هيغلية
مفاهيم
ّ
َّ
مصطلحات هيغل يف الفلسفة والالهوت والتاريخ
خرض إ .حيدر

[*][[[

حظيت مصطلحات هيغل ( )1831 - 1770ابتدا ًء من النصف الثاين للقرن الثامن عرش
باهتامم مل ينقطع يف فضاء الفلسفة الحديثة ،وقد تح ّولت هذه املصطلحات يف سياق
مفاهيم تحمل عليها جملة من القضايا
املداوالت التي تخطت النطاق الحضاري األورويب إىل
َ
التي تدخل عميقاً يف العلوم اإلنسانية املختلفة من الفلسفة إىل الالهوت إىل علم االجتامع
وفلسفة التاريخ.
يف هذا البحث الذي أعده خرض إ .حيدر سوف نطل عىل أبرز املصطلحات واملفاهيم
الهيغلية والتي ال تزال ساري ًة وحارض ًة بقو ٍة يف الحقل الفلسفي املعارص.

المحرر

الكل
من املفيد اإلشارة يف البداية إىل أ ّن أحد املفاهيم الرئيس ّية عند هيغل هو تصور «عالقة ّ
ككل
ٍّ
الكل هو عىل ما هو عليه بفضل عالقته بالنسق
ّ
أي جز ٍء من
بأجزائه» .وتوضيح ذلك أ ّن ّ
حي،
وربا نالحظ ذلك بصور ٍة أكرث وضوحاً يف الكائنات الحيّة ،ففي ّ
وباألجزاء األخرىّ .
أي كائنٍ ٍّ
كل .وال ميكن أن ينشأ جز ٌء أو يبقى إذا مل تدعمه
كل عض ٍو عىل ما هو عليه ألنّه جز ٌء من ٍّ
يكون ّ
ربا يدين به هيغل
األجزاء األخرى ويساعد هو يف تدعيمها( .وهذا التفسري للكائنات الح ّية ،الذي ّ
صحيح ،عىل الرغم من أنّه قد يكون يف ٍ
نبات ما أو
ري
ٌ
ألرسطو ،الذي يدين له بطرقٍ كثري ٍة ،هو تفس ٌ
حيوانٍ ما أجزا ُء قليل ٌة ليس لها فائد ٌة أو حتى أجزا ُء ضار ٌة مثل الزائدة الدوديّة يف اإلنسان ،وقد أهمل
والكل يف الكائن الحي إىل
ّ
هيغل هذه االستثناءات) .وقد م َّد هيغل مفهوم العالقة بني األجزاء
*ـ صحايف وباحث يف اجتامعيات التواصل ـ لبنان.
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فكل حقيق ٍة أو واقع ٍة ( )Factتعتمد عىل حقيق ٍة أخرى أو واقع ٍة أخرى ،وتساعد
كل حقيق ٍة وواقعٍّ .
ّ
بدورها يف تحديدها .وقد ُعرف هذا املذهب منذ عرص هيغل «بالنظريّة العضويّة للحقيقة والواقع»،
بكل يش ٍء آخر) من حيث إنّه يعارض
كل يش ٍء مح ّد ٌد تحديدا ً داخلياً عن طريق عالقاته ّ
(أل ّن ّ
املذهب املقابل وهو «تخارج العالقات» ،الذي نجده عند لوك .وميكن القول أ ّن تص ّور هيغل عن
الكل بأجزاءه قد ساهم يف تشكيل عامرته الفلسف ّية ،وأث ّر تأثريا ً واضحاً يف مجمل املفاهيم
عالقة ّ
الواردة يف أعامله الفلسف ّية.
ونستطيع أن نجمل يف هذا البحث مفاهيم هيغل ومصطلحاته الفلسفية والالهوتية ويف فلسفة
التاريخ عىل النحو اآليت:
 1ـ مفهوم اإليامن (:)La Croyance
كان هيغل مهتامً باالعتقاد ( )Glaubeيف الكتابات الالهوت ّية املبكرة .ففي هذه الكتابات ال سيام
يف مقاله «وضعيّة الديانة املسيحيّة» ومقاله «روح الديانة املسيحيّة ومصريها» ،حاول اإلجابة عن
السؤال :كيف أصبحت املسيح ّية ديان ًة وضع ّيةً؟ يف هذا النطاق وافق هيغل عىل تصور الالهويت
الربوتستانتي مارتن لوثر الذي يقول :إ ّن اإلميان ليس مسألة اعتقا ٍد يف وقائ َع تاريخ ّي ٍة معين ٍة بل هو
الثقة بالله يف تلقي الوعد اإللهي .وهذا التصور اللوثري لالعتقاد هو الذي نسبه للمسيح وإىل
املسيحيني األوائل .فاإلميان هنا ليس َ
حق ،إالّ أنّه يعني الثقة يف ما هو
قبول يش ٍء ما عىل أنّه ٌّ
اإللهي.
لكن هيغل يف كتابيه املذكورين آنفاً ينفر من تصور االعتقاد سوا ًء أكان كاثوليكياً أم بروتستانتياً،
ٍ
حاالت مع ّين ٍة يصبح مضادا ً للعقل .وعىل هذا األساس تشكلت رؤيته لإلميان من عنارص
ألنّه يف
متع ّدد ٍة:
ٍ
نظريات مع ّين ٍة وهي ببساط ٍة عىل
أوالً :تحت تأثري عرص التنوير يرى هيغل بأنّه ال ب ّد من قبول
أساس السلطة .فالنظريات ،إذا أريد لها أن ت ُقبل ،فال ب ّد للشخص أن يختربها عن طريق «استبصاره»
الخاص ،بحيث ال تقبل عىل أساس سلطة الكنيسة أو الدولة.

كل نظر ٍة مزدوج ٍة إىل العامل .تجعل هناك عاملاً «علوياً» يفرتضه اإلميان
ثانياً :رفض هيغل ّ
بوصفه امللجأ من العامل األريض أو الواقع الدنيوي.

ثالثاً :يعتقد هيغل أ ّن مشكلة اإلميان يف املسيحيّة تعود اىل التشديد الربوتستانتي عىل الذاتية،
أي روح االعتقاد وكثافته عىل حساب املوضوعية .وقد انعكست هذه العمليات عىل فكرة كانط
وأتباعه ،ال سيام «ياكويب» و«فشته» ،هذا ما يسجله هيغل يف مقاله «اإلميان واملعرفة».
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رابعاً :يف نظر هيغل أ ّن فلسفة اإلميان تقوم عىل عبور اله ّوة بني املعرفة الفلسف ّية والحقيقة الدين ّية.
 2ـ اهلل و(املسيح ّية) ()Dieu et le Christianisme

اختلف الباحثون يف ما إذا كان هيغل مسيح ّياً مؤمناً أو ملحدا ً أو قريباً من اإللحاد .فعىل مستوى
اإلميان يؤمن هيغل باإلله الشخيص للكنيسة اللوثريّة ،إال أنّه يقبل ببساط ٍة هذه العقيدة دون محاولة
فهمها وتربيرها عقلياً .ويثري الفكر الديني عند هيغل ع ّدة أسئل ٍة ،أهمها ما أ ّدى إىل انقسام تالميذه
يف شأن إميانه أو إلحاده:

من هؤالء عىل سبيل املثال «جوشل ( »)Goschelوهو(من الهيغليني اليمينيني) الذي ذهب إىل
تقليدي ،بينام ذهب آخرون من أمثال «شرتاوس» (من الهيغليني اليساريني) إىل األخذ
أنّه مؤم ٌن
ٌّ
بوجهة النظر املضادة ،ويتضمن هذا السؤال ثالثة أسئل ٍة فرع ّية:
( )1هل كان مذهب هيغل الفلسفي ،يعكس بنية املسيح ّية (يف صور ٍة مختلف ٍة) مبعنى أ ّن من
مسيحي؟
يقبل املذهب ميكن أن يقال عنه يف الحال أنّه
ّ

( )2هل قامت ترجمة هيغل بتشويه املسيح ّية أكرث مام ينبغي (استيعاب اإلنسان لله) بحيث ال
يجوز أن تكون نسخ ًة من املسيحية؟

