هذا التضليل الكوين.
تؤسس «األلفة» ،وت ُبقي
عىل غرار ما ّ
توصل إليه كانط ،إنّها «االنطوائية» التي ،يف الحياة الحديثةّ ،
عىل الوحدة والتامسك .بدون «تنافراته» الداخلية ،ال يبقى الجنس البرشي وال يُحرِز تق ّد ًما[[[.
هو يشبه «مملكة الحيوان الروحية» ( ،)das geistige Tierreichيقول هيغل :غابة خلقها العقل
البرشي .يتسلّح رصاع البرش فيام بينهم بِنتاجات العقل ،ويصبح ُمر ِعبًا أكرث .ولكن ،باإلجامل،
األقل بالنسبة لهذه الجملة الروحية التي هي البرشيّة.
ّ
ليست حال ذلك س ّيئة ج ًدا ،عىل

ج َد شيلينغ الوصف الصحيح للسريورة التي وصفها :إنّها ُمفارِقة .ال يشء أغرب ،بالنسبة
و َ
خلِقوا عىل صورة الله،
إىل الوعي العا ّم ،من أن يتفطّن املرء لِهذه الخديعة :إ ّن البرش ،الذين ُ
الغش من طرف العناية اإللهية ،التي يُ ْستَعاض عنها بسهولة بالق َدر ،حريتهم املزعومة
ّ
وقعوا ضحية
ت ُخضعهم لرضورة صارمة!

[1]- ID., Encyclopédie des sciences philosophiques, traduit par B. Bourgeois, I, Paris, Vrin, 1970, p. 396
[2]- KANT op., cit.
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الضيق
ِّ
نفهم اضطراب الفالسفة األملان أمام هذه املفارقة ،يف بداية القرن التاسع عرش.
هم مثاليّون عىل نحو صارم .يعتقدون أ ّن إرادة ح ّرة وعقالنيّة تحكم أو يجب أن تحكم العامل.
حقائق موضوعية تُعارِض النمط البرشي للعقل
ظل وجود ما يُس ّميه هيغل «اإليجابية» مث ّة
لكن يف ّ
ُ
وتقف ض ّده ،و»أشياء» يُناقضها ،وال يَ ِ
صل إىل استيعابها.

بكل أشكالها؟ يف بعض األحيان ات ّسمت استبداديّتُها
لِ َم ال يَسود العقل والروح واإلرادةّ ،
عب
بالغرابة .ينقد شيلينغ بفظاظة «التب ّ
جح»  thrasonismeالحامسة امل ُتش ّدقة عند فيخته الذي يُ ّ
[[[
س بِنظام
ّ
بالقول:
«الكل هو ألجل األنا ،وبواسطة األنا » لك ّنه يُدا ِفع عن مثالي ٍة ُمتعالية ال تكتفي ب ُي ْ
وغريب عنها يف الظاهر.
تقل عن الروح
أشياء ُم ْس ّ
ٍ

يف ما يتعلّق بالتاريخ البرشي ،يشعر امل ُلحد أو املا ّدي بالضيق نفسه .هو مل يكن مبقدوره أن
ت من بُ ْعد النظر الذي مت ّيز به سان-جوست  Saint-Justعندما أساء الظ ّن يف «ق ّوة األشياء»،
يُفلِ َ
وكانت هذه «األشياء» برشيةً ،ج ّد برشية عىل هواه/حسب رغبته :سلوكات ،قوانني اقتصادية ،نزعات
نفسانية أو سوسيولوجية« .ينبغي أن نرى إىل الحقائق االجتامعية بوصفها أشياء» ،قال دوركهايم
يف ما بعد- ،لك ّنها ُس ّم َيت هكذا -وهي ت ُصبح عند اإلنسان مبثابة أشياء :بليدة ،غري مه ّمة أو متينة.
شك يف أ ّن هذه «األشياء» االجتامعية يُ ِ
يل ،ليس مث ّة أدىن ّ
بدعها الذهن،
بالنسبة إىل املثا ّ
ريا» .يعاين املجتم ُع من كوارثَ وه ّز ٍ
يقل
وعواصف ال ّ
ات أرضي ٍة
َ
بوصفها إيجاب ّية تُ ثّل له «مص ً
طابعها التدمريي أهمي ًة عن طابعها الطبيعي.

