الت في فكر هيغل
تأ ُّم ٌ
ّ
ٌ
لليهودية؟..
انعكاس
هل اإلسالم
[*]

إيفان دايفدسون كاملار Ivan Davidson Kalmar

[[[

تسعى هذه املقالة للباحث واألنرثوبولوجي الكندي إيفان دايفدسون كاملار إىل الخوض
يل ،وفيها يطرح سؤاالً جوهريّاً طاملا شغل فكر الحداثة يف
يف فكر هيغل ضمن سياق تأ ّم ٍّ
جانبيه العلامين والالهويت عىل امتداد أحقابه ،عنينا به السؤال حول أن اإلسالم يشكل ـ بحسب
املزاعم الهيغلية ـ انعكاساً أنطولوج ّياً للديانة اليهودية.

ومع تحفظنا املسبق عىل ما ذهب إليه كاملار يف نقده ألطروحة هيغل تبقى هذه املقاربة
ٍ
يب حاول تبيني االختالالت املعرفية يف نظرة هيغل إىل
النقدية مهمة من جانب
باحث غر ٍّ
اإلسالم.

المحرر

حينام دافع فيلهلم دوهم ()Wilhelm Dohmيف القرن الثامن عرش عن منح الحقوق املدن ّية
لليهود ،فإنّه قد وصفهم بـ"الالجئني اآلسيويِّني البؤساء" .يف السابق ،كان الجميع يُسلِّم جدالً بأ ّن
رشقي وأنّهم أنسباء العرب بالرغم من أ ّن العقود التي شهدها الرشق األوسط من
شعب
اليهود هم
ٌ
ٌّ
حجبت هذه الحقيقة وأوصلتها إىل ح ّد النسيان .لطاملا متّت املقارنة
العداء العريب-اليهودي قد
ْ
بني اليهوديّة واإلسالم ،وقد ذكر إدوارد سعيد يف العام  1978أنّه "تتشابه معاداة السامية – كام ناقشتُها
عب مرارا ً عن هذا الرأي .عىل الرغم من ذلك،
بفرعها اإلسالمي  -مع االسترشاق بشكلٍ وثيق" وقد ّ
*ـ أستاذ األنرثوبولوجيا يف جامعة تورنتو ،ومشاركٌ يف التعليم الجامعي األول يف كلية فيكتوريا ـ كندا.

ـ العنوان األصيل للمقالISLAM AS JUDAISM GONE MAD: REFLECTIONS ON HEGEL :
ـ املصدرhttp://groups.chass.utoronto.ca/kalmar/426/hegel%20islam%20judaism.jhi.pdf :
ـ ترجمة :هبة نارص.
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ت ّم التغافل إىل ح ٍّد كبريٍ عن آراء سعيد لدى مناقشة مؤلّفاته .لحسن الحظ ،أصبح تاريخ "اليهود"
و"املسلمني" -كمصطلحني مرتبطَني بالخيال املسيحي الغريب -ينال منذ ٍ
عهد قريب أهميتهام
املستحقَّة يف املواد املنشورة .وعليه ،سوف يتناول هذا البحث الصياغة املشرتكة للـ"اليهودي"
و"املسلم" يف فكر جورج فيلهلم فريدريش هيغل.
اعترب هيغل كجميع ُمعارصيه أ ّن اليهوديّة واإلسالم هام دي َنني منطيَّ ْي يف غرب املرشق وأنّهام
يتميّزان عن األديان الرشقيّة املحضة يف الهند والصني ومييالن إىل الغرب املسيحي .تناول هيغل
ٍ
سياقات متع ّدد ٍة بينام تط ّرق إىل اإلسالم بشكلٍ متقطِّع .وعليه ،ال ُيكننا
اليهوديّة بتفصيلٍ كبريٍ يف
أن نلوم الباحثني الذين عالجوا مسألة اليهوديّة وفقاً لهيغل بسبب عدم ذكرهم ليش ٍء تقريباً عن

اإلسالم .مع ذلك ،وعىل الرغم من عدم اعتامد آراء هيغل حول اليهوديّة عىل فهمه لإلسالم مطلقاً،
إال أ ّن العكس ليس صحيحاً أل ّن فهمه لإلسالم قد استند بشكلٍ حاسمٍ إىل الطريقة التي كان ينظ ُر
تجسد املسيح وكان ينبغي لها أن
فيها إىل اليهودية .بالنسبة لهيغل ،انتهت الدعوة اليهوديّة مع
ُّ
تختفي آنذاك ،ولك ّنها مل ت ُزل بل أنتجت عرب مبدئها الديني ر ّدة فعلٍ متأخّرةً ،واندفاعاً غريباً من
الحامس ،ومجهودا ً أخريا ً من الطاقة متثّل باإلسالم .مبا أ ّن هيغل قد اعترب أ ّن اإلسالم هو يهوديّ ٌة
متأخّرة فقد أخفق إخفاقاً ذريعاً يف تناوله التاريخ الشامل عن الشعوب واألديان.
يرى هيغل أنّه حينام انبعثت الروح اليهوديّة مج ّددا ً عىل هيئة اإلسالم ،فإنّها قد ظهرت يف
بيئ ٍة تاريخيّة مختلف ٍة عن إرسائيل القدمية .تنامى اإلسالم يف مقابل ق ّو ٍة جديد ٍة متثّلت باملسيحيّة
الغرب ّية األملانية ،وقد اعترب هيغل أ ّن النظام السيايس والثقافة يف أملانيا خالل القرون الوسطى
كانا همج َّي ْي بينام أنشأ اإلسالم يف الحقبة نفسها حضار ًة باهرةً .باإلضافة إىل ذلك ،ذكر هيغل أ ّن
املتجل بإرصار اليهود عىل أ ّن الله قد
ّ
اإلسالم -كالدين املسيحي -قام بنبذ االصطفاء اليهودي
اختار شعبه عىل جميع الشعوب .لهذه األسباب ،أشار بعض املؤلّفني املسلمني إىل أ ّن هيغل كان
يصف هشام جعيط نظرة هيغل إىل اإلسالم التي تتّسم
معجباً باإلسالم .يف كتابه "أوروبا واإلسالم"،
ُ
"بالصدق العميق والشاعريّة البارزة" عىل أنّها تتسامى فوق "اختصاص اإلله اليهودي ،وتأخذ فورا ً
األرضيّة العالية املتمثّلة بالشمول وبالتايل فإنّها تنقّي الذكاء البرشي وتح ّرره".
هذه هي كلامت جعيط ال هيغل .عىل الرغم من أ ّن هيغل كان يعترب االعتقاد باالصطفاء
اليهودي خلالً يف اليهودية ،إال أنّه كان يعترب أ ّن الشمول ّية بهيئتها اإلسالم ّية ليست شيئاً أفضل بل هي
رصح به هنا يقتفي أثر الفكرة التي طرحها جيل أنيدجار يف كتابه "اليهودي
أسوأ بكثريٍ .أغلب ما أ ّ
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يحمل أهمي ًة خاص ًة هو أ ّن أنيدجار قد أدرك الطابع "السيايس ـ
ُ
خ عن العد ّو" .ما
والعريب :تاري ٌ
الالهويت" الذي تتّسم به الرابطة بني اليهودي واملسلم املتخ َّيل َْي ،وقد اعترب أنّه يف التاريخ الثقايف
الغريب فإ ّن اإلخضاع التام للمجتمع يف الرشق اإلسالمي لحكم "الطاغي الرشقي" يُوازي االستعباد
الكامل للمسلم واليهودي عىل أعتاب إل ٍه ٍ
مل آخر .تظهر هذه املقارنة الضمن ّية
بعيد
ٍ
ومنسوب إىل عا ٍ
ح ،وأو ُّد أن أستفيض يف توضيح فكرة أنيدجار األساسية هنا مع اإلشارة
يف فلسفة هيغل بشكلٍ رصي ٍ
إىل تفاصيل أكرث حول األبعاد املتع ِّددة يف فلسفة هيغل التي تتط ّرق ملسألة الصياغة املشرتكة
للـ"املسلم" و"اليهودي".
ال يوجد إجام ٌع يف املواد املنشورة حول درجة ثبات آراء هيغل عن اليهودية .يُشري إمانيويل

