
نقد مفهوم االغتراب عند هيغل
تاريخّية املفهوم وحضوره السجايّل يف التداول الغريب املعاصر

محّمد أمني بن جياليل]*[

يوحي العنوان الفرعي ـ كام يقول الكاتب ـ بأّن البحث لن يقترص عىل تقّص تاريخ مفهوم 

الفلسفة والعلوم اإلنسانية واالجتامعية، لكن سيحاول أن مُيسك بأهّم  الهيغيل يف  االغرتاب 

وكذلك  للمصطلح،  االستعاميل  التداول  أفرزها  التي  واإلبستيمولوجّية  النقديّة  التداعيات 

واإلشكايل  األسايس  املنطق  طبيعة  تتبع  االغرتاب من خالل  لعلم  نقديٍّ  تاريخٍ  البحث عن 

الذي سيحكم السجاالت املعارصة حول الظاهرة الهيغيلية لالغرتاب.

لقد أخذ مفهوم االغرتاب عند هيغل بعداً متامدياً يف التأويل.

التداويل يف  من حضوره  انطالقاً  وتحليله  املفهوم  لتأصيل هذا  البحث محاولة  هذا  ويف 

البحث الفلسفي املعارص.

المحرر

ينطوي املفهوم الهيغييل]1] لالغرتاب )Alienation( عىل أسٍس نقديٍّة مفارقٍة؛ فهو مفهوٌم مجرٌّد 

الفينومينولوجي.  الوصف  إىل  ليصل  »العقلية«  الرؤية  من  ينطلق  حيث  سواء.  حدٍّ  عىل  وعميلٌّ 

تحصيالً لذلك، مَنَْت فلسفة االغرتاب عند هيغل عىل ضفاف املقاربة الديالكتيكية، التي َضِمنت 

تربته  عىل  ترعرعت  خصباً  حقالً  باعتباره  والفلسفي،  والتاريخي  االجتامعي  للسياق  جيّداً  فهامً 

فكرة فقدان الوحدة كميزٍة أساسيٍّة للحداثة عند هيغل. لقد اعرتف ماركس بالجدليّة الهيغيلية، لكّنه 

رفض ميتافيزيقا االغرتاب كام وردت عند هيغل. من هنا حازت مواقف هيغل وماركس، بدورهام، 

*ـ  أستاذ العلوم السياسّية، باحٌث يف الفلسفة املعارصة-جامعة غليزان )الجزائر(.
[1]- نسبًة إىل الفيلسوف األملاين جورج فيلهايم فريدريك هيغل G. W. F. Hegel )شتوتغارت، 1770 – برلني، 1831).
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اإلبستيمولوجي  اإلطار  أثبت  لقد  االغرتاب.  حول  العرشين  القرن  سجاالت  عىل  عميقاً  تأثرياً 

يرتبط  ما  واأليديولوجي يف  السيايس  للبعد  الجذري  ونقده  املعريف  تجاوزه  لالغرتاب  املعارص 

بالظاهرة الهيغيلية لالغرتاب، حيث اتجهت الجهود الفكرية إىل تكوين رؤيٍة شموليٍّة تفسرييّة، وفقاً 

للتداوليات النقديّة للمفهوم يف الفكر الغريب املعارص.

تنطلق  ذلك  من  الضّد  للعامل، عىل  الذات  لرؤية  وفقاً  هيغل  عند  االغرتاب  يتحّدد  عليه،  بناًء 

فاالغرتاب  للعامل؛  املوضوعيّة  الرؤية  من  لالغرتاب  تحديدها  يف  املعارصة  النقديّة  التداوليات 

باملعنى الراهن حدٌث أنطولوجيٌّ يرُبز تناقضات الوعي الهيغييل. 

التصور العام لالغرتاب عند هيغل: مساراٌت نقديٌة

تَبّدت يف مقابل ذلك  العصور الكالسيكيّة حارضًة باالسم، لكّنها  مل تكن فكرة االغرتاب يف 

اللحظة  إىل  وصوالً  والحديثة،  الوسيطيّة  بالحقبة  مروراً  اإلغريقيّة،  األزمنة  من  فبدايًة  بالفعل. 

هاته  أن جاء هيغل وحّول  ِمخياليًّة، إىل  فكرًة  بوصفه  برز االغرتاب  الفلسفة،  تاريخ  الهيغيلية من 

الفكرة إىل مسارها املعريف حيث أضفى عليها طابعاً مفهوميّاً ونظريّاً وعمليّاً. يف ما يخص الطابع 

الفكرِة  »اغرتاُب   )Yvon Quiniou( )1950( كينيو  إيفون  ترصيح  بشأنه  جاء  لالغرتاب،  العميل 

داخل الطبيعة عند هيغل«]1]. 

إذاً، غالباً ما كان االغرتاب موضوعاً لروايات خياليّة يف تاريخ الفلسفة بسبب االغرتاب التصّوري 

ق.م-348/347ق.م(،   428/427( أفالطون  كهف  يف  العبد  اغرتاب   :)  aliénation imaginaire(

]...[ أو فقدان الكامل األخالقي األصيل يف املسيحيّة نتيجًة للخطيئة األصلية، عىل سبيل املثال 

ال الحرص]]]. هذا ما جعل املصلح الفرنيس »جان كالفن« )Calvin Jean( )1564-1509( يتحّدث 

عن، »الُغربة بني الله واإلنسان«. األمر الذي أّدى بالحركة الربوتستانتيّة ]يف مجرى اإلصالح الديني 

الذي رُفعت رايته يف القرن السادس عرش[ إىل الرتكيز عىل نقد »الغربة« و»االنفصال« بني اإلنسان 

مع  بدأ  دينيٍّة  كفكرٍة  االغرتاب  نقد  إّن  كالفن]]].  بتعبري  روحياً«  »موتاً  اعتبارهام  حيث  من  والله، 

الرب واإلنسان، فال  الوساطة بني  )الكالفينية تحديداً( من منظور محاربة  الربوتستانتية  املسيحيّة 

ل من ُعقدة الوساطة، هنا يصل اإلنسان  ميكن أن يتحّرر هذا األخري من االغرتاب الروحي إالّ بالتنصُّ

؟ لقد كان متفصل  إىل الخالص املنشود. لكن متى يتحّول االغرتاب الروحي إىل اغرتاٍب سيايسٍّ

[1] - Yvon Quiniou, «Pour une actualisation du concept d’aliénation», Actuel Marx, vol. 39, N°.01, 2006, p.80.

[2]  -Ibid, p.80.

[3] - فالح عبد الجبار، »املقدمات الكالسيكية ملفهوم االغرتاب: هوبز، روسو، هيغل«، مجلة الكوفة، السنة األوىل، العدد األول، جامعة 

الكوفة، خريف 2012، ص.10.
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حالة االغرتاب يف الدولة مبثابة التأسيس النقدي ملفهوم االغرتاب السيايس عند هيغل.

إّن املفهوم الذي افرتضه هيغل حول الدولة يف دروس عام ]180 طّور معًنى مختلًفا لالغرتاب 

الدولة متثل إمكانيّة  أّن  الدولة. وهذا يعني  الذات نحو حقل  )Entäusserung(: تخريجاً ملعرفة 

. هذه الشمولية مخّصصٌة للمواطن ويجب  التمتع مبعرفٍة ذاتيٍّة شاملٍة غري مرشوطٍة بأّي قراٍر معنّيٍ

تفسريها عىل أنّها »هويٌّة يف االختالف )dans la différence une identité(«]1]. مل يتفق فالسفة 

اجتامعيٍّ  سياٍق  يف  لديهم  االغرتاب  مفهوم  فربز  املبدأ،  هذا  حول  هيغل  مع  االجتامعي  العقد 

وأيديولوجيٍّ مغايٍر متاماً، متثّل يف رعاية الحق والحرية وامللكية عند الفرد باعتباره مواطناً متعاقداً 

مع الدولة. ما ترتّب عن ذلك هو نحت سياسٍة لغويٍّة جديدٍة حول مصطلح االغرتاب.

خارجيٍّ  اجتامعيٍّ  وجوٍد  إىل  وتحويله  الفردي،  الحق  عن  االنفصال  التنازل،  التخيّل،  يعترب 

)1679-1588( ال  توماس هوبز  )Alienation(، ألّن  ألينة  لألفراد من حيث املحتوى هو  بالنسبة 

يستخدم تعبري األلينة مبارشًة لوصف التخيّل عن الحق أو التنازل عنه، أو االنفصال عنه، أو نقله 

Divest«أي   ،Renounce«:مثل أخرى  لغويًّة  تعابرَي  يستخدم  بل  )عاهل(،  حكومة  إىل  آخَر،  إىل 

نبذ، تنازل، كام يُستخدم تعبري »Transfer the Right« نقل الحق. ]...[ لقد استمرت فكرة التخيّل 

)التنازل، االنفصال، نقل الحق( عند جون لوك )]]16-]170( ]...[ فاإلنسان يف الحالة الطبيعية 

)الفطرة( يتمتع بالحرية وحق امللكية، وهو غري منفصٍل عنهام. وال يحصل االنفصال االّ بظهور 

الدولة، أي نشوء الحالة املدنية )الحضارة(]]]. انطلق جان جاك روسو )1778-1712( يف أطروحته 

دامت  ما  مستقرٍة.  غري  بنيٍة  أنّه  عىل  االجتامعي  العقد  تعريف  من  البرش«]]]  بني  التفاوت  »أصل 

اإلرادة البرشيّة قابلًة لالختيار يف كّل لحظٍة، فإّن هناك إمكانيًّة لنقض العقد االجتامعي، سواًء من 

ِقبل الحاكم أو املحكومني. من هنا إمكان ضياع الحرية، اغرتابها طوعاً، مقابل نيل الطأمنينة، أو 

اغرتابها قرساً )استالب( بنشوء االستبداد]]]. 

النسق  يف  بقّوٍة  حارضاً  كان  الذي  الّسلب/النفي  قاعدة  من  االستالب  مفهوم  اُشتق  لقد 

الهيغييل الجديل املؤّسس ملفهوم االغرتاب، حيث يرتكز السلب يف جوهره عىل قانون النزع 

[1]  -Eduardo Jochamowitz Cárdenas» ,La dialectique de l‘aliénation dans la Phénoménologie de l‘Esprit 

de Hegel ,«Mémoire présenté  en vue de l‘obtention du grade  de Master en Philosophie, Université 

catholique de Louvain, Faculté de philosophie, arts et lettres ,École de Philosophie, Année académique 

2016 -2017-P58..

[2] - فالح عبد الجبار، »املقدمات الكالسيكية ملفهوم االغرتاب: هوبز، روسو، هيغل«، املرجع السابق، ص-ص.14-13.

[3]  -Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l‘origine et les fondements de l‘inégalité parmi les hommes.(1754) 

[4] - فالح عبد الجبار، املرجع السابق، ص-ص. 18-17.