جرون يف
فتلك هي مثرات النشاط الذيكّ للبرش الذين يتح ّررون بطريق ٍة استفزازية ،ويتح ّ
استقاللهم ،والذين ،كام يُقال« ،ينقلبون» عىل أربابهم .إ ّن انقالب الطابع الطوعي العقالين إىل
طابع إيجايب رضوري يُشارك عىل نحو كامل يف ما يُس ّميه هيغل االغرتاب (.)Entfremdung
يجب أن يقبل الفيلسوف رصاح ًة بأ ّن من نشاط البرش «يجب أن ينتج بعا ّمة يشء آخر غري ما
رأسا .هم يل ّبون مصلحتهم؛ لكن يف الوقت عينه
يطمحون إليه ويبلغونه ،وغري ما يعرفونه ويُريدونه ً
[1]- SCHELLING, Contribution à l’histoire de la philosophie moderne, traduit par J.-F. Marquet, Paris,
P.U.F.,
1983, p. 108.
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مث ّة يشء يتحقّق يف داخل تلك املصلحة ،إال أنّه غري موجود يف وعيهم وال يف ن ّياتهم[[[»

كيف يت ّم هذا التعويض؟ لقد أراد هيغل دراسة القضيّة يف العمق من خالل تغيري تفسريات الذين
سبقوه ،واستغالل وسيلة النجاح الغامضة التي م ّهدوا لها –وأعانه يف ذلك ُمالحظة وقائع جديدة
دالّة .وبغية التوفيق بني حرية اإلنسان وإدارة املصلحة الكونية للبرشية ،أنشأ هيغل مفهوم «خديعة
العقل» الذي يُثري املفارقة والذي نجد التعبري األكرث اضطرابًا واألكرث شهرة له يف املوسوعة:
قوي .تتمثّل الخديعة بعا ّمة يف النشاط الوسيط الذي يرتك األشياء
العقل ماكر بقدر ما هو
ّ
الخاصة تؤث ّر يف بعضها البعض وتصري إىل االبتذال ،دون أن تتدخّل مبارش ًة يف هذه
وفق طبيعتها
ّ
السريورة ،النشاط الذي ال يقعد عن بلوغ هدفه .يف هذا املعنى ميكن القول إ ّن العناية اإللهية ،إزاء
رصف كالخديعة املطلقة .يرتك الله البرش يعملون وفقًا ِلهوائهم ومصالحهم
العامل وسريورته ،تت ّ
عم ألجله يتك ّبد أولئك العناء،
ّ
الخاصة ،وما ينتج هو تحقيق هذه األغراض التي هي يشء ُمختلف ّ
[[[
أولئك الذين يستخدمونه يف هذه املناسبة
ح ّد حرية البرش بِأهوائهم
هل ميكن أن
َ
تنطوي جملتان عىل املزيد من األفكار امل ُتناقضة؟ تُ َ
ومصالحهم .تتمثّل حرية الله يف« :د ْعه يفعل» «د ْعه مي ّر» .يتامهى العقل مع هذا اإلله –التسامحي-
ومع العناية اإللهية عىل ح ٍّد سواء .فهذه العناية ال تصنع وال تتوقّع شيئًا :تنظر إىل «ما يقع» ،وإنّها
نواياه .فهل يُعقَل أن ي ّدعي املرء يف الوقت عينه أ ّن العناية اإللهية «ت ُنجِز» هدفها ،بينام خالفًا
للخديعة ،ال «تتدخّل» يف السريورة ،وال «تنزلق» إليها ،وال ت ِ
ٍ
وأدوات؟ هل هي
وسائل
َ
ُدخل فيها
رصف بشكلٍ ُمختلف؟
قويّة بينام ينبغي تص ّورها وهي تعمل عن طريق الخديعة؟ وهل ميكنها أن تت ّ
وهل هي ح ّرة بذلك؟ هل نُدينها بالخداع ،وإىل األبد؟

أعلن أحد امل ُعلّقني أنّه ،بالنسبة إىل هيغل« ،الروح تُح ّول لصالحها الشهوات واألهواء واملصالح
بخاصة إىل
الخاصة وآراء األفراد والشعوب ،مبعيّة الخديعة [ »]...لكن مثة تفسريات ت َلفت نظرنا
ّ
أ ّن العقل الهيغيل بالتحديد ال «يُح ّول» شيئًا لصالحه؛ هو ال يتدخّل البتة ،ويقترص عىل النظر! ويف
ذلك يختلف عن «خديعة اإلنسان»!
كل يتحقّق بنفسه.
إ ّن التحويل  détournementوانقالب األمر
ّ
الخاص إىل ّ ّ