ليفيناس ( )Emmanuel Levinasإىل أنّه "مع بعض التعديالت القليلة" فإ ّن اآلراء غري املادحة
عب عنها هيغل الشاب يف فرانكفورت حول اليهوديّة "كان يُق َّدر لها االندماج يف املنظومة
التي ّ
التي وعاها هيغل بشكلٍ تا ٍّم يف (مدينة) جينا[[[ " .من ناحي ٍة أخرى ،يُشري إميل فاكنهايم (Emil
رب اليهوديّة باطل ًة ولكن حينام "نضج تفكريه" فقد
 )Fackenheimإىل أ ّن هيغل الشاب كان يعت ُ
"أدخل اليهوديّة إىل دائرة الحقيقة الدينيّة" .لن نتط ّرق إىل التعديالت الكثرية التي أجراها هيغل يف
تقييمه النسبي لليهودية واإلسالم مقارن ًة مع األديان األخرى كتلك املوجودة يف اليونان الوثنيّة أو
الهند الهندوس ّية .مع ذلك ،فقد صاغ أفكاره املتعلِّقة بطبيعة اليهوديّة واإلسالم وعالقتهام بالديانة
املسيح ّية بشكلٍ تا ٍّم تقريباً خالل فرتة النضج التي قضاها يف برلني وقد بقيت ثابت ًة بالرغم من
املراجعات العديدة ملحارضاته ومؤلّفاته.
عىل غرار فكره الجديل ،فإ ّن آراء هيغل حول اليهوديّة واإلسالم ترتك ُز عىل مجموع ٍة من
ٍ
تناقض هو الروح املج ّرد يف مقابل الروح امللموس،
التناقضات وأو ُّد الرتكيز عىل اثنتني منها .أول
وأ ّما التناقض الثاين فإنّه ُييِّز بني وجود الروح يف صور ٍة عام ٍة تنطبق عىل جميع البرش ()Weltgeist
ٍ
بأقوام أو مناطق مح ّدد ٍة (.)Volksgeist
وهيئات خاصة تتّصل
ٍ
الروح املجرد والروح امللموس
يف ما يتعلّق بالتناقض األول ،يقودنا املسار التاريخي من املجرد إىل امللموس .يف "الرواية
رب هيغل أ ّن التاريخ البرشي يتطابق مع تاريخ الروح .حينام تحيا البرشيّة يف
الكبرية" الفلسف ّية ،يعت ُ
أش ّد مراحلها البدائيّة ،فإنّها ال تستطيع معرفة الروح عىل اإلطالق (وهذا يعني وفقاً لبيان هيغل أ ّن
ل هيغل مع غريه من الفالسفة التدريس فيها.
[[[ -مدين ٌة يف أملانيا تقع فيها جامعة "فريدريش شيلر" العريقة ،وقد تو ّ
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الروح مل يبدأ بعد بإدراك نفسه) ،وبالتايل يد َرك "الروح" بشكلٍ مبهمٍ كجز ٍء من "الطبيعة" .الحقاً يف
يتجل الروح للبرش يف مقابل العامل امللموس .أ ّما يف هيئته األخرية "امللموسة"،
ّ
هيئته "املج ّردة"،
يت ُّم إدراك تداخل الروح مع العامل امللموس (أي أ ّن الروح يعرف نفسه) .كام يبدو ظاهرياً ،فقد عاد
كل البعد عن الحقيقة .يف املرحلة البدائ ّية،
الروح إىل تطابقه البدايئ مع الطبيعة ،ولك ّن هذا بعي ٌد َّ
ٌ
إدراك للروح املج ّرد عىل اإلطالق ولكن يف أكرث مراحل "الروح امللموس" تط ُّورا ً مل
مل يتحقّق
يفقد املج ّرد وجوده ،ومل يحذف ظهو ُر الروح امللموس حضو َر الروح املجرد .عىل الرغم من
تشابكه مع العامل امللموس ،إال أ ّن الروح يف املرحلة املتط ّورة يبقى منفصالً عن هذا العامل بشكلٍ
ٍ
ملحوظ .بدالً من إزالة التج ُّرد ،يقو ُم الروح امللموس باستيعاب التعارض بني املجرد ـ امللموس
عدي الروح .تتّبع العملية التاريخية هنا منطاً محد ّدا ً ،وقد
حد ٌّ
كل من بُ ِ
أو استبداله ،وبالتايل يتو ّ
اعتربها روبرت واالس ( )Robert M.Wallaceمن سامت مؤلّفات هيغل :الفصل أوالً ،ومن ث ّم
التخصيص ،ويف النهاية "الحفاظ عىل الهويّة عرب التخصيص".

ّلت أوىل خطوات هذه العمل ّية بفصل الروح عن الطبيعة امللموسة ،وقد اعترب هيغل يف
متث ْ
"محارضات حول فلسفة التاريخ" يف العام  1827أ ّن هذه الخطوة هي إنجا ٌز فري ٌد لليهوديّة ضمن
املشهد الديني األعم يف املرشق:
"بينام كان البعد الروحي بالنسبة للفينيقيّني مقيَّدا ً بالطبيعة ،إال أنّنا نجده لدى اليهود منقَّى
بالكامل :أي الناتج النقي للفكر .يظهر التص ُّور الذايت يف ميدان الوعي ،ويُن ّمي البعد الروحي نفسه
ٍ
تناقض حا ٍّد مع الطبيعة ولكن باالت ّحاد معها".
يف
يُشري هيغل إىل أ ّن هذا اإلنجاز قد ميّز اليهوديّة عن األديان األخرى يف املرشق ،ولكن مبا أنّه
بي يف موضعٍ آخر من هذا البحث ،فقد كان بإمكانه أن
قد طابق بني اليهوديّة واإلسالم كام سوف أُ ّ
يذكر اإلسالم هنا أيضاً .وفقاً له ،أع َّدت اليهوديّة اإلنسان (مع العامل والروح) للخطوة التالية التي
تجسد املسيح بداية صريورة الروح ملموساً .احتاجت
تجلّت يف املسيحية والثالوث حيث ُع َّد
ُّ
جت باملذهب املسيحي الربوتستانتي (وكام
هذه العملية من التح ّول إىل خطو ٍة طويل ٍة أخرى قد تُ ِّو ْ
قد يُشري بعض الباحثني فإ ّن هذه العملية ما زالت مستمر ًة لغاية اآلن) .يف النهاية ،منا البعد الروحي
يف مقابل الطبيعة ولكن أيضاً "باالت ّحاد معها".
السمو
ّ
اعترب هيغل أنّه ت ّم إدراك الـ(( )Geistالروح) خالل املرحلة اليهوديّة من الدين عىل هيئة إل ٍه

