
نقد الجدل الهيغلي
من الرومانسية الثورية إىل براغماتي�ة نهاية التاريخ

[1[

حسن حامد ]*[

نقطة  باعتباره  الهيغيل  الجدل  لنظام  نقديٍّة  تحليلّيٍة  مطالعٍة  تقديم  إىل  البحث  هذا  يسعى 

جذٍب محوريٍة يف منظومة هيغل الفلسفية. فيه يبنيِّ الباحث كيف أن هيغل مل يكن مخلصاً 

للمنهج الجديل يف سياق تطبيقاته عىل األحداث املفصلية يف التاريخ الغريب يف عرصه، وال 

سيام لجهة نظريته حول نهاية التاريخ التي تحّولت يف زمن قيايسٍّ إىل أطروحٍة تنطوي عىل 

تناقٍض منطقيٍّ ثم إىل منظومٍة أيديولوجّيٍة يف عصوٍر الحقٍة. حيث جرى توظيفها يف سياق 

تربير االستعالء الحضاري عىل الشعوب وترسيخ عقيدة املركزية الغربية.

المحرر

قد يكون من الصعب أن نطلق عىل عرٍص بأكمله اسم أحد الفالسفة، لكن يف حالة فيلسوٍف 

مرّوٍع مثل هيغل سوف يبدو هذا األمر طبيعيّاً من وجهة نظري. فهيغل يختلف عن كّل الفالسفة 

الذين قد سبقوه، من هذه الجهة. فهو مل يكن مجرد جزٍء من مرحلٍة أو تابعٍ لعرٍص من العصور. إذ 

ميكن القول برصاحة أنه فيلسوٌف يشّكل بذاته مرحلًة تاريخيًّة هاّمًة يف تاريخ األفكار، ميكن أن 

نسميه تاريخ الجدل. صحيٌح أن املنطق الجديل فكرٌة تنتمي للفيلسوف اليوناين الكبري هريقليطس، 

غري أّن هيغل استطاع أن يبعث هذا املنطق من رقاده. فقد منحه من القّوة والحيوية قدراً استطاع 

بتفاصيله وجزئيّاته  الواقع اإلنساين  تاريخ اإلنسانيّة، ويفرس حضارتها، ويحلّل  يقرأ  أن  من خالله 

املرهقة. كان الجدل بالنسبة إليه هو الكلمة السحريّة التي من خاللها استطاع هيغل أن يحتّل تلك 

املكانة الفريدة املتميزة يف تاريخ الفكر الحديث. رمبا مل يكن هيغل مخلصاً للمنطق الذي جعله 

*ـ مفكٌِّر وباحٌث يف الفلسفة وأستاٌذ مرشٌف عىل الدكتوراه يف جامعة الزقازيق ـ جمهورية مرص العربية.
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عنواناً لفلسفته يف مراحل تطوره الفكري، لكن هذا اإلخفاق يف االلتزام باملنهج الجديل ال يقلّل 

أثّر بدرجاٍت  أثراً ال مُيحى يف أعامل كّل من جاؤوا من بعده. وفقد  أنّه قد ترك  من شأنه. يكفيه 

متفاوتٍة يف العديد من فالسفة القرنني التاسع عرش والعرشين.  

يف هذا البحث سوف نعرض إىل األبعاد الثوريّة، واألخرى غري الثوريّة، أو املحافظة يف فكر 

التايل: كيف استطاع هيغل أن يوظّف الجدل  هذا الرجل، محاولني اإلجابة عن السؤال الصعب 

يف إظهار األبعاد الرصاعيّة والتناحريّة يف الواقع السيايس واالجتامعي، وباملثل كيف متّكن من 

بالتاريخ إىل مرحلٍة شبه نهائيٍّة، أو محطٍة أخريٍة  توظيف هذا املنهج يف تهدئة الرصاع والوصول 

تتوقف معها مسرية التحول الجديل؟

الطابع الثوري للجدل اهليغيل

عىل عكس تلك النظرة التشاؤميّة ذات الغايات املتواضعة التي متيّزت بها فلسفة كانط، حاول 