نسب هذا التبديل  retournementامل ُحايث للسريورة إىل العناية اإللهية ،وإىل الله ،فهذا
أن ال يُ َ
[1]- HEGEL, La raison dans l’histoire, p. 111.
[2]- ID., Encyclopédie, I, p. 614 (Addition au paragraphe 209).
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اضطراب بعض الصياغات الهيغلية ،ومن خالل صعوبة نقلها إىل الفرنسية .إ ّن
واضح من خالل
ُ
مق ّدمة (فينومينولوجيا الروح) ت َِصف الخديعة عىل الشكل التايل ،بحسب أحد ُمرتجميها املاهرين:
إ ّن النشاط امل ُرتبط باملعرفة هو «الخديعة التي تتص ّنع االحرتاز من أن تكون ف ّعالة وت ُلقي نظر ًة
جع
يك ترى كيف أ ّن التعيني وحياته الواقعية ،عىل وجه التحديد من جهة أنّها تتص ّور أنّها تُش ّ
يضمحل ويصنع من ذاته لحظة
ّ
الخاصة ،كيف أنّهام ُيثّالن العكس :نشاط
وتصون مصلحتها
ّ
بالكل[[[»
ّ
ُمتعلّقة
تستحق األفكار أن ت َوضّ ح .إذا كانت املعرفة «تتص ّنع» ،كام ِقيل هنا ،فهي
أي التواءات للّغة!
ّ
ُّ
ٍ
ت ِ
كل
النص األملاين ،نجد أنّها «تبدو» أو «تظهر» يف حالة احرتا ٍز من ّ
نشاط .لكن ،يف
َكشف عن
ّ
خاصة .هي مل تُق ّرر بخصوص انفعاليّتها!
نشاط ،من دون أن يكون هذا االحرتاز نتيجة نزو ٍة
ّ

إ ّن هذه االنفعالية -نقص الفعل -ال متنع املعرفة من امل ُالحظة .ف ِعوضً ا عن أن تكون عمل ّيةً،
تبدو نظريةً« .ال ت ُلقي نظرةً» عىل حياتها الواقعية ،لكن ،عىل غرار «تاريخ» شيلر ،والطحان أمام
طاحونته ،تنظر ( .)zusehenليس من باب الصدفة استخدام كلمة  ،zusehenحتى لو مل يكن
الخيار ُم َع ًّدا متا ًما .النظر والتأ ّمل ،zusehen ،يُقابِله بالالتينية  :théôreinالعناية اإللهية ،الله،
التاريخ ،العقل ،وهو ما «ت ُنظّر» له الفلسفة!

بينام يف «خديعة العقل» ،التي هي يف الواقع مهارة ذك ّية ،لو أ ّن الطبيعة التي تُط ّبق عليها
الخديعة ،لو أنّها ال تُتَص ّور كشخص ،فالتدخّل هو الذي يُن ِتج الغائية :عىل الطحان أن يُدير آلته
جهها ُم ِ
قتص ًدا يف الطاقة؛ والفالح يف جبال األلب « يرسق» من الطبيعة .أما العقل والعناية
ويُو ّ
اإللهية والله فهم -برأي هيغل -ال يصنعون شيئًا يف التاريخ البرشي ،وال يتولّون موضوع مواجهة
أهوائهم ،ويشاهدون العواصف من بعيد...suave mari magno :
ٍ
«نشاط»
هل نُسامح هذا «النشاط» املاكر عىل احرتازه من طابع»الفعالية» ،ومن أن يتح ّول إىل
يضمحل...؟ إ ّن هذه الرطانة ال ت ُغطّي عىل املالحظة الرئيسة :ليس مث ّة نشاط!
ّ
ِيس إىل اإلبقاء عىل تصوير خديعة العقل عىل أنّها خديعة
يف الحقيقة إ ّن هيغل ال
ّ
يتوصل ب ْ
تتأسس إال عىل مقارن ٍة جريئ ٍة يعرِضها هيغل بكل بساط ٍة .فبعد اإلشارة
اإلنسان .فالخديعة ال ّ
إىل االستخدام اللبق للعنارص الطبيعية من قبل اإلنسان (خديعة اإلنسان!) ،يُضيف« :إنّه
ِ
بالطريقة ذاتها ( )In ähnlicher Weiseتَشفي األهواء ُغلّتها؛ تتحقّق تب ًعا لِ
تحديدها الطبيعي
[1]- ID., Phénoménologie de l’esprit, traduit par J.P. Lefebvre, Paris, Aubier, 1991, p. 63.
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وت ُن ِتج نظام املجتمع البرشي الذي ضمنه ت َعهد للقانون والنظام بالسلطة ض ّد نفسها[[[»
ميكن لهيغل أن يغتبط لهذا التناظر الذي يُريد جعله أساسيًا .فالتناظر يتمثّل يف تطبيق قانون
الكل من خالل ما هو استثنايئ[[[»
ّ
كل عىل نظام التاريخ« :يجب أن يتحقّق
ين ّ
عقال ّ