االستغراب 14

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 9

152

الملف

االستغراب

عظيمٍ وقدي ٍر لكن منفصلٍ متاماً عن العامل؛ الواحد الذي يُع ُّد العامل ال يشء باملقارنة معه .حتّى
"كيهودي"
سبينوزا ( )Spinozaالذي ُيكن أن نحلِّل بأنّه قد تخ ّيل إلهاً يسك ُن داخل العامل كان يُفكّر
ٍّ
رصح هيغل بأ ّن فلسفة الدين لدى سبينوزا كانت "نظري ًة رشقيةً" و"ص ًدى ٍ
آت من بال ٍد
وفقاً لهيغلّ .
والقطعي ،واملاهية املنفردة .أ ّما جميع األشياء
رشقي ٍة" ألنّه كان يعتقد بأ ّن "الله وحده هو املت َّيقَن،
ّ
ٍ
تعديالت لهذه املاهية" وبالتايل فإنّها ال يشء بجوهرها .انسجم هذا املفهوم
األخرى فإنّها مج ّرد
حول الله مع فهم هيغل لفكرة "األعىل" التي نالت قسطاً كبريا ً من النقاش آنذاك .وفقاً لهيغل ،فإ ّن
مفهوم السم ّو ُيثّل "محاولة التعبري عن املطلق مع عدم العثور يف ميدان الظواهر عىل يش ٍء يُناسب
هذا البيان" .آخذا ً هذا التعريف بعني االعتبار ،أطلق هيغل عىل اليهوديّة تسمية "دين السم ّو".

يؤ ّدي إدراك صغر العامل واإلنسان مقارن ًة بالخالق إىل إحساس األفراد املؤمنني ب"األعىل"
أنّهم عبي ٌد يف مقابل سيدهم .كان هيغل قارئاً ناقدا ً لكتابات كانط وقد تع ّرض لهذا املوضوع كام
غريه .ات ّفق هيغل مع كانط حيث إنّه قد فهم الشعور الذي يُالزمنا لدى التفكُّر باألعىل عىل أنّه شعو ٌر
رصح كانط بأ ّن الشعور بوجود األعىل يتالزم مع "اإلحساس بفقدان حريّة الخيال
بالتسليم التامّ .
ري أنيدجار إىل الطابع السيايس لهذه الفقرة حيث يُع ُّد فقدان الحريّة مقام الخاضعني
نفسه" .يُش ُ
لـ"العنف أو الهيمنة" و"الجربوت والقوة" وغري املامرسني لها .بالنسبة ألنيدجار ،فإ ّن كانط قد
يل
وضع القواعد لهيغل الذي اعترب بدوره أ ّن الخضوع الالهويت لليهود عىل أعتاب اإلله الواحد الع ّ
(بسبب فقدانهم للحريّة) يُشبه الخضوع السيايس للمسلمني عىل أعتاب الله والطغاة الرشقيني.
ال ينتبه أنيدجار إلحدى االختالفات بني كانط وهيغل ما يُع ّزز استنتاجه األخري بأ ّن هيغل هو الذي
قد "ط َر َح املسلم" .تتألف نظرة كانط حول الشعور باألعىل من خطوتني :األوىل هي اإلحساس
بالخضوع الذليل تجاه يش ٍء ال نستطيع تص ّوره ،وأ ّما الخطوة الثانية فهي استعادة ثقة الفرد املتدبِّر.
يحصل هذا حينام يُدرك العقل أنّه نظرا ً إىل قدرته عىل التفكري باألمر الذي ال ُيكن تص ّوره (أي
األعىل) ،فإ ّن العقل هو أعظم من ذلك اليشء.
"الذهول الذي يُقارب الرهبة ،والرعب واالرتعاش املهول الذي يعرتي الناظر حينام يُشاهد
سلسلة الجبال التي ترتفع إىل الساموات ،والوديان السحيقة مع السيول التي تجتاحها ،واألرايض
املقفرة الغارقة يف الظالل التي ت ُثري التأ ُّمل الحزين ...نظرا ً إىل األمان الذي يعلم الناظر أنّه يتمتّع
به ،فإ ّن هذا الخوف ليس حقيقياً ولك ّنه مج ّرد محاول ٍة للتو ّرط الذايت عرب الخيال من أجل الشعور
بق ّوة تلك القدرة الذهنيّة نفسها ،ودمج حركة العقل املثارة مع هدوئه ،وبالتايل نكون أسمى من
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الطبيعة يف داخلنا وكذلك يف الخارج بقدر ما يؤث ِّ ُر ذلك عىل شعورنا بالهناء".

يف الخطوة الثانية ،يعو ُد االطمئنان والثقة .ال نشع ُر بالخضوع الذليل بل بنو ٍع من االستكبار وأنّنا
لسنا أدىن من الطبيعة .وعليه ،فإ ّن كانط ال يُساوي بني السم ّو والخضوع التام .إذا كانت إحدى
ميت بصل ٍة إىل
األديان تُؤمن بالسم ّو ديناً من الذل النفيس التام يف مقابل اإلله العظيم ،فإنّه ال
ُّ
السم ّو الذي تص ّوره كانط .ولك ّنه يتّصل بالسم ّو الذي تص ّوره هيغل .وفقاً لهيغل ،فإ ّن العابد اليهودي
واملسلم (عىل خالف الشخص الذي يراقب الجبل العايل يف املثال الذي ق ّدمه كانط) ال يُدرك أ ّن
مؤش عىل العظمة الداخلية لإلنسان .استنادا ً لهيغل ،فإ ّن األعىل يطمسنا
السمو الخارجي هو مج ّرد ِّ ٍ
كلياً من خالل عظمته الخارجية وحينام نالحظه فإنّنا نتّسم بالضآلة الباطنية .يف الدين الذي يؤمن
ملموس ويسكن يف العامل بل يكون مجردا ً وخارج العامل بشكلٍ تام.
بالسمو ،ال يُدرك الروح أنّه
ٌ
هيغل واملرشق
رشقي يؤمن بالسم ّو – مبعنى كونه ديناً يتهيّب
مل يكن هيغل أول مف ِّك ٍر يصف اليهوديّة بأنّها دي ٌن
ٌّ
من السم ّو اإللهي الجذري الذي يعلو عىل التفاهة النسب ّية للوجود البرشي  -ولك ّنه كان أكرث من
أعلن عن آرائه برصاح ٍة .يبدو أ ّن جوزف ْسبِنس ( )Joseph Spence: 1699 -1768كان أول من
استخدم كلمة "االسترشاق" يف اللغة اإلنكليزية يف مقالته املنشورة يف العام  1726التي تعالج
ترجمة ( )Popeمللحمة األوديسة[[[  .ت ُعلّق إحدى الشخصيات يف مقالة سبنس عىل جمل ٍة وردت
يف امللحمة:
"اختفت الشمس من السامء ،واندفع الظالم ليشمل األرض! هذه الرؤية التنبُّؤية ...هي السمو
الحقيقي؛ وعىل وجه الخصوص ت ُق ّدم استرشاقاً ُ
أي موضعٍ آخ َر يف كتابات هومر".
يفوق ما نصادفه يف ِّ