( )3هل ألغت اإلعالنات املتك ّررة لهيغل بأنّه يؤمن باملسيح ّية عيوب ترجمته الفلسف ّية لهذه
الديانة...؟
إ ّن اعتناق أفكار مثل« :اإلميان» و«الوجود الفعيل» و»الله» و«املسيح ّية» ،يستبعد اإلجابات
الحاسمة عن هذه األسئلة .غري أ ّن إميان هيغل بأ ّن األضداد يتحول الواحد منها إىل اآلخر عندما
تصل إىل ذروتها ،يعني أنّه إذا ما وصل إىل اإللحاد ،فإنّه مل يفعل ذلك إالّ ألنّه م ّد نطاق التأليه إىل
حدوده املنطق ّية القصوى.
 3ـ مفهوم األنا ()Le Moi

كلمة «أنا» يف اللغة األملان ّية املألوفة هي الضمري الشخيص األول املفرد وهي تقابل «أنت»
ٍ
ٍ
شخص ما ،أو
عندئذ إىل فرديّة
و«هو» .لك ّنها ميكن أن تكون اسامً( :األنا ،أو الذات) وهي تشري
ٍ
معي (يف مقابل الالَّ – أنا) .لكن األنا – يف ما يقول هيغل – قد أصبحت موضوعاً
ذات ما أو أنا ّ ٍ
رصيحاً واضحاً يف الفلسفة فقط مع كوجيتو ديكارت« :أنا أفكر ،إذا ً أنا موجود».
ولكن لألنا عند هيغل سامتٌ خاص ٌة متع ّددةٌ:

ٍ
أساس ذايتٍّ ،ومن ثم فاألنا ال هي يش ٌء ما ،وال هي جوه ٌر.
انعكاس
( )1األنا هي
ُ
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كل سم ٍة متع ّين ٍة ترد إىل ذهن املرء:
(« )2األنا» كل ّية ،فإدرايك لألنا ،وقويل «أنا» يج ّردها من ّ
كالجسد .وتشارك األنا يف هذه السمة كلامت «هذا» و«ذاك» التي يعنى استخدامها أيضاً وتجريدها
كل سم ٍة متعيّن ٍة برشيّ ٍة أو غري برشيّ ٍة ميكن اإلشارة إليها( .انظر هيغل « -ظاهريات الروح»
من ّ
الكتاب األول« :الوعي»).

( )3األنا باملعنى املتميّز ،لك ّنه مرتابط ،أي الذي ال ينجح فيه إدرايك لألنا ،إال يف الظن .يف
ٍ
ٍ
شخص هو «أنا» أو «هذا الفرد الجزيئ» .وهذه الكلمة
فكل
معي بني أفرا ٍد آخرينّ :
واحد ّ ٍ
متييز فر ٍد
جة لليقني الحيس ،واملطالبة باستنباط
لها مغزاها عند هيغل ،فهي متكنه من رفض التجربة الف ّ
وجود املوضوعات الفرديّة (انظر هيغل «-ظاهريات الروح» – الكتاب األول).

ج
وهكذا فإ ّن تط ّور األنا من الوعي حتى يصل إىل الوعي الذايت الكامل ،قد ز ّود هيغل بنموذ ٍ
لبنية العامل التي ص ّورها يف مذهبه :فالفكرة الشاملة أو الفكرة املنطقيّة توضع مقابل ضدها يف
الطبيعة ،وهي يف مستوياتها الدنيا غريب ٌة –نسبياً– عن الفكر ،لك ّنها تتقدم عن طريق املراحل األعىل
لتصل إىل مستوى الروح اإلنساين الذي يفهم الطبيعة شيئاً فشيئًا ،ويصل يف النهاية –يف الفلسفة–
إىل إدراك الفكرة الشاملة أو الفكرة املنطق ّية .بل أكرث من ذلك مييل هيغل يف «ظواهريّة الروح» إىل
أن يجعل هذه األنا الكونيّة وتطورها مساوياً لله.
 - 4االنعكاس ()La Réflexion

يستخدم هيغل كلمة «االنعكاس» ( )Réflexionيف سياق حديثه عن العالقة .كام هي الحال
ٍ
يف «الهويّة الذاتيّة» التي هي ارتبا ٌ
منعكس .ويف كتاب
ط فحسب ،ال عىل نح ٍو مبارشٍ ،بل عىل نح ٍو
علم املنطق ثالثة أطوا ٍر مي ّر فيها املفهوم وهي:

 - 1االنعكاس املنتج الذي بواسطته تشع املاه ّية ،وبذلك تنتج الظاهر أو تضعه .وتقوم املاه ّية
بذلك ألنّها تفرتض سلفاً ما تنتجه وما تضعه :فهي ال تكون ماه ّي ًة إال بفضل أنّها تضع الظاهر ،ومثل
هذا الظاهر ال يكون ظاهرا ً إالّ ألّن املاه ّية قد وضعته.

الخارجي عىل موضوع ما .ويذهب هيغل –يف معارضة كانط– إىل أ ّن مثل هذا
 - 2االنعكاس
ّ
يل ليك نطبقه عىل كائنٍ
االنعكاس يعكس كاملرآة الفكر املحايث يف املوضوع .إذا بحثنا عن ك ٍّ
ما ،فإنّنا ال نرتك الكائن عىل ما هو عليه يف مبارشته ،فالكائن ال يصبح جزئياً إال بفضل إدراجه عىل
يل كلّياً.
هذا النحو وهكذا يكون الك ُّ

املتعي وحده وفكر الذات يف موضو ٍع ما هو الذي يعكس
 - 3وينتهي هيغل إىل أن الفكر
ِّ
الفكر املحايث للموضوع .وهكذا فإن التفكري الذايت يف موضو ٍع ما هو محايثٌ للذات ،ما دامت
الذات هي نفسها ماه ّي ًة تش ّع يف تفاعلها االنعكاس مع املوضوع .وتنعكس الذات عىل نفسها
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(األنا الخالص) فتعكس انعكاس املوضوع يف ذاته (املاهية) ويكمن ظاهرهام يف السطح البيني
[[[
املشرتك بينهام.
 7ـ التضاد ()L’Opposition
تعني كلمة التضاد ( )Gegesatzsاألملان ّية (عكس ،نقيض) كرتجم ٍة للكلمة الالتين ّية
( .)Oppositionوهي كانت يف األصل مصطلحاً قانونياً يعني «إحضار يش ٍء ما لعقد مواجه ٍة يف
قض ّي ٍة أو دع ًوى» .وقد نشأت عنها الصفة (( )Gegensatzlichضد – عكس) .كام يستخدم أيضاً
الكلمة التي صيغت يف القرن الثامن عرش من جذو ٍر يونان ّي ٍة وهي (( )Polaritatالقطبية ـ التضاد
القطبي) وكذلك الكلمة األملانية (( )Gegenteilضد – عكس).

ٍ
وكيفيات
مؤلف من ق ًوى متعارض ٍة،
كان الفالسفة اليونانيون مييلون إىل النظر إىل العامل عىل أنّه
ٌ
وجواهر متضا ّد ٍة مثل :النار – واملاء ،والحار ـ والبارد ،الرطب ـ واليابس .ولقد لعبت هذه األضداد
دورا ً هاماً يف فكر انكسمندر ،والفيثاغوريني ،ثم بصف ٍة خاص ٍة يف فكر هرياقليطس يف الوحدة
الجوهريّة لألضداد ،وكثريا ً ما وجد (مثل هيغل) تأكيدا ً لهذا االعتقاد يف اللغة.
كل ض ٍّد ال يحتاج فقط إىل اآلخر أو أنّه
ويذهب هيغل إىل أنّه يف حالة بعض األضداد فإ ّن ّ
كل ض ٍّد –عىل ح ٍّد سواء– هو هذا اآلخر ،أو أنّه يصبح هذا اآلخر .ويصدق
يتض ّمنه فحسب ،بل إ ّن ّ
ذلك بصف ٍة خاص ٍة عىل املوجب والسالب .ويف عامل األضداد ينتقل الواحد منها إىل اآلخر عندما
يصال إىل ح ّدهام األقىص .يف «ظاهريات الروح» نجد أن السيادة التامة عىل العبد تؤ ّدي إىل
تبديلٍ
عكيس ملواقع السيد والعبد :رفض السيد االعرتاف بالعبد ،يجعل العبد شيئاً ال قيمة له حني
ٍّ
يعرتف بالسيد ،ومن ثم يصبح السيد سيدا ً عىل ال يش ٍء .يف حني أن التزام العبد –عىل العكس–
بالعمل يضفي عليه طابعاً من الوعي الذايت يفلت من س ّيده ،ويصبح االنتصار الساحق هزمية ،كام
تصبح الهزمية انتصارا ً .ونزوع التصورات املتضادة النتقال الواحد منها إىل اآلخر هو إحدى القوى
املحركة لجدل هيغل.
التمثُّل أو التصور ()La Représentation

