فلسفة اإلنكار

نقد نظر هيغل إىل اإلسالم والشرق
محمود حيدر

[*][[[

ريب حيال اآلخر الحضاري
يقرتب هذا البحث مام يختزنه العقل الغريب الحديث من ٍ

والثقايف والديني .ولنئ أخذت «الريبة» الغرب ّية بالظهور عىل هذا النحو النايف للغري بدءاً مام
املؤسسة للحداثة .هذا
سمي بعرص التنوير ،فقد وجدت أصولها املعرف ّية يف قلب الفلسفة
ِّ

البحث يسعى إىل تظهري ما يسميه الكاتب بـ «فلسفة اإلنكار» من خالل ما ذهبت إليه تنظريات

ميتافيزيقا الحداثة حيال الرشق عموماً واإلسالم عىل وجه الخصوص .ولقد ارتأى مقاربة رؤية
املؤسسة لفلسفة اإلنكار ،ومبا تنطوي عليه من إبطالٍ ملرشوعية
هيغل لتكون إحدى التمثّالت
ِّ
حضور اآلخر يف املنظومة الفلسفية واملعرفية للحداثة الغربية.

المحرر

يف عاملنا املعارص تحيُّزان حضاريان حيويان ،الغرب واإلسالم ،يتاخم واحدهام اآلخر،

متاخمة الضد للضد ،وال يلتقيان إال لقاء النقيض للنقيض .وبحثنا يقوم عىل مقاربة هذه

املتاخمة ،وتأصيل طبيعة التقابل املعقد واإلشكايل بني هذين التحيُّزين ،متَّخذين من البيان
الفلسفي للحداثة بعامة ،ومن خطبة هيغل عىل وجه الخصوص منفسحاً الستقراء تشكالت
الوعي الغريب حيال اإلسالم والرشق .وعليه يسعى بحثنا إىل تظهري ما يختزنه العقل الفلسفي

الغريب من تنظريات س َّوغت للتعايل عىل كل ما ال ينتسب إىل نقائه الحضاري ،وراحت توظف
منجزات الحداثة لفرض الغلبة عليه.

*ـ مفكر وباحث يف الفلسفة واإللهيات ـ لبنان.
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متأص ٌل يف
يف
ِّ
مؤ ّدى الفرض ّية التي يتأسس عليها مسعانا ،أن التفكري العنرصي هو ح ِّي ٌز معر ٌّ

لتيس لنا ذلك يف ما درج عليه عدد
يل عىل هذا امل ّدعى ّ
فلسفة التنوير .ولو كان من استدال ٍل أ ّو ٍّ

املؤسسني فقد انربى جم ٌع من فالسفة وعلامء الطبيعة يف القرن الثامن عرش من كارل
من الرواد
ِّ

فون لينيه ( )kARL VON LINNEإىل هيغل ( ،[[[)HEGELوإىل من تالهام من فالسفة ومفكِّري

الحداثة الفائضة ،ليضعوا تصنيفاً َه َرم ًّيا للجامعات البرشيّة ،عىل مبدأ األرقى واألدىن وجدلية
السيد والعبد ،اليشء الذي كان له عظيم األثر يف تحويل نظريّة النشوء واالرتقاء الداروينيّة -عىل
سبيل املثال -إىل فلسف ٍة سياس ّي ٍة عنرصيّ ٍة يف األزمنة املعارصة .أما أحد أكرث التصنيفات حد ًة
للمجتمعات غري الغربية ،فهي تلك التي تزامنت مع منو اإلمربياليات العابرة للحدود ومت ُّددها

نحو الرشق ،وتحديدا ً باتجاه الجغرافيات العربية واإلسالمية .من متظهرات هذا التمدد عىل وجه
كل
الخصوص ،ملحمة االسترشاق التي رست كرتجم ٍة صارخ ٍة لغرييّ ٍة إنكارية مل تشأ أن ترى إىل ّ
حضاري إال بوصفه كائناً مشوباً بالنقص .لهذا ليس غريباً أن تتحول هذه الغريية اإلنكارية
آخ َر
ٍّ
ٍ
«نفس حضاري ٍة» صار شفاؤها أدىن إىل مستحيل .وما جعل الحال عىل هذه الدرجة من
إىل عقدة
االستعصاء أ ّن العقل الذي أنتج معارف الغرب ومفاهيمه ،كان يعمل يف أكرث وقته عىل خ ٍّ
ط موا ٍز مع
السلطة الكولونياليّة ،ليعيدا معاً إنتاج أيديولوجيا كونيّة تنفي اآلخر وتستعيل عليه[[[.

املسألة األكرث استدعا ًء للنقاش يف هذا املوضع ،تتمثل يف التأسيس امليتافيزيقي لثقافة الغرب

الحديث حيال الغري .فقد كان للتنظري الفلسفي يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش مفعوالً

حاسامً يف ترسيخ ثقافة اإلنكار .ومثة من املؤرخني من عزا اختفاء أثر فلسفة آسيا وأفريقيا من
رصح الفلسفة الغرب ّية إىل تظافر عاملني:

األول :الذهنية الحرصية لبعض مد ِّوين الفلسفة مل َّا عمدوا إىل تظهري الفلسفة كخ ٍّ
ط ينتهي

امتداده عند نقد املثاليّة الكانطيّة للميتافيزيقا.

العامل الثاين :التفكري االستعاليئ لدى ٍ
رهط من مفكري وفالسفة أوروبا ملا حرصوا الفلسفة

بالعرق األبيض.

ب مسألة األعراق
مام ينبغي أن يذكر يف هذا املنفسح ما انربى إليه إميانويل كانط حني قا َر َ
[[[  -خوليو أوالال – أزمة العقل الغريب – السمة االختزالية للعقالنية – ترجمة :كريم عبد الرحمن – فصلية «االستغراب» العدد األول-
خريف .2015
[[[  -محمود حيدر – الغريية البرتاء – فصلية «االستغراب» – العدد العارش» – شتاء .2018
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برتاتب ّي ٍة هي أشبه بالطريقة التي قوربت فيها كائنات الطبيعة:[[[.

ٍ
وصفات كالتايل:
مراتب
فلقد ص ّنف كانط املجموعات البرشية وفق
َ

ـ يف املرتبة األوىل ،يتصف العرق األبيض حسب كانط بجميع املواهب واإلمكانيات.
ـ يف املرتبة الثانية :يتصف الهنود بدرج ٍة عالي ٍة من الطأمنينة والقدرة عىل التفلسف ،وهم

مفعمون مبشاعر الحب والكراهية ،ولديهم قابل ّي ٌة عالي ٌة للتعلم .وأما طريقة تفكري الهندي والصيني

فإنها تتسم بحسب كانط بالجمود عىل املوروث ،وتفتقد القدرة عىل التجديد والتطوير.

ـ يف املرتبة الثالثة :يتصف الزنوج بالحيويّة والقوة والشغف للحياة ،والتفاخر ،إال أنهم عاجزون

عن التعلم رغم كونهم يحوزون عىل قابل ّية التدريب والتلقني.

ـ يف املرتبة الرابعة واألخرية :يأيت سكان أمريكا األصليون ،وهؤالء غري قادرين عىل التعلم وال

يتسمون بالشغف ،وهم ضعفاء حتى يف البيان والكالم[[[.