حلقات الجدل
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للكلمة. األنطولوجي  باملعنى  ولكن  النظري،  باملعنى  ليس  التجريد  والتجريد. 

الحرمان  فكرة  عىل  ذلك  ينطوي  بك،  خاص  يشٍء  من  حرمانك  يعني  هذا  مغرتباً  تكون  أن 

املطلق.  للوجود  متاماً  مواتيٍة  غري  تاريخيٍّة  لظروٍف  سببيٍّة  كنتيجٍة  يأيت  أنّه  شّك  وال  والخسارة، 

ومع ذلك، يجب التأكيد عىل أّن االغرتاب هو نزع امللكية )dépossession(. لكن أّي تجريٍد من 

امللكية ليس بالرضورة اغرتابًا. ميكن يف الكثري من الحاالت تجريد يشٍء ما دون أن يؤّدي األمر يف 

الواقع إىل االغرتاب. ليك يتّم نزع امللكية، غالباً ما يستلزم ذلك بالرضورة أن يُجعل اإلنسان غريبًا 

عن بعض إمكانياته ومُينع من تجسيد وجوده الحيوي. يف هذه الحالة، يُصبح نزع امللكية عملية 

اغرتاٍب وفقداناً للسلطة والحق يف الترصف]1].

النظريّة  داخل  االغرتاب  مفهوم  تحديد  يف  والسياقيّة  األيديولوجيّة  التجاذبات  هذه  كل  رغم 

االجتامعيّة والسياسية الحديثة عامًة، والهيغيلية خاصًة، إالّ أنّنا نجد يف املعنى األيتيمولوجي لدالة 

االغرتاب ُمعطًى منهجياً ميّكننا من حرص املصطلح يف أبعاده اإلبستيمولوجية الصحيحة.

منه مصطلح  اُشتق  الذي   ،»alius« الالتيني  الجذر  من   »alienation« االغرتاب  كلمة  فتنحدر 

»alienus«، هذا األخري يعني »مكان أو شخص آخر«. وبهذه الطريقة يكون معنى االغرتاب ذا أهميٍّة 

مكانيٍّة ووجوديّة]]]. يف القانون الروماين، أشار االغرتاب إىل النقل الطوعي للممتلكات إىل مالٍك 

 )separation( آخر. استخدم الفالسفة وعلامء الالّهوت مصطلح االغرتاب لإلشارة إىل االنفصال

عن  الحقيقة،  عن  الوجدان،  أو  امللكية  عن  والعقل،  الذات  عن  الصحيحة،  والعقيدة  الله،  عن 

السلطة السياسية أو االجتامعية]]]. هذا ما تؤكّد عليه الحقول املعرفيّة التي اشتغلت عىل األساس 

النقدي التحّويل ملفهوم االغرتاب.

لوصف  املعرفيّة  التخّصصات  عديد  يف  عادًة  يُستخدم  »مصطلٌح  )االغرتاب(  إنّه  حيث  فمن 

وذاته من جهٍة، واملوضوع وعالقته  العالقة بني املوضوع  ينظّم  الذي  بالغربة  ورشح اإلحساس 

بالتاريخ والقوة والسلطة من جهٍة أخرى. فمن ناحيٍة أخرى هو: اغرتاٌب عن الدولة لدى »هيغل«، 

-1818( ماركس«  ل»كارل  بالنسبة  العمل  وعن   ،)187[-180[( فيورباخ«  »لودفيغ  عند  الله  وعن 

[1]  -Ousmane Sarr, Le problème de l‘aliénation  : Critique des expériences dépossessives de Marx  à 

Lukács, Préface de Stéphane Haber, Paris, L‘Harmattan, 2012, En marge d‘une page P.16.

[2]  -Neni Panourgiá» ,Alienation ,«in William A. Darity Jr) .Editor in Chief), International Encyclopedia 

of the Social Sciences, USA, Macmillan Reference, 2nd edition, Vol. 01, 2008 ,P.75

[3]  -Devorah Kalekin-Fishman» ,Alienation: The critique that refuses to disappear ,«Current Sociology 

Review, Vol. 63, N ,2015 ,06.°P.917.
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]188(، أو عن النشاط الجنيس األسايس يف تصور »سيغموند فرويد« )6]18-9]19(. تشري كّل من 

األنثوبولوجيا والفلسفة والنظرية االقتصادية وعلم االجتامع والعلوم السياسية إىل التوترات الناتجة 

عن الشعور باالغرتاب الذي يعاين منه الشخص«]1]. فمن بني أبرز التصّدعات االجتامعية الناتجة 

االجتامعي  بالضعف  وإحساسه  وثقافته  تاريخه  عن  بالعزلة  الفرد  االغرتاب هي شعور  حالة  عن 

لكّنه   . اجتامعيٌّ اغرتاٌب  هيغل هو  عنه  يتحّدث  الذي  فاالغرتاب  السلطة،  قبل  من  تهميشه  ِحيال 

يف حقيقة األمر اغرتاٌب سيايسٌّ يرجع إىل الروح املغرتب يف مساره لتشكيل الدولة األملانيّة التي 

نتجت عن رصاٍع سيايسٍّ حول األيديولوجيات السائدة.

هذا  عىل  الحقيقي.  ملعناه  يؤسس  الذي  جوهره  ننفي  عندما  االغرتاب  معرفة  ميكن  هنا  من 

األساس ميكن أن نختزل ضّدية االغرتاب يف املقولة التالية: »إّن اختفاء االغرتاب واملعاناة يعني 

املصالحة »La Réconciliation«]]]. إذا كان االغرتاب يف داللته العميقة هو االنفصام واالنفصال، 

فإنّه ميكن أن يكون نقيضاً لجوهر الحرية. 

هيغل:  يقول   ،)Esprit’de l  liberté( الروح«  »حرية  عند حديثه عن  هيغل  إليه  يشري  ما  وهذا 

»يجب أن نتمثّل الروح بوصفه حرّاً. حرية الروح تعني أنّه قريٌب من ذاته، يفهم ذاته. وتتكون طبيعته 

يف انضاممه إىل/اندماجه باآلخر، والعثور عىل ذاته هناك، واالجتامع مع ذاته، وحيازة ذاته، والتمتع 

بذاته«]]].

باختصار ميكن تحديد مفهوم االغرتاب لدى هيغل وفقاً ملساٍر من التحديدات النظريّة والعمليّة 

التي تصل بنا إىل اللحظة الفينومينولوجيّة لالغرتاب، وهي مرحلٌة أساسيٌّة لتكوين التصور الجديل 

للظاهرة.

، إالّ أنّه يكتيس صبغًة ميتافيزيقيًة.  عىل الرغم من أّن »االغرتاب« بالنسبة لهيغل هو مصطلٌح تقنيٌّ

إنّه لحظٌة رضوريٌّة يف العملية التي بواسطتها يُحّقق الروح )املطلق( معرفًة ذاتيًّة حقيقيًة، أو معرفة 

الذات للمطلق]]]. هناك، إذاً، يف املفهوم الهيغييل لالغرتاب، لحظٌة ميكن تسميتها لحظة »فقدان 

[1]  -Neni Panourgiá» ,Alienation ,«Op.Cit, P.75.

[2]  -Marc Herceg » ,Le jeune Hegel et la naissance de la réconciliation moderne, essai sur le fragment de 

Tübingen ,«(1793-1792) Les Études philosophiques, vol. 70, N ,2004 ,03.°p386.

[3]  -G. W. F. Hegel, Leçons sur 1´histoire de la philosophie, Introduction : Système et histoire de la 

philosophie, Traduit de l‘allemand par J. Gibelin, Gallimard, 1954, P.202.

[4] -Muhammad Iqbal Shah»  ,Marx‘s Concept Of Alienation and Its Impacts On Human Life,« 

Al-Hikma, Vol. 35, 2015, PP.46.47-
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الكائن، )perte de l'objet(، أو لحظة عدم وجود الكائن]1]. تُدّعم الفكرة السابقة إمكانيّة تحديد 

االغرتاب واقرتانه مبعنى العَدميّة؛ هو ما سنناقشه يف املحور األخري من هذه الدراسة.

عندما  يربز  )االغرتاب( وهذا  للمفهوم  اإلجرايئ  املستوى  إىل  هيغل  يذهب  أخرى،  من جهٍة 

نفسه  الوقت  يف  هي  التي  والقواعد  املؤسسات  يخلق  حضارته،  بناء  يف  »اإلنسان  أّن  إىل  يشري 

منتجاته الخاصة التي يفرض عليها قيوداً غريبًة عليه. قد ال يفهمها حتى تبدو غريبًة عنه. من وجهة 

نظر هيغل، بالطبع، إنّه بدون هذه املؤسسات والقواعد وبدون القيود التي يفرضها اإلنسان عىل 

اإلرادة، ال ميكن أن يصل العقل إىل مستوياٍت أعىل«]]]. ميكن أن نفهم هذا املستوى من خالل أّن 

هيغل يعتقد بالفرضيّة القائلة بأّن القيود الخارجيّة )املؤسسة والسلطة والدولة والقانون واملجتمع( 

تُفيض باإلرادة إىل االغرتاب الذايت.  

 [[[)Entäusserung( العزلة الغربة )Entfremdung( عن مفهوم  ينفصل مفهوم  عند هيغل، ال 

فيُستخدم هذا األخري مبعًنى وصفيٍّ فينومينولوجيٍّ والذي ال يخرج وجودياً عن التدوال املنهجي 

له: إنّه يُستخدم للتعبري عن النشاط الذي يسميه هيغل »الروح«، أي، املطلق، بقدر ما يكشف عن 

ذاته]]]. إّن ركود الروح املطلق هو اغرتاب الذات، فحيثام وجدنا الروح متوقّفاً ال ميارس نشاطه 

الجديل فإّن ذلك يعرّب عن لحظة اغرتاٍب وسكوٍن للذات وانعدام تفاعلها مع الروح املوضوعي.   

لقد احتفظ هيغل بالتمييز بني االغرتاب »العقيل« )mental( واالغرتاب عن امللكية، مع تركيز 

انتباهه عىل األول. أشار هيغل إىل االغرتاب »العقيل« يف اتجاهني: كرشٍط أو حالة وجوٍد، وبوصفه 

أيضاً عملية تحوٍل. يف الحالة األوىل يتم تغريب الذات عن ذاتها ويف الثانية، التغريب يكون من 

اآلخرين. يف كلتا الحالتني استخدم هيغل الجدل لتشكيل وحدٍة بني املتناهي والالّمتناهي]]]. إّن 

[1]  -Franck Fischbach»  ,Transformations du concept d‘aliénation. Hegel, Feuerbach, Marx  ,«Revue 

germanique internationale, Vol.08, 2008, P95..