ومنها تصور  الفلسفيّة،  املشكالت  للبحث يف جميع  متكاملًة  فلسفيًّة  لنا محاولًة  يقّدم  أن  هيغل 

تاريخيٍّ  فلسفته- من منظوٍر  -ما عدا  نظر إىل كّل يشء  فقد  تاريخيٍّة.  ذاته من خالل رؤيٍة  العقل 

تطوري]1]. وعن طريق هذه النظرة التطوريّة استطاع هيغل أن يتالىف أخطاء ماِدِيي القرن الثامن عرش 

الذين كشفوا عن ضعٍف ظاهٍر يف ما يتعلق مبسائل التطور، سواًء أكانت يف الطبيعة أم يف التاريخ، 

وقد انعكس هذا عىل فلسفتهم التي كان مضمونها فقرياً للغاية إذ ما قورن مبا جاء به هيغل]]].

والحديث عن النظريّة التطوريّة لدى هيغل يؤّدي بنا مبارشًة إىل الجانب الثورّي الحقيقّي يف 

فكر هذا الفيلسوف أال وهو الجدل. والجدل كام يعرِّفه صاحبه: »... هو مبدأ كّل حركٍة وكّل حياٍة، 

وكّل ما يتّم عمله يف عامل الواقع، بل إنّه أيضاً هو روح كّل معرفٍة تكون حقاً علميًّة«]]].

يرى هيغل أن التفكري الجديل ليس حكراً عىل الفالسفة وحدهم، بل هو قانوٌن نشعر بوجوده 

يف جميع مستويات الوعي األخرى، والتجربة خري دليٍل عىل ذلك، فكّل ما يحيط بنا يؤكد الطابع 

»بجدل  هيغل  يسميه  ما  وهذا  ومتحّولٌة،  متغريٌة  جوهرها  يف  املتناهية  األشياء  فجميع  الجديل، 

املتناهي«. ويعني به عمليّة تحّول اليشء إىل يشٍء آخَر مختلٍف عام هو عليه. وال يقترص الجدل 

[1]- هرني أيكن: عرص األيديولوجيا، ترجمة فؤاد زكريا، األنجلو املرصية، القاهرة سنة 1963، ص ص 91-90.

[2]- ج. بليخانوف: تطور النظرة الواحدية للتاريخ، ترجمة محمد مستجي مصطفى، دار الكتاب العرىب للطباعة والنرش، القاهرة، 1969، 

ص ص68-67.

[3]- هيغل: موسوعة العلوم الفلسفية: ترجمة وتقديم وتعليق د. إمام عبدالفتاح إمام، دار التنوير، بيوت، الطبعة األوىل، 1983، ص217.
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ممثالً يف  أيضاً  لإلنسان  الروحي  العامل  يشمل  هو  بل  فقط،  الطبيعيّة  الظواهر  هيغل- عىل  -عند 

األمر  أتعلق  األشياء، وسواًء  كّل  األشياء،  طبيعة  يكمن يف  فالجدل  والسياسة.  والقانون  األخالق 

بالطبيعة أم باإلنسان فنحن مل نتجاوز بعد أرض الجدل]1].

وخالفاً لهرياقليطس الذي أكدت فلسفته عىل االنسجام والتكامل يف الكون، كان الجدل عند هيغل 

يعني أن األشياء ليست يف حالة انسجاٍم، وتصالحٍ وتناغٍم، بل يف حالٍة دامئٍة من الرصاع والتناقض، 

وعليه فال ميكن لنا أن نجد موضوعاً واحداً يخلو من التناقض، فكّل الظواهر متناقضٌة بصورٍة أو 

بأخرى -حتى وإن بدت غري ذلك- مبعنى أنّها تحمل يف داخلها العنارص التي تؤدي إىل ضدها]]].