الحظ أ ّن السم ّو هنا ال يرتبط بالكتاب املق ّدس اليهودي فحسب بل بتامم املرشق( .تط ّرق
سبنس للفرضيّة الشائعة آنذاك التي أفادت أ ّن هومر قد تأث ّر باألسلوب الشعري الرشقي واإلنجييل).
يُع ُّد هذا املوقف أساسياً يف محارضات روبرت لوث ( )Robert Lowthعن "الشعر املق ّدس لدى
العربان ّيني" والتي نُرشت يف العام  1753حيث يق ّدم أمثل ًة عرب ّي ًة إلبداء بعض آرائه املتح ِّمسة عن
اللغة العربية .أ ّما يوهان غوتفريد ِهر ِدر ( ،)Johann Gottfried Herderفإنّه يبدأ كتابه "روح الشعر
العربي" ( )1783-1782عرب اإلشارة إىل أ ّن "الجميع يعرف كتاب األسقف لوث الجميل الذي لقي
[[[ -هي واحدة من ملحمتني إغريقيتني طويلتني منسوبتني إىل هومر.
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ثنا ًء واسعاً" .انترشت الفكرة التي أفادت أ ّن اإلنجيل مشب ٌع بالسم ّو الرشقي ورمبا كان هذا هو سبب
اندفاع السم ّو إىل مق ّدمة التأ ُّمل الفلسفي.

عىل الرغم من ذلك ،فإ ّن هيغل ال يتقاسم اإلعجاب غري الناقد بالسم ّو لدى األفراد السابقني
عىل الرومانس ّيني ،وال اإلعجاب األكرث تحفُّظاً لدى هردر .اعتقد هيغل أ ّن السم ّو يف الدين هو
ٍ
انكشاف أعىل للروح كام أ ّن اليهوديّة (وبالتايل اإلسالم) هي خطو ٌة إىل دينٍ أعىل.
خطو ٌة نحو
يف النهاية ،عالج هيغل املرشق واضعاً نصب عينه نفس هدف صديقه الشاعر هولدرلني
( )Hölderlinوالشاعر الربيطاين كولريدج ( .)Coleridgeأظهرت إميل شايفر ( )Emily Schafferأ ّن
هدف هذين الشاعرين كان إعادة طرح املذهب الربوتستانتي املسيحي يف وجه التح ّدي املتمثّل
باكتشاف الكتب الرشق ّية املق ّدسة حيث ت ّم العثور عىل الكثري من املبادئ األخالقية والقصص
اإلنجيلية يف نصوص التعاليم األخرى .متثّل التح ّدي يف تنقية األمور التي تنفرد بها املسيح ّية وإيجاد
طريق ٍة للحفاظ عىل أفضيلتها مع توجيه كامل االحرتام لآلخرين (ولك ّننا ّ
نشك بهذا لدى املراجعة).
تنص شايفر أ ّن كولردج وهولدرلني قد ق ّدما "دفاعاًجديدا ً عن الالهوت املتح ِّرر فكرياً ما أنقذ املسيحيّة
ُّ
حتى نهاية العرص الفكتوري تقريباً" .يف هذا الدفاع ،برز املرشق  -ال اليهوديّة فحسب  -كأ ّم التديُّن
وي ِّهد ملا هو أكرث انطباقاً أيضاً.
الحقيقي ،التديُّن الذي ينطبق يف زمانه ُ
قام هيغل مبنح اليهود (واملحمديِّني) شيئاً بإحدى يديه وسلبه منهم باألخرى ،ويظهر هذا
جه ض ّد اتّهام سبينوزا باإللحاد:
األسلوب يف دفاعه املو َّ

"ينبغي أن نرفض ذلك ألنّه يخلو من األساس .ال يقوم (سبينوزا) بإنكار الله يف هذه الفلسفة
بل يعتربه الحقيقة الوحيدة املوجودة .كذلك ال ُيكن أن يُقال بأنّه عىل الرغم من وصف سبينوزا
القطعي لله عىل أنّه الحقيقة الفريدة إال أ ّن هذا اإلله ليس اإلله الحقيقي وبالتايل فإنّه يُساوي عدمه.
يف هذه الحالة ،إذا بقي (الفالسفة) يف مرحل ٍة ثانوية يف ما يتعلق باملفهوم (اإللهي) ،يتحتّم أن
نتّهمهم جميعاً باإللحاد أيضاً؛ وينبغي أالّ نتهم اليهود واملحمديّني فقط  -ألنّهم يعرفون الله بصفته
الرب فقط -بل جميع املسيحيني الذين يعتربون الله الجوهر األعىل غري القابل للمعرفة واملنسوب
ّ
مل آخر".
إىل عا ٍ
الرشقي يف فلسفته ،وقد ع ّرف
اليهودي
من الواضح أ ّن هيغل كان يعترب سبينوزا مديناً للروح
ّ
ّ
رصح به هيغل عن سبينوزا ينطبق أيضاً عىل
هيغل الـ"يهودي" بالتعريف
ّ
العنرصي الشائع .ما ّ
اليهوديّة واإلسالم بشكلٍ عا ٍّم يف كالمه حيث قال يف كتابه "موسوعة العلوم الفلسفية":
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ٍ
وبسيط أ ّن الله هو الجوهر ونقف هناك ،فإنّنا نعرفه عىل أنّه الجبار الذي ال
"حينام نعترب بشكلٍ تا ٍّم
يُقا َوم أو – بتعبريٍ آخر -الرب .بالطبع ،فإ ّن الخوف من الرب هو بداية الحكمة ولك ّنه البداية فحسب.
يف التعاليم اليهودية ومن ث ّم املحمديّة ،ف ُّس الله عىل أنّه الرب ،وبشكلٍ أسايس الرب فقط".

يتحدث هيغل أيضاً يف "فلسفة الدين" عن "الدين اليهودي واملحمدي حيث يُدرك مفهوم الله
فقط من خالل اندراجه تحت املقولة املج ّردة املتمثّلة بالوحدة".