[2]  -H. B. Action» ,(1967) hegel, georg wilhelm friedrich (1770–1831 ,«(Bibliography updated by Tamra 

Frei  ,(2005)  In Donald M. Borchert, Editor in Chief, Encyclopedia of Philosophy, Second Edition, 

Vol.04., Macmillan Reference USA-Thomson Gale, 2006, P.263 .

[3] - يُعترب مفهوم األلينة املوّحد بجسد مفردٍة واحدٍة ولكن متعّدد الدالالت، اكتسب يف األملانية، بسبب من تعدد ظالله، ثالث مفردات، 

ثالثة تعابي، الشق األول: نقل الحقوق، نقل امللكية، التخيل، يعادله يف األملانية )Veräusserung( والشق الثاين: االغرتاب، االستالب، 

ثالثٍة هي:  التعبي عنه يف مفردٍة  فيجد  أو االستالب  أما ظّل املعنى املرادف لالنسالخ،   ،)Entfremdung تعبي:)  االنفصال، ويعادله 

انسالب )Entäusserung( وإن كانت لهذه املفردة خصوصّيٌة هيغيليٌة )وفيختية أيضاً(. أنظر:

   فالح عبد الجبار، االستالب: هوبز، لوك، روسو، هيغل، فويرباخ، ماركس، بيوت، دار الفارايب، ط.1، 2018، ص-ص.64-63.

[4]  -Franck Fischbach» ,Transformations du concept d‘aliénation. Hegel, Feuerbach, Marx ,«Op.Cit, P96..

[5]  -Diane Einblau» ,Allienation: A Social Process ,«A Thesis Submitted In Partial Fulfilment Of The 

Requirements For The Degree Of Master Of arts  ,The Department Of Political Science, Sociology and 

Anthropology, Simon Fraser University, December 1968, PP.17.18-
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إىل  يتحول  فاالعرتاف  واالعرتاف.  االغرتاب  مشكلة  يف  تتمثل  الذات  تغريب  من  الثانية  الحالة 

اغرتاب عندما تقف األنا حائرًة أمام اآلخر وهو ما تعكسه التمثالت املعارصة ملامرسات اإلقصاء 

والعنف والتطرف يف مجتمعاتنا الحالية. 

     هيغل وفلسفة االغرتاب: تفكيك للمنظور الدياليكتيكي

إنّها  فيها هيغل،  التي عاش  للفرتة  والتاريخي  السياق االجتامعي  فلسفة االغرتاب يف  ظهرت 

كسمٍة  الوحدة  فقدان  فكرة  يُطّور  هيغل  جعلت  التي  العظيمة  التاريخيّة  باالضطرابات  مليئٌة  فرتٌة 

أساسيٍّة للحداثة. هذا الضياع للوحدة ينطوي يف نظره عىل ظهور الذاتية، التي تتميّز باالنفصال بني 

اإلنسان والطبيعة، بني املوضوع والذات]1]. »إنّها )الذاتية( لحظة تدمرٍي للوحدة، هي أيضاً لحظة 

تشتُّت الروح القُدس«]]]. يشّكل هذا االنفصال إشكاليًّة بالنسبة لهيغل، الذي سيُطّور فلسفته عن 

االغرتاب باعتبارها فقداناً للوحدة، داخل ثالثة أماكن مختلفة مثّلت مراحل أساسيًّة لتطور املنظور 

الجديل ملفهوم االغرتاب؛ أ( برين Berne )1797-1793(: حول اإلنسان والدين. ب( فرانكفورت 

Francfort )1800-1797(: حول الذات واملوضوع. ج( جينا Iéna )1807-1801(: حول املؤسسة 

والعمل والذات اإلنسانيّة. سيفرّس هيغل اللحظات الثالثة السابقة من االغرتاب عن طريق الجدل]]]. 

 حدثت يف هذا املسار الطويل للروح املغرتب عند هيغل عالقة مدٍّ وجزر بني الذاتيّة والغرييّة، 

مل يتعامل هيغل مع مفهوم االغرتاب عىل أنّه مفهوٌم واحٌد، لكّنه وضعه يف أمناٍط متعّددٍة؛ االغرتاب 

الذايت واالغرتاب الروحي واالغرتاب السيايس.  

سامت اللحظة األوىل )البرينية(؛ ميكن استشفافها من الفقرة ]1 الواردة يف نص فينومينولوجيا 

املساواة  إمّنا هي  ذاتها  الحياة يف  تلك   ]...[ الله  حياة  عبارة  تكون  أن  إذاً  املمكن  »من  الروح: 

املطمئّنة والوحدة مع الذات نفسها التي ال تأخذ بجدٍّ الكوَن املغاير واالغرتاَب وال مجاوزَة هذا 

االغرتاب. لكن هذا الفي-ذاته إمّنا هو الكلية املجرّدُة التي ال يُنظر فيها إىل طبيعتها كيف كونها 

[1] -Claude SPENLEHAUER»  ,Qu‘est-ce Que L‘Alienation  ,«?Master 2 Education, Formation et 

Intervention sociale Université Paris 8, Vincennes/Saint-Denis, Juin 2015, P.25.

[2]  -J. Peter BURGESS» ,Force et Resistance dans La Philosophie Politique de Hegel ,«Thèse presente 

pour obtenir le grade de Docteur, Discipline/Spécialité : Philosophie, Université François-Rabelais De 

Tours, Ecole Doctorale shs, 26 mars 2010, P.61.

[3]  -Claude SPENLEHAUER» ,Qu‘est-ce Que L‘Alienation ,«Op.cit, PP.25- 26.
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لذاتها«]1]. يسّمي هيغل هذه اللحظة –حسب ولرت ستيس-»باللحظة الكلية؛ الله، أو العقل الكيل«]]]. 

هنا توجد إشارٌة الهوتيٌّة إنسانيٌّة يف املنت الهيغييل، تُعرّب عن مرحلة اتحاد الجزء بالكّل. 

7]] من  الثانية )الفرانكفورتية(، هناك نصٌّ فلسفيٌّ يؤّسس لها، ورد يف الفقرة  أما عن اللحظة 

فينومينولوجيا الروح: »لكن الروح قد تُبنّي لنا أنّه ليس فقط لوَذ الوعي بالذات يف الجوهر وليس 

اختالفه، بل هو هذه الحركة التي للُهَو الذي يخرتج عن ذاته، فينغمس يف جوهره، ثّم يغادره أيضاً، 

فيمرُّ من جهة ما هو ذات يف ذاته، فيجعل من ذلك الجوهر موضوعاً ومضموناً، مثلام يُنسخ ذلك 

االختالف بني املوضوعيّة واملضمون ذلك التفّكر األول انطالقا من الحاليّة إمنا هو انفراق الذات 

عن جوهرها، أو هو املفهوم الذي ينفصم ]...[«]]]. يُضيف يف الفقرة 06] من فينومينولوجيا الروح: 

وفكره  للّروح  الذي  فالهو  املزدوج؛  وجِهه  بحسب  يُوضع  إمّنا  االلهية  املاهيّة  فاغرتاب  »وعليه 

البسيُط هام اللحظتان اللّتان يكون الّروُح ذاتُه وحدتَهام املطلقَة؛ أّما اغرتابُه فإمّنا يرجع إىل كون 

اللحظتني تتفّككان، فتكون للواحدة قيمٌة ال تعِدُل التي لألخرى.«]]] وهي »اللحظة الجزئية« عند 

هيغل، عىل تعبري ولرت ستيس، حيث »يشطر العقل الكيل نفسه إىل الجزئية ]...[ فالعقل البرشي 

يُدرك الله بوصفه موضوعاً خاصاً به، كام يُدرك كذلك انفصاله واغرتابه عن الله، وهذا االغرتاب 

واالبتعاد عن الله يظهر عىل أنّه خطيئٌة وبؤٌس.«]]] 

يف  األيديولوجيا  حدوث  عن  عرّبت  التي  األساسيّة  اللحظة  هو  الكّل  عن  الجزء  انفصال  إّن   

املامرسة الغربيّة لالغرتاب وهي كذلك متثيل "رصيح" لتناقض الفكر وتشظّي وحدة الوجود عند 

األيديولوجيا من جديد. هذه املقوالت هي  لنا مرسح رجوع  هناك مقوالٌت غربيٌّة تصنع  هيغل. 

وليدة التناقضات الفكريّة يف الجدليّة الهيغيليّة.

 أخرياً، ضمن اللحظة الثالثة )الجينية، نسبًة إىل جينا(، فيُخّصص هيغل نصاً عالئقياً، يُقّدم فيه 

ملحًة عن الجانب السيايس لالغرتاب يف املامرسات اليوميّة، خصوصاً يف الفقرة ]]] من كتابه 

الُعمدة: »لكّن سلطَة الدولة هذه التي تكون بواسطة االغرتاب ما زالت مل ترَْص وعياً-بالذات يعرف 

ذاتَه من جهة ما هو سلطُة دولٍة؛ وما يصلُح إمّنا هو قانُونها وحسب، أو الفي-ذاته الذي لها؛ فهي ال 

[1] - هيغل، فينومينولوجيا الروح، ترجمة وتقديم ناجي العونيل، بيوت، املنظمة العربية للرتجمة-مركز دراسات الوحدة العربية، 2006، 

ص.130.

[2] - ولرت ستيس، فلسفة الروح: املجلد الثاين من فلسفة هيغل، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، بيوت، دار التنوير للطباعة والنرش والتوزيع، 

ط.3، 2005، ص.176.

[3] - هيغل، فينومينولوجيا الروح، ص-ص.771-770.

[4] - املصدر نفسه، ص.742.

[5] - ولرت ستيس، فلسفة الروح: املجلد الثاين من فلسفة هيغل، املرجع السابق، ص.176.
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متتلك بَْعُد إرادًة جزئيًّة؛ ألّن الوعي بالذات الخادَم مل يتخرَّج بْعد الُهو الرصف الذي له، ومل يبّث 

من روِحه يف سلطة الدولة؛ بل مل يفعل ذلك أّوالً إالّ مع كينونته؛ فلم يُضحِّ للسلطة إالّ بكيانه، ال 

لقراءة  بكونه-يف-ذاته]1]. ميكن أن تُوسم تلك املرحلة »باللحظة الفردية«، وهي عند هيغل، وفقاً 

ستيس، »عودة الجزيئ إىل الكيل وعالج االنقسام الذي حدث ]...[ هنا يسعى العقل البرشي إىل 

إلغاء بُعده وانفصاله عن الله ويكافح ليك يربط نفسه بالله أو ليتّحد ويتصالح معه. ويتمثل هذا 

الجهد يف العبادة«]]]. 