عي
ُبي أ ّن الفردي –الفرد البرشي -الذي ال يزال موجو ًدا يف تف ّرده ،مع ّ
كل ما يُ ّ
يتعلّق األم ُر بأن ن ّ
هذا التف ّرد («تحديده») –ويعمل بالتايل ضمن هذا الهدف بشغف -أنّه يعمل ويُستن َزف يف الحقيقة،
الكل (الشعب،
ّ
الكل؛ لصالح
الكل الذي ينتمي إليه ،ويف سبيل
ّ
بوعي أو من دونه ،يف سبيل
ّّ
حى به له ُمسبقًا .من يُرِد الهرب يَندثر!
حي الفرد بنفسه .يُض ّ
الحضارة ،الجنس البرشي) يُض ّ
الكل.
إ ّن البرش وأهواءهم كائنات ُمتناهية ،صائرة إىل الهالك .التلَف واملوت يصنعان حياة ّ

رص عىل
رص عىل وضع كل هذه السريورات تحت ُمراقبة العناية اإللهية .من جهة يُ ّ
لك ّن هيغل يُ ّ
طوعيّتها و ُمجانستها واستقاللها .ومن جهة أخرى يُح ّملها اتّجا ًها خارجيًا ،فوطبيعيًا ،يحكم عليها
بالتبعية .يرفض هيغل يف الظاهر أن يختار بني هذين التص ّورين .ومع ذلك يبدو بقاؤهام غري ممكن.
حظ عند أدىن تحليل.
إ ّن عدم االت ّساق يف تصوير «خديعة العقل» عىل أنّها «خديعة اإلنسان» يُال َ
يك تستم ّر امل ُقارنة ،ينبغي ر ّد األفراد ،الذين ال يعلمون وال يريدون ما تصنعه الخديعة بهم ،إىل
حالة األشياء التي ميكن أن ال يُؤبَ َه بها كام الريح واملاء والطاقات .ماذا ت ُصبح عندئذ حريتهم ،التي
ت ُص َّور عىل أنّها نزوات العاطفية؟ إ ّن ما يبتغي الفيلسوف مساعدتهم فيه هو أن يُدرِكوا وض َعهم!
ش الذي وقعوا ضح ّيته.
سيكتشفون ال ِغ ّ
غي ذاته بهذه الطريقة.
بإعالن أ ّن األهواء ت َشفي ُغلّتَها «بالطريقة ذاتها» ،ال يبدو هيغل ُمد ِركًا أنّه يُ ّ
رصف مع ضمري الفاعل :األهواء تَشفي ُغلّتَها ،األمر
وهذا يربز من خالل االنتقال إىل الفعل امل ُ ّ
الذي ال ميكن أن يُقال عن قوى الطبيعة.