بروتستانتي آخر .اعترب هيغل أ ّن يهوه يظهر يف
مسيحي
كأي
كان هيغل يؤمن باالستبداليّة[[[ ّ
ٍّ
ٍّ
الكتاب املقدس اليهودي بشكلٍ
أسايس كس ّي ٍد غيو ٍر يتناقض مع شخص ّية املسيح املتواضعة
ٍّ
وسع هيغل مفهومه ليك ينطبق أيضاً عىل ما أسامه الدين "العريب" حيث اعترب أ ّن
والعطوفةّ .
ٍ
واحد "غيو ٍر وال يقبل بوجود آله ٍة أخرى معه" هي "الفرضية العظمى للدين
فرض ّية وجود إل ٍه
اليهودي والدين العريب عموماً يف املرشق الغريب وأفريقيا"ِ .
الحظ أ ّن هيغل يتحدث هنا عن
ولعل هاتني الكلمتنني كانتا مرتادفتني بالنسبة له متاماً كمعارصيه.
ّ
الدين "العريب" ال "املحمدي"،
رمبا كانت كلمة "العريب" بالنسبة له متطابق ًة مع كلمة "السامي" التي بدأ اآلخرون باستخدامها،
ٌ
استعامل قد ظهر بشكلٍ ملحوظ بعد ع ّدة عقو ٍد يف قصص بنجامني دزرائييل .من الواضح
وهو
أ ّن هيغل كان يعترب اإلسالم مديناً يف طابعه للعرب ،وأ ّن "العريب" و"املحمدي" ميتلكان مع ًنى
واحدا ً يف املبادئ الدين ّية.
( )Volksgeistو()Weltgeist
دعونا نلقٍ نظر ًة أعمق عىل ما قاله هيغل بشكلٍ
مفصلٍ عن اإلسالم .شك َّل مكان النص الوحيد
َّ
ٍ
فقرات قليل ٍة مصدرا ً للحرية بالنسبة لبعض املؤلفني .يف
الذي تح ّدث فيه هيغل عن اإلسالم يف
"فلسفة التاريخ" ،وردت فقر ٌة عن اإلسالم و ُوضعت ضمن القسم الذي يتط ّرق لـ"العامل األملاين".
يبدو هذا األمر غريباً للوهلة األوىل ،ولكن حينام نأخذ هدف هيغل بعني االعتبار فإ ّن هذا املكان
منطقي بشكلٍ تام .أراد هيغل أن يُقابل بني العامل األملاين املتوحش ونظامه الشبيه باإلمرباطورية
ٌّ
خالل القرون الوسطى مع إمرباطوريّة اإلسالم الرشقية الباهرة .كام ذكرنا سابقاً ،فإ ّن األملان كانوا
قوماً غالظاً يف مطلع القرون الوسطى ويذكر هيغل أ ّن "دينهم كان خالياً من العمق وينطبق ذلك أيضاً
عىل أفكارهم حول القانون .مل يُعترب القتل جرمي ًة ومل يكن موضع عقوب ٍة" .مع ذلك ،ال ينبغي إساءة
بديل أو
خاص لعقائد وردت يف العهد الجديد تعترب أنّ عالقة الله مع املسيحيني هي ٌ
تفسري
[[[ -االستبدالية (:)Supersessionism
ٌّ
ٌ
إكامل للوعد مع اإلرسائيليني أو اليهود.
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تفسري هذا "الغل ّو يف الشغف" و"الخشونة والقسوة الوحشيتني" يف أوروبا خالل القرون الوسطى
ٍ
– والذي يتناقض بشكلٍ
مدهش مع عامل اإلسالم األكرث تحرضا ً آنذاك  -واعتباره خلالً دامئاً .عىل
العكس ،فإ ّن الحقبة األملانية الوضيعة خالل القرون الوسطى كانت مرحل ًة تدريبيّة م ّهدت لقيادة
أملانيا األوروب ّية للمرحلة األخرية من حمل مشعل الروح ( .)Geistكانت تلك مرحلة اإلنبات وبذل
الجهد البطيء الصابر ،أي الجهد الذي سوف يؤدي يف النهاية إىل الحرية اإلنسانية الحقيقية .وفقاً
لهيغل ،نُشاهد يف هذه الفرتة "قيام العامل األورويب بتشكيل نفسه من جديد .قامت الدول برتسيخ
كل اتجاه .الحظنا كيف أ ّن
جذورها ليك ت ُنتج عاملاً من الحقيقة الحرة التي تتوسع وتتنامى يف ّ
هذه الدول بدأت عملها عرب إدراج جميع العالقات االجتامع ّية تحت هيئة االختصاص" .من خالل
"االختصاص" ،كان هيغل يُشري إىل تنمية األنواع املختلفة من الروح الشعب ّية يف األبعاد املتع ّددة
من االنتامء األملاين التي تتمثّل يف املبادئ التوتون ّية[[[ الكثرية .انشغلت أوروبا يف عمل ّي ٍة طويلة
األمد :أي الجهد الرامي إىل تطوير مناذج محليّ ٍة خاصة من الروح ( )Geistعىل هيئة ()Volksgeist
شعب ( )Volkمح َّد ٍد.
التي تعني الروح املنسوب إىل
ٍ
تبي أ ّن قيام األملان يف القرون الوسطى بالقتل واالغتصاب والنهب مل يكن إال تجلّياً
لقد ّ
أعمق تيُصبح من خاللها الروح الكادح ملموساً يف القرن التاسع عرش .قام هيغل
ظاهريّاً لعمليّ ٍة
َ
هنا بإجراء رابط ٍة شهري ٍة بني أملانيا والعمل الدؤوب بينام سلك أهل املرشق املتقلّبون الطريق

فوري تقريباً .كانت الحضارة اإلسالم ّية نتاجاً رائعاً ولك ّن
السهل وأنشأوا إمرباطوريّ ًة باهر ًة عىل نح ٍو
ٍّ
رسع التحقيق النهايئ للروح بشكله
بريقها قد أخفى صناعتها الرديئة .مل تكن نتيجة هذا العمل املت ِّ
امللموس بل متثّلت النتيجة يف "الروح املجرد" املعروف الذي شكّله املرشق بسهول ٍة حيث
"ت ّم إنتاج (النموذج اإلسالمي للروح) عىل جناح الرسعة ورمبا فجأة يف النصف األول من القرن
شعبوي ( )Volksgeisterمح ّد ٍد ،وهذا يأخذنا إىل ثاين
ح
السابع" .ت ّم إغفال الجهد الالزم لتطوير رو ٍ
ٍّ
املفاهيم املهمة التي أرشتُ إليها يف بداية البحث أي مقابلة هيغل بني الروح العا ّم وبني أنواعه
الشعبيّة املح ّددة .تتّصل هذه املقابلة باملفهوم األول الذي يتمثّل بالروح املج ّرد يف مقابل الروح
امللموس.
كانت كلمة ( )Volksgeistإحدى املساهامت التي أدرجها هيغل ضمن مفردات الفكر السيايس
خصوصاً باللغة األملانية .بطريق ٍة دقيق ٍة وتقن ّي ٍة ،تَخترص هذه الكلمة التأمالت األقل رسمي ًة التي
ً
ٍ
أصوال أملانية.
شخص ينتمي إىل أملانيا أو ميتلك
[[[ -التوتونية :يف إشارة إىل "توتون" التي تدل عىل
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ٍق ّدمها مونتسكيو وهيوم عن الطابع الوطني .يجمع هذا التعبري بني الـ(( )Geistالروح) و()Volk
الشعبي)
"الشعب" أو مجموع ًة عرق ّيةً .تتّصل (( )Volksgeistالروح
"الناس" أو
التي قد تعني
َ
َ
ّ
العاملي) بطريق ٍة تشبه بعض اليشء اتّصال الروح املجرد بالروح امللموس.
بـ(( )Weltgeistالروح
ّ

الشعبي باملعنى الهيغيل ومل يستطع ذلك أل ّن الروح يف املفاهيم
مل ميتلك املرشق الروح
ّ
الشعبي فقط حينام تتح ّدد
روح مجر ٌد وغري متميّزٍ .عىل نحو دقيق ،يتواجد الروح
الرشقية هو
ٌ
ّ
ح عرقيّ ٍة أو شعبيّة .نعم ،اختلفت الشعوب الرشقيّة نوعاً ما يف فهمها
الروح
العاملي عرب أروا ٍ
ّ
شعب أ ّن هذا الروح تتح ّدد عرب أنوا ٍع عرق ّي ٍة  -شعب ّي ٍة مع ّين ٍة .يف عجلته،
أي
ٍ
للروح ولكن مل يعترب ّ
أغفل اإلسالم هذا التخصيص الرضوري ولك ّن األملان املسيحيني مل يُهملوه يف عملهم الصبور
ولكن الوحيش.

