إقصائية هيغل
ّ
العنصرية حيال اآلخر
نقد النظرة
أحمد عبد الحليم عط ّية

[*]
[[[

يتناول الباحث املرصي أحمد عبد الحليم عطية يف هذا البحث جانباً مثرياً يف فلسفة
هيغل السياسية والسيوسيولوجية ،حيث يتط ّرق إىل نظرته العنرصية حيال اآلخر ،وخصوصاً
إىل العنرص اإلفريقي باعتباره كائناً دون ّياً بالنسبة إىل العرق الجرماين.
يقوم البحث عىل تبيني املرتكزات الفلسفية التي اعتمدها هيغل يف مؤلفاته ليصوغ نظرته
اإلقصائية لآلخر ،والتي شكّلت أحد أبرز التأسيسات املعرفية والثقافية للحداثة االستعامرية..

المحرر

كتب يوهان غوته رسال ًة امتزجت فيها مشاعر الخوف والهلع والصدمة إىل صديقه العامل الفيزيايئ
توماس يوهان سيبيك ( ،)1831 – 1770لكن سبب هذه املشاعر يعود أساساً إىل ما سبق وكتبه صديقه
هيغل وهو ينظر إىل اآلخر غري الجرماين .إن ما أرعب غوته يف فكر هيغل هو منطق اإلقصاء واإلعدام،
يتجل فقط يف الصورة املجازيّة /الحقيق ّية الدالة عىل الرصاع القائم داخل النبتة ،والذي
ّ
الذي ال
مبوجبه تقيص الوردة الربعم و«تعدمه» ،بل أيضً ا تلك «البنية الفلسف ّية» التي نراها تنسج رؤية هيغل
باسم الجدل الجامع بني اليشء ونقيضه ،واملؤدي بالتايل إىل التجاوز والرتكيب ،فتطفح نزع ٌة إقصائ ّي ٌة
يئ بني الوردة والربعم،
وعنيف ٌة تجاه الوجود والطبيعة واألشياء .إ ّن صورة النبتة املحتوية عىل رصا ٍع إقصا ٍّ
ٍ
تلخيص .فال هويّة من غري رصا ٍع مع الغري ،وال غرييّة إال
تلخّص فلسفة هيغل يف الهويّة والغرييّة خري
وفيها إقصا ٌء بل وإعدا ٌم ،واإلعدام هنا ليس مجازيًّا فحسب ،وإن ص ُعب التمييز داخل فلسفة هيغل بني
واقعي؟»[[[.
يل هو
يلّ ،
«كل ما هو
املجازي والحقيقي أليس ّ
وكل ما هو عق ٌّ
واقعي هو عق ٌّ
ٌّ
ٌّ
*ـ باحث وأستاذ الفلسفة يف جامعة القاهرة ـ جمهوريّة مرص العرب ّية.
[[[ -عبد الواحد التهامي العلمي :هيغل واآلخر ،الكون ّية املعطوبة ،املنهل ،https://goo.gl/X3sUGG ،2015 ،ص.152
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رص هيغل عىل أن هذا العامل حديثٌ باملعنى املادي الفيزيقي ،لذلك ال توجد أمريكا القدمية
ي ّ
ح
بنظره ،وإذا وجدت فإنّها يف طريقها إىل الزوال ،إذا ً ال بد أن تزول مبج ّرد لقائها مع الغرب .برو ٍ
عجيبة الربودة يخربنا هيغل أنّه يف ما يتعلّق بالسكان األصليني يف أمريكا «مل يبق إال القليل من
سالالتهم» .لقد أمعن هيغل يف تصوير دون ّية السكان األصليني ل ُيعيل من شأن الوافدين األوربيني
والنقص يف العفويّة والوضاعة مع خضو ٍع حسري ،هذه
يف حرك ٍة «جدل ّي ٍة» ناجح ٍة يقول« :إ ّن الوداع َة
َ
هي الخاص ّية الرئيس ّية لألمريكيني (السكان األصليني) ويجب االنتظار طويالً حتى يستطيع األوربيون
كل األحوال ،حتى بالنسبة
أن مينحوهم قليالً من الكرامة الشخص ّية .إ َّن أم َر دون ّية هؤالء األفراد يف ّ
كل الظهور»[[[.
لقاماتهم ،ظاه ٌر ّ
مزاعم دون ّية اإلفريقي
ينعت هيغل الرجل اإلفريقي بالرجل «الطبيعي بدرج ٍة أوىل» ،ومن املعروف أن الدن َّو من الحالة
بكل وحشيّته ونزقه .إذا
الطبيعيّة عند هيغل يرادف الدونيّة« .إ ّن الرجل اإلفريقي ميثل الرجل الطبيعي ّ
روحي وال
كل طرائق رؤيتنا لألشياء نحن األوربيني .يجب أال نفكر ال يف إل ٍه
أردنا فهمه ،يجب تنايس ّ
ٍّ
يف قانونٍ
كل ذلك يُنقص اإلنسان
وكل أخالقٍ ملا نس ّميه مشاعرّ .
احرتام ّ
كل
أخالقي ،يجب تعليق ّ
ٍ
ٍّ
خام ،ال ميكن أن نجد يف طبعه ما ميكن أن يذكّرنا باإلنسان» .ال
(اإلفريقي) ،الذي ما زال يف مرحل ٍة ٍ
كل ما ال يناسب رشوط انبثاق الروح
يجد هيغل ضالّته يف إفريقيا السوداء ،بل بعكس ذلك ،إنّه يجد ّ
ين .فإفريقيا مرت ٌع للحيوانات األكرث توحشً ا ورشاس ًة ومناخها سا ٌم بالنسبة لألوربيني.
الكو ّ