يرتبط التناقض ارتباطاً وثيقاً مبفهوم »السلب« الذي ميثل املقولة الرئيسيّة يف املنهج الجديل، 

فيه من نقٍص  الزائف وفضح ما  الواقع  التي تُستخدم كأداٍة لتحليل  للفكر الجديل  الدافعة  والقّوة 

باطٍن]]]. إّن السلب هو الصفة التي تتغلغل يف جميع أشكال الوجود، وهو الذي يتحكم يف مضمون 

إيجابياً  مظهراً  بوصفها  العادي  للذهن  تبدو  التي  الظواهر  أّما  تطّورها،  حركة  ويف  األشكال  هذه 

للحقيقة، فهي يف واقع األمر سلٌب لهذه الحقيقة، بحيث يستحيل إقرار الحقيقة إال بهدمها]]]. ويف 

التحديد،  بواسطته  نتجاوز  الذي  املستمر  امليل  يعني  فهو  الجدل  »أّما  هيغل:  يقول  املعنى  هذا 

وأحاديّة الجانب لصفات الفهم بحيث توضع يف وضعها الصحيح، أي يتضح ما فيها من سلٍب ألّن 

اليشء املتناهي يطمس معامل نفسه، ويضع نفسه جانباً«]]].

يكتسب مفهوم السلب عند هيغل معنًى إيجابياً، فالسلب لديه ليس عدماً، بل إنّه قّوٌة خالّقٌة 

يف الوجود والفكر معاً، فهو أساس الحركة ونبض الحياة. يف علم املنطق يوضح ذلك فيقول: 

يختزل إىل صفر، إىل  التناقض ال  يواجهه  فأيُّ يشٍء  متساويٍة،  بدرجٍة  إيجايبٌّ  السلبي هو  »إّن 

عدٍم مجرٍَّد، بل يتحّول من ناحيٍة جوهريٍّة إىل نفي محتواه الجزيئ. وبعبارٍة أخرى فإّن مثل هذا 

نفٌي  لذلك  وهو  التحلّل،  طريق  يف  يسري  الذي  املحّدد  اليشء  نفي  بل  تاماً،  نفياً  ليس  النفي 

ولكّنه  جديٌد  مفهوٌم  النتيجة  وتلك  محتوى،  تستبقي  املحّدد  النفي  هذا  فنتيجة  لذلك  محّدٌد، 

[1]- )انظر( املرجع السابق: ص 221-210.

[2]- هرني لوفيفر: املنطق الجديل، ترجمة إبراهيم فتحى، دار الفكر املعارص، الطبعة األوىل، 1978، ص 15-14.

[3]- ماركيوز: العقل والثورة: ترجمة د. فؤاد زكريا، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 1979، ص 44-14.

[4]- املرجع السابق، ص 44.

[5]- هيغل: املرجع املذكور، ص 217.
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أعىل وأكثُ ثراًء من املفهوم السابق، فقد أثراه نفيه أو بعبارٍة أخرى أثراه التضاد«]1].

يربط ماركيوز بني مفهوم السلب باعتباره القّوَة املحرّكة يف الجدل، وبني مفهوم النقد عند هيغل، 

فيالحظ: »إّن السلب الذي يطبّقه الجدل... ليس فقط نقداً للمنطق التقليدي الذي يرفض االعرتاف 

بحقيقة املتناقضات، بل هو أيضاً نقٌد لألوضاع القامئة عىل نفس األرض التي تقف عليها، ونقد 

لنظام الحياة املستتب...«]]]. وال يكتفي ماركيوز بإضفاء هذا الطابع النقدي عىل السلب، بل إنّه 

يضفي عليه طابعاً ثورياً راديكالياً فريى يف القدرة عىل التفكري السلبي أساساً لزعزعة الثقة الزائفة 

التي يشعر بها اإلنسان العادي يف موقفه الطبيعي حيال ذاته وحيال عامل الوقائع، والربهنة عىل أّن 

الالّحريّة تكمن يف قلب األشياء، إىل درجة أّن منّو تناقضاتها يؤدي بالرضورة إىل نوٍع من التغرّي 

الكيفي، وإىل انفجار األوضاع القامئة وإصابتها بكارثٍة مرّوعة]]].