هذا هو رأي كانط الذي يُعترب بداه ًة من بني أشهر أربعة أو خمسة فالسفة يف تاريخ الغرب

الحديث .سوى أ ّن األمر مل يقترص عليه أو عىل من وافقوه عىل مدرسته من بعد ،بل مثة من يؤيّد
هذا الرأي من املعارصين الذين يجهرون بعدم وجود فلسف ٍة غري غربيّ ٍة ،وأ ّن املوروث الفكري
لتلك الشعوب إنّ ا هو محض صدف ٍة تاريخ ّية.
معضلة اهلوية ِ
املنكرة للغري
إنّها معضل ُة الهويّة التي تسلّلت إىل روح الحداثة ،فأمسكت بها ومل َّا تفارقها قط .ولسوف

مل متع ّدد األديان والثقافات واألعراق .فلقد تشكّلت
يظهر لنا ذلك اضطرابَها املزمن أمام عا ٍ
حضاري باعتباره اختالفاً جوهرياً مع ذاته الحضارية.
كل تنو ٍع
رؤية الغرب للغري عىل النظر إىل ّ
ٍّ
ومل تكن التجربة االستعامريّة املديدة يف الجغرافيا العرب ّية واإلسالم ّية سوى حاصل رؤي ٍة
جد ذاتها وت ُدنئ من ذات الغري .من أجل ذلك سنالحظ كيف أنشأ فالسفة الحداثة
فلسفيّ ٍة مت ّ
[1]- Bryan W Van Norden

is Kwan Im Thong Hood Cho Temple professor at Yale-NUS College in Singapore, professor of
philosophy at Vassar College in New York, and chair professor at Wuhan University in China. His latest
book is Taking Back Philosophy: A Multicultural Manifesto (2017), with a foreword by Jay L Garfield.
[2] - Bryonvan Norden, Ipid, P,75.
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وعلامؤها أساساً علمياً معرفياً لرشعنة الهيمنة عىل الغري ،بذريعة متدينه وتحديثه.
ما يضاعف من املعضلة املشار إليها ظهور أعراض «أزمة هويت ّية» ()Crise Identitaire
عميقة الغور يعيشها العامل الغريب املعارص ،من دون أن يدرك أبعادها وحقائقها الواقعية .تربز
هذه األعراض بشكلٍ خاص يف التوتر الواضح بني تضخّم موقفه املرتبط بالحضارة الكون ّية،
والطابع املحوري الذي تتخذه أزمة الهويّة فيه ،وكذلك يف عالقته ببقيّة العامل ،وحيث ت ُ
ُختزل
هذه العالقة بالتسليع وإرساء األمن وتعميم الطابع اإلنساين ،ويف قَلَ ِق ِه وضيقه الشديد حيال

التن ّوع الثقايف واإلثني والديني[[[.

يف مستحدث .فلطاملا شكّل «العامل الغريب» موضوع
نحن هنا لسنا بإزاء ُمشكلٍ معر ٍّ
ٍ
ٍ
وتعريفات شتّى لهويته .جرى استدعاء التاريخ والجغرافيا والدين
تساؤالت متع ّدد ٍة حول وجوده

والثقافة إىل غريها من العنارص من أجل تركيب الهويّة التي رأى العامل الغريب نفسه ورآه العامل

كل
من خاللها .غري أ ّن املفهوم األنطولوجي الواقع يف قلب تعريفه الذايت ،والذي استقت منه ّ

هذه العوامل معناها ومحتواها ،هو مفهوم عامليّة حضارته .لقد طرح الغرب نفسه عرب التاريخ

يئ عن التطور البرشي .ولقد بدا بوضوح
ج
كمفهوم
ٍ
عاملي ،وبالتايل كنموذ ٍ
ٍّ
معياري وتعبريٍ نها ٍّ
ٍّ

أ ّن جغرافية الغرب األوليّة التي متثّلت تعييناً بأوروبا أعطت لنفسها «رسالة تحضرييّة(Mission
[[[»)Civilisatrice؛ ففي عالقة الغرب مع بقية شعوب العامل ،بدت عدساته الثقاف ّية مع الوقت
مصبوغ ًة برؤي ٍة عامليّة .وهذا ما عرف بـ «العامليّةـاملرآة» ،التي تعترب أ ّن «كل ما يشبهني هو

عاملي» .وقد انبنت رؤيته التاريخ ّية للغرييّة عىل النظر إىل اآلخر باعتباره كائناً مختلفاً بصور ٍة
ٌّ
جذري ٍة .وعليه راح فالسفته وعلامؤه ،ال سيام علامء الطبيعة ،يقدمون أساساً علميّاً وفلسفيّاً
لرشعنة «رسالته التحضرييّة» وفق هرم ّية الثقافات واألعراق واألجناس حسب بعض علامء
االجتامع ،فقد تبلورت «العاملية املرآة» يف الوعي التاريخي للغرب من خالل ثالثة مجاالت
حديثة :حقوق اإلنسان ،والعمل اإلنساين ،واالقتصاد[[[.

نصبها منوذج الحضارة الغريب لنفسه ،تكتسب
ففي إطار ديناميك ّية املركزيّة التاريخ ّية التي ّ

عاملية حقوق اإلنسان رشعيتها بفعل السمة العاملية للنموذج الغريب نفسه .مبعنى أ ّن الحضارة
[[[  -دودو ديان – أزمة الهوية يف العامل الغريب – ترجمة :رواد الحسيني – فصلية «االستغراب» العدد األول – خريف .2015
ضاً ،ترجمة كلمة ( )Civilisationيف صيغتها املصدر ّية التفعيل ّية.
[[[ تحضري ّية :من حضَّ أي أدخل يف الحضارة أو جعل (ه) متح ّ
[[[  -دودو ديان ـ املصدر نفسه.
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وتعب عن املرحلة
الغرب ّية هي املكان الوحيد واملتم ّيز والحرصي الذي تنبثق منه القيم التي تح ّدد
ّ
النهائية من التطور البرشي .لذا صارت "الرسالة التحضرييّة" للغرب تعبريا ً طبيعياً عن هذه الرشعيّة
األنطولوج ّية .وعىل هذا النحو من التنظري واملامرسة جرت ترجمة هذه الرشع ّية امل ّدعاة عرب خطب ٍة
إيديولوجيّ ٍة تقوم عىل مسلّمتَني حول عالقة الغرب بالعامل وهام:
-

أاإلميان بعاملية القيم الغربية.

 -باملامثلة القطعيّة والتطابق بني حقوق اإلنسان والقيم الغربيّة.

أي معارض ٍة سياس ّي ٍة للقيم الغربية عىل أنّها
تأسيساً عىل هاتني املسلَّ َمتني ،صار يُنظَر إىل ّ
ٌ
تشكيك بعامل ّية حقوق اإلنسان .ومن الوقائع الدالة عىل ذلك استخدام اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان كأدا ٍة إيديولوج ّي ٍة تستهدف املعارضَ ني السياس َي ْي التاريخ َّيني للغرب :وهام العامل الشيوعي

والعامل اإلسالمي املستع َمر .ما تجوز اإلشارة إليه يف هذا الصدد أ ّن نظريّة نهاية التاريخ التي
أنتجتها النيوليربالية يف نهاية القرن العرشين املنرصم ،شكلت التعبري األبلغ عن مفهوم «العامليةـ
املرآة» من جهة كونها تسلّم بأ ّن النرص األيديولوجي النهايئ سيكون لليربال ّية السياس ّية واالقتصاديّة.
لرن اآلن كيف جرى التنظري الغريب حيال الرشق واإلسالم ،انطالقاً من تظهري النموذج األمثل

وترسخ عميقاً يف الفلسفة السياسية املعارصة...
للتاريخ البرشي الذي اشتغلت عليه الهيغلية ّ
ٍ
ناقص
كآخر
الرشق
َ

سلبي يعرتيه النقص من الوجهني
عند هيغل كام سرنى بعد هنيهة ،سوف يظهر الرشق كآخ َر
ٍّ

األنطولوجي والفينومينولوجي ،فالرشق ـ تبعاً للرؤيوية الهيغلية ـ ليس مجرد تناظر جغرايف مع

نقيض لروح الغرب.
وحضاري
ديني
ٌ
ٌّ
الغرب ،وإنّ ا هو تح ُّي ٌز جيوٌّ -

يف الرتاث االسترشاقي الذي حفر سبيله بالتوازي مع صعود الحداثة وبداية تشكُّل املركزيّة
األوروبية سوف نقرأ العالمات الكربى التي تأسس عليها وعي الغرب حيال الرشق عموماً ،وتجاه

ٍ
كنقيض وجودي للغرب،
اإلسالم عىل وجه الخصوص .من أبرز تلك العالمات ،النظر إىل الرشق

أي مبا هو الوجه املغاير للعقالن ّية ،والعلم ،والتطور ،والنمو االقتصادي ،واالزدهار .وبتعبريٍ آخر،
كل عنارص التف ّوق التي تحققت يف الغرب كانت مفقود ًة
لقد انبنى هذا الوعي عىل قاعد ٍة مؤداها أ ّن ّ
يف الرشق .بنتيجة ذلك أهمل حقل البحث العلمي االجتامعي والسوسيولوجي بشكلٍ
أسايس
ٍّ
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ٍ
بحوث حول التعقيد ،والتغاير ،والتحوالت الكربى يف ما كان يسمى «الرشق»[[[ .فمفاهيم
إجراء

مثل املجتمع املدين اإلسالمي ،واأليديولوجيات السياسية اإلسالمية ،واإلسالم الحديث ،كانت

ل وتريُّب .وقد رفضها عد ٌد من باحثي العلوم االجتامع ّية املعارصين والكالسيكيني .وهذا
مثار جد ٍ
يعود إىل أ ّن الرشق مبا هو ٌ
رشق مل يتس ّن له أن يرسي بصور ٍة طبيعيّ ٍة يف الوعي التاريخي الغريب.