يتحدث هيغل يف سياق جولته اإلفريقية عن الحس الغريزي البدايئ الذي مينع األوربيني من
الحس الغريزي عن الكائن اإلفريقي ،كام يرفع هيغل
أكل لحوم البرش ،ويل ّمح بذلك إىل غياب هذا
ّ
عام وقا ٍّر يف الثقافة اإلفريق ّية .ويع ّرج عىل موضوع العبوديّة يف
من فعل أكل لحوم البرش إىل مبدأٍ ٍ
كل املاملك اإلفريق ّية املعروفة
«الحضارة» اإلفريق ّية ويجعل منه «خاص ّيةً» إفريق ّي ًة بامتيازٍ ،إذ إ ّن «يف ِّ
مؤسس ًة محل ّي ًة وهي تطغى بشكلٍ
طبيعي» .لهذا فهو بعد أن يخربنا أ ّن األوربيني
تُشكّل العبوديّة ّ
ٍّ
ٍ
كعبيد يف القارة األمريك ّية يعلق عىل ذلك قائالً« :مع ذلك فمصريهم يف بلدانهم
يبيعون األفارقة
األصل ّية أنىك وأش ّد بسبب وجود عبوديّ ٍة مطلق ٍة أيضً ا»[[[.
يذهب هيغل إىل أن اإلفريقي هو أصل العبوديّة ،وهو أصل استعباده لنفسه .ورغم أنّنا ال نجد
كل تحليالته -كام يقول عبد الواحد التهامي-
كالماً واضحاً عن العرق أو األعراق عند هيغل ،إالّ أ ّن َّ
[[[ -املرجع السابق ،ص.154
[[[-املرجع نفسه ،ص .155
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توحي بأنّه كان يستبطن شيئًا من هذا ويحاذيه يف مختلف تحليالته ووقفاته عند ثقافات الشعوب،
نفس تراجعه عن املعايري الجغراف ّية املساعدة عىل الفاعل ّية الحضاريّة ،التي وضعها هو
وإال كيف ّ
نفسه يف بداية سفره الفلسفي عرب التاريخ ،ثم الرتاجع عن ذلك عند السفر التطبيقي عىل الشعوب.
كيف تكون القارة األمريك ّية معتدلة املناخ ومنتمي ًة للشامل املعتدل كام وصفه ومل يستطع شعوبها
املساهمة يف تحقيق الروح الكوين؟
يخلص التهامي إىل أ ّن التجربة الفلسفيّة الغرييّة عند هيغل تن ّم عن كثريٍ من االختزال والقولبة
املاهويّة لآلخر .دامئا ما ينزع إىل البحث عن ماهيّ ٍة ثابت ٍة لآلخر يختزله فيها ،يقولبه عىل منوالها بدون
ج أو تريّ ٍ
ث يف األحكام والتقييم .وعىل الرغم من أنّه أكرث الفالسفة بحثاً عن تجليّات الروح
أدىن حر ٍ
الكوين أو العقل املطلق ،إال أنّه أش ّدهم اختزاالً لآلخر ،وأكرثهم تربيرا ً للنزعة الفوقيّة التي سادت
خطاب الغرب تجاه باقي العامل[[[.
اهليغل ّية والعامل الرشقي
يعرض الهيغيل املرصي إمام عبدالفتاح إمام[[[ يف ترجمته للجزء الثاين من محارضات
يف فلسفة التاريخ مقدمة عن «هيغل والعامل الرشقي» ،الخصائص العا ّمة لفلسفة التاريخ عند
عرض للروح ،وماه ّية الروح الح ّر ،ومن ثم فإ ّن
هيغل ،وفيها يوضّ ح أن التاريخ عند هيغل هو
ٌ
مسار التاريخ هو تق ّدم الوعي بالحريّة ،لك ّنها ليست حريّ ًة فرديّ ًة سلب ّي ًة تعسف ّية .التاريخ عند
املوضوعي الذي ميثل
ربره .والغائ ّية هي الجانب
يئّ ،
فكل ما يحدث له مع ًنى ،وله ما ي ّ
هيغل غا ٌّ
ُّ
الرضورة يف هذا املسار ،لكن الرضورة أو الجانب املوضوعي ال يعمل لوحده ،فهناك الجانب
يت الحر لألفراد ،ومن ثم كان التاريخ ارتباطاً وثيقاً بني الرضورة والحريّة[[[.
الذا ّ

والسمة األوىل التي يذكرها إمام لفلسفة التاريخ الهيغليّة ،هي أ ّن الروح يكشف عن نفسه يف
ٍ
إمكانات كثري ًة يبثّها يف مراحل التاريخ املختلفة ،مكتسباً
حقيقته األكرث عينيّة ،فالروح منذ البداية يحمل
معرف ًة ووعياً مبا هو عليه يف ذاته .ومن هنا اقتىض التحقّق الكامل للروح« :أن تنمو املجتمعات ليك
وتجسده ،ما دام ال ّروح يحقّق نفسه يف الزمان ،فهدفه أيضاً أن يتحقق يف
ُعب تعبريا ً كامالً عن العقل
ّ
ت ّ
السمة الثانية واضح ًة
التاريخ وأن يصل إىل فهمٍ لنفسه ،ومعرف ٍة بذاته ،وذلك يتحقق يف الدولة .وتبدو ّ
[[[ -املرجع نفسه ،ص .157
[[[ -حول إمام عبد الفتاح إمام ،يراجع :تجربتي مع هيغل ،مجلة أوراق فلسفية ،العدد السادس ،القاهرة .2002 ،وانظر دراستنا :حق الفرد
ودميوقراطية الدولة ،الهاجس السيايس يف أعامل إمام ،ص  ،57 – 37يف دفاتر فلسفية ،العدد الرابع ،إمام عبد الفتاح إمام والفلسفة الهيغلية،
القاهرة.2014 ،
[[[ -إمام عبد الفتاح إمام :مقدمة ترجمة كتاب هيغل ،فلسفة التاريخ ،املجلد الثاين (العامل الرشقي) ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،ص.7
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يف التأكيد عىل أ ّن طبيعة الروح هي الحرية ،غري أ ّن الحريّة هنا ليست هي الحريّة الفرديّة السلب ّية،
الخاصة املتمثّلة يف العقل ،وهذا يعني املشاركة يف
وإنّ ا هي الحريّة يف أن يتّبع اإلنسان ماه ّيته
ّ
ٍ
حيا ٍة اجتامع ّي ٍة أوسع يف كيانٍ
عاقل».
واحد يس ّمى الدولة ،إذ يف الدولة وحدها يكون لإلنسان وجو ٌد ٌ
ٍ
ٍ
درجات مختلف ًة من الوعي بالحريّة،
حلقات متتابع ًة متثّل
مسار التاريخ عند هيغل ،يشكّل
تجسده املراحل املتأخّرة بشكلٍ أكرث كفاي ًة
فمراحلها األوىل هي تعبرياتٌ ناقص ٌة متاماً ملا سوف ّ
وأكرث إقناعاً .إ ّن تحقّق ال ّروح ووعيه بذاته الذي يشكّل ح ّريته ،يت ُّم يف التاريخ عىل مراحل متع ّدد ٍة
عرض ملسار ال ّروح يف أعىل صورها ،أي
هي الحضارات املختلفة ومن هنا كان« :تاريخ العامل هو
ٌ
التق ّدم التدريجي الذي تبلغ بواسطته حقيقتها ووعيها بذاتها .والصورة التي تتخذها مراحل التق ّدم هذه
هي «األرواح القوميّة» املميّزة يف التاريخ ،وهي الطابع الخاص لحياتها األخالقيّة وحكومتها وف ّنها
ودينها وعلمها [[[.