اعترب هيغل أ ّن اإلسالم هو أساساً ر ّدة فعلٍ عىل جهود الغرب يف القرون الوسطى .يتّخذ
أسلوبه الجديل منعطفاً متوقّعاً هنا .مبا أ ّن تط ّور األوطان والحوادث التاريخيّة يف الغرب كان
خطو ًة نحو "التخصيص" ،يقرتح هيغل أ ّن "التحرك يف االتجاه املخالف كان ينبغي أن يت ّم من أجل
ات ّحاد الكل" .بتعب ٍ
ري آخر ،فإ ّن جهود أوروبا يف القرون الوسطى قد أثارت ر ّدة فعل جارتها الرشق ّية
"املحمدية" .الشعب املحمدي األسايس كان العرب -أي األنسباء الرشقيني لليهود  -وكان من
الطبيعي أن يستفيدوا من ميلهم اليهودي  -الرشقي الجوهري نحو الروح املجرد غري املتميّز.

جذري عن اليهوديّة من خالل بُ ٍ
وفقاً لهيغل ،يختلف اإلسالم بشكلٍ
عد مه ٍّم ،فقد اقترصت
ٍّ
ٍ
واحد بينام اإلسالم شمل الجميع .اعترب هيغل أ ّن هذه الشمول ّية قد مكّنت
شعب
اليهوديّة كدينٍ عىل
ٍ
املسلمني من الحلم بإمرباطوريّ ٍة شامل ٍة كاملسيحيني .يف ما يتعلق باإلسالم ،جاءت الشمولية
كنتيج ٍة ألخذ اليهوديّة إىل ح ّدها األقىص املنطقي .يُصبح الفصل الراديكايل للروح املجرد أو الله
عن الوجود الدنيوي للطبيعة واملجتمع والعقل الذايت أكرث اكتامالً حينام تضعف أو تزول صلته
بالناس املوجودين يف العامل املادي .تخلّص اإلسالم من "التخصيص" اليهودي ،وهذا األمر قد
نقّى الفصل اليهودي بني املجرد وامللموس الذي بقي يف صميم اإلسالم فأصبح اإلسالم أكرث
يهودي ًة من اليهود.
اعترب هيغل أ ّن نهاية "التخصيص" اليهودي كان رضورياً الرتقاء الروح إىل مرحلته املسيحية العليا،
فعل قد ح ّرر "املبدأ اليهودي من تعلّقه
وقد اعترب أيضاً أ ّن تدمري الهيكل والدولة اليهوديّة املستقلّة هو ٌ
باملكان وجعل قدوم املسيح ّية أمرا ً ممكناً" عىل ح ِّد تعبري ميشال هولني ( .)Michel Hulinولكن
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لدى الحديث عن الشمول ّية بهيئتها اإلسالمية ،مل يعتربها هيغل تح ّررا ً .وفقاً له ،إذا كانت املسيحية
التت ّمة املثمرة والباقية لليهوديّة فإ ّن اإلسالم هو انبعاثها العقيم أي اندفا ٌع وجي ٌز من التألق قد تبعته قرو ٌن
من االضمحالل املظلم .اعترب هيغل أ ّن اإلسالم مل يُط ِّور األبعاد الواعدة لليهودية بل قابليتها املرعبة
مل خا ٍل من الوجود امللموس لله.
واملد ِّمرة التي تكم ُن يف "حقيقة" تص ُّور اليهودية لعا ٍ

وفقاً لتص ُّور هيغل ،يُعترب التخصيص اليهودي "عائقاً" أمام أسوأِ نتائج الشمولية وهي ظهور الشمولية
قبل أوانها ،وذلك يف سياق دين السم ّو .من دون الضامنة التي يُق ّدمها التخصيص اليهودي ،استطاع
كل ما
التعصب الذي يُع ُّد نتيج ًة منطقي ًة للدين الذي يضع اإلله يف مقابل ّ
اإلسالم أن يندفع برسعة إىل
ُّ
هو موجو ٌد يف العامل .يف اإلسالم" ،بالقدر الذي ميتلك اإلله القيمة ويتحقّق ،فإ ّن جميع االختالفات

التعصب"" .مل يعد الله ميتلك الهدف اإليجايب واملحدود لإلله اليهودي".
تفنى وهذا هو ما يُشكّل
ُّ
يف الواقع ،ومبا أ ّن "عبادة الواحد" يف اإلسالم هي اليشء الثابت الوحيد يف العامل و"تختفي جميع
ينص هيغل عىل أ ّن اإلسالم ال يُح ّرر نفسه فقط من التخصيص الوطني
االختالفات الوطنية والطائفية"ُّ ،
كل نو ٍع من التخصيص
لليهودية بل أيضاً التخصيص الطائفي للهندوسية .يريد اإلسالم أن ينأى عن ّ
أي عوائق بينه وبني املطلق ،حتّى أ ّن املسلم يصل إىل درج ٍة يتم ّنى فيها انتهاء الفصل عن
وأن يُد ّمر ّ
املطلق الذي ينشأ عن "التقييد املادي" .يُق ّدم املسلم إىل الله موته املادي "فأعىل فضيلة هي املوت
يف سبيل الدين .من يُقتل يف أرض املعركة يضمن الج ّنة"( .يف ما يتعلق بالوقع املعروف الذي تحمله
هذه النصوص الباعثة عىل اإلسالموفوبيا يف يومنا الحارض ،ينبغي أن نذكر بأ ّن الرعب من اإلسالم
ٍ
مختلف للغاية .كان هيغل مؤيّدا ً
موجو ٌد لدى هيغل أيضاً بالرغم من أنّه قد ظهر يف سياقٍ
سيايس
ٍّ
سابقاً للثورة الفرنسية ،وقد قال" :الدين هو اإلرهاب؛ هذا هو املبدأ يف هذه الحالة (أي اإلسالم) ،كام
كان يعترب روبيسبيري أ ّن الحرية هي اإلرهاب").
انعدام االستقرار :التهديد الرشقي
سيايس متألقٍ ولكن لفرت ٍة وجيز ٍة فقط ،وقد
نظام
من خالل الحامس ،حصل املسلمون عىل ٍ
ٍّ
متثّل بالخلفاء األوائل الذين كانوا منافساً أسمى للغرب .مل يحصل اليهود عىل هذا النجاح
السيايس أبدا ً ،وقد لخّص جيل أنيدجار الفارق بني اليهودي والعريب /املسلم يف الفكر الغريب
عىل أنّه -بشكلٍ
جوهري -الفارق بني "العدو الالهويت" و"العدو السيايس" .بالنسبة لهيغل ،فإ ّن
ٍّ
هذا التناقض يتمتّع بالصالح ّية ولكن عىل مستوى التاريخ العميل فقط ،والروح املج ّرد هو الذي
كل من اليهودي واملسلم.
أنتج ّ ً
AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 9