من جانب ت ُستخ َدم هذه القوى وت ُط ّبق من خالل ذوات واعية وماهرة (angewendet, gegen
 :)sich selbst gebrauchtنعرف الرابحني واإلجراءات امل ُرتبطة بعمليتهم التي تضع الغائية
االصطناعية مع السببية الطبيعية.
أ ّما ،من الجانب اآلخر ،فالعقل «يدع البرش يفعلون» من دون أن يتدخّل يف قضاياهم« :تتحقّق
األهواء ،وأهدافها ،وفقًا لِتحديد طبيعي».
[1]- ID., La raison dans l’histoire, p. 107 (traduction modifiée).
[2]- Ibid., p. 108.
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تنافر
إ ّن تعارض أنواع العالقات التي يُقيمها هيغل بني اإلنسان والطبيعة وبني األهواء واملجتمع ال
مهتم بالوضوح ،لكان عليه أن يُطلق االسم
ت من فكر ثاقب كفكر هيغل .فلو كان
ميكن أن يُفلِ َ
ً
نفسه عىل السريورتني.
يف النهاية ،إ ّن حركة األهواء شديدة التضا ّد أو التي تتناقض هي التي تبني وتُع ّزز املجتمع .يف
رصف «وفقًا
هذه الوظيفة ،ال حاجة لوجود قائد لألهواء ،وهي ال تَرضخ لِ َمطالب كائن «غريب» .تت ّ
ِ
لِ
تحديدها الطبيعي» ،من دون أن تهاب أي محاولة تدخّل يف عاملها.
وال يذكر هيغل العناية اإللهية أو الله ،يف صفحات (العقل يف التاريخ) التي تهت ّم عىل الخصوص
بخديعة العقل.
ص عىل هذا العرض الحضوري (نسبة إىل مذهب الحضورية  )immanentismeللتاريخ،
لو اقتُ ِ َ
ومل ّا كان الكثري من ق ّراء هيغل لديهم شعور بذلك ،نحن نحتاج إىل شكلٍ من وحدة الوجود املثالية
( ،)Panthéismeالقريبة من اإللحاد –حتى لو مل تكن هذه املصطلحات قابِلة ألن ت ُد َرك من قبل
الذين عارصوا هيغل بالرصامة ذاتها التي يتّصفون بها يف زمننا .يف هذه األوضاع ليست الخدعة
سوى صورة.
رصح هيغل« :العقل ُمحايث للواقع التاريخي ،هو يتحقّق
وال يبقى ،تص ّو ًرا ،يشء منها عندما يُ ّ
[[[
فيها وبها»
يعرض هيغل يف بعض األحيان توسيعه لفكرته من دون أن ينطق باسمه املجازي .يف أحد مقاطع
كتاب (مبادئ فلسفة الحق) ،يصف حركة العالقات البرشية التي تؤلّف بنظره الحياة االقتصادية:
بواسطة هذا االرتباط امل ُتبادل يف العمل ويف تلبية الحاجات ،تتح ّول األنانية الذاتية إىل إسهام
الكل ،يف حركة جدلية تفوز وت ُن ِتج وتلت ّذ
ّ
بتوسط الفريد عن طريق
يف تلبية حاجات كل اآلخرينّ ،
ٍ
واحد يف أن يفوز ويُن ِتج يف الوقت عينه من أجل ُمتعة اآلخرين .إ ّن هذه
ألجل ذاتها ،ما يُساعد كل
الكل هي ،بالنسبة إىل كل واحد،
ّ
الرضورة التي تكمن يف التشابك امل ُتقلّب الذي يخلقه ارتباط
ٍ
واحد لديه اإلمكانية للمساهمة يف هذا التشابك من خالل ثقافته
الرثاء العا ّم ،الرثاء املديد .كل
[1]- Ibid., p. 110.
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ومهارته ،لتأمني بقائه وبالطريقة نفسها يُبقي الربْح بواسطة العمل ويُن ّمي الرثاء العام

[[[

نص ما ،حيث ال ت ُق ّر باسمها ،يكتسب أدىن فارِق يف
عتدما يتعلّق األم ُر بِكشْ ف خديعة العقل يف ٍّ
الكل تت ّم «ضمن حرك ٍة جدلية»،
ّ
الخاص بواسطة
الرتجمة أه ّمية .حرف ًيا ،ال يقول هيغل إ ّن وساطة
ّ
ُوصف بأنّها «خديعة العقل»،
رصح تحدي ًدا أ ّن الوساطة ،التي ت َ
بإمكان الخديعة أن ال ت ُشارِك فيها .يُ ّ
الكل هي الحركة الجدلية» .ال ت ُضاف
ّ
الخاص بواسطة
هي أيضً ا الحركة الجدلية« :إ ّن وساطة
ّ
الوساطة إىل الحركة الجدلية ،إنّها ت ُشكّل منطها Modalité
من املعلوم أن بعض املرتجمني شعروا هنا ببعض امللل .فمن جه ٍة ،ال مييلون بعا ّم ٍة إىل
االعرتاف مبحايث ٍة ما؛ ومن جهة أخرى ،يتذكّرون مبادئ هيغل التي تتظاهر باستبعاد تلك املحايثة.
لك ّن ،يف األسطر الالحقة ،يُ ِ
فصح هيغل عن مذهبه بتوضيح ُميضء« :إ ّن العقل امل ُحايِث (die
 )immanente Vernunftلِرتتيب الحاجات البرشية وحركاتها الجدلية هو الذي يُح ّول هذا الرتتيب
رص ُمتاميز ًة[[[»
كل
إىل ّ
ّ
عضوي يض ّم عنا َ