وعي بذاته،
تاريخ العامل -كام يتابع إمام رشحه لهيغل -هو مسا ٌر يُكافح فيه ال ّروح ليك يصل إىل ٍ
ّ
وكل مرحل ٍة من مراحل َس ْيِه متثّل درج ًة من الحريّة ،املرحلة األوىل التي يبدأ منها ال ّروح هي العامل
ٍ
شخص
وكل ما عرفه الرشق هو أ ّن الحريّة منحرص ٌة يف
الرشقي :الصني ،والهند ،وفارس ،ومرصّ .
ٍ
واحد وهو الحاكم ،أ ّما املواطنون فهم جميعاً عبي ٌد لهذا الحاكم .مع ذلك فهيغل ين ّبهنا إىل أ ّن حريّة
الحاكم مل تكن تعني سوى انسياقه وراء أهوائه وانفعاالته ونزواته ،وبالتايل مل تكن حريته تع ّيناً لذاته،
وال تعبريا ً عن ماه ّيته الحقّة (أي العقل) ،ومن ثم كان الحاكم طاغي ًة ال إنساناً ح ًّرا .أ ّما املرحلة الثانية
فتمثّلها الحضارة اليونان ّية والرومان ّية حيث اتسع نطاق الحريّة عام كان عليه عند األمم الرشق ّية ،فعرف
بعض املواطنني اليونانيني والرومانيني الحريّة ،وعليه كانوا ينظرون إىل شعوب باقي األمم عىل أنّهم
«همج» ،ولهذا اتخذوا من أرسى الحرب عبيدا ً وأرقّاء .أق ّر أفالطون وأرسطو نظام الرق
«برابرةٌ» أو
ٌ
ألنّهام مل يعرفا أن اإلنسان مبا هو إنسا ٌن ح ٌّر .أ ّما األمم الجرمان ّية فقد كانت ،بتأثري املسيح ّية أ ّول
األمم التي تصل إىل الوعي بأن اإلنسان مبا هو إنسا ٌن ح ٌّر ،وأ ّن حريّة ال ّروح هي التي تؤلّف ماه ّيته وقد
ظهر هذا الشعور أول ما ظهر يف قلب الدين ،املكان الذي ميثّل أعمق منطق ٍة للروح .ولكن إدخال
هذا املبدأ يف مختلف العالقات السائدة  ..يحتاج إىل عمل ّي ٍة ثقاف ّي ٍة طويلة األمد ،قامت بها الشعوب
األوروب ّية ال س ّيام األ ّمة الجرمان ّية.
يهتم إمام عبد الفتاح بـ «العامل الرشقي» ال ألنّه الخطوة األوىل التي خطتها ال ّروح ،وال ألنّه كام
يقول هيغل« :يف آسيا أرشق ضو ُء ال ّروح ومن ث ّم بدأ التاريخ الكيل» ،ولكن ألنّه عاملنا نحن ،فهو

[[[ -املرجع السابق ،ص.10
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تحليل للشخص ّية الرشق ّية ،التي ال يزال الكثري من سامتها الس ّيئة
ٌ
أكرث مراحل التاريخ أهم ّي ًة لنا ،إنّه
لألسف الشديد -يف ما يرى إمام -قامئ ًة حتى يومنا ال ّراهن ،ويؤكّد إمام أ ّن تع ّرفنا عىل تحليلٍ عميقٍ
عقل مثل عقل هيغل ،له فائد ٌة مزدوجةٌ .فنحن ،من ناحية ،نجد أنفسنا يف
لهذه الشخص ّية يقوم به ٌ
بكل ما فيها من جام ٍل
مكب ٍة تنعكس عليها شخص ّيتنا ّ
هذا التحليل العميق «للروح الرشقي» أمام مرآ ٍة ّ
ح ،ومن ناحي ٍة أخرى فإ ّن وصولنا إىل هذا الوعي الذايت ( إن وصلنا إليه أصالً !) مسأل ٌة بالغ ُة
وقب ٍ
يف بأدقِّ جوانبه ،وهو املوقف الذي يساعدنا عىل أن نستيقظ فنقيم
األهم ّية؛ ألنّه ميثّل املوقف املعر ّ
حح ثم نبني ونلحق بركب الحضارة![[[.
ونص ّ
يقسم هيغل العامل الرشقي تقسيامً ثالثيًّا ،الصني ثم الهند وأخريا ً فارس ،ويلحق مرص باإلمرباطوريّة
ّ
الفارسيّة لتكون الجرس الذي تعرب عليه ال ّروح إىل العامل اليوناين .الصني عند هيغل هي النموذج
األ ّول الذي تتح ّرك فيه الروح يف رحلتها الطويلة عرب التاريخ ليك تتح ّرر من الطبيعة ،وكان وجودها
خارجيًّا فاملبدأ الذي يحكمها هو املبدأ األبوي البطرياريك .من هنا ينتقل إمام يف مق ّدمته من الرشح
والتوضيح ومتابعة هيغل يف فلسفته للتاريخ وتط ّور ال ّروح إىل تحليلٍ ومناقش ٍة ونقد أفكار الفيلسوف
يف ما يتعلّق بنظرته للعامل الرشقي وحضاراته املختلفة ،ومرص عىل وجه الخصوص .وهي مسأل ٌة
سوف ينشغل بها إمام ويكتب فيها مر ًة ثاني ًة لبيان نظرة هيغل ملرص.

يرى إمام أنّه عىل ال ّرغم من عمق التحليل الهيغيل للعامل الرشقي ،إالّ أنّه قد وقع يف بعض
األخطاء؛ وقع يف خطأ ظاه ٍر عندما جعل مراحل التاريخ املختلفة تسري وفق فكر ٍة عقالن ّي ٍة قبل ّي ٍة .هذا
النقد سيتك ّرر عند الكثري من األساتذة العرب ،الذين يرون يف فلسفة التاريخ الهيغل ّية تطبيقًا لفكر ٍة
أول ّي ٍة مسبق ٍة عىل أحداث التاريخ ،ويط ّبقها برباع ٍة عىل معطيات التاريخ  .هذا يعني أ ّن ما يقوله ليس
عب عن «فلسفة هيغل العقل ّية» كام عرضها يف
مستخلصاً من أحداث التاريخ ،ولك ّنه عىل العكس يُ ّ
املنطق ،مط ّبق ًة عىل مجال التاريخ .ال يهت ّم هيغل كثريا ً -كام يؤكد إمام -باملسار التاريخي لألحداث
أو الدولة؛ فالصني ألنّها متثل الوحدة الجوهريّة أو أ ّول مقول ٍة يف املنطق (الوجود الخالص) كانت
ُعب عن
هي البداية التي يبدأ منها التاريخ ،ومل ّا كانت الهند متثّل املقولة الثانية (العدم) فإنّها ت ّ
الخطوة التالية ،يف حني أنّه جعل من مرص آخر ما ظهر لتكون الجرس الذي تعرب عليه ال ّروح من
ٌ
حتها ،فقد كشف املؤرخون عن
الرشق إىل الغرب .وهذه التواريخ كلّها يف ما يوضّ ح
مشكوك يف ص ّ
ٍ
ربا كانت أقدم بكثريٍ من حضارة الصني أو الرشق األقىص عموماً .إ ّن
حضارات يف الرشق األدىن ّ
خاص ٍة ،عندما يقرأ تحليل هيغل لعاملنا الرشقي تصدمه النظرة الض ّيقة أحياناً،
الرشقي ،بصف ٍة
القارئَ
ّ
َّ
والعنرصيّة الفظيعة أحياناً أخرى:
[[[  -نفس املرجع ،ص .14
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تصل العنرصيّة األوروب ّية البغيضة -كام يصف إمام تحليالت هيغل -إىل ق ّمتها يف قول الفيلسوف:
يوم من
«إ ّن القدر املحتوم لإلمرباطوريات اآلسيويّة أن تخضع لألوروب ّية ،وسوف تضط ّر الصني يف ٍ
األيام أن تستسلم لهذا املصري» .لقد كذّب التاريخ املعارص نبؤات هذا املفكر العمالق فاستقلّت
بكل جربوتها تطرق
الصني ،وأصبحت ته ّدد الدول األوروب ّية ،وذهبت الواليات املتحدة األمريك ّية ّ
الصاع املضني يف كوريا وفينتام وغريها ،كام أنّها املنا ِفسة الخطرة للصناعات
بابها بعد أن أعياها ّ
قوي وحاس ٌم عىل قدرة اإلمرباطوريات
اليابان ّية والتي اعرتفت بها الواليات املتحدة نفسها ،وهذا ٌ
دليل ٌّ
اآلسيويّة عىل االستقالل عن األوروبيني ،بل والتق ّدم إىل ح ِّد املنافسة!