ح
يستخدم هيغل «التمثّل» باتساق املعنى الضيق .وذلك ،من ناحي ٍة ،ألنّه يحتاج إىل مصطل ٍ
يتقابل مع «التصور أو الفكرة الشاملة» ،ويغطي تلك الحاالت الذهن ّية التي أنكر التسمية التقليديّة
ح عا ٍّم ليستويل عىل ما
لها وهي «التصور» .ومن ناحي ٍة أخرى ،ألنّه مل يجد مثة حاجة إىل مصطل ٍ
ٌ
مشرتك بني اإلحساسات ،واإلدراكات ،والتصورات ،عندما تتاميز هذه املصطلحات ،يف رأيه،
هو
[[[ -املوسوعة الهيغل ّية الجزء الثاين فقرة رقم  – 275إضافة – يقارن هيغل بني تجيل الضوء وظهوره عندما يرتطم بحد ٍة ،وبني بلوغ «األنا»
غريب عنها.
ٍ
مرحلة الوعي الذايت من خالل وعيها مبوضوعٍ
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ومع ذلك ترتب ترتيباً جدل ّياً وتصاعديّاً.

[[[

فالتمثّل هو املرحلة املتوسطة التي تقع بني اإلدراك الحيس للموضوعات الفرديّة الخارج ّية
وبني الفكر التصوري ،وهي تتضمن ثالثة أطوا ٍر رئيس ّي ٍة هي :االسرتجاع ،والخيال والذاكرة.

كلمة ( )Erinnerungتعني بطريق ٍة قياس ّي ٍة «االسرتجاع» أو «التذكر» إال أ ّن هيغل يش ّدد عىل
معناها الجذري الذي يعني «أن تجعل اليشء ج ّوان ًّيا :نظرا ً أل ّن الفعل االنعكايس «أن يتذكر أو
يسرتجع املرء ،أو ينسحب إىل ذاته .فإ ّن ذلك يحدث بواسطة تصوي ٍر أو صور ٍة للموضوع وهو عىل
[[[
خالف الحدس باملوضوع ،قد تج ّرد من تحارج الزمان واملكان «وتلقنه كلية األنا».
ثم ينتقل هيغل بعد ذلك إىل التفكري واألفكار التي تتميز عن التمثّل واإلدراك ،رغم ارتباطها
نسقياً بها ،واالختالفات هي كام ييل[[[:
 - 1تتضمن اإلدراكات فكرا ً ،لك ّنها تختلف عن األفكار الخالصة ،مثل فكرة الكيف من حيث
ذهني .وهي ترتبط باألفكار الخالصة بطريقتني
أي تصوي ٍر
إنّها تجريب ّيةٌ ،حتى إذا مل تكن بحاج ٍة إىل ّ
ٍّ
متم ّيزتني فهي أوالً تحديداتٌ تجريب ّي ٌة للفكر الخاص كام هي الحال مثالً يف إدراك األحمر فهو
وتخصيص لفكرة الكيف .وهي ثانياً «مجازاتٌ » لألفكار الخالصة كإدراكنا لوجود الله فهو
تحدي ٌد
ٌ
مجا ٌز لفطرة املطلق.

ٍ
ٌ
رش [[[.ويرتبط
إدراك ما
 - 2مضمون
معزول عن مضمون اإلدراكات األخرى ،وهو معطًى ومبا ٌ
الفكر ،باملقابل ،باألفكار األخرى ويشتق منها.
التناقض ()La Contradiction
للتناقض يف املنطق معنيان:

 - 1مع ًنى ضيّ ٌق عندما تتناقض قضيتان –أو تصوران– أي تناقض الواحدة منهام األخرى إذا
كانت إحداهام سلباً لألخرى.

 - 2مع ًنى واس ٌع ،تكون فيه القضيتان ،أو التصوران تناقض الواحدة منهام األخرى إذا كان ال
ميكن اتفاقهام منطقياً ،أرسطو كان أول من صاغه ،عىل أنّه أعىل قانونٍ للفكر.
رأى هيغل أن التناقضات التي سلّم بوجودها يف الفكر ويف األشياء هي تناقضاتٌ باملعنى التقليدي.

[[[-
[[[-
[[[-
[[[-

راجع تفسري هيغل للتمثّل يف الجزء الثالث من املوسوعة فقرات رقم .464 – 451
املوسوعة ،فقرة رقم . 402
املوسوعة ،الفقرتان .468 – 463
املوسوعة ،الفقرتان  2و.455
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وتفسريه للتناقض يسري حسب تفسري «االختالف» و»التضاد» موحياً يف بعض األحيان بأ ّن
ٍ
مكثف .وفضالً عن ذلك فإ ّن أمثلته ،ال سيام عن التناقضات املوضوع ّية،
التناقض ليس سوى تضا ٍّد
ٍ
تشابهات ضئيل ًة مع التناقضات يف املنطق الصوري ،فالتناقضات املوضوعيّة ،يف
كثريا ً ما تحمل
الجانب األعظم منها ،هي رصاعاتٌ داخل ّي ٌة يحدثها تشابكات أشيا َء مع أشيا َء أخرى ،وكثريا ً ما
تكون التناقضات الذات ّية ،نتيجة ملحاولة اإلبقاء عىل التصورات املتميزة من أمثال تصورات السبب
والنتيجة ،وهي التي يعتمد بعضها عىل ٍ
بعض من الناحية التصوريّة.
التعي والتحديد ()La Determination
ُّ

ٍ
سياقات ومعانٍ متع ّدد ٍة ،ففي كتاب «علم
«التعي» يف
يستخدم هيغل يف مؤلفاته كلامت
ّ
التعي (الكيف) عنواناً أل ّول قسمٍ من «نظريّة الوجود».
املنطق» نجد
ّ

مصطلح عا ٌّم يعني «التعني الكيفي» يف مقابل «الكم» وهام عنوانا القسم الثاين
والتعي هنا
ٌ
ّ
سلب» ،مبعنى أن اليشء أو التصور
تعي
«كل ّ ٍ
والثالث .ويوافق هيغل عىل دعوى سبينوزا القائلةّ :
ٌ
ٍ
تتعي بأنّها ليست هو.
ال يكون متع ّيناً إال بفضل تقابله مع أشيا َء أو
تصورات أخرى ّ

تعي الوجود ،الذي يف القسم األول من املنطق ،هو نفسه نو ٌع من
ويذهب هيغل إىل أ ّن ال ّ
تعي الكيف ويتم ّيز عنه.
تعي الوجود يقابل ّ
التعي ،طاملا أ ّن ال ّ
ّ