درجات  أعىل  وهي  الفرد  الدولة«/دولة  »فردنة  ب  يُعرف  ما  يف  املرحلة  هذه  نختزل  أن  ميكن 

العكس.  أو  هي  يُصبح  حتى  هويّته  فقدان  حّد  إىل  بالدولة  الفرد  يلتحم  أن  السيايس؛  االغرتاب 

استنساخ مقولة الفرد عىل وحدة الدولة أبلغ مثاٍل عىل ذلك، أصبحت الدولة متتلك سلوكاً وقيامً 

وعالقاٍت مثل الفرد الذي يحمل انتامءاٍت مذهبيًّة يدافع عنها ويحتمي خلفها. كذلك الدولة تلجأ 

إىل االحتامء باأليديولوجيات السياسيّة )اليبريالية، املاركسية، القومية، إلخ(.    

 عىل الرغم من أّن هيغل رأى أيًضا اآلثار السلبيّة لالغرتاب، إالّ أنّه افرتض أّن االغرتاب كانت 

داخل  مشرتكًة  ثقافًة  تبّنى  الروح  فإّن  الخارجي،  األفراد  وعي  خالل  من  ألنّه  إيجابيٌّة  تأثريات  له 

، يتضّمن  املجتمع املدين ]…[ مثل هيغل، جادل سارتر أيًضا بأّن االغرتاب عاملي، لكّنه أمٌر حتميٌّ

االعرتاف بـ »الغريب عّني« )alien Me(، أي االعرتاف بأّن جزًءا من وجود الشخص يتجاوز خربته 

الذاتية]]]. وهي رؤيٌة وجوديٌّة تخترص لنا معاناة اإلنسان ومكابدته للظروف االجتامعية القاسية التي 

تأيت نتيجًة إلكراهات خارجٍة عن قدرة اإلرادة اإلنسانية. فاالغرتاب ميكن كذلك أن يُصيب حتى 

إرادة اإلنسان، وعىل هذا األخري مواجهة ذلك بقوة اإلرادة ال بإرادة القوة كام يعتقد نيتشه.

   دراسة مقارنة بني ماركس وهيغل حول مفهوم االغرتاب: نحو إعادة بناء مفهوم جديد

لها  التي رّوج  الرأساميل املحترض، ظهرت فكرة االغرتاب  للنظام  النقدي  التحليل  يف سياق 

ماركس يف مسوّداته ومخطوطاته الباريسيّة]]] )االقتصادية والفلسفية( لعام ]]]]]18. يف الواقع، يرى 

[1] - هيغل، فينومينولوجيا الروح، املصدر السابق، ص.530.

[2] - ولرت ستيس، فلسفة الروح: املجلد الثاين من فلسفة هيغل، املرجع السابق، ص.176.

[3]  -Kalekin-Fishman and Langman»  ,Alienation  ,«Sociopedia.isa  ,Editorial Arrangement of 

Sociopedia.isa, 2013, P.1.

[4]  -Karl Marx, Economic & Philosophic Manuscripts of 1844, Progress Publishers, Moscow, First 

Published, 1959.

[5]  -Ousmane Sarr, Le problème de l‘aliénation: Critique des expériences dépossessives de Marx  à 

Lukács, Op.Cit, P.16.
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بعض املاركسيني يف هذه املخطوطات، أنّها النص األخري ملاركس الشاب، وهو النص الوحيد 

الذي يستخدم فيه مفهوم االغرتاب ويحلّل موضوعه]1]. إّن املفهوم املستخدم يف املخطوطات 

االجتامعي  الطابع  اختفاء  وبالتايل  االجتامعية،  العالقات  تراجع  يعكس  االغرتاب  يف  للتفكري 

للعمل والعالقات بينهام. ومن هنا فإنّه يف »املخطوطات«، يكتيس االغرتاب أبعاداً أنثوبولوجيًّة 

مع تلميحاٍت مثاليٍّة يف كثريٍ من األحيان بسبب التأثري القوي لفيورباخ عىل ماركس]]]. يف املقابل 

يؤكّد ألتوسري )Althusser( أنّه منذ عام ]]18، وبشكٍل ملموٍس يف األيديولوجيّة األملانية، يُحدث 

تكن  نظريًّة جديدًة وأساسيًة مل  مفاهيَم  ماركس  قطيعًة مع مشكلة االغرتاب. حيث طّور  ماركس 

قبل ماركسيٍّة واعترُبت  ما  تدّل عىل قطيعٍة جذريٍّة  ]]18، هذه املفاهيم  موجودًة يف مخطوطات 

مفاهيَم ما قبل علميًّة ارتكزت عىل ثالوث جوهر اإلنسان/االغرتاب/العمل املغرتِب]]]. 

القيمة  أي سلب  باالستالب  نصفها  أن  والتي ميكن  ماركس  عند  املادي  االغرتاب  حالة  إّن   

املضافة من أجر العامل؛ هي اإلشارة التي مل يُنّوه لها هيغل، نظراً الختالف منظومته النقديّة عن 

املنظومة املاركسيّة يف نقد النظام االجتامعي، وهذا رمّبا راجع لتباين يف املرجعيّة األيديولوجيّة، 

فهيغل كرّس فكره لخدمة البورجوازيّة األوروبيّة الليبرياليّة يف مرحلٍة تاريخيٍة محّددٍة. عىل عكس 

البورجوازية  ضّد  االشرتايك  الربوليتاري  للنضال  األول  املنظّر  مرحلته  يف  مثّل  الذي  ماركس 

الرأساملية. 

 بناًء عليه، قام ماركس بتحريك الجدليّة الهيغليّة من عامل األفكار إىل أسسها املاديّة يف االقتصاد 

ماركس  طبّق  حيث  متعّثٍة،  نفسيٍة  وحالٍة  اضطهاٍد  كعمليّة  لالغرتاب  جديلٍّ  مفهوٍم  مع  السيايس، 

تّم فحص تصور هيغل عن االغرتاب وفقاً  الوسط االجتامعي والسيايس]]]. لقد  »االغرتاب« عىل 

لالنتقادات املاركسية]]]. يف املقابل، أعطى هيغل توضيحاٍت ملذهب االغرتاب والتي جذبت بدورها 

ماركس يف أربعينيات القرن التاسع عرش]6]. فكان لهيغل تأثرٌي مهمٌّ عىل ماركس، عندما اعرتف هذا 

 )metaphysical explanation( األخري بفكرة هيغل، لكّنه رفض يف الوقت نفسه تفسرياته امليتافيزيقية

[1]  -Ibid, P.17.

[2]  -Ibid, P.20.

[3]  -Ibid, P.23.

[4]  -Devorah Kalekin-Fishman» ,Alienation : The critique that refuses to disappear ,«Current Sociology 

Review, Vol. 63, N ,2015 ,06.°P.918.

[5]  -Sevg DOGAN» ,Hegel and Marx On Alienation ,«In partial fulfillment of The requirements for the 

degree of Master of arts In the department of philosophy, Middle East Technical University, february 

2008, P. iv.

[6]  -H. B. Action» ,(1967) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770–1831 ,«(In Donald M. Borchert, Editor 

in Chief, Encyclopedia of Philosophy, Op.Cit, P.263.
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لالغرتاب. وعليه، حمل السجال الهيغييل املاركيس بداخله تأثرياً عميقاً عىل مناقشات القرن العرشين 

حول االغرتاب]1]. إّن لحظة فقدان الكائن التي طّورها هيغل، سرنى فيها الدور املركزي الذي سيحتفظ 

به ماركس يف تصوره الخاص عن االغرتاب، وهو دوٌر متثّل يف أنّه لن يتم اعتبار االغرتاب بأنّه مجرد 

لحظٍة ولكن سيبدأ السجال القادم يف تحمل معنى االغرتاب ذاته]]].

هذه هي الداللة الحقيقية لالغرتاب–يف نظر ماركس-التي مل يستطع هيغل أن يصل إىل كُنهها؛ 

والفينومينولوجية  الفلسفية  القضايا  تجاوز  الذي  )املادي(  امليتافيزيقي  بعد  ما  االغرتاب  مفهوم 

املتصلة بالوجود والدين والروح والدولة.

بني  الرتابط  من  أبعد  ذهب  ماركس  »إّن  املضامر:  هذا  يف   ،)Meszaros( مسزاروس  يقول 

استثناٍء،  دون  نفسها،  عن  تعرّب  التي  والعائليّة  والسياسيّة  االقتصاديّة  العالقات  إىل  والدولة  الدين 

يف شكٍل من أشكال االغرتاب«]]]. ففي »مخطوطات عام ]]18« يرُبز ماركس االغرتاب كمصدٍر 

للعالقات االجتامعيّة الرأساملية. حيث يُؤّرخ ما كان هيغل يعتربه مشكلًة للفرد يف حالة االغرتاب، 

التي يدفع بها  التفكري،  يف تحليله لذلك »وقف ماركس عىل رأسه«. »بالنسبة لهيغل، فإّن عملية 

نحو موضوع مستقل، تحت اسم املثل األعىل، هي خلق العامل الحقيقي، والعامل الحقيقي هو 

املظهر الخارجي للفكرة فقط. معي –يقول هيغل- العكس هو الصحيح: املثل األعىل هو يشٌء ما 

عدا العامل املادي ينعكس يف ذهن اإلنسان، ويرُتجم إىل أشكال من التفكري«. عىل عكس تطوره 

عند هيغل، االغرتاب عند ماركس هو شكٌل معنّيٌ من الوجود ينشأ عن عالقة األجور، كام يقول 

 .»18[[ مارشيلو موستو)Marcello  Musto(. هذا واضٌح من تفصيل املفهوم يف »مخطوطات 

هنا يصف ماركس أربعة أشكال من النشاط املُغرتب: القطيعة مع املنتجات املبارشة؛ القطيعة يف 

عمليات اإلنتاج؛ الغربة عن كائناتنا )سيطرتنا عىل املجتمع اإلنساين(؛ واالنفصال الذي حدث بني 

الكيانات]]]. إذاً، عند هيغل يطال االغرتاُب الفكرة، أما عند ماركس فيصبُغ الوجود املادي. لكنهام 

يشرتكان )هيغل وماركس( يف توظيف مفهوم الجدل لفهم االغرتاب. يربز اجتهاد ماركس يف هذا 

السياق يف تحويله آللية الجدل املثايل إىل أداٍة للنقد املوضوعي. 

[1]  -Kirk F. koerner» ,Political Aliénation ,«a thesis submitted in partial fulfilment of the requirements 

for the degree of master of arts, the faculty of arts, dept. of political science, university of british 

columbia, april 1968, P.і) abstract.(

[2]  -Franck Fischbach» ,Transformations du concept d‘aliénation. Hegel, Feuerbach, Marx ,«Op.Cit, P95..

[3]  -Sevg DOGAN» ,Hegel and Marx On Alienation ,«Op.Cit, P.88.