علينا اآلن أن نتساءل عام ستكون عليه النتائج التي ميكن أن ترتتب عىل تطبيق الجدل مبعناه 

الهيغيل املشار إليه؟ الحّق أّن الجدل باعتباره قّوَة السلب أو النفي يف الفكر والوجود معاً ميكن أن 

يؤدي إىل نتائج يف غاية التقدميّة، ففلسفة هيغل الجدليّة كام يقول إنجلز »... ال تعد أّي يشٍء نهائياً 

مطلقاً، وهي تكشف الغطاء عن الصفة املؤقتة لكّل يشء.. وال تستطيع الثبات والصمود أمامها إال 

عمليٌّة متصلٌة من الصريورة والزوال، أي عمليّة االرتقاء الدائم من األخفض إىل األرفع، وما الفلسفة 

الديالكتيكية ذاتها إال مجرّد انعكاٍس لهذه العمليّة يف املخ املفكر«]]].

ما  لها  واملجتمع  املعرفة  من  محدودًة  مراحَل  هناك  بأّن  تعرتف  الجدليّة  الفلسفة  كانت  وإذا 

يرّبرها من العرص والظروف التاريخيّة إال أّن األمر يقف عند هذا الحد، إذ إن الطابع املحافظ يف 

، أما الطابع الثوري فهو املطلق، وهو املطلق الوحيد الذي ميكن لهذه الفلسفة  هذه النظرة نسبيٌّ

أن تعرتف به]]].

نعود إىل السؤال األصيل: هل كان هيغل مخلصاً فعالً ملنهجه الجديل؟

إن اإلجابة عن مثل هذا السؤال تقتيض أن نعرض بيشء من التفصيل ملوقف هيغل النقدي، 

[1]- اقتبسه لوفيفر يف: املرجع املذكور، ص15.

[2]- ماركيوز: العقل والثورة، ص13.

[3]- املرجع السابق، ص16.

[4]- راشد الرباوي: التفسي االشرتايك للتاريخ، مختارات من فريدريك إنجلز، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، 1947، ص ص 33-32.

[5]- املرجع السابق، ص 33.
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سواًء يف مرحلة الشباب أو يف مرحلة النضج، ونحاول أن نتبنّي من ذلك موقفه الحقيقي من الجدل.

نقد الفكر الكَنيس:

تتسم هذه املرحلة بنزعٍة رومانتيكيٍّة واضحٍة ممتزجٍة برغبٍة طاغيٍة يف نفي النظام السائد ونقد 

التقاليد الكنسية الجامدة، كان نقده مبثابة الضّد الجديل ملا هو قائٌم حيث يهفو تارًة إىل املايض 

البعيد ممثالً يف الدولة اليونانية القدمية، وتارًة ثانية إىل ما ميّجد الثورة الفرنسيّة باعتبارها الحلم 

الذي تحقق عىل أرض الواقع. لكن هذا التمجيد يتجاوز النظرة الوصفيّة لعامل التاريخ إىل نطاق 

املفكر الحامل الذي تختلط لديه رؤى الخيال بعامل الواقع، فريى هذه الثورة من منظوٍر أسطورّي 

ال تاريخي.

مرحلة الشباب، أو املرحلة الالهوتيّة األوىل كانت مرحلًة مهّمًة بالنسبة لتطور هيغل الفكري، إذ 

. وبدايًة نالحظ أّن النقد الهيغيل للالّهوت الَكَنيس ينطلق من  نجد فيها البذور األوىل لفلسفته ككلٍّ

 Positive( »رؤيٍة معيّنٍة للديانة املسيحية مفادها أّن هناك نوعني من الديانة: األول يسميه »الوضعي

بشكٍل  األول  النوع  إىل  ينظر  وهو   )Subjective Religion( »الذايت«  يسميه  والثاين   ،)religion

ويعرّب عن  البرش  ينبّث يف وجدان وروح  الذي  الحقيقي  الدين  فهو  الذايت،  الدين  أما  مستهجٍن. 

املشاعر واألفعال اإلنسانيّة التلقائيّة، ومن ثم فهو يتجاوز املسافة التي تفصل بني املثال والواقع 

وبني املتناهي والالمتناهي]1]. ويطبق هيغل رؤيته تلك عىل كلٍّ من الديانتني اليهوديّة واملسيحيّة. 