واملصطلح ،الذي يستخدمه هيغل عادة للتصورات التي يدرسها يف املنطق ،هو «تحديدات
الفكر» .وأول مع ًنى لهذا املصطلح هو أ ّن هذه التحديدات هي ٌ
طرق يح ّدد بها الفكر نفسه بدالً من
ٍ
تحديد.
تعي أو
يظل بال ّ ٍ
أن ّ
لكن املعنى الثاين الذي يستخدمه هيغل يف بعض األحيان هو أ ّن تحديد الفكر هذا يتجه إىل
ٍ
تحديد آخر للفكر.
أن ينتقل إىل
«التعي» التصور أو «الفكرة الشاملة» ولو أ ّن شيئاً ما حقق تع ّينه ،فإنّه بذلك
وكثريا ً ما يرادف لفظ
ّ
يحقّق فكرته الشاملة أيضاً ،فمثالً يفتتح هيغل كتابه «محارضاتٌ يف فلسفة الدين» بتصور الدين
ثم يسري إىل تحديد الدين ،أعني الحديث عن الديانات التاريخيّة الخاصة حتى ينتهي إىل الدين
الكامل أو ق ّمة الدين أي املسيح ّية.
معي نسب ّياً ،لكن تع ّينه يعني أن يح ّدد نفسه .ويف النهاية يعود إىل كليته
وأما التصور فهو غري ّ ٍ
األوىل غن ّياً
بالتعي الذي اكتسبه يف هذه الرحلة.
ّ
التاريخ ()L’Histoire
يستعمل هيغل كلمتني يف معنى التاريخ:
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األوىل :الكلمة اليونانية (( )Historiaالبحث – املعرفة – العلم ،التفسري املكتوب للبحث –
الرواية – تاريخ األحداث من الكلمة  :Historienيبحث) .وقد دخلت اللّغة األملان ّية ،عن طرق
اللّغة الالتينيّة يف القرن الثامن عرش بكلمة ( .)Historieواستخدام وتطور الكلمة منذ القرن الثامن
عرش قد قمع بظهور كلمة ( )Geschichteبينام ازدهرت الصفة («) Hisorishتاريخي» واالسم
قريب من معنى كلمة «التجربة».
(« )Historikerاملؤرخ» .واملعنى األصيل لكلمة «التاريخ»
ٌ
ومييل هيغل إىل استخدامها مبعنى ( )Empireأكرث من استخدامها باملعنى التخصيص الذي يعني
حر
التجربة التاريخيّة واألحداث ،ويتحدث هيغل أيضاً بازدرا ٍء عن «التاريخيّة» يف الالهوت ،التب ّ
التاريخي يف اآلراء واملؤسسات الدين ّية عىل حساب البحث التصوري يف الحقائق الدين ّية.

والكلمة الثانية هي (( )Geschichteقصة ،شأن ،عمل ،تاريخ) وهي كلم ٌة أملانيّ ٌة قوميّةٌ ،وهي
ٍ
أحداث.
مشت ّق ٌة من الفعل (( )geschehenيعمل – يحدث – يقع) وهي تعني يف األصل سلسلة
لك ّنها ابتدا ًء من القرن الخامس عرش تساوت مع كلمة التاريخ ( )Histoireوأصبحت تعني الرواية
أو التقرير ،ومع منو البحث التاريخي واملعرفة التاريخيّة يف القرن الثامن عرش أصبحت تعني
– بصف ٍة خاص ٍة عند «هردر» – التاريخ بوصفه بحثاً منظامً لألحداث املاضية ،وهي الكلمة التي
استخدمها هيغل «للتاريخ».
ٍ
دورات وبطرقٍ متك ّرر ٍة.
وتتغي يف
خ وإنّ ا هي تتطور
والطبيعة ،يف نظر هيغل ليس لها تاري ٌ
ّ
وتتخذ الكتابة التاريخ ّية ثالثة أشكا ٍل رئيسي ٍة:
شعب ما يف فرت ٍة زمن ّي ٍة ينتمي
( )1التاريخ األصيل :حيث يقوم املؤرخ األخباري بتسجيل أعامل
ٍ
هو إليها ويشارك يف روحها.

رص متأخ ٍر ويؤ ّول املايض
يجسد روح ع ٍ
( )2التاريخ النظري :وهو يسجل أعامل املايض ،لك ّنه ّ
من منظور هذا العرص ،وللتاريخ النظري أربعة أنوا ٍع هي:
شعب ما أو ٍ
بلد ما أو العامل ،عىل أساس أعامل املؤرخني
(أ) التاريخ الكيل :الذي يسجل تاريخ
ٍ
األصليني.

(ب) التاريخ الرباغاميت :الذي يحاول أن يتمثّل املايض يف الحارض ،ويستم ّد منه دروساً
أي طو ٍر من أطواره يلغي رشوط انبثاقه ،وقد
للحارض .ويعتقد هيغل أ ّن التاريخ يتض ّمن تطورا ً وأ ّن ّ
ألزمه ذلك أن ينظر إىل الفرتات التاريخية األملانيّة عىل أنّها ليس لها صل ٌة وثيق ٌة مبارش ٌة بالحارض.
أي فرت ٍة تاريخ ّي ٍة ،ومن ثم
ويتنكّر هيغل تفسري األعامل التاريخ ّية يف ضوء بواعثَ تافه ٍة ال تتميز بها ّ
فقد رفض التاريخ الرباغاميت كنو ٍع من أنواع التاريخ.
(ت) التاريخ النقدي :وهو عبار ٌة عن ٍ
نقد للروايات التاريخ ّية األخرى من حيث مصادرها
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ومعقوليتها يف «تأريخ التاريخ».

(ث) تواريخ ملجاالت خاصة :مثل الفن ،والحق ،والدين ،والفلسفة .ويرى هيغل يف ما تزعمه
مثل هذه «النظرة الكلية» ما يشكّل انتقاالً من التاريخ النظري إىل:

( )3التاريخ الفلسفي :ويستخدم املؤرخ الفلسفي النتائج التي وصل إليها املؤرخ األصيل ليك
يقوم بتأويل التاريخ عىل أنّه التطور العقيل للروح يف الزمان ،وذلك يش ٌء يفلت من ص ّناع التاريخ.
تجسد الفكرة تحقّق عن طريق انفعاالت األفراد ال سيام األبطال أو الشخصيات
فروح العامل التي ّ
ٍ
إدراك مبهمٍ فقط لغرضهم التاريخي،
التاريخ ّية من أمثال :ألكسندر ،وقيرص ،ونابليون ،الذين مع
ولكن يقودهم «دهاء العقل» ،تسبّبوا بطريق ٍة قرسيّ ٍة يف ظهور حقب ٍة جديد ٍة ،تجسد مرحل ًة أعىل
وجديد ًة للروح.
اجلدل ()La Dialectique

كلمة الجدل األملانيّة ( )Dialektikمشتقّة من الكلمة اليونانيّة ( )Dialektikeوهي مأخوذ ٌة من
كلمة (« )Dialegesthiaيحاور» وهي أصال «ف ّن الحوار» ،غري أ ّن أفالطون استخدمها عىل أنّها
املنهج الفلسفي الصحيح.

أ ّما عند هيغل فإ ّن الجدل ال يتض ّمن حوارا ً ال بني املفكرين ،وال بني املفكر وموضوع بحثه
يئ ،أو تطو ٌر ذايتٌّ ملوضوع البحث أي لصور ٍة من صور الوعي أو
بل يتصوره عىل أنّه نق ٌد ذايتٌّ تلقا ٌّ
الفكرة الشاملة.

ولقد تأثر هيغل بأحد جوانب الجدل عند كانط وهو استخراج النقائض من إجابتني متعارضتني
ٍ
واحد مثل :هل للعامل بداي ٌة يف الزمان أم ال؟ يجاور تجربتنا .وهكذا يتضمن الجدل
متاماً لسؤا ٍل
ٍ
خطوات:
عنده ثالث
ثابت ومح ّد ٌد بدقّ ٍة ومتم ّي ٌز عن التص ّور
أ -يؤخذ أحد التصورات أو املقوالت –أو أكرث– عىل أنّه ٌ
اآلخر أو املقولة األخرى ،وتلك هي مرحلة الفهم.
ب -عندما نفكر يف هذه املقوالت ينبثق منها تناقض أو أكرث – وتلك هي مرحلة الجدل باملعنى
الصحيح ،أو مرحلة العقل الجديل أو السلبي.

وتحل ما كانت
ّ
ج -نتيجة هذا الجدل هي مقول ٌة جديد ٌة أعىل ،تشمل املقولتني السابقتني
ٍ
تناقض وتلك هي مرحلة العقل النظري.
تتضمناه من
 احلدس ()L’Intuitionكلمة الحدس ( )Anschauungهي من حيث أصلها كلم ٌة برصيّ ٌة فهي مأخوذة من ()anschauen
(يحدس ،ينظر ،يشاهد) ،وقد دخلت إىل اللغة الفلسف ّية األملان ّية عىل يد «إيكهارت» من الكلمة
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إلهي وما هو
الالتين ّية ( )Contemplatioمبعنى نتيج ٌة لنشاط أو تأ ّمل يش ٍء ما ال سيام ما هو
ٌّ
يل .وتتض ّمن كلمة ( )Anschauungمعنى «املبارش» ،و«االتصال غري االنتقايل» مبوضو ٍع ما،
أز ٌّ
واالستغراق الكامل للذات يف هذا املوضوع.