[4]  -Matthew Greaves» ,Cycles of Alienation : Technology and Control in Digital Communication ,«New 

Proposals : Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry, Vol. 09, N ,01 .°November 2016, P.50.
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باالتساق  والنقد  والتحليل  العرض  يف  ماركس  مبنهجيّة  السيايس  االقتصاد  دراسة  اقرتنت   

الداخيل للظواهر. وإىل هذا الحد، ينتبه ماركس مبارشًة ملفهوم النقد ألنّه، إذا عرّب عنه، من ناحية 

الفحص املثري للجدل ألحد األشياء، فإنه يُعرب، من ناحيٍة أخرى، عن إعادة البناء. ]...[ هذا النقد 

مفهوميٌّ يف املقام األول، ألنّه يُحّدد املفاهيم األساسيّة التي ميكن أْن تُفرّس تعبري هاته الظواهر. 

يف هذا االهتامم املزدوج بالطريقة والتصور الذي يجتمع به ماركس مع فلسفة هيغل. ]...[ ال ميكن 

فهمه عىل أنّه مجرد ماديٍّة جدليٍّة، بل كتحويٍل نقديٍّ له؛ لذا فإّن تحولها الجذري يعني أّن األسلوب 

، ولكن بوصفه نقداً يُفهم كصورٍة فّعالٍة للفلسفة]1].  املاركيس ليس مفهوًما كثريًا كجدٍل ماديٍّ

يف هذا السياق ميكن تحديد الفارق األسايس بني هيغل وماركس؛ وهو الجدل الفلسفي بني 

عند  االغرتاب  مسرية  للروح يف رسد  تأمله  من  ينطلق  فهيغل  االغرتاب.  مسألة  والنقد يف  التأمل 

مفهوم  تحويل  من  فينطلق  ماركس  أّما  وفكرياً.  داخلياً  متناقٍض  مفهوٍم  إىل  يصل  حتى  اإلنسان 

الجدل إىل النقد الجذري ملثالية هيغل ليصل إىل مفهوٍم ماديٍّ واحٍد لالغرتاب يتعّدد يف وسائله 

االقتصادية وأبعاده النفسيّة واستخداماته األيديولوجية. 

االجتامعي  الواقع  يف  وتوظيفها  األملانية  األيديولوجية  ظهور  إىل  أّدت  التي  األسباب  فمن 

األورويب، والتي عرضها ماركس لفرتٍة وجيزٍة يف مقدمته »مساهمٌة يف نقد االقتصاد السيايس«]]]، 

رؤيتنا  طريقة  بني  العداء  لكشف  معاً  العمل  عىل  العزم  عقدنا  »لقد  التايل:  النص  يف  يخترصها 

يف  الفلسفي  بضمرينا  حساباتنا  لتسوية  الواقع،  يف  األملانية:  للفلسفة  األيديولوجي  واملفهوم 

املايض، لقد تّم تصميم ذلك يف شكل نقد ضمن الفلسفة ما بعد الهيغلية«]]]. 

 ميكن أن نستدعي يف هذا الصدد التالزم املوجود بني األيديولوجيا والتكنولوجيا واالغرتاب 

يف املجتمع الرأساميل وهو املحور الذي اشتغلت عليه املاركسية، التي مّهدت يف ما بعُد للفلسفة 

ما بعد الهيغيلية املعارصة مع أجيال فرانكفورت، خاصة يف ما يتصل بالتوريث املاركيس ملفهوم 

[1]  -Marc LENORMAND et Anthony MANICKI» ,La critique philosophique en action : Marx critique 

de Hegel dans l‘Introduction générale à la critique de l‘économie politique  ,«(1857)Revue de Sciences 

humaines [En ligne], 13 ,2007 | mis en ligne le 22 janvier 2009, consulté le 12 octobre 2018. URL : http://

journals.openedition.org/traces/309; DOI/10.4000 : traces.309

[2]   -Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, Progress Publishers, Moscow, 

First Published, 1859.

[3] -Karl Marx et Friedrich Engels, L‘idéologie allemande (1848) Première partie: Feurbach, 

Traduction française, 1952. Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, 

Chicoutimi, Québec, 2002, P.4
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اآللة وعالقات اإلنتاج وأثر ذلك عىل بروز مفاهيَم جديدٍة كالَصنميّة والِسلعيّة والتشيّؤ، تُعرّب عن 

أزمات اإلنسان يف العامل املعارص.

    نقد مفهوم االغرتاب عند هيغل وتوظيفاته األيديولوجية لدى الغرب: 

يُعرّف جان-جاك شوفالييه )Jean-Jacques Chevallier( األيديولوجيا عىل أنّها »نظاٌم متامسٌك/

د يف اتجاٍه معنّيٍ سلوك اإلنسان«.  متجانٌس أو منظومٌة من األفكار، ومتثاّلٌت فكريٌّة يُحتمل أن تُحدِّ

بالنسبة إىل راميوند آرون )Raymond Aron(، فإّن األيديولوجيات »ُمثقلٌة بإمكانياٍت عاطفيٍّة: فهي 

أقل يف التوضيح منها عن اإلقناع«، األيديولوجيات هي »مجموعاٌت عاطفيٌّة-فكريٌّة تُنظَّم بشكٍل أو 

بآخر بالحقائق والتأويالت والقيم«]1]. مبعًنى، ميكن أن ننطلق يف هذه الجزئيّة من الفرضيّة التي ترى 

النظم السياسيّة واالجتامعيّة  تّم استخدامه لتحقيق أغراٍض أيديولوجيٍّة يف  الهيغييل  أّن االغرتاب 

الغربية.

 هذا ما يثبته الجهاز املفاهيمي الذي تقوم عليه األيديولوجيات السياسيّة الحديثة املمتدة خالل 

ينتمي  –باعتباره  هيغل  أعامل  فمركز   ،)Tocqueville( توكفيل  حتى  الفرنسيّة  الثورة  من  الحقبة: 

ينبغي أن تكون يف أشكالها الحالية  أّن مفاتيح معرفة األيديولوجيات السياسية  الفرتة نفسها-  إىل 

والقيم«  والحقائق  »التأويالت  استجالء  اسرتاتيجيّة  عىل  سنعتمد  األساس  هذا  عىل  والراهنة]]]. 

الهيغييل  الوعي  إليه  ينتمي  الذي  الغريب  الفضاء  يف  السياسية  األيديولوجيات  خلف  املوجودة 

بالحداثة. وذلك باتباع التحليل النقدي واإلبستيمولوجي لالغرتاب يف البحث عن شموليٍّة تفسرييٍّة 

لنفس املفهوم.

بني موضوٍع كيلٍّ  والحقيقة،  املعرفة  بني  فجوٍة  ينطوي عىل  أّويلٍّ  كبناٍء  االغرتاب  مفهوم  إّن   

الحال، يف عام  بطبيعة  بالوضع االجتامعي، واملوضوع املسيَّس بشكٍل صحيٍح]]].  )ذايت-( واٍع 

1807، كانت املقاربة األكث دقًّة، من حيث األسس املوضوعيّة، هي أّن نقيض مفهوم االغرتاب 

يلفت النظر اآلن إىل فلسفة املصالحة )مبا يف ذلك مع الحارض التاريخي ومع الدين الوضعي، 

إلخ.(، مل يكن ذلك أكث من التزاٍم نقديٍّ حاسٍم، كام كان الحال قبل عام 1800. ولكن االختالف 

[1] -Francis-Paul Benoit, Les ideologies politiques modernes:  le temps de hegel, paris, Presses 

Univeritaires de France, 1980, P.9.

[2]  -Ibid, P.14.

[3]  -Slavoj Žižek» ,The Politics of Alienation and Separation: From Hegel to Marx... and Back ,«crisis & 

critique ,Vol.04, Iss. 01, P.448.
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النظري األبرز هو أّن هيغل قد تحّول من النموذج الطبيعي لالغرتاب ]= فقدان الطبيعة من خالل 

ضياع الطبيعة السوية لإلنسان[ إىل النموذج الروحي ]= لحظة الظهور الجذري يف عملية التأكيد 

التطوري للذات[.]1]

ميثّل هذا االنتقال عند هيغل جدل االرتقاء )االوفبوغون( إىل معاين التسامح والحرية والحق 

نظراً  الراهن لالغرتاب  السيايس  النموذج  ذابت يف  القيم  الغريب، لكن هذه  العمومي  الفضاء  يف 

الرتباطها بالحقائق األيديولوجية، وهذا ما تلخصه لنا الرؤى التأويليّة التي وظفها فالسفٌة معارصون 

يف فهم االغرتاب الهيغييل من حيث تاريخُه النقديُّ وامتداداتُه التداوليُّة الراهنُة. 

تشري تداوليات االغرتاب يف الفكر الغريب املعارص، إىل أنّه يوجد ثالثة اتجاهاٍت حاسمٍة تنتمي 

إىل الخط املاركيس الزمني، ضمن مفهوم االغرتاب، تنحرص يف الغرب والرشق األوسط، وتستخدم 

مصطلح االغرتاب بطرٍق متباينٍة]]]: أّواًل، االغرتاب باعتباره تفسرياً عاملياً لحالة اإلنسان، يف الحقبة 

الصناعية وما بعد الصناعية، من منظوٍر فلسفيٍّ ونفيسٍّ )مثل إيريك فروم وهريبرت ماركوز(؛ ثانياً، 

االغرتاب بوصفه فئًة مجردًة، غالباً ما يكون ألغراَض دعائيٍّة، والذي يستخدم يف الرصاع األيديولوجي 

ضّد الرأساملية من قبل الشيوعية-االشرتاكية )وخصوصاً يف املاركسية العقائدية(؛ ثالثاً، االغرتاب 

كأداٍة للنقد األخالقي واإلنساين ضّد بعض الظواهر التي هي تجريبيّة يف املقام األول، يف النظم 

االجتامعية الحالية، يف الغرب والرشق )انتقاد البريوقراطية، وعبادة الشخص، إلخ(.

 يف األنثوبولوجيا الفلسفيّة، يوصف االغرتاب بأنّه وضٌع اجتامعيٌّ )social condition( يُحبط 

االحتامالت البرشية للمجتمع وإلدراك الذات الذي مُيَكِّن من تحقيق حياٍة ُمرضيٍة. تدور املناقشات 

حول ما إذا كانت هذه القيود بسبب الرأساملية أو الحداثة أو الوضعية اإلنسانية. كان لالنتقادات 

الرئيسيّة لالغرتاب ومعانيها وأسبابها واسرتاتيجيات التطوير حولها، لها تأثرٌي دائٌم. لألسف، مل يكن 

هناك نقٌد كبرٌي يف السنوات األخرية]]].