أما عن املسيحيّة فإّن هيغل يرى فيها ديانة الخطيئة والعذاب الروحي. إنها برأيه، الديانة التي ألقت 

يف روع اإلنسان أنّه مواطٌن للسامء، وأنّه غريٌب يف هذا الكون. وهي الديانة التي جرّدت الحياة من 

طابعها اإلنساين فجعلت الطبيعة مجرّد مجموعٍة من القوى املاديّة التي يجب عىل املسيحي أن 

يقهرها ويتغلب عليها. وبذلك فقد جردت املسيحيّة الوضعية ـ يف رأي هيغل ـ اإلنسان من صفاته 

النبيلة وحرمته مرشوعيّة الحياة وأحالته إىل مجرد إنساٍن آثٍم ال يصلح إلتيان أّي عمٍل فاضٍل]]].

لنا أن نضال هيغل  وبالنظر إىل املحتوى السيايس واالجتامعي لهذا الخطاب السابق يتضح 

.[[[ ضّد األمناط السائدة، كان مبثابة الوجه األيديولوجي لرصاعه ضّد االستبداد بشكٍل عامٍّ

[1]- Walter Koufmann: From Shakespearet to existentialism, Princeton, University Press, New York, 

1980, PP.130- 131.

[2]- د. زكريا إبراهيم: هيغل أو املثالية املطلقة، دار مرص للطباعة والنرش، 1970، ص38-37.     

[3]- Georgr Lukacs: The Young Hegel, Trans by Rodney Livingstone, Merlin Press, London, 1972, P.12.     
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إالّ  الفرتة،  تلك  يف  هيغل  نصوص  عليه  تبدو  الذي  الثوري  الربيق  هذا  من  الرغم  عىل  لكن 

يقوم عىل  واليهوديّة  للمسيحيّة  نقده  إّن  إذ  الصحيح،  مكانه  للالهوت يف  نقده  نضع  أن  علينا  أّن 

ظلّه  يف  تعيش  كانت  الذي  املتدهور  املعيشة  مستوى  يعنيه  يكن  مل  فهيغل  أخالقيٍة،  اعتباراٍت 

أشكال  من  لشكٍل  الخضوع  هو  ويشغله  يعنيه  كان  ما  ولكن  الفرتة،  تلك  املقهورة يف  الجامهري 

العبوديّة الروحيّة]1]. أيضاً ميكن القول أّن نقد هيغل للمسيحيّة مل يتجاوز كثرياً نطاق حركة التنوير 

إنجلرتا وفرنسا،  بلغه مفكرو  الذي  أبداً يف هجومه عىل املسيحيّة املدى  يبلغ  األملانية، فهو مل 

فنقده للمسيحية مل يصل إطالقاً إىل النقطة التي وصلت إليها فلسفة اإللحاد املادية، وعىل العكس 

متاماً فإّن جوهر تفكريه هنا ويف الكتابات الالحقة يبدو دينياً خالصاً، فدعواه تنصّب عىل رّد الدين 

وتحريره من العبوديّة ليجعل منه ديناً للحريّة والحياة التي تخلو من مظاهر التمزق واالغرتاب]]]. 

وهذا ما سيتضح جلياً يف البديل الذي يطرحه هيغل باعتباره املقابل الجديل لهذه الصورة القامتة 

الذي عارصه هيغل  ، وواقع املجتمع األملاين  الكنيس بشكٍل عامٍّ االالهوت  التي متثلها وضعيّة 

. هذا البديل الذي يطرحه هيغل يتمثل يف صورتني - كام أرشنا سلفاً - األوىل تنتمي  بشكٍل خاصٍّ

إىل  فتنتمي  الثانية  أّما  القدمية،  اليونانيّة  الدولة  إىل  تحديداً،  البعيد  املايض  وإىل  املايض،  إىل 

الحارض، إىل الثورة الفرنسيّة: فام هو موقف هيغل من هاتني الصورتني؟ الواقع أّن هيغل يشارك 

حركة التنوير األملانيّة حنينها الرومانتيىك للاميض، وبخاصٍة شيلر، فهو يتغنى بحبّه لليونان، ويشيد 

بديانتهم.