يتض ّمن الحدس الحيس عند هيغل تح ّوالً ملا ت ّم اإلحساس به حيث هو يصبح موضوعاً
ٍ
حيس ،يف مقابل التمثّل الذي هو صورة الدين أو
حدس
خارجيّاً .والفن ميثل املطلق يف صورة
ٍّ
الشكل الذي يتّخذه املطلق يف الدين.
ككل ،بدالً من أن نراها مج ّزأةً ،فإنّه ميكن فقط أن تتقدم املعرفة[[[.
ورغم أنّه ميكننا رؤية األشياء ٍّ
تجريبي يدور حول األفكار ،فإنّه يشبه إىل ح ٍّد
ورغم ذلك فإ ّن منطق هيغل ،طاملا أنّه فك ٌر غري
ٍّ
ارتياب حول
ما الحدس العقيل باملعنى الكانطي .لكن هيغل خالف كانط ،مل يكن لديه أدىن
ٍ
امتصاص اإلنسان يف الله.
احلرية ()La Liberté

الكلمتان األملانيّتان ( )Farheitو( )Freiتطابقان متاماً «الحرية» و«حر» وهام معاً تشريان إىل
بكل معانيها االجتامعية والسياسية .وهكذا فإ ّن «الحرية» تقابل «العبوديّة»،
حريّة اإلرادة ،والحريّة ّ
و«التبع ّية» ،و«القهر» ،و«الرضورة» ...إلخ .ويحاول هيغل أن يربط بني هذه املعاين املتن ّوعة
ويسلكها يف نظريّ ٍة واحد ٍة ،والفكرة املحوريّة يف الحريّة هي اآليت :يكون اليشء ،وبصف ٍة خاص ٍة
الشخص ،إذا وإذا فقط كان مستقالً ومتحدا ً بذاته ،فال يح ّدده ،وال يعتمد عىل يش ٍء آخر غري ذاته.
كام يعارض هيغل التحديد السببي بطرقٍ شتّى خصوصاً :يف كتابه «ظاهريات الروح» و«موسوعة
العلوم الفلسف ّية».
ّ
احلق ()Le droit

الحق باملعنى الضيق سوا ًء يف «املدخل الفلسفي» الذي سبق
كثريا ً ما يستخدم هيغل كلمة
ّ
[[[
كتاب «فلسفة الحق» أو يف املوسوعة.

غري أ ّن «الحق» يستخدم يف «فلسفة الحق» باملعنى الواسع الذي يشمل «األخالق ّية الفرديّة»
جنب مع تاريخ العامل ،كام يستخدمها باملعنى
(أخالق الضمري) واألخالق االجتامع ّية جنباً إىل
ٍ
الضيّق الذي يناظر الحق املج ّرد :امللكيّة ،والعقد ،والخطأ ،مبا يف ذلك «العقاب والجرمية».

[[[ -املوسوعة ،الجزء الثالث ،الفقرة رقم .449
[[[ -راجع كتابه «فلسفة الحق» -املوسوعة الجزء الثالث ،الفقرة رقم  448وما بعدها.
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الدين ()La Religion

ٍ
فيلسوف أن يعالج موضوع
ألي
كان عرص هيغل هو عرص اإلميان الديني العميق ،وعليه فال ب ّد ّ
يخصص له مساح ًة يف فكره ،ف«هردر» مثالً رأى أ ّن الدين هو ذروة «اإلنسان ّية» وق ّمة
الدين ،وأن
ّ
النمو املتناغم للقوى البرشيّة.
ويتم ّيز «الالهوت» عن «الدين» وكلمة الالهوت ( )Théologieمشتّقة من الكلمة اليونانية
( )Theosالتي تعني «إله» وكلمة ( )Logosالتي تعني العقل.

فالكلمة تعني دراسة الله أو املوضوعات اإللهية ،واعتربها هيغل تفكريا ً مرتوياً يف الحقائق التي
األقل
ّ
يجسدها الدين يف عرصه ،لك ّنه مل يكن راضياً عىل الدين يف عرصه ،فقد كانت هناك عىل
أربعة أنوا ٍع من الالهوت قابلها باستهجانٍ :
عب عنه مفكرو عرص التنوير من أمثال «فولف» الذي حاول
النوع األول :هو الالهوت الذي ّ
الربهنة عىل وجود الله ،وذلك يستغرق أكرث مام ينبغي ،من الدين.
النوع الثاين :ر ّد كانط الدين إىل األخالق وال سيام يف كتابه «الدين يف حدود العقل».

النوع الثالث :نظرة «شلري ماخر» ،و«ياكويب» التي تقول أ ّن الدين يقوم عىل الشعور أو املعرفة
املبارشة .وهذه النظرة تجعل الدين ،يف ما يرى هيغل ،يضع خطوطاً فاصل ًة يف مكانٍ فارغٍ.

النوع الرابع :الالهوت التاريخي الذي يكتفي برسد النظريّات الدينيّة دون أن يعرض لحقيقتها أو
عقالنيتها .ومثل هذا الالهوت ال يهتم إال بالدين ال بالله.
الزمان واملكان واألزل ()Le Temps, L’Espace et L’Eternité

وجهة نظر هيغل عن الزمان واملكان واألزل مدين ٌة لفالسفة اليونان القدماء بقدر ما هي مدينة
للفالسفة املحدثني.

والتفرقة بني الزمان واألزل ضمن ّي ٌة عند «بارمنيدس» الذي أنكر حدوث «الصريورة» ومن ثم أصبح
وكل يش ٍء متأ ٍّن يف الحارض ،والزمان يف محاورة «طياموس» ألفالطون ،وعند
املايض واملستقبلّ ،
األفالطونية املحدثة بصف ٍة عام ٍة ،هو الصورة املتحركة لألزل واألزل ِ
يسم املثل بخصائصه فهي ال
زمانيّةٌ ،ويستبعد استعامل األفعال يف صيغة املايض واملستقبل فالزمان يتحد مع الدورة املنتظمة
لألجرام الساموية التي أنشأها اإلله الصانع.
محيات الزمان مثالً وضع «اآلن» ،اللحظة الدقيقة
ويشري أفالطون يف محاورة «بارمنيدس» إىل
ّ
أو املايض .ولقد أثرت هذه املحاورة يف معالجة هيغل للزمان بقدر ما أث ّر فيها أرسطو.
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وينظر هيغل إىل الزمان واملكان ال عىل أنهام من اختصاص املنطق ،بل فلسفة الطبيعة ،وهو
يناقشهام يف «محارضات ايينا» عن فلسفة الطبيعة ،ال سيام يف الجزء الثاين من املوسوعة.

فهو عىل خالف كانط ينظر إىل الزمان واملكان ،ال عىل أنهام صورتان للحساس ّية يتميزان
أسايس للتص ّور (الفكرة الشاملة) يف الطبيعة ،أن
تجل
عن تصورات الفهم ،بل عىل أنّهام أعظم ٍّ
ٍّ
سامتهام الرئيسية هي األبعاد الثالثة للمكان والزمان (الحارض ،واملايض ،واملستقبل).