 بالرغم من ذلك سنحاول وضع منظومٍة نقديٍّة من خالل عرٍض تقييميٍّ للقضايا الراهنة املرتبطة 

وذلك  املعارص،  الغريب  الواقع  يف  األيديولوجيّة  ومتثالتها  الهيغييل  لالغرتاب  املفهوميّة  بالنواة 

بالتطرق للمسائل التالية:

[1]  -Stéphane Haber» ,Le terme» aliénation ») «entfremdung (« et ses dérivés au début de la section B du 

chapitre 6 de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel ,« Philosophique .36-5 ,2005 | 8 ,Conclusions

[2]  -Ludz, P. C., 1973: L‘alienation comme concept dans les Sciences Sociales [Alienation as a Concept 

in the Social Sciences, In: Current Sociology / La Sociologie Contemporaine, Vol. 21, N ,1973 ,01 .°P.40.

[3]  -Devorah Kalekin-Fishman» ,Alienation: The critique that refuses to disappear ,«Op.cit, P.917.
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نقد األساس املفهومي لالغرتاب يف الفكر اهليغييل:

القرن  النقد االجتامعي والسيايس يف  تعبريًا داخل  عىل هذا األساس َوجدت فكرة االغرتاب 

أعطى  من  أول  هو  هيغل  كان  لقد  روسو.  كتابات  يف  خاصٍّ  بشكٍل  واضحٌة  وهي  عرش،  الثامن 

اهتامًما منهجيًّا ملشكلة العزلة )estrangement(]1]، لكن يف سياٍق مغايٍر متاماً، يبدو أّن فيورباخ 

هو من كان أول من استخدم مفهوم االغرتاب بشكٍل منهجيٍّ وواٍع، ال هيغل، مبعنى أّن االغرتاب 

ال يزال مفهوًما اليوم، باملعنى النقدي]]].  يف كتاب »هيغل الشاب« )The Young Hegel(، الذي 

نرُش عام 8]19 ولكّنه اكتمل قبل ذلك بعرش سنوات، يركّز جورج لوكاتش بشكٍل خاص عىل دراسة 

تشكيل مفهوم االغرتاب يف الفكر الهيغيل من حيث ازدواجية املفهوم]]].

يف تقديري، من جهٍة يفرتض هيغل أّن االغرتاب هو تجاوٌز للغرييّة نحو التمركز حول الذات 

عن  وتنفصل  جوهرها  يف  الذات  تنغمس  حينام  الفرانكفورتيّة(،  مرحلتها  يف  االغرتاب  )فكرة 

موضوعها. هنا يربز الجانب السلبي لالغرتاب. لكن يف اآلن نفسه، ميكن للذات أن تتحّرر مام 

هو غريٌب عنها من قيوٍد ومحدداٍت فرضتها عىل نفسها بتأسيس وعٍي جمعيٍّ ميّكنها من بناء حياٍة 

سياسيٍّة مدنيٍّة مشرتكٍة مبنيٍة عىل أساس مبدأ االعرتاف باآلخر. لكن تحصيل هذا األخري كام تعتقد 

أشار آكسل هونيث إىل  ، ولذلك  اتباع منهٍج رصاعيٍّ يعتمد عىل  أيضاً  الغربية املعارصة  الفلسفة 

ظاهرة »الرصاع من أجل االعرتاف«]]]، وبالتايل بروز جدليّته حول االغرتاب واالعرتاف.

2 -االغرتاب واالعرتاف:

االغرتاب بوصفه بذيئاً، ذلك ألنّنا نرفض أن نرى العامل املجنون الذي نخلقه يف تهّوٍر قاٍس، يف 

رفض االعرتاف باآلخر يف حّد ذاته، الغرييّة التي تَعيُش فينا وبدونها نحن ال يشء. نصبح شبًحا، 

أشباًحا تالحق حياة اآلخرين، الذين نرفض وجودهم]]]. لذلك، فاإلنسان ال يرفع نفسه إىل مستوى 

[1]  -Kirk F. koerner,"Political Aliénation" , Op.cit ,P .і (abstract)

[2]  -Franck Fischbach» ,Transformations du concept d‘aliénation. Hegel, Feuerbach, Marx ,«Op.Cit, P.96.

[3]  -Ibid, P.93.

[4]  -Axel Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts ,Translated 

by Joel Andeson, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1995, 215.p.

[5] -Jean Pichette«  ,L‘aliénation dans un monde de fous: L‘héritage précieux de grand-papa Marx  à 

l‘heure des sciences administratives ,«Liberté ,N ,302.°Winter 2014, P.25.
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اإلنسانية يف عزلة، بل يف معركٍة لحّد املوت من أجل »االعرتاف«]1]. هذا »اآلخر« ليس إاّل ذاته 

)ومن هنا كانت لغة »العودة إىل ذاته«(]]].

     عىل النقيض من ذلك، فإّن مصطلح »االعرتاف« )Recognition(، يأيت من داخل الفلسفة 

بني  مثاليٍّة  متبادلٍة  بعالقٍة  االعرتاف  يُقّر  التقليد،  هذا  يف  الوعي.  ظواهر  من  وتحديًدا  الهيغلية، 

العالقة  هذه  تعترب  عنه.  منفصالً  وكذلك  متساٍو  أنّه  عىل  اآلخر  منها  كّل  يرى  التي  املوضوعات 

االعرتاف  بسبب  فقط  فرديًا  موضوًعا  الفرد  يصبح  )Subjectivity(؛  الذاتيّة  أجل  من  التأسيسيّة 

الجدد  الفالسفة  إّن  حيث  بنهضٍة،  االعرتاف  نظريّة  اآلن  متّر   ]...[ به.  واالعرتاف  آخَر  مبوضوٍع 

محور  منها  يجعلون   )Axel Honneth( هونيث  وأكسل   )Charles Taylor تيلور)  تشارلز  مثل 

 the politics of( الفلسفة االجتامعية املعياريّة التي تهدف إىل الربهنة عىل »سياسات االختالف

.[[[»)difference

 يتفق كارل أوتو آبل مع يورغن هابرماس يف نقد األيديولوجيا، وبيان مامرساتـها القمعيّة التي 

تُعيل من شأن االغرتاب الرأساميل، عىل حساب الحوار والتواصل، وقد اتجه آبل إىل ربط عالقات 

نقد األيديولوجيا مع املسرية التأويليّة العلميّة التي تتيح إلمكانيّة النقد، العمَل والتواصل، ووضع 

بعضها  مع  االجتامعيّة  الوحدات  تفاعل  أساس  عىل  تقوم  اجتامعيٍّة  لنظريٍّة  واألصول  األسس 

مرشوع  آبل  َعّد  وبذلك  والقمع،  التسلّط  لنزعات  مطلٍق  غياٍب  مع  املمنوحة،  الحريات  ظّل  يف 

الظواهر والفعاليات  لتفسري  التأويليّة  تقّدمها  التي  السياسات املنهجيّة  من  نقد األيديولوجيا نوعاً 

االجتامعية]]]. 

بناًء عىل ما تقدم، فإّن جدليّة االغرتاب واالعرتاف يف القرن الواحد والعرشين متركزت حول 

فهم اآلخر املختلف وتأويل مامرساته العالئقيّة مع الذات املغرتبة واملحتقنة مع ذاتها. فاإلنسان 

املعارص حبيس غربة التطرف يجد يف مامرسة االنفتاح عىل اآلخر متنّفساً الحتقانه الداخيل. ألّن 

[1] - بيي هاسنز، »جورج فلهلم فردرش هيغل: 1770-1831«، ترجمة آالن بلووم، يف: ليو شرتاوس وجوزيف كروبيس )محّرراً(، تاريخ 

الفلسفة السياسية من جون لوك إىل هيدجر، الجزء الثاين، ترجمة محمود سيد أحمد وإمام عبد الفتاح، القاهرة، املرشوع القومي للرتجمة-

املجلس االعىل للثقافة، 2005، ص.376.

[2]  -Borna Radnik» ,The Absolute Plasticity of Hegel‘s Absolutes ,«Crisis Critique, Vol. 4, Iss. 01, P.360. 

this” Other ”is nothing but itself (hence the language of” return to itself)”

[3]  -Nancy Fraser»  ,Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, 

and Participation  «In Nancy Fraser and Axel Honneth, Redistribution Or Recognition? A 

Political-Philosophical Exchange, Translated by Joel Galb, James Ingram, and Christiane Wilke Verso, 

London-New York, P.10.

جامعة سطيف  االجتامعية،  والعلوم  اآلداب  مجلة  النص«،  وفلسفة  النقدية  النظرية  فرانكفورت:  »مدرسة  الله،  محمد سامل سعد   -  [4]

]الجزائر[، كلية اآلداب والعلوم االجتامعية، العدد التاسع، أكتوبر 2009، ص.172.
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الوعي الذايت باالغرتاب ال ميكن أن يكون منفّكاً عن سلطة وقمع األفكار املتطرفة إالّ بقبول اآلخر 

كطرٍف يف عمليّة الحوار والتفاهم والتسامح.

    استالب احلرّية واملعرفة:

سلب الحريّة: الحريّة ال ميكن تصورها دون نفٍي. ]...[ ألّن هيغل يُدرك الدور املركزي الذي 

إنّه فيلسوف الحريّة]1]. يرى هيغل، بأّن املصلحة الذاتيّة ال عالقة  يلعبه النفي يف تكوين الذاتيّة، 

لها بحريّة املوضوع، فهذا األخري يعتمد عىل تغريب ذاته عن املصالح التي منحتها إياه الطبيعة 

هذا  لجعل  والدولة هي وسيلٌة  الخاصة،  معطياته  ذاته عن  يُغرّب  الحر  املوضوع  إّن  واملجتمع. 

االغرتاب واضحاً لهذا املوضوع، وهذا هو السبب يف أّن هيغل يرُصُّ عليه بشّدة. فقط من خالل 

تعريف ذاته مع الدولة بأن املوضوع يدرك أّن حريته ال تكمن يف السعي وراء مصلحته الشخصيّة 

بل يف اقتالع هذا السعي]]]. يظهر املوضوع الذي يؤكد عىل حريته فقط عندما يقبل تغريبًا أساسيًّا 

 ]...[ فرانكو«  »بول  يشري  هيغل«]]]،  عند  الحرية  »فلسفة  كتابه  الذاتية]]]. يف  يخدم مصلحته  عام 

إىل أّن الدولة ال توفر فقط بيئًة يستطيع فيها الشخص الترصف بحريٍّة دون خوٍف دائٍم عىل حياته. 

فاألكث من ذلك، أنّها تُجرب الشخص عىل الخضوع لنبٍذ رصيٍح ورضوريٍّ ملصالحه، ما ميّكن هذا 

املوضوع من فصل حريّته عن النهوض مبصلحته]]].