ترسخ يف هذا الوعي هو صورة رشقٍ انتجه الغرب وفق منط ِق ِه وتبعاً لرغباته.
ذلك بأن ما َّ

يف حقب ٍة الحق ٍة عىل هيغل بدا تص ّور عامل االجتامع األمرييك من أصل أملاين ماكس فيرب

( )Max Weberحول «السوسيولوجيا الخالية من القيم»[[[ ،امتدادا ً لهذه العقدة حيال الرشق.
كان فيرب يأخذ ب َف َرض ّي ٍة تقول أ ّن حقل إنتاج املعرفة هو جز ٌء ال يتجزأ من إنتاج الروابط السلطويّة
يف املجتمعات الحديثة .وهذه الفرضيّة نجدها أيضاً لدى الفيلسوف الفرنيس ميشيل فوكو (M

 ،)Foucaultوإن مل تندرج يف السياق العنرصي نفسه .ففي معرض تأصيله لهذه الفرضية يرى فوكو

تالزماً بني السلطة واملعرفة ،فحيث ال يوجد عالق ٌة سلطويّ ٌة من دون القانون املالزم لحقلٍ معريف،
ال توجد معرف ٌة ال تسلّم بالعالقات السلطويّة وتشكّل هذه العالقات يف الوقت عينه[[[ .كذلك يؤكد

أن «السلطة تنتج معرفة» ،فإحداهام تحتاج األخرى من أجل املحافظة عىل النظام الذي يخدم
السلطة واملعرفة معاً ،وعليه فإنّ انتصار العقل هو انتصا ٌر لتحالف السلطة واملعرفة .فالتحالف

بني هذين الجناحني سيؤدي إىل وجود «اآلخر» ،الذي ميكن أن يكون هو نفسه «املجنون»،

ٍ
حضاري
كنقيض
و«املجرم» ،و«املنحرف» .وهذه الثالث ّية من النعوت سوف تُخلع عىل الرشق
ٍّ
للغرب .وهكذا تظهر املعادلة عىل الشكل التايل :اإلنسان العاقل الحديث -حسب فوكو -هو
حامل املعرفة والسلطة ،ولذا فإنّه يحتاج إىل الجنون من أجل تعريف العقل السوي والحفاظ عليه.

وعليه فال فرق إن كان هذا «اإلنسان العاقل» بني ًة حديثةً ،أو تطورا ً لإلنسان العاقل القديم الذي
متتد جذوره إىل اليونان القدمية .فالعقل والجنون كانا ومازاال متالزمني كام يبني جاك ديريدا.

[[[

وميكننا من خالل اتباع سري النقاش هذا ،أن نقول بأ ّن تصور الغرب لذاته ،كان مرتبطاً مبارشة

وبالرضورة بالبنية املنحرفة لـ «اآلخر» .وبالتايل فإن إيجاد منوذجي الرشق والغرب هو أحد صيغ
[[[  -مسعود كاميل -تصور اآلخر :متييز مأمسس وعنرصية ثقافية – فصلية االستغراب» العدد العارش – شتاء  – 2018ترجمة طارق عسييل.
[2]- For more discussion see, Lewis John (1975) Max Weber and value-free-sociology, London: Lawrence
and Wishart.
[3] - Foucault Michel (1977) Discipline and Punish, The Birth of the Prison, London: Penguin books Ltd.
[[[  -ملزيد من املناقشة واملقارنة بني أفكار فوكو ودريدا حول الجذور القدمية للعقل أنظر:
Boyne Roy (1994) Foucault and Derrida, The Other Side of Reason, London: Routledge.
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خطاب مؤل ٌّف
السيطرة الغربية التي وجدت يف االسترشاق سبيالً ب ِّيناً إلنجاز مراميها ،فاالسترشاق
ٌ
من شبك ٍة من تصنيفات وجداول ومفاهيم يتم من خاللها تعريف الرشق والسيطرة عليه يف الوقت

عينه .وكل هذا عىل قاعد ٍة تقول« :أن تعرف هو أن ت ِ
ُخضع» .وعليه كان للثقافة العنرصيّة اإلمربيالية
دو ٌر حاس ٌم يف تكوين التصور الغريب لإلسالم وتحليل «املجتمعات الرشقية» [[[.وقد الحظ إدوارد

سعيد يف كتابه «االسترشاق» السياسات االستعامريّة والغرب ّية املعادية لإلسالم التي تشكلت بسبب

التنميط االسترشاقي وكيف استخدمه الغربيون كخطاب إخضاعي .فأوروبا التي ع َّرفت الرشق
كانت مطبوع ًة مبا يسمى الرشق وكان لها عالق ٌة مزدوجة به .مل يكن هذا بسبب وجود الرشق عىل
مقرب ٍة من أوروبا ،بل أل ّن أوروبا وجدت ضالَّتها هناك ،يف املستعمرات األغنى واألقدم ،مصادر
حضارتها ولغتها ،ومنافسها يف الدائرة الثقاف ّية ،وواحدة من أكرث الصور االعتيادية لـ «اآلخرين
الحقيقيني» .لقد بدأت أوروبا مرشوعها السوسيو -بوليتييك يف تكوين هويّ ٍة أوروبيّ ٍة أو غربيّ ٍة منذ
كل يشء :العقالن ّية ،والدميقراط ّية السياسية ،والفردانية .وباختصارٍ،
مطلع القرن السابع عرش يف ّ

كان يفرتض أن تبدأ أوروبا عند حدود اليونان مقابل الرشق – املجال الجغرايف العامر الذي قدم
ٍ
تبي أن كل الخصائص التي ساهمت
إسهامات ثقاف ّي ًة واجتامع ّي ًة وسياس ّي ًة كبري ًة ّ
لكل العامل .فقد ّ
يف متييز الغرب عن باقي العامل ،مثل العلم ،والفلسفة ،والدميقراطية ،كان لها جذو ٌر يف اليونان

تجاهل متع ّم ٌد للتأثري غري الغريب أي التأثري الرشقي كام يسميه الرتاث الغريب
ٌ
القدمية [[[.وكان مثة

خ للفلسفة الغربية مع اليونانيني ،ويتجاهل أي
عب كنغ (« :)Kingيبدأ كل تأري ٍ
لفلسفة العلم .وكام ّ

تأثريٍ
ورشقي عىل اليونانيني القدامى .واألهم يف هذا هو غياب اإلشارة إىل الدور الذي قام
إفريقي
ٍّ
ٍّ

به «تراث األرسار» املرصي والرشقي يف تشكيل املقاربات واألفكار الفلسفية اليونانية»[[[.
هيغل كمؤسس لفلسفة اإلنكار

مل تفلح الحداثة يف تجاوز األفق الجيو -ديني ألوروبا وهي تصوغ فلسفتها السياسية .وحني

أُبعدت الكنيسة عن عرشها السيايس ظلّت املسيحيّة حارض ًة ولكن بروحها األيديولوجي يف مجمل
املنجزات املعرف ّية والفلسف ّية ،سوا ًء ما تعلق منها مبعرفة ذاتها الحضارية ،أو لجهة التع ُّرف عىل صورة

[1] Daniel N. (1960) Islam and the West: the Making of an Image, Edinburgh: Edinburgh University Press.
Southern R. W. (1962) Western Views of Islam in the Middle Ages, Cambridge: Harvard University Press.
[2]- For more discussion in this specific issue, see Emanuel Chukwidi Eze (1999) Race and the
Enlightenment.
[[[  -مسعود كاميل – مصدر سبقت اإلشارة إليه.
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أحكام .تلقاء هذا الحضور ،سيظهر اإلسالم يف الفلسفة السياس ّية
اآلخر وما تعلق بهذه الصورة من
ٍ
التي أسهم هيغل يف رسم معاملها كآخ َر مستنكرٍ .ومع الهيغلية بصف ٍة خاص ٍة متوضعت رؤية الغرب

الفلسفي إىل اإلسالم بوصفه رشقاً .ثم ش ّيدت عىل هذا التموضع تناظرا ً بني
غرب ممتلئٍ بالهوته
ٍ

ومزه ٍّو بحداثته ،ورشقٍ هو بالنسبة إليها مجرد مكان فسيح المتحان رغباتها.