ِ
يف هذه الجملة ،أُ ِ
الواضح
فس امل ُرتجم املعنى
ضيفَت كلمة  dialectiquesمن قبل امل ُرتجم .يُ ّ
بذاته للكالم :ما يُس ّميه هيغل «خديعة العقل» ،بلغة «التمثيل» ،هو ،باملفهوم التص ّوري ،الوساطة
والكل!
ّ
للخاص
(الجدلية بالرضورة)
ّ

عندما يضع هيغل رصاح ًة هذه السريورة تِب ًعا للعناية اإللهية أو الله ،يتّبع إذًا هذا «االنتقال
امل ُلتبس» ( )Verstellungالذي يف ُمناسبات أخرى يلوم كانط عليه أش ّد اللوم.
يستعمل هيغل لغة أخرى ،ليس هذا فحسب ،بل يُ ِ
حا آخر يف خطابه.
دخل مصطل ً

ال يخلو ذلك من صعوبات نظرية كبريةِ .في َم ميكن ،إذًا ،للخديعة أن تقوم وهي التي تستخدمها
العناية اإللهية؟ النظر ال يعني االحتيال ،لك ّن مج ّرد النظر نفسه يستلزم ازدواجية املتأ ّمل وغرضه.
إ ّن مذهب ُمحايثة العقل الجديل للتاريخ يستبعد الخديعة بقدر ما يستبعد الرؤية.
عندما تؤخَذ الخديعة والرؤية بوصفهام ُممكنتني يف رشوط فلسفة هيغل ،يَحرص عىل تطوير
وصول إىل نتائجها القصوى.
ً
هذه الفرضية ،كام فعل مع الفرضية امل ُضا ّدة،
حضورية إىل وحدة الوجود أو إىل اإللحاد.
وت ُفيض ال ُ
[1]- ID., Principes de la philosophie du droit, traduit par R. Derathé, Paris, Vrin, 1975, p. 225
[2]- Ibid.
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مل يُرِد هيغل االعرتاف مبذاهب كهذه ،إ ّما ألنّها تُثري نفو َره منها ،أو ألنّه يهاب إدانتها من قبل
الرأي العا ّم ومن قبل السلطات.
وعىل العكس ،ال يُخفي نتائج االستعالئية التي ضُ َّمت إىل االفرتاضات الجدلية امل ُتعلّقة
مبفهومه لِمسار العامل البرشي.
عندما ت َقود العناية اإللهية العامل ،يجب أن يت ّم ذلك ،يف هذه الرشوط ،من دون أن يعلمه البرش
ُحسنات لِق ّوة يجهلون أهدافَها.
أو يُريدوه .بذلك يكونون «األدوات» العمياء أو امل ّ
ش هائل ،وخديعة « ُمطلقة» .إ ّن الواقع
إ ّن العامل البرشي يف كلّيته يُختَ َزل يف هذه الحالة إىل ِغ ّ
املوضوعي ،أو الذي يؤخَذ بوصفه كذلك ،ليس سوى تَزوير ،و ِغطاء خ ّداع تستَ ِت تحته حقيقة
ُمختلفة متا ًما عنه« :املوضوعية إذًا ،بوج ٍه ما ،غطاء يتوارى تحته املفهوم[[[»

وبِال ريب ،فإ ّن مه ّمة الفيلسوف هي رفْع هذا الغطاء ،ون ْزع هذا القناع .لك ّن هذا الكشْ ف ال
غي الطبيعة نفسها للعامل «املوضوعي»« :إنّنا نعيش يف هذا الو ْهم ،ويف الوقت عينه يُشكّل وحده
يُ ّ
العا ِم َل الفا ِع َل الذي عليه تقوم املصلحة يف العامل .الفكرة يف سريورتها تخلق بنفسها هذا الو ْهم،
ويُعارِضها آخ ُر بينام يقوم سلوكها عىل حذف هذا الوهم[[[.
فالذي يقبل بالتح ّدث بلغتني ال يعلم يف النهاية ما األمر الصحيح .ويَفرض عىل الق ّراء مه ّمة
إبطال الخديعة امل ُعقّدة والخطرية للفيلسوف.

[1]- ID., Encyclopédie, I, p. 614 {Addition au paragraphe 209).
[2]- Ibid., p. 615.
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