إ ّن هيغل -كام يُلفت إمام -رغم ثقافته املوسوعيّة ،مل يكن يعلم عن اإلسالم إالّ ما يقوله
وربا كان هذا هو السبب يف أحكامه الضحلة عنه« :فالشاهنامة التي كتبها الفردويس يف
ّ
املبشونّ ،
أي
القرن الحادي عرش ليس لها قيم ٌة كمصد ٍر
تاريخي ما دامت محتوياتُها شعريّ ًة ومؤلّفُها مسلامً»!! ُّ
ٍّ
ب أعمى أو جهلٍ
غريب ميكن أن تكشف عنه عبار ٌة كهذه ؟! [[[  .يذهب هيغل يف تفكريه إىل
ٍ
تعص ٍ
ّ
أن العامل الرشقي مل يعرف أ ّن اإلنسان مبا هو إنسا ٌن ح ٌر ،وإنّ ا عرف فحسب أن الحريّة محصور ٌة يف
ٍ
ٍ
واحد هو الحاكم ،أ ّما الحضارة الغربيّة ال سيّام األمم الجرمانيّة منها فهي التي عرفت بفضل
شخص
املسيحيّة أ ّن األنسان مبا هو كذلك ح ٌّر .أميكن أن يُقبل هذا الكالم عىل عالّته؟! أال ميكن أن نعرتض
ٍ
اعرتاض بأ ّن املسيحيّة ذاتها هي عقيد ٌة نشأت ومنت واكتسبت سامتها املميّزة يف ترب ٍة
عليه أبسط
رشقيّ ٍة وارتبطت تاريخيًّا بعقائد الرشق القدمية ارتباطاً وثيقاً.
هذا ما جاء يف مق ّدمة ترجمة إمام عبد الفتاح لكتاب هيغل ،الذي انتقد فيه بشكلٍ مجملٍ نظرته
خصص لها مقاالً قصريا ً بعنوان
للرشق ،خاصة الهند والصني .أ ّما يف ما يتعلّق بنظرته ملرص فقد ّ
بي ازدواج
«مرص يف عيون مفكري الغرب :هيغل» .يختفي نقد هيغل ويظهر إعجابه مبرص ،ما يُ ّ
نظرتنا للفيلسوف حيث ننقده يف سياقٍ ُونربز أفكاره ونُعليها يف سياقٍ آخر .ننقده بسبب تأكيده غياب
الحريّة يف مجتمعاتنا ونشيد به حني يعرض لحضارتنا القدمية.

يعيل هيغل من شأن الحضارة املرصيّة القدمية ،فيجعلها أ ّول حضار ٍة يف التاريخ ،وأول ظهو ٍر للروح
ومحاولته الخروج من إطار املادة ،كام أنّها أول حضار ٍة آمنت بخلود النفس البرشيّة ومن هنا اهت ّمت
وروح ،الحضارة تجريد ،ومهام
بتحنيط الجسد ليك تعود إليه الروح ،وهي التي علّمتنا أ ّن الحضارة فك ٌر
ٌ
[[[ -انظر :إمام عبد الفتاح :املرجع السابق ،وهذا ما الحظه عدد كبري من الباحثني حول قلة معلومات هيغل عن العامل اإلسالمي ،واعتامده
فلسفيhttps://goo.gl/ ،
عىل مصادر استرشاقية .راجع يف ذلك كل من :حسني هنداوي :دراسات هيغل واإلسالم لوثـرية فـي ثوب َ
 .vTZMWo، 2013ومحمد عثامن الخشت :صورة اإلسالم عند هيغل ،نقد الفصام الفلسفي ،مجلة االستغراب ،ع  ،9بريوت،2018 ،
ص  .49 – 33ورشيدة الرياحي :هيغل ثورة الرشق ،دار الروافد وابن النديم ،وهران ،بريوت.2012 ،
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يظل لألجداد العظمة والرفعة فهم بناة األهرام وأيب الهول
ابتعد األحفاد عن هذه املفاهيم السامية سوف ّ
تجسد أفكارا ً بالغة األهم ّية ال تزال البرشيّة حائر ًة يف فهمها إىل يومنا الراهن[[[.
وهي كّلها ّ
العنرص ّية اهليغل ّية واملركز ّية األورب ّية
يذكر لنا أحمد الربعي أن إمام عبد الفتاح يف مقدمة ترجمته «محارضات يف فلسفة التاريخ :العامل
الرشقي»؛ وضع ما كتبه هيغل حول التاريخ «وشعوب الرشق» يف إطاره التاريخي املتكامل ،وأبان
مدى تأثريه عىل جذور وأصول االسترشاق الغريب ،أو جذور نظريّة «املركزيّة األوربيّة» ،وأوضح
األساس الفلسفي والنظري للرؤية العنرصيّة لتاريخ البرش.