يف محارضاته التي ألقاها عام  1831تع ّددت إشارات هيغل إىل اإلسالم ،لك ّنه كان ال يزال بالنسبة

يت يف
إليه عىل هامش تاريخ األديان[[[ .يف تلك املحارضات مل تكن رؤيته لإلسالم حاصل ٍ
دأب ذا ٍّ
التعرف عىل واحد من أبرز أديان الرشق .بل هو نتيجة تحقيقات استرشاقيّ ٍة والهوتيّ ٍة يف الغالب األعم.
فقد استعان هيغل ببعض هذه التحقيقات ليع ّزز متونه بهوامش عن الرشق واإلسالم يف سياق محارضاته

يف فلسفة التاريخ .وما يجدر ذكره يف هذا الصدد أن ما سمي بـ «علم الالهوت املتح ّرر» للقرن التاسع
عرش ،الناشئ عن التالقي بني ليربال ّية املجتمع املدين األورويب وبني علم الالهوت اإلنجييل ،قد َو َج َد

بشائره التاريخيّة تحديدا ً يف علم الالهوت عند شالير ماخر ويف فلسفة الدين لدى هيغل.

لقد تناول هيغل تطور التاريخ البرشي من زاويةٍ غاي ٍة يف العلامنية .حدث هذا يف الوقت الذي

كان فيه اهتامم الناس متوجهاً أكرث فأكرث نحو هذا العامل ،وليس نحو ذلك العامل .وعن طريق جعله
الجالل اإللهي دنيويًّا بشكلٍ عميقٍ  ،وبرشيّاً بدرج ٍة كبري ٍة ،أكد يف «محارضاته يف فلسفة التاريخ»
ٍ
بتظاهرات
أ ّن الروح املتم ّيزة تنسق بني املجتمع البرشي وثقافته .وبالنسبة لهيغل يتعلق األمر فقط

ومراحل للروح العامليّة ،وهي منظم ٌة وفقاً للمعيار الزمني أو الدنيوي .من أجل ذلك يقول يف كتابه
َ

«فينومنولوجيا الروح» (يف عام  )1807أ ّن الروح العامل ّية ال ميكن أن تحقق إمكانياتها الكاملة إال إذا
غاصت بنفسها يف الرشوط املح ّددة للمكان والزمان ،وهي بهذا الشكل تتحقق عىل أكمل وجه
فكل ما يجري يف العامل ميكن بحثه عىل مستوى التطور
يف العقل البرشي[[[ وطبقاً لرؤية هيغل ّ
التاريخي الذي يحمل معناه الخاص به ويحمل نهايته داخل ذاته .والتاريخ هو نوع من املشهد

املرسحي مبعنى تنفيذ أو تحقيق ذلك املوجود يف حالة كُمون ،ونهاية هذه العملية هي الحرية
التي يتم تعريفها بأنها التحقيق الكامل لجوهر وجود اإلنسان يف الف ّن والفكر ويف الحياة السياسية.

والسبل التي بها أو من خاللها تحقق الروح ذاتها هي أهواء واهتاممات بعض أفراد البرش .ومن هنا
[[[  -محمد عثامن الخشت – نقد صورة اإلسالم عند هيغل – فصلية «االستغراب» العدد العارش – شتاء .2018
[[[  -عدنان سيالجيتش ،مفهوم أوروبا املسيحية لإلسالم – تاريخ األديان – نقله عن اللغة البوسنية جامل الدين سيد أحمد -املركز القومي
للرتجمة – القاهرة ـ الطبعة األوىل ـ  - 2016ص .155
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كل مرحل ٍة من هذه املراحل تبدي الروح العلم ّية
مراحل متباين ٍة ،ويف ّ
َ
فإ ّن التاريخ البرشي يتألف من
ٍ
إحساس أو إراد ٍة قوميّ ٍة خاصة .وهذه الروح مسيطر ٌة يف زمانها وعرصها ،ولكن لها قيودها
ذاتها يف
التي تتناقض مع تلك القيود التي تقيمها الروح الجديدة لدى شعب آخر ،وإذا حدث يشء كهذا
فقد انتهى دور اإلحساس القومي الذي كان قد برز يف املرحلة السابقة[[[.
ولكن أين املسلمون أو العرب يف هذه العملية التاريخية؟
يف منظور «فلسفة التاريخ الهيغلية – ينتمي العرب واملسلمون إىل املايض يف إطار تطور

الروح البرشية .فلقد حققوا مهمتهم بالحفاظ عىل الفكر الفلسفي اإلغريقي ونقله ،أي بتسليم شعلة

التطور الحضاري إىل اآلخرين[[[.

قد يعود السبب يف عدم دقة التصور الهيغيل حيال اإلسالم ـ حسب عدد من الباحثني ـ إىل
ٍ
خلط جهو ٍل وقع فيه هيغل فلم مييز بني اإلسالم واألتراك العثامنيني ،أو عىل نح ٍو أدق بني اإلسالم

بوصفه ديناً وحيانياً ورؤي ًة شامل ًة للوجود والحياة اإلنسانية وبني بعض املامرسات التاريخ ّية لقسمٍ

من أتباعه .ولقد كان عىل هيغل بوصفه فيلسوفاً كبريا ً أن يعمل عىل تحرير التصور الغريب لإلسالم،
حتى يربأ األصل من شبهات الصور املزيفة له[[[.

ومع أنه مل يفعل ذلك فقد اضطر هيغل يف بعض أعامله الفلسفية إىل النظر إىل اإلسالم كدينٍ

أسو ًة بنظره إىل اليهودية واملسيحية.

ٍ
ٍ
فائض يف محارضته حول فلسفة الدين ،إال أ ّن
بدرس
يخصص اإلسالم
وعىل الرغم من أنّه مل
ّ
حديثه عن الرشق كان مبثابة أطروح ٍة شكَّل اإلسالم أحد أبرز محاور هندستها الفلسفية .فاإلسالم

يف نظره هو اتخاذ املبدأ الرشقي يف أسمى صورة ،ولكن معناه الحقيقي ال يتضح إال متى وضع يف
فلسفة التاريخ الشامل ،وبالتحديد يف نطاق العالقة بني الرشق والغرب الذي يشكل اإلسالم أحد

طرفيها ،وذلك باعتبار التاريخ ماد ًة حي ًة قامئ ًة بذاتها ومؤكد ًة لوجودها من خالل تطورها الفعيل،
ولكنها ال تزال بصدد اكتامل حلقتها الجلية ،بانتظار الشكل املنظم حيث تتحقق وحدة الفكر

واملادة ،ووحدة العقل والواقع .وهكذا جاءت تأمالت هيغل عن اإلسالم والرشق مشبع ًة بأفكا ٍر ال
[[[  -راجع :هيغل ،محارضات يف فلسفة التاريخ كام ينقلها سيالجيتش ـ املصدر نفسه ،ص.156
[[[  -املصدر نفسه ،ص.158
[[[  -املصدر نفسه.
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يستهان بها من الفكر التاريخي الغريب وتؤثر عىل العالقات التي تنحكم إليها هاتان الثقافتان[[[.
رؤية هيغل اجليو ـ تارخيية لإلسالم
تنطلق الرؤية الهيغلية لإلسالم من منظور جيو – تاريخي للرشق ،لتنتهي مقارب ًة اإلسالم كدينٍ يف
سياق معياريّ ٍة مسبق ٍة تقوم عىل مركزيّة العرق الجرماين منجه ٍة ومركزيّة املسيح ّية بصيغتها الربوتستانت ّية
من جه ٍة ثاني ٍة .لكن علينا قبل أن نعرض إىل الحكم اإلقصايئ الذي أصدره حيال اإلسالم ،تفرتض أمانة
النقل والتحليل ،بيان املنهج الذي تأسست عليه رؤية هيغل لإلسالم .يف هذا الصدد سوف يكون علينا

أن نلحظ املعياريّة املركبة لتلك الرؤية ،ونعني بها معياريّة الفيلسوف ومعياريّة املسيحي الربوتستاين.
يف املقتبسات التالية من نصوصه النادرة حول اإلسالم والرشق قد نتبني بعض النوافذ اآليلة إىل التعرف
عىل رؤيته ومواقفه يف هذا االتجاه:

أوالً :إ ّن هيغل مل ينء عن االستقراء املوضوعي لإلسالم ملا نبّه إىل التعامل معه ال كمج َّرد
روحي مثله مثل الديانة اليهودية» ،إال أنّه ال يلبث أن يضعه يف نفس
ظاهر ٍة متواضع ٍة وإنّ ا كـ «دينٍ
ٍّ
تلك الديانة املسيحيّة.