غري أ ّن اشتقاقه القبيل ،ال يحرض نفسه يف الزمان واملكان :بل يستمر ليشتق مكان الجسم
تصوريّاً ،واألجسام ذاتها ،والحركة .إ ّن نظرة هيغل تعتمد عىل وقائع مألوف ٍة كالقول بأ ّن قياس الزمان
وإدراكنا الحيس ملروره يتطلبان الحركة يف املكان ،ال سيام حركة األجرام الساموية.
ولقد ذهب هايدغر يف كتابه «الوجود والزمان» عام  1927إىل أ ّن هيغل استعاد العنارص الجوهريّة
يف تص ّور أرسطو للزمان .وأنه رأى الزمان متصالً متجانساً ،وأنه ركّز عىل الزمان يف العلوم الطبيع ّية
وتجاهل زمان التجربة البرشيّة .وذهب كوجييف ( )kojéveإىل أنّه عندما ذهب هيغل إىل أن الزمان
هو «وجود الفكرة الشاملة نفسها» فإنّه ربط الفكرة الشاملة بالذات البرشيّة واستبق نظريّة «هايدغر»
[[[
سابق عىل املايض والحارض.
يف أ ّن الزمان هو أساساً زمان القرار والفعل ،وأن املستقبل هو بذلك ٌ

لكن ما يعنيه هيغل بذلك يف الواقع هو أ ّن األشياء املتناهية ،بفضل بنيتها التصوريّة والتناقضات
التي تتضمنها ،تتطور وتتغري ،وتفنى .ومثل هذه التغريات تستلزم الزمان ،وبدونها ال يكون هناك
[[[
زمان ،ومن ثم كان الزمان هو «التص ّور املوجود» ،وهذه النظرة قريب ٌة من وجهة نظر شلنغ.
يت يف األشياء املتناهية ،وليس صور ًة مفروض ًة عليها من
يل أو ذا ٌّ
وهكذا نجد أ ّن الزمان داخ ٌّ
الخارج ،إال أ ّن هيغل ينظر أيضاً إىل األزل الالزماين عىل أنّه أسبق من الزمان.
فالتص ّور والروح الذي يصعد إىل التص ّور أزليان ،وليسا مؤقتني[[[.

كل يش ٍء» لكن عىل خالف شلنغ،
وهذا هو السبب يف أ ّن هيغل مثل فخته ،وكانط ،يف «نهاية ّ
ال يستطيع أن يعزو إىل الروح خلودا ً أصيالً.
 -السبب ّية ( ) La Causalité

يف اللغة األملان ّية كلمتان تدالن عىل السبب ّية:

األوىل هي ( )Kausalitatمع الصفة ( )Kausatاملشتّقة من الكلمة الالتين ّية ( )Causaولقد
[[[ -راجع مارتن هايدغر ،الوجود والزمان ،ترجمة فتحي املسكيني ،املنظمة العرب ّية للرتجمة ،بريوت.
[[[ -هيغل ،املوسوعة ،الجزء الثالث ،الفقرات .451 450- 449-
[[[ -املوسوعة ،الجزء الثاين ،فقرة .258
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استخدم الفالسفة األملان أيضاً كلمة ( )Causaمبعنى «سبب  »Causeلكن هيغل مل يستخدمهام
إلّ وهو يناقش الفالسفة اآلخرين.
الثانية هي ( )Ursacheوهي الكلمة القوم ّية األملان ّية التي تعني «السبب» وهي مشتّق ٌة من
يل .كانت يف األصل مصطلحاً قانونياً للداللة عىل
املقطع « »Urمبعنى يخرج من  ...أي أص ٌّ
«الحادثة األصليّة للفعل القضايئ».

والكلمة املتضايفة مع السبب هي (( )Wirkungالنتيجة) ،من الفعل (( )Wirkenيعمل ،يسبب
"ناتج"
يحدث ،يفعل) غري أن كلمة ( )Wirkungكلم ٌة غامض ٌة ملتبس ُة الداللة :فهي قد تعني "أث ٌر"،
ٌ
أو النتيجة التي نبحث عنها ،أو الفاعلة والفعل.

ٍ
متييزات بني ( Kausalitatو ،)Ursachlichkeitلك ّنه م ّيز كغريه من
أي
مل يضع هيغل ّ
ٍ
عالقات متشابهةً ،كالعالقة بني «األساس» و«التايل» ،والعالقة بني «الرشط»
وبي
الفالسفة بينهام ّ
و«املرشوط» ،وبني «القوة» و«التعبري عنها».

منطقي يف آنٍ معاً :فهام معاً
واقعي واستخدا ٌم
يل
ٍّ
ولكل من «األساس» و«الرشط» استخدا ٌم فع ٌّ
ٌّ
ٌّ
يشريان إىل لزوم قضيّ ٍة من قضيّ ٍة أخرى ،كام يشريان إىل اعتامد حادث ٍة عىل حادث ٍة أخرى.
السلب ( )La Négation

الكلمة األملان ّية للسلب هي ( )Vermeinungمن الفعل ( )Vermeinenأن يجيب بالنفي" :ال"
عن سؤا ٍل ما ،أو أن ينكر قرارا ً ما أو يناقضه.
إال أ ّن هيغل كان يفضل يف العادة كلمة ( )Négationاملأخوذة من الفعل الالتيني ()negare
«سلبي» ،أو أن يكون سلباً أو عملية
الذي يعني «ينكر» ومنها الفعل «يسلب أو ينفي» والصفة
ٌّ
السلب أو النفي.
وهذه الكلامت تقابل الواقع ّية ،واإليجاب ،وإيجايب ،واثبات وكثريا ً ما ال تقابل السلبي والسلب ّية،
بل العقيل أو «الطبيعي» وتشري إىل الوجود املحض لليشء ،كالقانون والدين مثالً بغض النظر عن
عقالن ّيته.
كان املنطق (املنطق الصوري هو وحده الذي كان يف متناول هيغل) ،يقول إذا سلب يش ٌء ما،
ٍ
جديد إىل نقطة البداية.
ثم سلب هذا السلب بدوره ،فإننا بذلك نعود من

إيجاب يختلف عن اإليجاب األصيل
أما عند هيغل فإ ّن سلب السلب ينتهي إىل إيجاب ،لك ّنه
ٌ
الذي ت ّم سلبه.
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ويناقش هيغل الحكم املوجب والحكم السالب ،لك ّنه ال يهتم كثريا ً بالسلب كسم ٍة لألحكام.
ومثل أفكار :التناقض ،واالستدالل ،والحكم ذاته ،فإ ّن السلب هو خاص ّي ٌة أساس ّي ٌة لألفكار الشاملة
واألشياء.

إال أ ّن «السلب» و«السلبيّة» يحتفظان بنكه ٍة نشط ٍة لسلب الحكم وإنكاره .فاألشياء والتص ّورات
ٍ
ليست سلبيّ ًة أو مستبعد ًة ببساط ٍة ،وإنّ ا هي تنفي بعضها بعضاً
بنشاط وفعاليّ ٍة ومييل هيغل إىل دمج
أفكار السلب التص ّوري والسلب الفيزيقي.
 -ظاهر ّيات الروح ( )La Phénoménologie de l’Esprit

الظاهريّات تص ّور األشكال املختلفة للروح كمحط ٍ
ّات يف طريقها إىل ذاتها ،كام تص ّور الطريق
الذي تصبح الروح بواسطته معرف ًة خالص ًة أو معرف ًة مطلق ٍة .وكذلك األقسام الرئيس ّية للعلم .وهي
أقسام فرع ّي ٍة ،ومن ثم فهي تدرس :الوعي ،والوعي الذايت ،والعقل املالحظ
التي تنقسم بدورها إىل
ٍ
الف ّعال ،كذلك الروح ذاتها بوصفها روحاً اجتامعيّ ًة وأخالقيّ ًة رفيعةً.
كام تدرس يف النهاية الروح الديني يف أشكاله املختلفة.

غري أ ّن «ظاهريات الروح» ال تعرض التاريخ بطريق ٍة دقيق ٍة واضحة املعامل« ،فالوعي» ،مثالً
(الكتاب األول) ال يوضع يف حقب ٍة تاريخيّ ٍة معيّنة.

و «الوعي الذايت» (الكتاب الرابع) يسري من فرتة ما قبل التاريخ إىل اليونان والرومان (الرواق ّية،
ومذهب الشك) واملسيحيّة يف العرص الوسيط (الوعي الشقي).

والعقل (الكتاب الخامس) يدرس العلم الحديث واألخالق .ثم «الروح» (الكتاب السادس).
وهي تعود إىل الحياة األخالقيّة املبكرة عند اليونان ،ثم تسري هابط ًة إىل الثورة الفرنسيّة ،وأخالق
ما بعد الثورة.