 ]...[ ديناميكيًّة  ]...[ ولكن عمليًّة  للمعرفة  ليست موضوًعا  املطلقة،  املعرفة  املعرفة:  سلب 

الروح هو تطوٌر ولكّنه »يف الوقت نفسه يعود إىل ذاته«، ]...[ هذا ما يعنيه هيغل عندما يقول أّن 

الطبيعة الحقيقية للروح هي »الهدف النهايئ النشط الذي يخلق ذاته«. »الغاية النهائية« )أي املعرفة 

املطلقة( هي نتيجة لنشاطه الخاص، وحركته الجدليّة الخاصة. »املعرفة املطلقة تنبثق من عملية 

تتم تجربتها. أوالً  الذاتيّة  فإنّه من خالل االستقالليّة  الروحي،  تغريٍب ذايتٍّ -ولكن طوال تطورها 

كاغرتاٍب- أي، كمواجهٍة مستمرٍة مع اآلخر. يتم إنشاء هذا التباين من التناقضات الداخليّة الكامنة 

يف تجربة الوعي]6].

إّن تجربة السلب األنطولوجي للحريّة واملعرفة ميكن اختزالها يف مشكلة الهويّة واالغرتاب. 

[1]  -Todd McGowan» ,The End of Resistance: Hegel‘s Insubstantial Freedom ,»Continental Thought & Theory 

A journal of intellectual freedom ,Vol.01, Iss.01: What Does Intellectual Freedom Mean Today?, P.100.

[2]  -Ibid, P.107. 

[3]  -Ibid, P.108.

[4]  -Paul Franco ,Hegel‘s Philosophy of Freedom ,New Haven: Yale University Press, 1999.

[5] -Todd McGowan» ,The End of Resistance: Hegel‘s Insubstantial Freedom ,»Op.Cit, P.123.

[6]  -Borna Radnik» ,The Absolute Plasticity of Hegel‘s Absolutes ,«Op.cit, P.360.
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درجة  ارتفعت  كلاّم  عاليٍة،  بدرجٍة  اإلنسانيّة  الذات  واقع  يف  للحريّة  الروحّي  التحقق  كان  فكلام 

اإلدراك املعريف لهذا الواقع بصفٍة شمولية، وبالتايل يتجّسد املعنى الجوهري للهوية الذي يستمد 

أصوله من فقه اللغة/الفيلولوجيا )الهو، يعني اآلخر( عىل هذا األساس تكون الهويّة تدعيامً أساسياً 

للوعي الرافض لالغرتاب. 

تناقض الوعي اهليغييل حول االغرتاب:

هناك مساران متعارضان يكمن وراءهام اغرتاب الروح: إما أن نعرتف بسلطة العقل كمبدأ منظٍم 

للحياة االجتامعية، أو أن نُخرج من الواقع جميع الظواهر املضاّدة له]1]. مبعًنى آخر، إّما تصالح 

العقل مع العامل أو تصادمه معه. 

يف الواقع، حتى لو مل يقرتح هيغل أن يصنع تاريًخا من الروح داخل الفينومينولوجيا، فإنّه ال 

يتوقف عن استخدام العديد من األحداث التاريخيّة كخلفيٍّة لحجته. تنترش تلك املتعلقة بالروح 

خصوصيّة  إلصالح  وهكذا،  الفرنسية.  الثورة  حتى  الخرّية  اليونانيّة  األخالق  اختفاء  من  املغرتب 

، فمن املعقول التأكيد عىل أنّه يشكل بوابًة للحداثة. إنّه املِفصل  االغرتاب يف سياق تاريٍخ عامليٍّ

بني واقعني متضاربني بينهام والروح املغرتب يشهد عىل التحول من واحٍد إىل آخر. عندما يريد 

الفعاليّة ووعي الجوهر]]]. هنا  فإنّه يلجأ دوًما إىل االنشقاق بني وعي  هيغل تفسري هذا املقطع، 

نقد  إّن  هيغل]]].  طورها  التي  االغرتاب  جدليّة  حول  النقديّة   )Kant( كانط  فلسفة  أثر  تتبع  يجب 

الروح  مسار  نهاية  يف  عليه  التعرف  ميكننا  حاسٍم  ملستقبٍل  املفاهيمي  التوليف  هو  امليتافيزيقا 

التنوير )Aufklärung( لإلميان هو اكتشاف حقيقة الروح من خالل  املُغرتب. ومن ثم، فإّن نقد 

سلسلٍة من اللحظات الخاطئة. ورغم ذلك، فيُعترب حشد زيف املظاهر إعادة تعريٍف متتاليٍة من 

الوعي الذايت، وذلك بهدف التوّصل إىل فهٍم كاٍف للروح املغرتب]]].

ترتيباً عىل السابق، ميكن أن نعترب التاريخ بوصفه أداًة لنقد االغرتاب يف السياق الحدايث الذي كشف 

عن العديد من التناقضات، والدليل عىل ذلك نجده يف النظم الدينيّة األوروبيّة -خالل عرص التنوير- التي 

بقيت شاهدًة عىل الرصاع املمتد بني السيايس والديني منذ العصور الوسطى. فيُعّد ذلك نتيجًة حتميًّة 

لظاهرة االغرتاب الفكري التي سادت يف فرتٍة غلب عليها طابع النضال من أجل الحق املجرّد.

[1]  -Eduardo Jochamowitz Cárdenas» ,La dialectique de l‘aliénation dans la Phénoménologie de l‘Esprit 

de Hegel ,«Op.Cit ,P.43.

[2]  -Ibid ,P.41.

[3]  -Ibid.

[4]  -Ibid ,P.44.
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 يف املقام األول، هنا نتحدث عن عمليّة التنشئة االجتامعية من »البيلدونغ، Bildung«]1]، التي 

وضعها هيغل كحركٍة متناقضٍة مع الحق املجرد. إّن اغرتاب الجوهر االجتامعي هو عمليٌّة تهدف 

إىل قمع االعرتاف الخالص بالفرد كموضوع للقانون، ولكّنه يؤدي إىل فعاليٍّة غري أساسيٍة، يجّسدها 

الفرد الخاضع لـ لبيلدونغ. الطابع السلبي لهذه الجدلية يتكون يف التعميم السلبي لعمليات التنشئة 

االجتامعية يف عامل الثقافة. بقدر ما يسعى البيلدونغ إىل تأكيد الفعاليّة الفرديّة من خالل تكييف 

الفرد مع الحياة االجتامعية، تجُد الذات يف املجتمع ومؤسساته املختلفة شكالً من األشكال غري 

الرضوريّة وأيضاً األجنبيّة عنها. يف مفهوم الطبيعة الثانية، يتّم التعبري بوضوح أكث عن سبب كون 

جديٍد  كطابعٍ  االجتامعي  املضمون  مع  والتأقلم  التحّرر،  من  بدالً  لالغرتاب  »البيلدونغ« مصدًرا 

يجب اكتسابه، ذلك يعترب نفيًا لجوهر الحرية التي تحّدد الروح. وهكذا ميكننا أن نعرتف بالطبيعة 

ميكن  كيف  اآلن،  واملواطن]]].   البورجوازي  بني  لالنقسام  جديدٍة  بصيغٍة  لالغرتاب  املزدوجة 

للبيلدونغ الهيغييل أن يكون تأسيسياً لالغرتاب؟ 

يعتمد هيغل عىل التاريخ الطبيعي للكائن ليجعل من الثقافة التضاد، أي كاغرتاٍب عن النشأة 

الطبيعية للكائن البرشي، ثم تصالٍح وانسجاٍم]]]. يف نظري، وعىل أساس الرأي السابق، فإّن حالة 

الثقافة يف فضاء اإلنسان، لكن ميكن أن يخرج  الطبيعة عن  انفصال  االغرتاب موجودٌة حتى يف 

اإلنسان من حالة االنفصال إىل حالة االتصال بينهام، عندما يضع املوضوع االيطيقي املتمثل يف 

»الذاتية املشرتكة« من أولويات تفكريه واعتبارات سلوكياته.

لقد حدث تحوٌل كيّلٌّ عىل مستوى النقد األخالقي لالغرتاب عند هيغل. إنّه يقرتب من مسألة 

تجاوز االغرتاب ال كمسألٍة »واجبٍة« أخالقياً وإمّنا بوصفها رضورًة داخليًة. وبعبارٍة أخرى، فإّن فكرة 

»أوفبوغون،Aufhebung »]]] االغرتاب تتوقف عن كونها مسلمًة أخالقيًّة: يعترب رضوريًّا يف عمليّة 

الجدليّة يف حدِّ ذاتها. وفقاً لهذه السمة من فلسفة هيغل نجد أّن مفهومه للمساواة له مركٌز مرجعيٌّ هو 

عامل »الهو«، ال مفهوم »الواجب« القانوين واألخالقي. األمر يحتاج إىل »دميقراطويٍّة إبستيمولوجيٍّة 

[1] - »البيلدونغ« Bildung؛ مقولٌة أو كلمٌة لها يف الرتاث األملاين الحديث داللٌة ثقافيٌة وتربويٌة هائلٌة،[...] السياقات التي تنطبق عليها 

البيلدونغ هي مختلفٌة، فهي تعني »الثقافة«، »التكوين«، »التثقيف«، »الرتبية«، »الصورة«، »التصوير«، »القولبة«. أنظر:

ضفاف- منشورات  بيوت-الجزائر-الرباط،  العرب،  وعند  الغرب  يف  الثقافة  فلسفة  العجاف:  األزمنة  يف  الثقاف  الزين،  شوقي  محمد 

االختالف-دار أمان، ط.1، 2014، ص-ص.367-366.

[2]  -Eduardo Jochamowitz Cárdenas» ,La dialectique de l‘aliénation dans la Phénoménologie de l‘Esprit 

de Hegel ,«Op.Cit ,P.60

[3] - محمد شوقي الزين، الثقاف يف األزمنة العجاف، مرجع سابق، ص.386.