جدل احلرية عند اإلغريق

يرى هيغل أن مفهوم الحريّة عند املواطن اليوناين القديم كان يعني حريّة الخضوع للقوانني 

التي صنعها بنفسه، وحريّة االنقياد لسلطٍة اختارها بإرادته، وعىل هذا النحو فقد كان مطلق املواطن 

اليوناين هو مدينته األرضية، عىل عكس األمر يف العرص الحديث إذ أصبح املواطن إنساناً أنانياً، 

فردياً، ومل يعد إلهه متضمناً يف مدينته األرضية بل أصبح مفارقاً وغريباً عن عامل البرش]]].

تأّملنا هذه الصورة الرومانسيّة لدولة اليونان القدمية سنجد أنّها تستمّد الكثري من عنارصها من 

كتابه  العنرص يف  يؤكد عىل هذا  مثاليّة هيغل املبكرة، وهو  أساسياً يف  يلعب دوراً  فالدين  الدين، 

[1]- koufmann. Op.Cit., P. 149.     

[2]- Lukacs: Op.Cit., p.9.

[3]- هيبوليت: ماركس وهيغل، ترجمة جورج صدقني، مطبعة وزارة الثقافة، دمشق، 1971، ص 48.
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»وضعية الديانة املسيحية«، فيقول »إن الدولة تستطيع فقط أن تحمل مواطنيها عىل االستفادة من 

هذه املؤسسات بغرس الثقة فيهم. والدين هو األداة السامية لهذا الغرض. إّن النجاح أو اإلخفاق يف 

اإلنجاز الكامل لهذه املهّمة يعتمد عىل استخدام الدين من قبل الدولة. ومن الواضح أّن هذا الغرض 

موجوٌد يف كّل ديانات البرش. فهناك يشٌء ما متتلكه كّل الديانات بشكٍل عامٍّ وهو أنّها جميعاً تسعى 

إىل خلق ذلك املناخ األخالقي الذي ال تستطيع أّي تطبيقات للقوانني الوضعيّة أن تحّققه..«]1].

أّن هيغل كان يشارك رفاقه من املثاليني األملان  فالحّق  الفرنسيّة،  الثورة  أّما موقف هيغل من 

إعجابهم بالثورة الفرنسيّة، فالثورة يف رأيهم مل تقترص فقط عىل إحالل النظام االقتصادي والسيايس 

للطبقة الوسطى محّل النظام اإلقطاعي املستبد، بل إنّها أكملت ما بدأته حركة اإلصالح الديني يف 

أملانيا، فحررت الفرد وجعلت منه سيداً لنفسه بعد أن كان يخضع لقًوى اجتامعيٍّة وطبيعيٍّة طاغيٍة]]].

يف  املوجود  البائس  للواقع  الجديل  الضد  مبثابة  لهيغل  بالنسبة  الفرنسيّة  الثورة  كانت  ولقد 

أملانيا، فقد كان الواقع األملاين متخلفاً يف جميع املجاالت إذا ما قورن بفرنسا وإنجلرتا، فقد كان 

االقتصاد متدهوراً، وكانت الطبقة الوسطى ضعيفًة ومنقسمًة بني أقاليَم متعّددٍة، وكانت مصالحها 

متباينًة ما كان يجعل من املستحيل توقع احتامل قيامها بثورة، كذلك مل تكن املؤسسات الصناعية 

املتناثرة سوى جزٍر صغريٍة داخل نظاٍم إقطاعيٍّ متعفٍن، وكان الفرد يف وجوده االجتامعي إما عبداً 

أو سيداً، لذلك فليس غريباً أن نجد أنه بينام كانت الثورة الفرنسية قد تحققت بالفعل، كانت املثاليّة 

األملانيّة غارقًة يف البحث عن مفهوٍم مجرٍّد للحريّة]]].