ثانياً :يف بعض أعامله النادرة وخصوصاً يف املحارضات التي ألقاها حول فلسفة التاريخ
يحاول هيغل الفصل بني اإلسالم كديان ٍة ومنظومة قيم وبني املسار التاريخي لالمرباطوريات
التي أنشأها .إال أنه مل يتوصل إىل املحل الذي مييز فيه بعمقٍ بني ما يسميه اإلسالم األصيل
الحضاري الذي انسحب أو اختفى من عىل ساحة التاريخ العاملي ودخل يف هدوء الرشق

والمباالته ،وبني االمرباطورية العثامنيّة والحالة التي آلت إليها.

ثالثاً :يكاد ال يخفي إعجابه وتقديره لجوانب يراها منوذج ّيةً يف اإلسالم مثل“ :إ ّن العرب
يف فرت ٍة قليل ٍة من الزمن وجدوا أنفسهم متق ّد مني عىل الغرب بكثري»[[[.
عندما يقارن بني املسرية الطويلة للغرب ،يف تطور التاريخ العاملي من أجل تحضري الروح

امللموس وبني التطور الرسيع الذي عرفه الرشق يف الوصول إىل الروح املجرد[[[ ،ترك لإلسالم

أن يقوم بدور «ثورة الرشق» .وسرنى يف محارضاته املشار إليها كيف يدرس هيغل اإلسالم ،ال
[[[ -د .محمدي رياحي رشيدة ـ هيغل والرشق ـ دار ابن النديم ودار الروافد الثقافية ـ الجزائر ـ بريوت ـ  2012ـ ص .13
[2] - Hegel, Leçons sur L’histoire de la philosophie, tome 5, p 1018.
[3] - Hegel, Leçons sur la philosophie de L’histoire, p. 274.
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باعتباره جزءا ً من العامل الرشقي ،الذي اكتملت ثالث ّيته بالصني والهند وبالد الفرس ،والذي سبق
تاريخياً العامل اليوناين – الروماين ،بل باعتباره جزءا ً من العامل الجرماين .وعىل ح ّد تعبري ميشال

هولني( ،[[[)Michel Hulinإ ّن دخول اإلسالم يف العامل الجرماين عند هيغل هو مبثابة املقابل
لدخول املسيحيّة – الرشقيّة أيضاً يف األصل – إىل العامل الجرماين مبؤسساته وأخالقه.

تلقاء هذه اإلمياءات العابرة من اإلقرار الهيغيل بحارضيّة اإلسالم يف التاريخ الكيل للشعوب،

سنجد ما يعاكسه يف النتائج التي آلت مقارباته إليها .فحني يعترب هيغل أ ّن ظهور اإلسالم يف التاريخ
الكيل هو النقيض لتطور العامل املسيحي ،فإنّ ا لتأثره مبا ذهب إليه فيلسوف عرصه آنذاك شليغل.
فالذي أراده األخري ،ليس فهمه لهذا الدين «العدو» ( )Ennemieبل البحث بعناية عن أيّ ه ّو ٍة
املتحض فيها[[[.
مظلم ٍة خرج هذا الدين ،واألرضار املفرطة التي أوقعت العامل
ِّ

فلسفي – الهويتٌّ ،يغطي لهيغل مصادره املعرفيّة ،ومن خاللها سيبني أحكامه
مزيج
إذا ً ،مثة
ٌ
ٌّ

عىل اإلسالم والرشق .من هذه املصادر ،يضيف الباحثون إىل شليغل كالًّ من فلسفة مونتسكيو

( )Montesquieuالتي انطلقت من تعايل املسيحية عىل الديانات الكربى يف العامل ،وفلسفة

فولتري ( )Voltaireالتي مضت بعيدا ً يف صيغتها التكفريية لإلسالم .ففي معجمه الفلسفي يضع

فولتري مقال ًة حول اإلسالم تحت عنوان «الرضوري» ( .)Nécessaireوفيها ما يفصح عن ٍ
رفض يكاد
يصل درجة اإلنكار الكامل لدين الرشق كام يقول.
الطابع اإلنكاري لالهوت اهليغيل
ال يتوقف هيغل عند هذا الحد ،فسيميض ليبني عىل هذا التصور موقفاً الهوتياً صارماً[[[ عندما

يرى إىل اإلسالم باعتباره النفي الدقيق للديانة املسيحية يف ما يتعلق بتصور وحدة الله واإلنسان.

يف املقابل إذا كانت املسيحيّة هي ديانة املصالحة ،للوحدة يف حقيقتها ويف حريتها املحسوسة،
كل البرش ،فإ ّن اإلسالم عىل
وإذا كانت تبحث عن تحقيق الوحدة بني الذايت واملوضوعي عند ّ

العكس هو دي ٌن يفرض االنفصال بني املوضوعي والذايت والذي يبحث عن «إثارة املحبة للكائن

الواحد األحد عند البرش»[[[ .مبعانٍ أخرى ،الوعي اإلسالمي ،بالنسبة لهيغل هو ذروة النفي
[1] - Hulin M, Hegel et l’Orient , éd, Vrin, Paris, 1979, p. 135.
[2] - Hegel, Leçons sur l’Histoire de la philosophie, trad. Garniron, Paris, Vrin, 1978, tome 5, p 1018.
[3] -- Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, 3éme partie, p. 209.
[4]- Ibid, p. 210.
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والفصل.حسب زعمه ،إنّه ميقت وينفي كل ما هو محسوس»[[[ .وإنّه الوعي األكرث سلباً للحرية،
إنّه «االتجاه املعاكس».

[[[

ال يخرج التقرير الهيغيل عن السياق اإلجاميل لالهوت املسيحي يف إصداره أحكامه السلبية

ٍ
فيلسوف
عجيب» يستحكم بعقل
َّب
ٍ
عىل اإلسالم .ومثل هذا الحكم سيعطي انطباعاً أكيدا ً عىل «مرك ٍ

كبريٍ كهيغل يف ما هو يعاين الرشق كجغرافيا واإلسالم كدين ،بوصفهام عد ًّوا ملسيحيّة الغرب

وهويّته الحضاريّة .فلو كان مثة من تفسريٍ لهذه «الورطة األيديولوجية» لفيلسوف «الروح الكيل».
لظهر لنا ذلك عىل بيانات عد ٍد من نقاده الجدد ،ومنهم ما ذكره الفيلسوف والالهويت الفرنيس
إتيان غلسون ( )1979 -1884من أ ّن املنهج الهيغيل املثري يف تناسقه املعامري الظاهر ،يعاين يف
ٍ
تناقض عميقٍ بني وحدانيّة العقل اإلنساين ـ الذي تفرتض فيه الهيغليّة الشموليّة والكونيّة
جوهره من

ـ وبني القراءة العنرصيّة والرتاتب ّية لتجليات هذا العقل يف شتى الحضارات[[[.

يتعدى مصطلحا رشق – غرب يف فلسفة هيغل مدلولهام الجغرايف املحض .فاملصطلحان
يكتظَّان بجواه َر عنرصيّ ٍة – ثقافي ٍة متناقض ٍة ،ويجعل من ثنائيّة رشق–غرب رديفاً عرصيّاً للثنائيات

الكالسيك ّية القدمية :يوناين–بربري ،روماين–بربري ،وهي ثنائياتٌ تتنوع بأسامء مختلف ٍة عىل مبدأ
تأسييس يقوم عىل ثنائية السيد بالقوة والفعل ،والعبد التابع يف الجوهر والواقع ،ووفقاً لهذه
فلسفي
ٍّ
ٍّ
الفرض ّية سيق ّرر هيغل أ ّن الحضارات الرشق ّية هي عامل الغربة بالنسبة للعقل .فالرشق متاهة الروح
الذاهب من املجرد واملطلق إىل الطبيعي واملحسوس ،ومثل هذا االرتحال الدرامي للرشق يشهد
عىل اختالط الروح املج ّرد بالطبيعي واملحسوس« .فاملحسوس كام يذهب هيغل هو مبدأ العقل

الرشقي الكامن واملميّز»[[[.