[4] - »أوفبوغون« Aufhebung؛ تجمع الكلمة يف الوقت ذاته بني دالالت النفي وااللغاء، ودالالت االحتفاظ واإلبقاء عىل يشء مام 

يُنفى، وتشّدد عىل هاته أو تلك بحسب املوضع أو السياق. انظر: هيغل، فينومينولوجيا الروح، املصدر السابق، ص.106.
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تجسيد  عىل  فعالً  قادٍر  إنساٍن  لكّل  وفقاً  الواجب  تأكيد  أي   -»epistemological democratism

املعرفة الحقيقية، رشيطة أن يقرتب من وظائف طبقات الجدل الهيغييل، التي تُعترب مكّوناً أساسياً 

  )Kierkegaard( لتصوره التاريخي للفلسفة، وبالتايل ال عجب، أنّه يف وقٍت الحٍق نجد أّن كريكيغارد

يراه غري تاريخيٍّ بشكٍل جذريٍّ ويستنكر، مع االزدراء األرستقراطي، هذا »الكيل« للفهم الفلسفي 

للعمليات التاريخية. ومع ذلك، مبا أّن التناقضات االجتامعيّة واالقتصاديّة نفسها يتمُّ تحويلها من 

ِقبل هيغل إىل »كياناٍت فكريٍّة«، فإّن األفبوغون رضوريٌّ للتناقضات الظاهرة يف العمليّة الجدلية. فهي 

ليست يف التحليل األخري سوى مفاهيميٍّة )»مجرّدٍة، منطقيٍّة، فرضيٍّة«( ُمهّمٍة للتفوق عىل التناقضات 

التي تطبع واقع االغرتاب الرأساميل دون منازٍع. لهذا السبب يجب عىل ماركس أن يتكلم عن »نظرية« 

هيغل غري النقدية. تظلُّ وجهة نظر هيغل دامئاً نظرًة برجوازيًّة. لكّنه بعيٌد كّل البعد عن كونه غري مثريٍ 

لالستشكال الجديل. عىل العكس من ذلك، فإّن الفلسفة الهيغلية ككل تُعرض بطريقٍة أكث رسوخيًّة 

وهو الطابع املثري للجدل حول العامل الذي ينتمي إليه الفيلسوف نفسه. يتناقض العامل من خالل 

طبقاته، عىل الرغم من طابعها »املجرد واملنطقي«، وما تحمله من رسالٍة رضوريٍّة للتعايل والتناقض 

داخل العبارات الوهميّة، فمن حيث التسمية هي تصوٌر هيغييلٌّ خالٌص. بهذا املعنى، تعترب فلسفة 

هيغل كلياً بوصفها خطوًة حيويًّة يف اتجاه الفهم الصحيح لجذور االغرتاب الرأساميل]1].

االغرتاب والعدمّية:

إّن مفهوم االغرتاب الذي ينتمي إليه ماركس يُنظر إليه عىل أنّه منوذٌج للعدمية )Nihilism(. جادل 

مايكل نوفاك )Michael Novak(، مؤكّداً عىل أولويّة تجربة العدم لديه، بأّن كالًّ من االغرتاب والعدميّة 

هي تفسرياٌت إيديولوجيٌّة لتلك التجربة. ]...[ بالتايل سيخضع تحليل التجربة البرشيّة إىل اتجاهات 

ٍمختلفٍة متاًما، ]...[. يقف القرن التاسع عرش كمثاٍل واضحٍ عىل هذا االختالف: يف حني أّن نيتشه 

)Nietsche(، بدايًة مبشكلة العدمية، يقود ماركس يف اتجاه فلسفة اللعب، باستخدام مشكلة االغرتاب 

كنقطة انطالق يف كتاباته املبكرة، حيث يتحرّك نحو فلسفة النشاط البرشي كعمل.]]] 

لقد فرُّس العامل، بتوجيه االغرتاب فقط ضّد كفاءة مجموعٍة معينٍة من األشكال األيديولوجية. 

العدميّة هي إنكاٌر لكّل األنطولوجيا، يف حني أّن مفهوم االغرتاب الذي يتّبعه ماركس ينطوي عىل 

التأكيد عىل الوجود ورضورة تحقيق الكائن البرشي. ]...[ ميكن للمرء أن يحافظ عىل أّن العدميّة 

هي أكث جوهريًّة من االغرتاب مبعنى أنّه يتم التشكيك فيه، لكن هذه األطروحات محّددة، بشكٍل 

[1]  -István Mészáros, Marx‘s Theory of Alienation, Andy Blunden ,1970 ,PP.24- 25.

[2]  -Lawrence M. Hinman» ,The Starting Point of Philosophical Reflection: Nihilism or Alienation,«? 

Philosophy Today, Vol. 21, N ,4/1 .°Spring, 1977, P.90.
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أسايسٍّ يف مجالها الخاص املتصل بخطابها. ]...[ بالنسبة إىل العدمّي أو الشخص الذي عاش 

تجربة العدميّة كام وصفها نيتشه، فإّن االغرتاب ال يعترب تجربًة أساسيًّة مثل العدميّة، ]...[ بالنسبة 

ألتباع ماركس الشاب، فإّن العدميّة هي رفاهيٌّة برجوازيٌة]1]. 

لكن هيغل باعتقاده أّن الوجود هو النقيض الدياليكتييك للعدم، وقع يف سياج النقد ألنّه يف 

مرحلٍة محّددٍة من مسار االغرتاب الذي تحدث عنه إّما يعدم الذات أو يعدم البنية السوسيولوجيّة. 

فعل اإلعدام هنا هو إقصاء الفرد من دائرة التصالح مع ذاته أو التسامح مع اآلخر املختلف. وبالتايل 

 )Horkheimer( هوركهامير  تبّنى  هنا  الحالتني.  كلتا  يف  اغرتايبٍّ  وجوٍد  حالة  يف  اإلنسان  وقوع 

أطروحته الشهرية حول »نهاية دور الفرد« وفاعليته داخل الحياة االجتامعية واالقتصادية. يأيت هذا 

توجهه  إىل  الليبريالية  الفلسفة  عىل  املرتكزة  الفرديّة  نزعته  من  الرأساميل  النظام  تحول  إطار  يف 

االستهاليك القائم عىل الفعل اإلنتاجي. 

االغرتاب والالّعقالنّية:

 state of alienation is a state of  ( الالّعقالنية،  من  حالًة  االغرتاب  »حالة  اعتبار  ميكن 

األفراد  بني  الطبيعي  الرتابط  انهيار  إىل  يُشري  نفسياً  رشطاً  بوصفه  فاالغرتاب   ،[[[»)irrationality

وإنتاجهم وشعورهم باالنفصال عن األوساط االجتامعيّة حيث ينظر الفرد إىل عالقاته داخل السياق 

االجتامعي عىل أنّه غري معقوٍل عىل األمد الطويل]]]. 

لفهم  أداًة  األدايت،  العقل  نقد  من   ]Marcuse ماركيوز  مع  ]تحديداً  فرانكفورت  مدرسة  تتخذ 

مسألة االغرتاب، يف قلب تحليلها ترتكز هاته املدرسة عىل تصور ماركس لالغرتاب، ألنّه مستوًحى 

من الفئة الفلسفيّة التي تشتغل عىل تقديم النقد الجذري للطابع األيديولوجي والدفاعي للتفكري 

 la rationalité( األداتيّة  للعقالنيّة  التاريخي  التطور  دراسة  وقٍت الحٍق، من خالل  الوضعي. يف 

عن  املاركيس  باملفهوم  توحي  نظريٍّة  من  ماركيوز  يستلهمه  ما  سرنى   ،)instrumentale

االغرتاب لتحليل املجتمع املعارص]]]. وهكذا، يف كتاب »العقل والثورة: هيغل وصعود النظريّة 

[1]   -Ibid, P.98.

[2]  -Robert B. Pippin» ,Hegel on Social Pathology: The Actuality of Unreason ,«crisis & critique, Vol.04, 

Iss. 01, P.342.

[3] - Karam Adibifar, «Technology and Alienation in Modern-Day Societies», International Journal of 

Social Science Studies, Vol. 04, N°. 09, September 2016, P.64.

[4] - François Lavoie, «Généalogie du concept d’aliénation chez Marx, Lukàcs et Marcuse», Aspects 

sociologiques, vol. 12, N°. 01, avril 2005, P199.
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االجتامعيّة«]1]، يلتزم ماركيوز بعرض الديالكتيك كأساس للنقد االجتامعي يف سياق عرض فلسفة 

هيغل وماركس]]].

كتابه  يف  الهيغييل  للتقليد  املناهض  الجيل  من  يُعترب  –الذي  لوكاش  جورج  توجه  ننس  ال 

»التاريخ والوعي الطبقي«]]]-نحو الدعوة إىل تحطيم صنم االغرتاب من خالل البحث عن األسس 

األيديولوجية والالّعقالنية التي تتحكم يف العالقات االجتامعية القامئة عىل السلعة والتشيُّؤ.  هذا 

ما ذهب إليه هابرماس، يف إطار نقده للعقل األدايت، عندما ربط بني توّغل التقنية داخل املجتمع 

وأثر ذلك عىل فقدان الذات لكيانها وانحراف اإلنسان عن شعوره الحقيقي يف تأكيد الذات. تتجىل 

كذلك حالة الالّعقالنيّة عند ماركيوز يف اتباع هذا األخري براديغم االختزال، مبعنى اختزال الحياة 

اإلنسانيّة يف بعٍد واحٍد هو التقدم التكنولوجي والعلمي. 

خامتة:

اإلبستيميّة  تاريخيّته  عن  والبحث  الهيغييل  االغرتاب  مفهوم  حول  النقدي  املسار  تتبع  بعد   

وراهنيّته النقديّة، نالحظ أّن االغرتاب بدأ مع اللحظة الهيغيلية كبناٍء اصطالحيٍّ يُؤّسس لالستخدام 

سلبيًة  قيامً  بداخلها  تحمل  التأصيل  ثنائيُّة  أطروحٌة  برزت  أخرى،  جهٍة  من  جهٍة.  من  املنهجي 

]من  الهيغيلية  بعد  ما  مرحلتها  املعارصة يف  الغربيّة  الفلسفة  لكن  لالغرتاب.  إيجابيًّة  وخصائَص 

للنظر  ُوظّف  الذي  لالغرتاب  الحّدي  التقييم  عىل  الرتكيز  عزمت  فرانكفورت[  مدرسة  إىل  نيتشه 

البنية  تفكيك  مهّمة  املعارصة  النقديّة  التداوليات  بارشت  حيث  اختزاليٍة،  ورؤيٍة  ضيّقٍة  زاويٍة  من 

األيديولوجيّة لالغرتاب من خالل االستعامل النقدي للمصطلح والظاهرة. 

 مل يتشكل هذا النقد إالّ بعد االنطالق من الرؤية املوضوعيّة للعامل، التي تُظهره عىل حقيقته 

األصليّة من حيث إنّه انعكاٌس للصورة السلبيّة لالغرتاب القامئة عىل تناقضات وجدليات الوعي 

الهيغييل، والذي زاد من حّدة خطورتها صعود املتغرّي العلمي والتكنولوجي وهيمنته عىل الحياة 

اإلنسانية، وتحويل اإلنسان عن غاياته الفطريّة ومشرتكه الطبيعي املُرتسم يف العيش معاً بعيداً عن 

الغربة النفسيّة والعزلة الذاتية. فالذاتيّة املشرتكة أو »التذاُوت« هو السبيل العقالين إلزاحة الغاممة 

االغرتابيّة التي عّمت وغّشت العامل املعارص.

[1] - Herbert Marcuse, Reason and Revolution: Hegel and The Rise of Social Theory, London, Routledge 

and Kegan Paul Ltd, 2nd Edition, 1941, 439.p.

[2] - François Lavoie, «Généalogie du concept d’aliénation chez Marx, Lukàcs et Marcuse», Op.Cit, P.204

[3] - Georg Lukács, History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics, Translated by 

Rodney Livingston,. The Mit Press Cambridge, Massachusetts, 1971. 356.P.
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