تتجل لنا «ال ّروح» الهيغل ّية العنرصيّة بأوضح معانيها حني «يكتشف» شيئًا من الذكاء لدى
ّ
إعجاب .يقول هيغل« :وإنّه يدهشنا حقًّا أن نجد بينهم وعىل مقرب ٍة
أيا
ٍ
املرصيني ،ف ُيعجب من ذلك ّ
من الغباء األفريقي ذلك الذكاء النظري ،وذلك التنظيم العقيل .»...املرصيون كام يراهم هيغل عىل
كل شهر ،ويُشري ذلك
رشاب مط ّه ٍر للبطن مر ًة ّ
أي حا ٍل «يغتسلون ويستح ّمون كثريا ً ،ويقومون بتناول
ٍ
ِّ
السلم املستقر» .ال ّروح املرصيّة غارق ٌة يف الطبيعة ،ويف الوقت ذاته
كلّه إىل االستغراق يف حالة ّ
الحس مع الفهم املج ّرد جن ًبا إىل
تحاول التح ّرر منها .والوحدة لدى املرصيني هي التقاء الجانب
ّ
جنب .واملرصيّون «كانوا صبيانًا أقوياء ممتلئني بطاق ٍة خالّق ٍة ،ال يحتاجون إىل يش ٍء سوى الفهم
الواضح ألنفسهم يف صور ٍة مثال ّي ٍة ليك يصبحوا شبابًا»[[[.
وإذا كان إمام عبد الفتاح يتع ّرض يف خامتته النقديّة بالنقد الحذر لفلسفة هيغل حول التاريخ،
مستخلصا من أحداث
حني يوضّ ح طبيعة الصورة الهيغليّة املقلوبة يف هذا املجال ،فإ ّن ما يقوله ليس
ً
[[[ -إنّ هيغل عىل الرغم من أنه جعل من مرص جزءاً من اإلمرباطورية الفارسية ،فإنه كام يستدرك إمام جعلها در ًة مثين ًة يف هذا التاج ،ويورد قول
هيغل« :إننا مع مرص نصل إىل املركب النهايئ يف العامل الرشقي ،فهي الجرس الذي عربت عليه الروح اإلنسانية من الرشق إىل الغرب ،وهي
تسرتعي االنتباه بصفة خاصة ال ألنها أرض اآلثار فحسب بل ألنها« :متثل النتيجة النهائية لعمل عظيم يفوق يف ضخامته وجربوته كل ما خلفه
لنا القدماء .كانت املهمة التالية التي قامت بها مرص هي توحيد هذه العنارص املتناقضة .ويركز هيغل يف تحليله ،كام كتب إمام ،عىل صورة
أيب الهول ،ويرى فيها رمزاً للروح املرصي :أبو الهول لغز غامض نصفه حيوان ونصفه إنسان؛ الرأس البرشي يربز من خالل جسم الحيوان،
ويعرض الروح عىل نحو ما يبدأ يف االنبثاق من جانب الطبيعة منتزعا نسفه .ويركز هيغل عىل االرتباط بني ما هو روحي وما هو مادي أو طبيعي
عند املرصيني القدماء :فالشمس والنيل هام األلف والياء يف تصور املرصيني ملاهية الطبيعة .ولقد عربت أسطورة أوزوريس عن ذلك كله أدق
تعبري ،فقد قتله شقيقه الذي ميثل رياح الصحراء املحرقة ،أما إيزيس الطيبة التي حرمت من الشمس والنيل فقد جمعت عظام أوزريس املتناثرة
وراحت تنوح عليه ،ومعها مرص كلها ،وهنا نجد األمل وقد أصبح شيئاً إلهياً ،ثم يعود أوزريس ليحكم ،ولكنه مل يكن إلهاً أو رمزاً فحسب ،بل
هو الذي أدخل الزراعة واخرتاع املحراث ،ورشع القوانني .ووضع يف يد الناس وسائل العمل وضامن إنتاجه.
ولو رسنا قليالً متابعني إمام لوجدنا أن الفكرة تعمل عىل تحرير نفسها من الصورة الحيوانية املبارشة ،بحيث ينبثق املعني الخفي والروحي
بوصفه الوجه البرشي من الصورة الحيوانية ولهذا تعددت األشكال التي يتخذها أبو الهول ما يؤكد أن معنى «الروحي» هو املشكلة التي
طرحها املرصيون عىل أنفسهم يف صورة لغز هو «أبو الهول» بصفة عامة ال يبوح بيشء مام هو مجهول ،لكنه ميثل التحدي للكشف عنه،
وهكذا نجد أن مرص قد حرصت نفسها يف ارتباط وثيق بالطبيعة وإن حاولت أن تكرس هذا االرتباط ليربز الروح الكامن تحت السطح.»!..
[[[ -أحمد الربعي ،ص .214
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عب عن فلسفة هيغل العقل ّية كام عرضها يف املنطق مطبقة عىل التاريخ.
التاريخ ،ولك ّنه عىل العكس يُ ّ
فالصني هي املقولة األوىل يف املنطق (الوجود الخالص) باعتبارها متثل الوحدة الجوهريّة ،يف حني
ّ
أ ّن الهند هي املقولة الثانية (العدم) ألنّها الخطوة التالية .أ ّما مرص فهي الجرس الذي م ّرت عليه ال ّروح
يف رحلتها من الرشق إىل الغرب.
يسقط هيغل عنرص الزمان يف تحليله للتاريخ ،فهو ينتقل من مقول ٍة مج ّرد ٍة إىل مقول ٍة مج ّرد ٍة أخرى
دون أن يرى عامل الزمان وأسبقيّته يف أحداث الواقع .كام ينطلق هيغل من عنرصيّ ٍة أوروبيّ ٍة ترى
الرشق رجالً مريضً ا ليس أمامه سوى االستسالم ملصريه ،أي االستسالم ألوروبا .ينتقد إمام «بعض»
املبشون» وينتقد مفاهيم
مظاهر العصبيّة الهيغليّة ،وأ ّن هيغل «مل يكن يعلم عن اإلسالم ،إال ما يقوله
ّ
هيغل حول األخالق الهنديّة وغريها ،واملسألة ليست مسألة «نقص معلومات هيغل عن الرشق وعن
اإلسالم» لك ّنها مسأل ٌة مرتبط ٌة بفلسف ٍة متكامل ٍة ترى يف ال ّروح أساس وجودها.