ٍ
يل للرشق ،هو أقرب إىل
يف موضع من مقارباته للرشق مييض هيغل إىل تقديم
توصيف تأم ٍّ

الشاعرية منه إىل التفلسف .إ ّن الرشق هو موطن الرشقي املنخطف أبدا بالرشوق الطبيعي،
ٍ
شمس داخلي ٍة تش ّع بالربيق األنبل« :شمس
بالشمس الخارج ّية ونورها الخارجي الذي يعميه عن
الوعي» والغرب هو مستقر الشمس الخارج ّية اآليبة من الوجود إىل املاه ّية ،من الخارج إىل الداخل

[1] -Ibid, p. 210.
[2]- Hegel, Leçons sur la philosophie de L’histoire, trad. Gibelin, 275.
[[[  -عفيف ف َّراج – هيغل واالسالم – غربة الروح الحرة بني الرشق و»ثورته االسالمية»  -مجلة «الفكر العريب املعارص» ،العدد /33ك1
 ،1984ك ،1985 2ص .47-40
[4] - Ibid,p. 111
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بعد نهار التاريخ القائظ الطويل .ويف الغريب املستبطن لنوره الذايت تجد الروح مستقرها ومأواها

األخري .يضيف :إ ّن الشمس الطبيعيّة تغيب وتتالىش يف الذات الغربيّة التي تعي أ ّن الله هو نور

الوعي املشع يف داخلها وليس من الخارج .وأل ّن حركة التاريخ الهيغيل لولب ّي ٌة وليست دائريّةً ،فإ ّن
شمس العقل ال تعود لترشق من الرشق يف دور ٍة جديد ٍة .فأسطورة العنقاء التي تبعث من رمادها هي

أسطورة رشق ّي ٌة تتصل برؤي ٍة دائريّ ٍة لتاريخ يعيد نفسه ،وهذه األسطورة يرفضها العقل الغريب املؤمن
ٍ
ٍ
وثابت عىل اتجا ٍه واحد[[[.
صاعد متواصل
بتق ّد ٍم
سوف يُرى إىل هيغل ،تبعاً لهذا التصور عىل أنّه أحد أوائل مؤسيس مفهوم «االستبداد
ٍ
ظل سلطانٍ
واحد» .لقد انتهى
ليجسم «عاملاً متحدا ً يف ّ
الرشقي» ،وقد استخدم هذا املفهوم
ّ

هيغل إىل موضوعته الشهرية القائلة بأ ّن الروح «مل يتوصل يف الرشق إالّ إىل معرفة أ ّن الواحد
فقط هو الح ّر ،أما اليونان وروما فقد أدركتا أ ّن البعض هو ح ٌّر ،يف حني أدرك العامل الجرماين أ ّن

الجميع هم أحرار[[[.

وإذا شئنا تتبع رحلة ذهاب العقل بحسب النسق الذي يضعه له هيغل يف فلسفة التاريخ نستطيع

أن نلخِّص متظهر هذا الروح كالتايل:

يبدأ الروح متظهره عىل مرسح الزمان واملكان يف الصني .يتمظهر يف ديانة كونفوشيوس السالبة

للذات ّية ويعرب مرسعاً إىل الهند البوذيّة والهندوك ّية حيث تعيش الذات ّية حالة االنتفاء ،فيعرب إىل بالد
الروح النو َر مبدأ ماهيته ،والنور ليس النور الطبيعي وإنّ ا النور الروحي ممثالً
فارس وهناك يكتشف
ُ

مببدأ الخري ،وهكذا يبدأ الروح انفكاكه عن كثافة الطبيعي واملحسوس« ،وتتعرف إىل وحدتها
لكل فر ٍد كرامته الشخص ّية»[[[.
يف هذا النور الجامع الذي يتشارك الجميع يف جوره مبا يضمن ّ

لكن هيغل ينتقد الفرس ألنّهم مل يشملوا شعوب إمرباطوريتهم مببدأ النور الذي يساوي بني شتى
األعراق ،وإن كان يعفي إمرباطوريّة الرومان الكربى وقبلها إمرباطورية بركليس األثينية األصغر من
ٍ
ظل اإلمرباطورية
نقد مامثلٍ  .ومن هنا يقرر هيغل أن الروح أقىس غربته يف بالد ما بني النهرين يف ّ
اآلشورية–البابلية ،كام يف سوريا الداخلية والساحلية حيث يتجىل اغرتاب الروح عن ذاته يف تع ّدد

اآللهة وعبادة األصنام والتضحية بالبرش من أجل إرضائها .فقط يف أرض فلسطني ،ويف الديانة
[1] - Op. cit, p. 358.
[2] - Ibid, p. 104.
[3] - Ibid, p. 175.
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اليهوديّة ،تدرك الروح نورها الداخيل ،ويصبح النور ليس شيئاً آخر سوى اإلنسان الطاهر الذي
يرى إىل نفسه بعني نفسه .من بعد هذا كله يتوصل هيغل إىل نتيجة مؤداها أن الرشق مل يعرف

مبدأ الذات ّية املستقلة ،فاألخالق الهنديّة والصين ّية تنفي الذات ،تأمرها بالتنازل والتضحية إىل ح ّد
التاليش واال ّمحاء ،تغيّبها وال تؤكّدها .ورغم تجيل الروح اإلنساين يسمو ديانات الهند والصني
وفنونها ويف رفعة األخالقيات الغرييّة التي أبدعتها األمتان ،إالّ أ ّن األ ّمتني «افتقدتا وبالكامل الوعي

الرضوري لفكرة الحرية[[[ .فاألخالق بالنسبة للصيني والهندي هي «قواننيُ خارجيّ ٌة ال تختلف عن

ٌ
«أخالق أمريةٌ» تصدر من الخارج السيايس دون وساطة
القوانني الطبيع ّية» .إ ّن أخالق األ ّمتني هي
ٌ
أخالق تستمد مس ّوغها من القرس والق ّوة ال من التمثل والقناعة.
الضمري الشخيص ..أي إنّها
تناقض ّية هيغل
يخصصه له (خمس صفحات
أول ما يلفتنا يف مقاربة هيغل لإلسالم هو الح ّيز الض ّيق الذي
ّ

من مؤلف يف  457صفحة) .واألمر الثاين الالفت ،وهو األهم ،أ ّن هيغل ،بالرغم من اعتباره
كمحصل ٍة
اإلسالم «ثورة الرشق»[[[ إال أنّه ينتزع اإلسالم من إطاره الرشقي ،وال يعرض له
ّ

لتط ّور األديان السامية والثقافات الرشقيّة ،وإنّ ا يضعه بني مزدوجني يف سياق عرضه للمسار
الروحي املسيحي يف العامل الجرماين! وهكذا يبدو اإلسالم «مفصوالً عن الرشق يف الرشيحة
ثانوي عىل هامش التاريخ العاملي»[[[.
غريب ،وكتيا ٍر
ٍ
القروسطية كجسمٍ
ٍّ

يقارب هيغل اإلسالم من منطلق االختالف بينه وبني العامل الجرماين يف تلك املرحلة .يف

القرن السابع ،كان الروح املسيحي ميزقه التناقض بني مبدأ الحريّة الذي ينطوي عليه بالقوة وبني
الهياج والعنف االنفعايل الرببري الذي كان يتمظهر فيه الروح بالفعل .وكان الروح يستجري بالكنيسة

من رشور الرصاعات الدمويّة بني السالالت الباحثة عن االمتيازات الخاصة ،جاهالً أ ّن األهداف
الدنيويّة هي شغل الروح الشاغل.