االستغراب 14

فيتس
الترغ
تأمبا
الاهيغل
فكر
ُّ

159

يظهر مدى متاثل الروح اليهوديّة (أي العهد القديم وفقاً لهيغل) مع الروح العربية  -اإلسالمية
حتّى يف مجال السياسة ،وذلك يف الطريقة التي يناقش من خاللها هيغل التعارض بني الدولة
والعائلة يف املرشق .كام يف مواضع أخرى ،فإ ّن اإلسالم يعكس املبدأ "اليهودي" يف أقىص
حاالته .كتب إدوارد سعيد أنّه يف املفهوم الغريب يُعترب العريب مفتقدا ً للسياسة وحائزا ً عىل العائلة
فقط ،وقد ربط سعيد ذلك اإلجحاف باإلجحاف املعارص الذي يعترب أن العائلة العرب ّية هي مرت ٌع
للتناسل .هذا اإلجحاف قدي ٌم جدا ً
وميس املرشق بشكلٍ عام ال العرب وحدهم ،وقد أرجعه أالن
ّ
غرورسيشارد ( )Alain Grosrichardإىل أرسطو الذي كتب عن الرشق ما ييل" :وكأ ّن الشعوب
سيايس ،وأ ّن عليها أن تنحرص إىل األبد يف العالقات
نظام
اآلسيويّة غري الئق ٍة باالنضواء تحت ٍ
ٍّ
العائل ّية" .أظهر غرورسيشارد كيف أ ّن التفاسري الطويلة ملؤلفات أرسطو يف القرن الثامن عرش قد
أث ّرت عىل التص ُّور الغريب الحديث عن النظام السيايس الرشقي.
عىل الرغم من أ ّن غرورسيشارد ال يذكر رأي هيغل يف هذا املجال ،إال أ ّن الفيلسوف األملاين
الرشقي نفسه شبي ٌه بالعائلة حيث قال:
يل .اعترب هيغل أ ّن االنتام َء
ٌ
مناسب لهذا النموذج بشكلٍ مثا ٍّ
َّ
"ميتلك املرشق انتام ًء شبيهاً بالعائلة يف أساسه" .يف خطاب هيغل ،ال نجد أنّه يرجع إىل الرتاث
اليوناين يف ما يتعلق بهذه الفكرة بل يعتمد عىل فهمه الشخيص لليهودية حيث يكتب:
"متتلك العائلة قيم ًة جوهريّ ًة أل ّن عبادة يهوه تتصل بها وبالتايل يُنظر إليها عىل أنّها كيا ٌن مهم.
مؤسس ٌة ال تتناغم مع املبدأ اليهودي ...أصبحت العائلة وطٌناً كبريا ً :من خالل غزو
أما الدولة ،فإنّها ّ
أرض كنعان حصل (اليهود) عىل دول ٍة كامل ٍة وش ّيدوا الهيكل يف القدس لجميع الشعب .ولكن
سيايس".
باملعنى الدقيق ،مل يكن هناك وجو ٌد الت ّحا ٍد
ٍّ
جه للمجتمع الرشقي الذي تظهر طبقيته
وفقاً لهيغل ،فإ ّن هذه النظرة هي جز ٌء من التقييم املو ّ
وكل أنواع االنتامء إىل املجموعة يف
ح للغاية .يُشري هيغل إىل أ ّن "الصالت العائلية" ّ
بشكلٍ واض ٍ
املرشق هي قصرية األجل" :عىل الرغم من أ ّن االنتامء الوطني ،والروابط الطبيع ّية ،والصالت
ٍ
(صالت محدود ًة بينام العالقات الثابتة مسموحةٌ) ،فإ ّن خدمة
العائلية ،والوطن ،وما إىل ذلك تبقى
كل ماد ٍة وتقلّبها" .ال تض ّم الئحة املجموعات املتقلّبة
(اإلله) الواحد تتض ّمن منطقياً محدوديّة ّ
"الشعب" فقط بل أيضاً "الطائفة" و"كل اال ّدعاءات السياسية حول امليالد أو التملُّك":
"تشتمل خصائص الدين املحمدي عىل التايل :ال ُيكن أن يصبح يش ٌء ثابتاً يف الوجود الفعيل،
كل يشء نفسه عرب النشاط والحياة يف السعة الالمحدودة للعامل .وعليه ،تُصبح
يوسع ُّ
ويُق َّدر أن ِّ
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التوسع والنشاط
حد عربه .من خالل هذا
ُّ
عبادة الواحد الرابط الوحيد الذي يستطيع الكل أن يتو ّ
سيايس
أي عرقٍ أو ا ّدعا ٍء
الف ّعال ،تختفي جميع الحدود والفروقات الوطن ّية والطائف ّية وال يُنظر إىل ّ
ٍّ

عىل الوالدة أو التملُّك بل اإلنسان فقط بصفته مؤمناً".

رب هيغل أنّه يف أوساط املسلمني ،يت ُّم استبدال املجتمع السيايس بـ"اتّحا ٍد" متقلِّب "من
يعت ُ
األفراد":
كل هذه األمور عرض ّي ٌة ومبين ٌة عىل الرمال؛
"يؤ ِّدي الغزو إىل السيادة والرثاء وات ّحاد األفراد ،ولكن ّ
إنّها متحقق ٌة اليوم ولكن ال غدا ً .بالرغم من االهتامم الشغوف الذي يُظهره اإلنسان املحمدي،
ولك ّنه ال يبايل فعالً تجاه هذا النسيج االجتامعي ويقتحم د ّوامة الحظ املستمرة".

–وسيايس نوعاً ما -يف العالقة بني الله الواحد وعباده،
دنيوي
ولكن مع ذلك ،يوجد شب ٌه
ٌّ
ٌّ
أصل مونتسكيو تقييم عرص التنوير
والعالقة بني الجبّار والخاضعني له .يف كتاب "روح القوانني"ّ ،
لـ"الطغيان الرشقي" املؤث ِّر عىل أجيا ٍل من املفكرين السياسيني الالحقني.
"يف الحكومة الجمهورية ،ترجع السلطة السياديّة إىل الناس كمجموع ٍة (أي الحكومة
معي من الشعب (أي األرستقراطية) .أما يف الحكومة امللكيّة ،فإ ّن شخصاً
الدميقراطية) ،أو كجز ٍء ّ ٍ
واحدا ً ُيسك بزمام الحكم ولكن وفقاً لقوانني ثابت ٍة ومتأصل ٍة بينام يف الحكومة الطاغية يحك ُم
كل يش ٍء وفقاً إلرادته ونزواته".
سي ّ
ٌ
شخص وحي ٌد ولكن من دون ات ّباع القانون والقواعد ويُ ِّ

عب هنا عن
يف املامرسة االجتامع ّية اليوم ّية ،فإ ّن انعدام "اال ّدعاءات" املتينة عىل "امللكية" ال يُ ّ
حكوم ٍة طاغي ٍة .ت ّم التعليق كثريا ً يف تقارير الرحالت عىل املساواة يف العبوديّة بني عامة الناس،
وال بد أ ّن مونتسكيو قد قرأ بنهمٍ يف هذا املجال كام هيغل يف زمانه .قرأ مونتسكيو (ترجم ًة فرنسية
لعمل) أحد املؤلفني اإلنكليز يف القرن السابع عرش ،وهو التاجر والدبلومايس بول رايكوت (Paul
 .)Rycautكتب رايكوت عن اإلمرباطورية حيث ال يساهم النسب وال األرباح يف تقديم حامي ٍة
ٍ
واحد.
دامئ ٍة من نزوة الطاغي لوضع الناس يف مست ًوى