يعتقد الربعي أ ّن من الرضوري وضع الفلسفة الهيغل ّية حول تاريخ الرشق يف موقعها التاريخي
ٍ
لفيلسوف عظيمٍ » ،بل
املناسب ،فهذه الفلسفة املغرقة يف عنرصيّتها مل تكن مج ّرد «آرا ٍء فلسف ّي ٍة
لكل الفكر العنرصي ونظريّة «املركزيّة األورب ّية» ،وأخطر من ذلك فإ ّن فلسفة
هي الوريثة الرشع ّية ّ
هيغل للتاريخ ،وخاص ًة تاريخ الرشق ،كانت أحد األسس الها ّمة التي اعتمد عليها الفكر االستعامري
واإلمربيايل الالّحق.
يشري البعض إىل التوظيف االستعامري لفكر هيغل والتشابه الكبري بينه وبني بلفور« ،إن هيغل
ٍ
جديد يف ثوب جيمس بلفور وهو يُلقي خطابًا يف مجلس العموم الربيطاين يف الثالث
يُخلق من
عرش من حزيران  ،1910يتحدث فيه ال بلغة الفيلسوف بل بلغة رجل السياسة ،عن وضع االحتالل
اإلنجليزي ملرص ،يقول بلفور« :إ ّن األمم الغرب ّية فور انبثاقها يف التاريخ تُظهر تباشري القدرة عىل
حكم الذات؛ ألنّها متتلك مزايا خاص ًة بها .وميكنك أن تنظر إىل تاريخ الرشقيني بأكمله يف ما
يسمى بشكلٍ عا ٍّم املرشق دون أن تجد أثرا ً لحكم الذات عىل اإلطالق (إنك) ال ترى أم ًة واحد ًة من
تؤسس بدافع حركتها الذات ّية ما نسميه نحن من وجهة نظ ٍر غرب ّي ٍة حكم الذات .هذه هي
هذه األمم ّ
أي تشاب ٍه يف الكلامت وتطابقٍ يف املعاين بني هيغل وبلفور! أليس ما يقوله
الحقيقة» .ويعلق الربعيّ :
بلفور هو قراء ٌة هيغلية ملرص مستخد ًما األلفاظ والتعابري نفسها؟
وهناك من يدين موقف هيغل يف رفض ونبذ وعدم االعرتاف باإلسالم ،ويق ّدم قامئ ًة من االنتقادات،
بل االتهامات التي يذكرها عد ٌد من األكادمييني والباحثني العرب ملوقف هيغل من اإلسالم .إ ّن ما
يخص الرشق عىل العموم واإلسالم عىل الخصوص ،يجيء يف سياق
ق ّدمه الفيلسوف األملاين يف ما
ّ
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أفضل الشعوب ،مثلام كان أرسطو قبله بقرونٍ ينظر
ُ
محاولته الصطفاء الشعب الجرماين عىل أنّه
ألفضل ّية اليونانيني عىل من سواهم .غري أ ّن ال ّرفض الذي يصل إىل ح ِّد نبذ اآلخر وعدم االعرتاف به
ٍ
واحد من كبار الفالسفة يف العرص الحديث مثل هيغل.
يصح عند
مطلقًا ال
ّ
اهلو ّيات وإقصاء األمم
يسعى بودريس بلعيد يف دراسته -وهي دراس ٌة علميّ ٌة دقيق ٌة مبنيّ ٌة عىل معرف ٍة عميق ٍة باألنرثوبولوجيا
كل منهام مرتب ٌ
ط
األمازيغيّة« ،هيغل  ...وهويّة إفريقيا الشامليّة» -أن يحقق هدفني يف غاية األهميّةٌّ ،
باآلخر .يتمثّل األول يف الدفاع عن هويّة [األمازيغ] [أهل] إفريقيا الشامليّة ،لغتهم ،وجودهم
التاريخي ،مقاومتهم ،استمراريّتهم .أما الثاين فهو عبار ٌة عن نقد مقولة هيغل يف كتاب «العقل يف
التاريخ» حول األمازيغ ،ذلك أن هيغل يعترب من أشهر الفالسفة ،هو أيضً ا ميثّل عالم ًة بارز ًة يف
فلسفة التاريخ .ومن هنا جاءت أهميّة االطالع عىل ما ق ّدمه ،ورضورة مناقشة أطروحاته ،ومسؤوليّة
تفنيدها.
يرى بلعيد أنه من املفيد أن نتأ ّمل فهم هيغل الفلسفي ،لسكّان شامل أفريقيا ،والتصنيف الذي
اعتمده يف هذا الفهم ،وهو أ ّن سكان شامل أفريقيا ال هويّة لهم ،وأنّهم كانوا دامئًا مواطنني من درج ٍة
نستشف من كتاباته
ثاني ٍة ،أو يشتغلون يف كواليس مرسح التاريخ ،يقومون بأدوا ٍر ثانويّ ٍة .بل نكاد
ّ
انعدام السكان «األصليني» وغيابهم وتالشيهم أمام توايل الوافدين باستثناء ذكرهم كقراصن ٍة ،وأ ّن هذا
الجزء من أفريقيا هو الجزء غري املستقل فيها ،إنّه الجزء الذي كان دامئًا يف عالق ٍة مع الخارج .فقد
كان أوالً مستعمر ًة للفينيقيني ثم صار بعد ذلك مستعمر ًة للرومانيني واإلمرباطوريّة البيزنط ّية والعرب
واألتراك .تلك هي الصورة السلب ّية التي يق ّدمها هيغل والتي تستحق النقد والتحليل.
يواصل بودريس بلعيد تحليالته يف الدفاع عن األمازيغيّة ض ّد الدعاوى الهيغليّة والوقائع التاريخيّة.
حدين التي نظّمت وم ّولت -يف ما يرى -نرش
ال ب ّد أ ّن هيغل قد اطّلع عىل «فتوحات» املرابطني واملو ّ
اإلسالم يف شبه الجزيرة األيبرييّة من م ّراكش (بلد الله) ثم يحكم عىل تلك الحركات بأنّها تأكي ٌد عىل
االرتباط مع «اآلخر» القادم من الرشق ،ويف هذا السياق ت ّم استعامل هؤالء «القراصنة األمازيغ» من
أجل ال ّنهب وإغراق السفن.

ويتساءل بلعيد ،رافضً ا مستبع ًدا هذه األحكام ،كيف تصدق أحكام هيغل عىل سكان الشامل األفريقي
وهم الشعوب والبطون العظيمة بتعبري ابن خلدون؟ كيف ميكن اعتامد هذه الخالصات ونحن أمام
عرض
وحضاري صاحب ّ
يف
كل الحضارات التي شهدها حوض البحر األبيض املتوسط؟ ويَ ُ
ٍّ
وجو ٍد ثقا ٍّ
لنا أنرثوبولوج ًّيا وتاريخ ًّيا الحضور األمازيغي يف الشامل األفريقي ،مخالفًا التأ ّمالت الهيغل ّية ،ومؤكّ ًدا
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مناهج مغاير ٍة لفلسفة التّاريخ عند هيغل ،وأ ّن الواقع ّية املعقول ّية تفرض علينا النظر
عىل رضورة استخدام
َ
إىل املوضوع من زاوية نظ ٍر أخرى .تحليالتُ هيغل إذا ً ،كام ميكن أن نستنتج من قراءة بودريس بلعيد،
ال توضّ ح لنا بصور ٍة دقيق ٍة خصوص ّية الشعوب واملجتمعات واألعراق واإلثنيات ،فلم تكن الصورة التي
ق ّدمها هيغل عن هويّة األمازيغ ما يتّفق مع تاريخ وأنرثوبولوجيا سكّان الشامل األفريقي ،بل وتتعارض
وحقّهم يف االعرتاف بهويّتهم وتاريخهم وواقعهم الحي .ويندرج ما ق ّدمه بودريس بلعيد يف نفس
جهاته االسترشاق ّية ،التي تعرض
السياق النقدي الذي يأخذ عىل هيغل قلّة إملامه بالتاريخ اإلسالمي وتو ّ
للشعوب الرشق ّية من وجهة نظ ٍر أوروب ّية ال تراعي دقائق تاريخها وأعراقها ومعتقداتها.