إ ّن اإلسالم ،يقول هيغل ،قد حرر الفكر من الخصوصيّة اليهوديّة التي أعاقت الروح عن إدراك

حقيقتها الكون ّية املجردة ،واإلسالم «يف روحه الكوين ويف طهارته الالمحدودة ويف وساطته املفهوم ّية

[[[  -هشام جعيط ،أوروبا واالسالم (بريوت – دار الحقيقة ،ط  ،1الرتجمة العربية  ،)1980ص .99

[1] - Ibid, p.71- 111.
[2] - Ibid, p. 356.
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عي للشخص ّية اإلنسان ّية هدفاً واحدا ً ال يقبل االستبدال وهو تحقيق كون ّيته وبسطة املبدأ املحمدي»[[[.
ّ
فالله اإلسالمي –كام يظهر عند هيغل -مل يحمل هدف اإلله اليهودي اإلثبايت املحدود .فالذات
ٍ
ٍ
وحيد لنشاطها ،ولكن هذه العبادة ليست تأمل ّي ًة سلب ّي ًة نافي ًة
كهدف
املؤمنة مطالب ٌة بعبادة الواحد الكوين

للذات ،كام نشهد الكونفوشيوسيّة والهندوكيّة« ،وإنّ ا هي مرفق ٌة بالفعل ِ
النشط الذي يستهدف إخضاع
الدنيوي لحكم الواحد» .لكن ،رغم هذا التح ّرر املعريف والتاريخي الذي مي ّيز الروح اإلسالمي عن

مبدأ الذاتيّة السلبيّة الرشقي ،فاإلسالم يعود ليلتقي مببدأ الرشق موطن استالبات الذات الفرديّة حني
يعجز عن جرس ثنائ ّية الله املفارق من جه ٍة والذات اإلنسان ّية من جه ٍة ثانية.

كل سبب ّي ٍة أو قانونٍ
طبيعي يربط بالرضورة بني
كام يتجىل استالب الذات يتعاىل الله عن ّ
ٍّ
كل الظواهر املحسوسة
العلّة واملعلول .إ ّن مبدأ التعايل اإللهي الرشقي يستقل بالله عن ّ
واملحدودة .فالله املحمدي ،هو «متا ٌم» ال يح ّد نشاطه قانو ٌن أو جوه ٌر ،وهو قاد ٌر عىل «خلق
كل العوارض يف الجواهر من دون وسائل طبيعيّ ٍة ومن دون عون العنارص واألشياء»[[[.
ّ

ومن الالفت أ ّن هيغل الذي يعقد املقارنات بني اإلله اإلسالمي الكوين واإلله اليهودي الخاص،
أي مقارن ٍة بني املسيح ّية واإلسالم ،متجاهالً
وبني اإلسالم والديانات الصين ّية والهنديّة ،يتحرج من عقد ّ
النزعة الكونيّة الجامعة بني الدينني ،وذلك لالحتفاظ ،رمبا ،بالجوهر الغريب يف حالة النقاء.

والسبب الذي يقدمه لتربير ربط اإلسالم باملبدأ الرشقي السالب للذات ّية هو استغراق الذات

املحمديّة يف موضوع عبادتها (عبادة الواحد) إىل ح ّد االمحاء .والنتيجة التي ترتتب عىل تنازل

الذات العابدة عن ذاتها ملوضوع عبادتها ،يبقى «الواحد» هو الفاعل املجرد ،وال يجد هذا اإلله
الواحد املجرد سنده اإلنساين املحدد .فال الذات تنعتق لتصبح من جانبها ح ّرة الروح ،وال موضوع

تقديسها (الواحد) يتموضع.

ويشري هيغل إىل أ ّن العبادة املحمديّة ترفض وساطة الصور وال تتسامح مع التجسيامت الحس ّية

الرامزة لفكرة الله ،لك ّنه يبقى محايدا ً بالكامل إزاء هذه املوضوعيّة ،وال يتطرق إىل مقارنة هذا
التجريد املتسامي مع الحروب املدمرة التي تكشفت عنها حرب األيقونات يف الغرب املسيحي.

إنه يدرك أن محمدا ً يجمع بني النب ّوة واإلنسانيّة التي ال تدعي العصمة عن الخطأ .ولك ّنه ال يستخلص
[[[  -هيغل ،دروس يف تاريخ الفلسفة ،ترجم الفصل الخاص بالفلسفة اإلسالمية إىل العربية.
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املردود الدميقراطي الذي تنطوي عليه إنسان ّية النبي املؤسس للدولة الجديدة.

لك ّنه ينهي بحثه يف اإلسالم مبالحظ ٍة تتع ّرى من مهابة العقل املوضوعي لتفصح عن مشاعر
كوكب آخر ،ومع
مركزيّ ٍة أوروبيّ ٍة كان هيغل أحد أهم منظريها .إنّها مركزيّ ٌة تتعامل مع الرشق وكأنّه
ٌ

اإلسالم بوصفه معتق َد اآلخرٍ .يقول يف مالحظ ٍة ختام ّية« :ويف الزمن الحارض ،وبعد أن تم دحر

يب يبقيه فيه تحاسد
اإلسالم إىل ربوعه اآلسيويّة واإلفريقية ،وحيث مل يعد يوجد إال يف
ٍ
جيب أورو ٍّ
القوى املسيح ّية ،فإ ّن اإلسالم قد تالىش عن مرسح التاريخ وتراجع إىل ربوع الرشق الساهي
املسرتخي»[[[.

لقد نزع هيغل اإلسالم من سياق التطور التاريخي يف «محارضات يف فلسفة التاريخ» ،وذكره
ٍ
عارض عىل هامش تطور الروح املسيحي يف الحضارة الجرمان ّية ،وإن كان هذه املرة أكرث
كيش ٍء
حظًا إذ أعطى له ما يقارب خمس صفحات من مجلد تجاوز  450صفحة .ونظرا ً أل ّن تحليل هيغل

للحضارة اإلسالمية ليس موضوعنا اآلن ،فإنّنا سنكتفي بتحليل هيغل لإلسالم بوصفه ديناً فقط[[[.

عريض يف فلسفة التاريخ،
هاميش
إ ّن تجاهل هيغل لإلسالم يف فلسفة الدين وعرضه كيش ٍء
ٍّ
ٍّ

يعكس روح التعصب األورويب تجاه اإلسالم بوصفه معتقد اآلخر .ويؤيد هذا أيضً ا تلك الرؤى

املح ّرفة لإلسالم – عىل الرغم من أنّها متجاور ٌة مع بعض التحليالت العميقة والصائبة – التي أثارها

ٍ
هيغل يف فلسفة التاريخ .فاإلسالم مرتب ٌ
سلبي
هدف
ط عنده باملبدأ الرشقي السالب للذاتية ،وهو ذو
ٍّ
انحل رسي ًعا مثلام صعد رسي ًعا.
ّ
يتمثل يف تطوير عبادة الواحد األحد ،كام أ ّن اإلسالم يف منظوره قد
مختلف من
هكذا يقدم هيغل مجموع ًة من األغاليط املركّبة عن اإلسالم ،ويجهل أ ّن اإلسالم
ٌ

حيث البنية والتكوين عن أديان الرشق األقىص السالبة للذاتية ،كام يجهل أ ّن عبادة الواحد األحد ال

سلب للذات اإلنسانيّة مثل أديان الهند ،وإنّ ا عبادة الواحد األحد تح ّرر هذه الذات
أي
ٍ
تنطوي عىل ّ
وتضعها أمام نفسها وأمام مسؤوليتها الكاملة عن هويّتها ومصريها.

ويف األحيان التي يسجل فيها هيغل شيئاً إيجابياً لإلسالم فإنّه ير ّده إىل عوامل بالغة

التبسيط تبخس اإلسالم حقه ،فالتجريد اإلسالمي عنده ال يعود إىل ترقّي الوعي باإللهي،
[1] - Ibid, p. 361.

[[[  -محمد عثامن الخشت – فصلية «االستغراب» – مصدر سبقت اإلشارة إليه.
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وإنّ ا يعود إىل االنبساط الصحراوي الذي ال ميكن أن يتشكل فيه يش ٌء يف بني ٍة ثابت ٍة ![[[.