ثم «الدين» (الكتاب السابع) وهو يتعقب الدين من الديانة اليهوديّة القدمية وديانة الفرس حتى
مناذج ألطوار الفكر والثقافة ،كام أنّها كثريا ً – ال
املسيح ّية .وبذلك تُعالَج الفرتات التاريخ ّية عىل أنّها
ُ
نسقي لهذه األطوار يتطابق مع نظام انبثاقها يف التاريخ.
منطقي أو
دامئاً – ما ت ُعالَج عىل أنّها نظا ٌم
ٌّ
ٌّ
العقل والفهم ()La Raison et L’Entendement

كلمة العقل ( )Vernunftاألملان ّية جاءت من الفعل ( )Vernehmenوتعني« :يدرك» «يسمع»،
يل» و«معقوليةٌ» باملعنيني
لك ّنها فقدت ارتباطها بالفعل وأ ّدت إىل ظهور الصفة (« :)Vernunftigعق ٌّ
معاً الذايت واملوضوعي.

االستغراب 14

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 9

 296عالم المفاهيماالستغراب

واالسم ( )Vernunftigkeitوقد استخدمها «إيكهارت» و«مارتن هايدغر» التي تعني العقل أو
ملكة العقل.
وكلمة ( )Vernunftتتميز أيضاً عند هيغل عن اشتقاقاتها ،ومرادفها الالتيني (.)Rationalismus
ٍ
خيوط كثري ٍة
فهذه الكلامت ترتبط عاد ًة باملذهب العقيل يف عرص التنوير ،ولهذا فهي تشرتك يف
مع (( )Verstandالفهم).

(( )Verstandالفهم ،أو ملكة الفهم) تحتفظ بارتباطها بالفعل املصدر وهو ( )Verstehenوهي
تعني «يفهم».
كل وجهات النظر
أما تص ّور هيغل ،وتص ّور شلنغ للفهم والعقل فهو ينطوي عىل عنارص من ّ
هذه.

يقول شلنغ :إ ّن ماهيّة الفهم هي الوضوح بال عمقٍ  .إنّه يثبت التص ّورات ،ويعزلها عن بعضها
ٍ
ّ
ويدل بطريق ٍة استنباط ّي ٍة ،وهو بذلك
بتحليالت واضح ٍة،
البعض مثل :التناهي والالتناهي ،وهو يقوم
يرتبط بالتص ّورات باملعنى التقليدي ،وال يرتبط بالتص ّور الهيغيل الذي يجعله ينساب يف التص ّورات
األخرى ويستخرج منها أمثلتها الخاصة.
 -الفلسفة ()La Philosophie

التعريف املوجز الذي ق ّدمه هيغل للفلسفة هو أنّها «الدراسة الفكريّة لألشياء» ،ويعتمد معنى
الفلسفة إىل ح ٍّد ما عىل تنوع البحوث التي تقابلها:

أوالً :للفلسفة نفس «مضمون» الف ّن ومضمون الدين بصف ٍة خاص ٍة ،وإن اختلف عنهام يف
«الصورة» .فالفلسفة مثل –الدين– معنيّة بوجود الله ،وخلقه للعامل ...لك ّنها تصل إىل نتائجها عن
طريق الفكر العقيل التص ّوري ،ال عن طريق اإلميان أو السلطة أو الوحي.

رات ال يف متث ٍ
ثانياً :وهي تعرض نتائجها يف صورة أفكا ٍر أو تص ّو ٍ
ّالت ،وهو أحياناً يش ّدد عىل
الطابع النظري للفلسفة إىل أقىص ح ٍّد ،فالفلسفة تفكر يف الدين ،لك ّن الدين ال يستطيع أن يفكر
يف الفلسفة أو أن يقوم بصياغة متث ٍ
ّالت عن الفلسفة ،وهو يف كتابه «محارضاتٌ يف فلسفة التاريخ»
يذهب إىل أ ّن الفلسفة تجمع بني التفكري الح ّر عن األنظمة التجريبيّة وبني موضوعات الدين.
 -الفن واجلامل واإلستطيقا ()L’Art, La Beauté et L’Esthétique

كلمة الف ّن (( )Kunst Dieف ّن ،مهارة ،حرفة مأخوذة من ( :)Konnenيستطيع ،قادر) ،والفكرة
الشاملة عن الف ّن تشمل ف ّن العامرة ،أو النحت ،واملوسيقى ،والتصوير ،والشعر ،وهي ترت ّد
إىل أفالطون .وإن كان أفالطون قد درس الف ّن والجامل منفصلني (درس الجامل يف محاورة
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«املأدبة» ،ودرس الف ّن يف محاورة «الجمهورية» .ودرسها أرسطو يف كتاب «الشعر».

ومصطلح «اإلستطيقا» من الكلمة اليونانية (« )Aisthsisاإلدراك الحيس» ،وقد استخدم
املصطلح ألول مر ٍة ليعني «دراسة الجامل الحيس» مبا يف ذلك جامل الطبيعة وجامل الف ّن يف
ٍ
آنٍ
واحد.
لقد أمثر تفسري هيغل للف ّن ،فهو يف «ظاهريات الروح» يدرس الف ّن تحت عناوين «الدين» ال
«الروح» – ديانة الفن (اليونان) تظهر بني «الديانة الطبيعيّة» (الفرس ،الهند ،ومرص) ،وديانة الوحي
املسيحيّة.

لك ّننا يف «موسوعة العلوم الفلسفيّة» يف الجزء الثالث نجد أشكال الف ّن مع أشكال الدين
والفلسفة ،أصبحت قسامً من «الروح املطلق» ،الروح الذي تفرتض سلفاً السيكولوج ّية الفرديّة
«للروح الذايت» ،واملؤسسات االجتامعية «للروح املوضوعي» لكن يتجاوزهام معاً.
يف ذاته ولذاته ()En soi et pour soi

مصطلح «يف ذاته» عند هيغل –عىل خالف كانط– ال يُرادف «ما هو لذاته» بل يتقابل معه .غري
أ ّن «الوجود لذاته» فكر ٌة معقد ٌة وليس السبب يف ذلك أنّها تقابل «الوجود يف ذاته» فحسب ،بل
ألنّها أيضاً تقابل مصطلح «الوجود لآلخر».

والتط ّور عند هيغل يتضمن عود ًة إىل البداية أو إىل ما هو يف ذاته ،فالنبات يف النهاية ينتج بذورا ً
ٍ
جديد ،والشيخوخة هي عودة من رصاع خصائص الشباب إىل نسخ ٍة راقي ٍة من تآلف الطفولة
من
ورضاها عن العامل.
«الوجود يف ذاته ولذاته» كثريا ً ما يرى عىل أن املرء يف بيته ومع نفسه ،أو يعني وصول املرء
إىل ذاته يف اآلخر.

وذلك شبي ٌه بالالتناهي وبصف ٍة عام ٍة فإ ّن استخدامات هيغل لتعبريات «ذاته» متنوع ٌة ومرن ٌة أكرث
مام يوحي به تفسري مذهبه.
الالتناهي ()L’Infini
مصطلحات «الالتناهي» و«الالمتناهي» تقابل «التناهي» و«املتناهي» ،وهي تشري إىل غياب
النهاية أو الحد .واملراد اليوناين «األبريون» (( )Aperonالالمحدود – الالنهايئ).
حاول هيغل أن يستعيد العامل املتناهي املنغلق عىل ذاته عند أرسطو يف مقابل العامل ذي النهاية
وبرضوب من
املفتوحة يف عرص التنوير ويف علم نيوتن امليلء باألضداد بني الذات والله والعامل
ٍ
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املتناهي عسرية الهضم .غري أن هذه الرضوب من الالتناهي يصعب استبعادها:

يذهب هيغل إىل أ ّن الزمان واملكان هام رضبان من الالمتناهي (الفاسد) .ومل يلمح إىل أ ّن
دائري حتى أ ّن الحركة يف خ ٍّ
ط مستقيمٍ ال ب ّد يف النهاية أن ترت ّد بنا إىل نقطة البداية من
املكان
ٌّ
ٍ
جديد.
كام أنه مل يعمد مثل نيتشه إىل إحياء الفكرة الفيثاغورثية التي تتضمن العود الذي ال نهاية له
لليشء نفسه بالضبط ،وال حتى األحداث املمتدة يف هويّ ٍة واحد ٍة من الناحية الكمية.