يتناول عفيف ف ّراج يف دراسته «هيغل واإلسالم» غربة ال ّروح الح ّرة بني الرشق وثورته اإلسالميّة،
حا أ ّن الفكرة الهيغليّة املج ّردة تعاين مع التاريخ الواقعي حالة االنقسام الذي عانته ميتافيزيقا
موض ً
لكل من
أرسطو الشموليّة اإلنسانيّة مع سياسته العنرصيّة والرتاتبيّة التي عيّنت جواه َر ثابت ًة متغاير ًة ٍّ
يل ال ينظّم الشعوب والثقافات يف خ ِّ
ُ
ط تط ّور
السيّد والعبد ،اليوناين والرببري.
يف الهيغ ُّ
الجدل الصو ُّ
موضوعي لتق ّدم الفكرة يف الزمن ،وإنّ ا عرب نظر ٍة راجع ٍة للتاريخ تح ّدد
العقل الواحد انطالقًا من تتبّعٍ
ٍّ
خصوصا ،باعتباره غاية التط ّور ومنتهى طريق
الغرب عمو ًما ،والعامل الجرماين املت ّوج مبسيحيّة لوثر
ً
التق ّدم الذي يشكّل الرشق «بدايته الحتميّة» لينتهي يف الغرب «غاية تط ّور التاريخ املطلق» .ويشري
فراج إىل أ ّن مصطلحي رشق–غرب يتع ّديان يف فلسفة هيغل مدلولهام الجغرايف ،ويشحنان بجواه َر
عنرصيّ ٍة – ثقافيّ ٍة ثابت ٍة متناقض ٍة يح ّدد متظهرها الوجودي مصائر متباين ٍة ويجعل من ثنائيّة رشق–غرب
رديفًا عنرصيًّا للثنائيات القدمية :يوناين–بربري ،روماين–بربري؛ ثنائياتٌ تتن ّوع بأسام َء مختلف ٍة عىل
ثنائيّ ٍة أساسيّ ٍة هي ثنائيّة السيّد بالق ّوة والفعل ،والعبد التابع يف الجوهر والواقع .يتح ّول الرشق يف
منظور هيغل املركزوي األورويب إىل موطن اليأس الحضاري .وإذا استثنينا اللّحظة العربيّة من عمر
آسيا فإ ّن القا ّرة كلّها تخرج من التاريخ ومعها أفريقيا وشعوب أمريكا وأسرتاليا األصليّة[[[.
يتساءل عفيف فراج :أين يقع اإلسالم يف مسار الحضارة الطويل؟ وما هي عنارص التامثل
والتاميز بينه وبني املبدأ الرشقي السالب للذات ّية ،املعيق لتح ّرر الذّات معرف ًّيا وتاريخ ًّيا؟ ويرى
يخصصه له الفيلسوف (خمس
أ ّن أ ّول ما يلفتنا يف مقاربة هيغل لإلسالم هو الح ّيز الض ّيق الذي
ّ
صفحات من مؤلف يتك ّون من  457صفحة) .واألمر الثاين الالفت ،وهو األهم ،أ ّن هيغل ،عىل
الرغم من اعتباره اإلسالم «ثورة الرشق» إالّ أنّه ينتزع اإلسالم من إطاره الرشقي ،وال يعرض له
كمحصل ٍة لتطّور األديان السامية والثقافات الرشق ّية ،وإنّ ا يضعه بني مزدوجني يف سياق عرضه
ّ
ملسار ال ّروح املسيحي يف العامل الجرماين! وهكذا يبدو اإلسالم مفصوالً عن الرشق ومحصو ًرا
[[[ -عفيف فراج :مجلة الفكر العريب املعارص ،مركز اإلمناء القومي ،لبنان ،ع ،1985 ،33ص .41 ،40
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ثانوي عىل هامش التاريخ العاملي.
غريب ،وكت ّيا ٍر
ٍ
يف الرشيحة القروسط ّية كجسمٍ
ٍّ

يقرص الفيلسوف ثورة الرشق اإلسالمية عىل البعد الديني ،أي عىل مستوى الفكرة ال عىل مستوى
كل ما
الواقع التاريخي .وعىل الرغم من اعتباره غزو اإلسكندر للرشق كان يستهدف االنتقام من ّ
تسبّبت به آسيا من آالم لليونان وحسم ذلك الرصاع املزمن بني الرشق والغرب ،فإنّه ال يشري باملقابل
إىل أ ّن محم ًدا كان جواب الرشق عىل تح ّدي اإلسكندر ،وأ ّن اإلسالم كان االستجابة الواعية لتح ّدي
الثقافة اإلغريقيّة الرومانيّة.
إ ّن اإلسالم -يف قول هيغل -قد ح ّرر الفكر من هذه الخصوص ّية اليهوديّة التي أعاقت ال ّروح
عن إدراك حقيقتها الكون ّية املج ّردة .واإلسالم يف روحه الكوين ،ويف طهارته الالمحدودة ،ويف
عي للشخص ّية اإلنسان ّية هدفًا واح ًدا ال يقبل االستبدال ،وهو تحقيق كون ّيته
وساطته املفهوم ّية ّ
وبساطة املبدأ املحمدي .إ ّن هيغل الذي يعقد املقارنات بني اإلله اإلسالمي الكوين واإلله
أي مقارن ٍة بني
اليهودي الخاص ،وبني اإلسالم والديانات الصين ّية والهنديّة ،يتح ّرج من عقد ِّ
ربا بالجوهر
املسيح ّية واإلسالم ،متجاهالً النزعة الكون ّية الجامعة بني الدينني؛ وذلك لالحتفاظ ّ
الغريب يف حالة ال ّنقاء[[[.

تكتسب مالحظات هيغل صدقًا ونفاذًا وتألّقًا حني يتح ّدث عن ال ّروح املح ّمدي النشط الذي تط َّهر
من جميع التحديدات القوم ّية والتاميزات الفئويّة االجتامع ّية .فاإلسالم قد تسامى عىل خصوص ّية العرق
واملولد وامللك ّية الفرديّة .فال ّروح املح ّمدي ال يُدخل هذه الخصوص ّيات يف اعتباره :اإلنسان كمؤمنٍ،
الصيام والزكاة والجهاد[[[.
هو املعترب الوحيد فقط .ويع ّرف هيغل اإلنسان املؤمن بأنّه الذي ُيارس ّ