"إنني أتفكّر يف الحسنات القليلة للفضيلة وانعدام العقوبة عىل اإلثم املربِح واملزدهر؛ وأتفكّر
يف كيف ّية تربية الرجال عىل التملّق والحظ ونيل رضا األمري يف حال عدم امتالكهم للدم النبيل...
إىل أكرث األتباع أهم ّي ًة وثرا ًء ورشفاً يف اإلمرباطورية؛  ...إنني أتفكّر يف ِقرص م ّدة بقائهم ،كيف أنّهم
يتعرضون للهالك مبجرد قيام أمريهم بتقطيب وجهه؛ كيف أنّهم يطمعون أكرث من جميع الناس يف
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العامل ،ويتعطّشون ويُرسعون لنيل الرثاء مع علمهم بأ ّن كنزهم هو فخّهم وأنّهم يجهدون باعتبارهم
عبيدا ً لراعيهم وسيدهم العظيم ،وأ ّن ما يجهدون لنيله سوف يؤ ِّدي حتامً إىل هالكهم ودمارهم (أي
حينام يفقدون حظوة سيدهم) ،بالرغم من وجود جميع حجج الوفاء والفضيلة والصدق األخالقي
(التي يند ُر وجودها لدى األتراك)[[[ للدفاع عنهم والتشفُّع لهم".

ح أ ّن الطغيان العثامين هو إنذا ٌر ملا ُيكن أن يحصل يف أوروبا إذا
اعترب رايكوت بشكلٍ رصي ٍ
مطلق بتجاهل الحقوق التقليدية للنبالء .كتب مونتسكيو أنّه يف الحكومة الطاغيةُ ،يكن
قام حاك ٌم
ٌ
أي لحظ ٍة" .مبا أ ّن رايكوت كان باروناً[[[ تحت
أن يقوم الحاكم "بتجريد السيد من أراضيه وعبيده يف ّ
أي حكوم ٍة تتجاهل امتيازات األرستقراطية
حكم لويس الخامس عرش ،فإنّه كان مرتاباً للغاية تجاه ّ
توصل هيغل من خالل اهتامماته الطبقية املختلفة إىل معادل ٍة مامثل ٍة حول
التقليدية .بعد قرنٍ ّ ،
االستبداد الذي ال يأخذ الطبقات بعني االعتبار .مل يكن هيغل أرستقراطياً ولكن مع حلول زمانه كان
معظم الربجوازيِّني –الذين كانوا يف السابق داعمني للحكم املطلق كطريق ٍة إلزالة تلك االمتيازات
جع عليها مونتسكيو -قد أصبحوا من أنصار الدولة الليربالية حيث ال يُسمح ألهواء الحاكم
التي تف ّ
بالتدخُّل يف منطق السوق.

حينام نفهم املوضوع بهذه الطريقة –التي نعرتف بأ ّن هيغل مل يوضّ حها أبدا ً -فإ ّن الشخصية
املتقلّبة للحاكم وانعدام الثبات يف املجتمع "املبني عىل الرمال" يُلخّصان سم ًة تُ ثّل أش ّد مخاوف
اقتصاد السوق الليربايل وهي :انعدام االستقرار .يف الحياة اليوميّة ،ظهر انعدام استقرار الحكم
ٍ
يحب عبده وميجد محبوبه عرب وضع كل (األمور)
قصص عجيب ٍة كالحاكم "الذي
االستبدادي يف
ّ
الفخمة عند رجليه ،ولكن من ناحي ٍة أخرى فإنّه مستع ٌّد للتضحية به بشكلٍ مته ِّور".
يُرجع هيغل تقلُّب ال ُنظُم الرشق ّية االجتامع ّية إىل خطته الفلسفية حيث يُقابل بني الروح املجردة
والروح امللموس .لقد رأينا كيف أنّه وصف الطابع العاملي لإلسالم بشكلٍ
سلبي باملقارنة مع
ٍّ
أملانيا القرون الوسطى حيث م َّر الشعب يف طور تنمية األنواع امللموسة من الـ()Volksgeist
العاملي .وفقاً له ،فإ ّن املاملك اإلسالمية قد
الشعبي) التي تنتمي إىل الـ(( )Geistالروح)
(الروح
ّ
ّ
افتقدت الثبات ألنّه "مبقتىض القاعدة التي ت ُق ّدمها الشمولية ،فال يشء ثابتاً".

[[[ -املعنى هنا شامل ،واملقصود هم املسلمني ال العرق الرتيك بحدّ ذاته.
[[[بارون :أدىن مرتبة يف سلسلة النبالء الربيطانيني.
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خامتة
يُشري أنيدجار أنّه يف التاريخ الثقايف الغريب" ،اليهودي هو العدو الالهويت (والداخيل) بينام
املسلم هو العدو السيايس (والخارجي)" .هذا مؤكّ ٌد .ولكن بالنسبة لهيغل عىل األقل ،مل تكن
السياسة اإلسالمية سياسي ًة حقيقيةً ،وقد بُنيت اإلمرباطورية اإلسالمية عىل الرمال الالهوت ّية لدينٍ
يهودي عن السم ّو باألساس .يتطابق املبدأ األسايس للطغيان الرشقي مع جوهر اليهودية حيث إ ّن
ٍّ
"الحكم الكيل يف اليهودية هو الخوف من السيد املطلق" وإنّني أتح ّمل مسؤولية "النظر إىل نفيس
عىل أنّني ال يشء ،وأن أُدرك اعتامدي التام أي كوين وعياً خاضعاً أمام السيد".
املنقطعتي النظري :شايلوك وأوثيلو" وهو
ينصح جيل أنيدجار بـ"تحليل (الشخصيتني األدبيتني)
ِ
يعني اليهودي واملسلم .كام يوضّ ح أنيدجار أيضاً ،مل تكن هذه النصيحة موضع حاج ٍة يف عرص
هيغل حينام كان اليهودي واملوري[[[ قابلَني للمقارنة ال فقط يف البندق ّية بل يف الغرب كلّه .ولكن
"ابني العم"
منقطعي النظري .تش ّعبت ثروتا اليهوديّة واإلسالم مبجرد قيام
يف القرن العرشين ،أصبحا
ِ
ّ
الساميَّ ْي بحمل واحد ٍة إىل أوروبا والثانية إىل آسيا وأفريقيا .ولك ّن الفكرة التي استمرت لقرونٍ
رشقي –وقد افتخر بها بعض الصهاينة األوائل -قد ُدفنت يف الرصاع
شعب
وأفادت أ ّن اليهود
ٌ
ٌّ
دمج فكريت "اليهودي" و"املسلم" يُنتج مزيجاً "قابالً لالنفجار"
الدموي يف الرشق األوسط .إذا كان ُ
كام يُشري ديريدا وأنيدجار ،فإ ّن هذا االنفجار ليس ناجامً عن انصهار الجزئيات املتنافرة بقدر
انتسابه إىل انشطار ما كان يوماً ما عنرصا ً واحدا ً  -حتى وفقاً لهيغل.

[[[ -مصطلح ُيطلق عىل سكان شامل أفريقيا أي املنطقة املغاربية ،وكان ُيطلق يف السابق عىل الشعوب املسلمة يف أسبانيا والربتغال.
يتّسع هذا املصطلح ليدل عىل املسلمني بشكلٍ عام.
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