ٍ
هدف ما ،لكن إهامله لها
ففكرة العود األبدي تتعارض مع إميان هيغل أ ّن التاريخ يتقدم نحو
جعله يتأرجح بالتساوي بني النظرة التي تقول أ ّن التاريخ يصل أو أنّه وصل إىل نهاي ٍة ،وبني النظرة
التي تقول أنّه يسري نحو المتنا ٍه ،حتى لو استطعنا أن نعرف كيف سيواصل سريه وأنّنا ال ب ّد أن نحرص
أنفسنا يف الالمتناهي الحقيقي الخاص بالحارض.
املطلق ( ) L’Absolu
بانتظام مصطلح املطلق ( )das Absoluteلإلشارة إىل
استخدم الفالسفة األملان بعد كانط
ٍ
الحقيقة النهائية ،غري املرشوطة ،وقد يكون لهذه الحقيقة السامت التي ترتبط عادة بالله لكن ذلك
ليس رضورياً.
حسب هيغل ،املطلق ليس شيئاً يكمن خلف عامل الظاهر ،لك ّنه يعني النسق التص ّوري غري
ٍ
مستويات عليا من الطبيعة ويف تقدم املعرفة البرشيّة عرب
الساكن بل املتطور والذي يتجىل يف
التاريخ ،وهو يصل إىل مرحلته النهائية يف فلسفة هيغل نفسها ،حيث يشكّل محور الروح البرشي
املطلق وهو الروح.
ويستخدم هيغل أيضاً كلمة «املطلق» كصفة ،فهو يت ّوج كتاب «ظاهريات الروح» «باملعرفة

املطلقة» يف مقابل :العقل ،والروح ،والدين .وينتهي كتاب «علم املنطق» «بالفكرة املطلقة» يف

مقابل الحياء ،وفكرة املعرفة ،والقمة التي يصل إليها املذهب يف «املوسوعة» والجزء الثالث –
هي «الروح املطلق» يف مقابل «الروح الذايت» و«الروح املوضوعي».
املجرد والعيني ()L’Abstrait et Le Concret
يف القرن السادس عرش استعار املفكّرون مصطلح (( )Abstrahierenيجرد) من الفعل الالتيني
( )Abstrahereالذي يعني حرفياً« :يحذف»« ،يزيل» شيئاً من يش ٍء آخر.
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استخدام هيغل لهذين املصطلحني – يتّفق مع التباس وغموض االشتقاق اللغوي ملصطلحي

«املجرد» و«العيني» ،فاملوضوع الحيس مثله مثل الفكرة أو الكيل – ميكن أن يكون مجردا ً يف

الكل ميكن أن يكون عين ّياً.
ّ
حني أ ّن

والواضح أ ّن أفكار املجرد والعيني متأل فلسفة هيغل بأرسها ،وبصف ٍة عام ٍة فإ ّن وجهة نظره هي

جوهري يف املنطق ،ونحن نج ّرد من العيني الحيس .كام أ ّن األفكار الشاملة
رص
ٌّ
أ ّن املجرد هو عن ٌ
ترى يف البداية ،وإن مل تكن كذلك يف النهاية متميز ًة بدالً من أن تكون كتل ًة ال متايز فيها.

إنّنا نجد يف تاريخ البرشية :تاريخ الف ّن ،والدين ،والفلسفة ،أ ّن املج ّرد والرتكيز عليه مرحل ٌة

الحق املج ّرد واملبادئ املجردة والفرد املجرد هي
جوهريّةٌ ،ونحن نجد يف املجتمع الحديث أ ّن
ّ

سم ٌة جوهريّ ٌة تسري جنباً إىل جنب مع الرثاء العيني للشخص وعالقات االختالف واالعراف.
املاهية ()L’Essence

تؤدي كلمة املاهيّة ( )Wessenإىل ظهور الصفة (( )wesentlichاملاهوي) يف معارضة غري

املاهوي ،وهاتان الصفتان «املاهوي وغري املاهوي» ميكن أن تشكّال جمالً اسم ّيةً ،أي هي ما

يكون ماهية اليشء.

ويدرس هيغل املاه ّية يف كتابه «ظاهريات الروح» يف القسم الثالث الخاص «بالوعي» حيث
ترتبط هناك مع الفهم بعالق ٍة متبادل ٍة ،يف كتابه «علم املنطق» ،فإ ّن املاه ّية مثل «الوجود» هي تشمل
ٍ
يف آنٍ
واحد جميع تص ّورات الفكر وتعيناته يف «دائرة املاهية»:

يف دائرة الوجود نلتقي بالكيف ّيات والكم ّيات ،وهذه التع ّينات وتبدالتها هي مبارشةٌ ،مبعنى أنّها
ٍ
ال ترى عىل أنّها تنتمي إىل كيانٍ
ربر هيغل لالنتقال إىل املاه ّية هو أ ّن نكوص الالمتناهي
واحد .وم ّ

تغيات الكيف ويفسح الطريق أمام التح ّول املتبادل الحقيقي بني
لتبدالت الكم ،هو ما يؤكّده ّ
الكيف والكم.

الوعي ( ) La Conscience
ٍ
للوعي الذايت يف تفسري هيغل ثالثُ
سامت جدير ٌة بالذكر:
الكل أو ال يشء» .وإنّ ا هو يتقدم يف مراحل تزداد كفايتها.
أوالً :ليس الوعي الذايت «مسألة ّ
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ٍ
أشخاص ،تتطلب اعرتافاً متبادالً من املوجودات
ثانياً :الوعي الذايت هو أساساً ،عالق ٌة بني
الواعية بذاتها :فهو «األنا التي هي نحن ،وهو النحن التي هي أنا».
يف :يجد نفسه يف اآلخر ،ويف االستيالء عىل اآلخر
ثالثاً :الوعي الذايت عميل بقدر ما هو معر ٌّ
ٍ
مؤسسات اجتامع ّي ٍة وبحثاً فلسف ًّيا
الغريب ،الذي يوجد فيه الوعي الذايت ،متضمناً إقامة وعمل
وعلميًّا عىل ح ٍّد سوا ٍء.
وتظهر هذه السامت عند السابقني عليه ال سيام شلنغ ،غري أ ّن وجهة نظر هيغل هي أصيل ٌة فعالً.

اهلو ّية (واالختالف واآلخر ّية) ( ) L’Identité

ٍ
التعبري األملاين الشائع عن «نفس اليشء» هو ( )der, die, dasselbleوهو يشري يف آنٍ
واحد إىل
الهويّة العدديّة (الكميّة) والكيفيّة.
وكثريا ً ما يستخدم هيغل كلمة (( )derselbeنفس اليشء) ،لك ّنه ال يناقشها يف كتابه عن املنطق.
املتعي» حيث يتقابل «اآلخر» مع «يشء ما».
وإمنا يناقش اآلخريّة الكيف ّية تحت عنوان «الوجود
ّ

كام يناقش اآلخريّة العدديّة تحت عنوان «الوجود للذات» حيث يتقابل «اآلخر» مع «الواحد» إالّ
ككل ،فالوعي الذايت والحريّة
أ ّن اآلخر واآلخريّة هام فكرتان هامتان طوال املنطق ،وخالل مذهبه ٍّ
مثالً يعتمدان أساساً عىل التغلب عىل اآلخريّة.
وقد كان يف ذهن هيغل ،يف هذا التفسري ،ثالث ُة أمورٍ:

«كل يش ٍء متح ٌد مع نفسه
«قوانني الفكر» يف املنطق الصوري ال سيام قانون الهويّة الذي يقول ّ
يف هويّ ٍة واحد ٍة» ،أو أن أ = أ.

النظريات الالهوتية ،وامليتافيزيق ّية عن الهويّة أو وحدة العامل مثل النظريّة األفالطون ّية املحدثة
التي تقول أ ّن العامل املتنوع فاض عن وحد ٍة أصل ّي ٍة ،وافرتض شلنغ وجود هويّ ٍة محايد ٍة أو غري
مكرتث ٍة تكمن خلف الطبيعة والروح ،ومذهب وحدة الوجود التي تقول بأ ّن الله متح ٌد مع العامل يف
هويّ ٍة واحد ٍة.
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