أسس ملا سيعرف بـ «االسترشاق الحديث» ،ومل يكن هذا
لقد كان هيغل واحدا ً من أهم من ّ
األخري ممكن ال ّنشوء فقط ملج ّرد وجود رجا ٍل كبا ٍر يف حقل الفكر والثّقافة ،من حيث األساس .كان
األم ُر مرتبطاً باملرحلة التاريخيّة التي عاش فيها ويف آفاقها هيغل (من  1770اىل  1831ميالديّة) ،أي
ري باتّجاه التكوين البورجوازي
مبرحل ٍة كانت منعطفاً يف تاريخ العامل ،تحقّق فيها يف الغرب تح ّو ٌل كب ٌ
والتأسيس للنظام الرأساميل .ويف سياق ذلك ،كان هذا الغرب يحقّق سلسل ًة مرتابط ًة من «الثورات»،
الثورة الصناعيّة واألخرى العلميّة والثالثة السياسيّة والرابعة الثقافيّة. ..إلخ ،ويالحظ أ ّن ذلك راح
سيوسع الحقاً تحت عنوان
يتحقّق عرب اكتشاف «العامل اآلخر» وهو بكيفيّ ٍة خاص ٍة عامل الرشق ،الذي
ّ
«الجنوب».
[[[ -عفيف فراج :املصدر السابق ،ص .43
[[[ -املصدر نفسه ،ص.44
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كان هيغل ،الفيلسوف الكبري والغارق حتى أذنيه يف لوثة «املركزيّة األوروب ّية» ،قد وضع يده -كام
رأى آخرون -عىل ما اعتربه العلّة الحاسمة والكامنة وراء كون الرشقيني عىل النحو الذي قُ ِّدموا فيه.
ثابت وقاط ٌع ال يتطلّب أكرث من
فهم -وفق ذلك -ال ميلكون مبدأً آخر غري (الوحي) .وهذا األخري أم ٌر ٌ
انصياع ال ّناس إليه والعمل مبقتىض ما يتطلّبه[[[.

كامل للغرب ،وبالتايل فإنّه يتّسم
نقيض ٌ
الرشق كام يراه هيغل يف “محارضات يف فلسفة التاريخ”،
ٌ
وغني عن القول أ ّن
بـ“ :الالعقالنيّة والطفوليّة ،واالستبداد ،واألنثويّة ،والتخلّق ،والق ّوة ،والرببريّة”.
ٌّ
تجربتي الصني والهند اللّتني اعتمدهام هيغل يف جوهر نظرته التمييزيّة بني الرشق والغرب ،وقد برهن
اقتصادي ،بل عىل بروز
عليهام من خالل التق ّدم الهائل الذي مل يقترص عىل ما حققتاه من تط ّو ٍر
ٍّ
فعاليّات املجتمع املدين فيهام ومن ّوهام املطّرد وذلك عىل الرغم من اختالف نظامي الحكم يف
البلدين وما يشوب الحضارتني من قصو ٍر[[[.
ي ّؤكد جميل قاسم عىل أ ّن الفلسفة الهيغل ّية مصدر النزعات الشمول ّية والدولويّة والقومويّة بوجهيها
الحق الهيغل ّية عنده شمول ّي ٌة ودولويّةٌ ،وتطابق ّيةٌ .عىل خالف
اليساري واليميني ومنها النازيّة .إ ّن فلسفة ّ
املفهوم الدستوري الحديث للفصل بني السلطات عند مونتسكيو ،ومفهوم «العقد االجتامعي»
لروسو الذي يقوم عىل املشاركة ،بحريّ ٍة ،ومن دون إكرا ٍه وال إذعانٍ يف «اإلرادة العا ّمة» أو السياسة،
يل ،فيها،
مبع ًنى آخر ،نجد أ ّن مفهوم هيغل للدولة مستم ٌّد من الفكرة املثال ّية التي يتطابق ُّ
كل ما هو عق ٌّ
«الكل» املنطقي،
ّ
يل ،يف نظر ٍة شمول ّي ٍة واحد ٍة ،ال مت ّيز
وكل ما هو
واقعيُّ ،
مبا هو
واقعي مبا هو عق ٌّ
ٌّ
ٌّ
التجسد امللموس للفكرة الظواهريّة ،التي يتطابق العقل فيها
من الكل ّية الشمول ّية .ويعد هيغل الدولة
ّ
بالتاريخ والدولة ،يف فلسف ٍة جرمان ّي ٍة-آريّ ٍة عرق ّي ٍة تقوم عىل الجمع بني العناية اإلله ّية ودولة العناية[[[.
ٍ
محارضات يف فلسفة التاريخ« :ليس
نصا من
وقد أوضح سيد آدم عنرصيّة هيغل؛ حيث أورد لنا ًّ
ٍ
مستويات غريِ معقول ٍة؛
هناك –يف طبيعة السود– ما يشبه اإلنسان ،ويصل احتقار اإلنسان عندهم إىل
مباح وواسع االنتشار .وال تعرف الصني معنى الكرامة.
فاالستبداد ال يع ّد ظُلامً ،وأكل لحوم البرش أم ٌر ٌ
ويف غياب الكرامة يشيع التذلّل الذي ما يلبث أن يتح ّول –يف سهول ٍة ويرسٍ– إىل خ ٍ
ُبث ،ويرتبط
الغش ،فإنّه ال يُع ّد أمرا ً يؤاخَذ عليه.
ّ
االنحطاط األخالقي للصينيني بهذا الخُبث ،وإذا كُشف ذلك
ش
ح ٌ
ٌ
أ ّما أبرز صفات الهندي فهي الخداع واملكر ،وهو مذع ٌن
وذليل أمام السيد واملنترص ،ومتو ّ

[[[ -الطيب تيزيني :هيغل والرشق ذو البعد الواحد ،جريدة االتحاد.https://goo.gl/fKMG3e ،2009 ،
[[[ -خلدون شمعة :االستبداد الرشقي ،مجلة العرب ،ديسمرب .2014https://goo.gl/ACYfyN ،13
[[[ -جميل قاسم :هيغل وهتلر وأصول االستبداد ،جريدة الحياة.https://goo.gl/zMqXRR ،2005 ،
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 206حلقات الجدلاالستغراب

ٍ
ي عنرصيّ ًة واضح ًة تكشف عن النظرة
النص يُب ّ
وقاس ،متاماً ،مع املقهورين واملذعنني»[[[ .وأكّد أ ّن ّ
الـ «مركزيّة» األوروبية لدى هيغل .املعروف يف الدراسات األخالق ّية ،أ ّن «الفرد» هو الذي يوصف
الحس
بأنّه «صاحب» أخالقٍ  ،أو بأنّه «منعدم» األخالق ال الشعب  /املجموع ،ما يعني أنّنا لو جعلنا
ّ
األخالقي «امتيازا ً» لـ أعراق ،أو لـ شعوب ،بعينها ،فإ ّن هذا اإلجراء سوف يقيض عىل «القيمة»
ّ
األخالق ّية من حيث إنّه سيفرغها من معناها...

ال شك بأن ما قدمه هيغل من أعام ٍل يف هذا الصدد إمنا يوضح كيف أن التغطية الفلسفية للحداثة
قد أ ّدت إىل نشوء ثقاف ٍة تربيريّ ٍة لإلمربياليات األوروبية بخاص ٍة والغربية عموماً يف سياق تعاملها مع
املجتمعات والحضارات األخرى يف آسيا وأفريقيا.

[[[ -سيد آدم :هيغل عنرصيا ،منتدى العقالنيني العربhttps://goo.gl/rf6PuM ،2008 ،
AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 9

االستغراب 14