وما من شك يف أن تفسري هيغل يفتقر إىل الدقة ،ألنّه لو كان االنبساط الصحراوي هو املسؤول
عن نبذ التجسيم والتشكل يف اإلسالم ،ملا ُوجدت عبادة األصنام وتجسيد اإللهي يف البيئة
الصحراوية قبل اإلسالم ،فالعرب هم العرب ،والصحراء هي الصحراء قبل اإلسالم وعند ظهوره،
ومع ذلك كان هناك تجسي ٌم وبنياتٌ ثابتةٌ .فإذا ما جاء اإلسالم بالتنزيه والتجريد ،فليس من املقبول
عقليًا تفسري ذلك تفسريا ً جغرافياً سطحياً ،وال سيام إذا كان هذا التجريد كام هو معلو ٌم من التاريخ
ٍ
النبوي مصادماً
بعنف لطبيعة الشعور عند عرب الجاهل ّية والذي كان مرتبطاً بالتجسيم الوثني
لإللهي قبل اإلسالم[[[.
الواضح أ ّن هيغل مل يدرك حقيقة اإلسالم ألنّه أسقط فهمه املسبق عليه تبعاً لفهمه لليهوديّة
واملسيح ّية .أي إنّه عاين هاتني الديانيتني من خالل ظهورهام يف التاريخ .أي مبا هام معطيان
فينومينولجيان .واضطراب فهمه لإلسالم هو وليد جهله ببعده فوق امليتافيزيقي أي البعد الوحياين
وخصوص ّية التوحيد كمنطق ٍة محوريّ ٍة يف هذا البعد.
التوصيف اهليغيل للدولة اإلسالمية
منحنى إنكارياً
حتى عندما يتحدث هيغل عن الدولة واملجتمع يف تاريخ اإلسالم نراه ينحو
ً
ليقرر أن الدولة املنحدرة من اإلسالم حسب هيغل هي بالرضورة دول ٌة ال عقالن ّية ،لكن بالتوازي
ومقارنة مع الدول االستبدادية ،فلتك املتعلقة باإلسالمي أكرث استبدادا ً ،وذلك يعني برأيه النفي
جر ًة مقارن ًة بالدولة
العام للحريّة .يف املقابل ،الدولة اإلسالم ّية التستطيع أن تكون مستق ّر ًة وال متح ّ
الصين ّية «التي هي أمرباطورية الدميومة « .»L’empire de la dureéeوأما تلك الخاصة باإلسالم
تغيا ً كيفام
فتسمى عند هيغل بإمرباطوريّة االنقالب الرسمدي ،من دون أن يُحدث هذا االنقالب ّ
كان يف طبيعة املبدأ الذي عىل إثره تأسست الدولة اإلسالمية.
أما بالنسبة لإلرادة الفرديّة والحريّة الذات ّية يف الدولة املنحدرة من اإلسالم ،فليس هناك،
حسب هيغل ،إراد ٌة عقالن ّي ٌة وال حريّ ٌة حس ّي ٌة وواعيةٌ ،هناك فقط «إراد ٌة متوحشةٌ» تنتج رضور ًة من
الطبيعة نفسها التي يحتويها الوعي اإلسالمي بني الذاتية املحسوسة من جه ٍة ،والكلية املجردة
من جه ٍة أخرى ،طاملا أنّها انفصلت من موضوعها الكيل[[[.
[1]- Hegel، Lectures on the Philosophy of History، New York، Dover Publications، 1956. P. 357.
[[[  -املصدر نفسه.
[3] - Ibid, p. 173.
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لكن عىل الرغم من سعة توثيقه وتنوعه ،فاليشء الوحيد واألكيد يف كل البحث الهيغيل حول

طبيعة الدولة اإلسالميّة ،هو تأثره املبارش بروح الرشائع ( )L’Esprit des Loisوهذا ما يتأكد

بالفعل .هناك فولتري( )Voltaireوفولني ( )Volneyوجيبون ( )Gibbonولكن هناك دامئاً مونتسكيو

مطابق
( )Montesquieuالحارض بقوة .ما نؤكده يف ما يخص الدولة اإلسالمية هو أ ّن مفهوم هيغل هو
ٌ
ملفهوم مونتسكيو .والحال أنه ،حتى معلومات مونتسكيو يف هذا املوضوع هي أيضا توثيق ّي ٌة محضةٌ،
وهذا ما يعقّد املهمة أكرث ،للعلم ،إنّنا نقدر درجة أصالة اإلسهام الفلسفي لهيغل يف هذا املضامر[[[.

مهام يكن من أمر ،أمكن القول أن متاخمة هيغل للرشق بعام ٍة ولإلسالم بصف ٍة خاص ٍة ،كانت عىل
اإلجامل منحكم ًة إىل رؤي ٍة مبتور ٍة سوا ًء يف وجهها األنطولوجي املتأثر ببيئة الربوتستانية أو يف وجهها

التاريخي املشحون بالوالء الشديد للعرق الجرماين.

من هذا املحل بالذات ستساهم الهيغلية يف توطيد األساس املعريف والثقايف لفلسفة اإلنكار التي

يبي مدى هيمنته
توغّلت عميقاً يف قلب العامل الغريب .وسيكون لنا من حصائد املنجز الهيغيل ما ِّ
واستبداده بفكر الحداثة يف الحقلني األنطولوجي والتاريخي ،األمر الذي أفىض إىل تحويل الغرب
الحديث إىل حضار ٍة إمربيالي ٍة شديدة الوطأة عىل العامل كله.

فلقد ُع َّد ِ
ت الحضار ُة الغربية يف املخطط األسايس للتاريخ ويف اإليديولوج ّيات الحديثة ،وحتى

ِ
فلسفات التاريخ بوصفها الحضارة األخرية واملطلقة ،أي تلك التي يجب أن تع ّم العامل
يف معظم
يدخل فيها البرش جميعاً .يف فلسفة القرن التاسع عرش يوجد من الشواهد ما يعرب عن
َ
كلّه ،وأ ْن
الكثري من الشك بحقّان ّية الحداثة ومرشوع ّيتها الحضاريّة .لك ّن هذه الشواهد ظلّت غري مرئ ّي ٍة بسبب
من حجبها أو احتجبها يف أقل تقديرٍ ،ولذلك فهي مل ترتك أثرا ً يف عجلة التاريخ األورويب .فلقد بدا
من رصيح الصورة أ ّن التساؤالت النقديّة التي أُنجزت يف النصف األول من القرن العرشين ،وعىل

أي
الرغم من أنّها شكّكت يف مطلق ّية الحضارة الغرب ّية ودميومتها ،إال أنّها خلت عىل اإلجامل من ّ
إشار ٍة إىل الحضارات األخرى املنافسة للحضارة الغرب ّية .حتى إ ّن توينبي وشبنغلر حني أعلنا عن
ٍ
حضارات يف مواجهة الحضارة الغرب ّية،
يب وموته ،مل يتكلّام عن حضار ٍة أو
اقرتاب أجلِ التاريخ الغر ّ

ومل يكن بإمكانهام بحث موضوع املوجود الحضاري اآلخر .ففي نظرهام ال وجود إال لحضار ٍة

[[[ -عفيف فراج ،مصدر سبقت اإلشارة إليه ،ص.50
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واحد ٍة ح ّي ٍة ناشط ٍة هي حضارة الغرب ،وأما الحضارات األخرى فهي ميت ٌة وخامد ٌة وساكن ٌة[[[...
حني توصل جان بول سارتر إىل قوله املشهور «اآلخر هو الجحيم» ،مل يكن قوله هذا مجرد
ِ
يصدر ُه عىل آخر أراد أن يسلبه حريته أو علَّ َة وجوده ،وإنّ ا استَظْ َه َر ما هو مخبو ٌء يف أعامق
حكمٍ
الذات الغربية .إذ ال موضع حسب سارتر للحديث عن مح ّب ٍة أو مشارك ٍة أو تآز ٍر بني الذوات ،أل ّن
ٍ
يل ،وأل ّن الخطيئة األوىل حسب ظ ّنه ليست سوى
حضور الذات أمام الغري ،هو مبثابة
سقوط أص ٍّ

مل ُو ِج َد فيه اآلخرون.[[[»..
ظهو ٍر يف عا ٍ

مل يكن سارتر يف هذا التوصيف امللحمي لآلخر سوى رضب من االحتجاج عىل حداثة آلت

إىل متجيد الذات الغربية واختزال الذوات األخرى والنظر إليها كجحيم ال ينبغي االقرتاب منه إال

عىل نحو السوء .وهو يعلم كام سواه من نقّاد التمدد اإلمربيايل.

إن هيغل ومن سبقه من فالسفة التصنيف العرقي للشعوب ،هم الذين أطلقوا مسارات العقل

لكل آخ َر.
اإلنكاري ِّ

وبعد ..فلو كان من ٍ
لصح نعته بـ
نعت لهيغل وهو يفلسف تعايل روح الغرب عىل الرشق،
ّ

"فيلسوف اإلمربيالية" يف صعودها األول ويف امتداداتها املعارصة.

[[[  -مسعود كاميل – مصدر سبقت اإلشارة إليه.
[[[  -محمود حيدر – الغريية البرتاء – مصدر سبقت اإلشارة إليه.
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