وينظر هيغل إىل الثورة الفرنسية باعتبارها نقطة تحوٍل حاسمٍة يف تاريخ البرشيّة، بفضلها استطاع 

اإلنسان أن يُخضع الواقع املعطى ملعايري العقل. ومعنى ذلك أن اإلنسان مع فجر الثورة الجديدة 

استطاع أن ينظم مفردات الواقع وفقاً ملتطلبات تفكريه العقىل الحر بدالً من خضوع أفكاره للنظام 

 - هيبوليت  قول  حّد  - عىل  الفرنسية  الثورة  من  هيغل  موقف  يبدو  وهنا  السائدة]]].  والقيم  القائم 

»حامسًة أفالطونيًة مبا فيه الكفاية«]]].

[1]- Quoted by Lukacs: Op.Cit., P.15.

[2]- ماركيوز: العقل والثورة، ص 25.

[3]- املرجع السابق: ص 26.     

[4]- املرجع السابق: ص 27.     

[5]- هيبوليت: املرجع املذكور، ص 44.     
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الرصاع بني املنهج واملذهب أو بني الثورّية واجلمودّية:

قد يصعب عىل أّي باحٍث يتناول تلك املرحلة من حياة هيغل أن يجزم بصورٍة قاطعٍة حول مدى 

راديكالية هيغل، وما إذا كانت هذه الفرتة تحتوي عىل مالمح نقديٍّة رافضٍة باملعنى املاركيوزى - أم 

ال. وإذا توخينا الدقة فإننا نقول بأن كان مثة رصاٌع يف هذه املرحلة بني املنهج الجديل باعتباره رمزاً 

للتطور املستمر واملذهب بوصفه قيداً أو حداً تقف عنده حركة التطور وتتجمد صريورة الحياة: 

الفالسفة  مصاف  يف  هيغل  تضع  أن  ميكنها  التي  الجوانب  بعض  الفينومنولوجيا  يف  نجد  فمثالً 

البورجوازي املحافظ،  التي تهبط به إىل مستوى املفكر  الراديكاليني، وبعض الجوانب األخرى 

األيديولوجي  والتحليل  النبيل«،  و«الوعي  التعس«  و»الوعي  والسيد«،  »العبد  جدل  مثل  فقضايا 

الضوء  بعض  تلقي  أن  بالتايل  األوىل وميكنها  الفئة  إىل  هيغل  تضم  أن  املغرتب ميكنها  للعمل 

القضايا من منظوٍر  يناقض هيغل هذه  النقديّة يف ظاهريات هيغل، لكن مبقدار ما  عىل املالمح 

مثايلٍّ خالٍص يقف مع أصحاب الفئة الثانية. وتعكس كلامت كارل ماركس يف املخطوطات هذه 

ومبهامً،  غامضاً  نقداً  لنفسه  بالنسبة  يزال  نقٌد خفيٌّ ال  الفينومنولوجيا... هي  فيقول »إن  املفارقة، 

ولكن إىل الحّد الذي تحتفظ فيه الفينومنولوجيا برؤيٍة محّددٍة حول اغرتاب اإلنسان - عىل الرغم 

من أّن اإلنسان يبدو يف صورٍة روحيٍّة خالصٍة - فإّن فيها تكمن كّل عنارص النقد، معّدة قبالً ومتضّمنة 

بصورٍة غالباً ما تتجاوز وجهة نظر هيغل الخاصة. إّن »الوعي التعس« و»الوعي النبيل«، و»الرصاع 

بني »الوعي النبيل والوعي املنحط«.. إلخ هذه األجزاء املنفصلة تحتوي - ولكن ال تزال يف صورٍة 

مغرتبٍة - العنارص النقديّة ملجاالت بأكملها كالدين والدولة والحياة املدنية«]1].

انهيار  مثالً  يفرس  فهو  أشياَء خطريٍة،  يديه عىل  يضع  أن  استطاع  الفينومنولوجيا  هيغل يف  إن 

التضامن اإلنساين يف املجتمع الحايل بظاهرة السعي للربح التي تجعل مصالح الفرد تتعارض 

بل  التعارض،  يؤكد فحسب هذا  بالسيد ال  العبد  لعالقة  تحليله  مع مصالح املجموع، وهو يف 

ألن  ولكن  الرأساملية.  األنظمة  ظّل  يف  املال  قّوة  عن  تنشأ  التي  الشاملة  العبوديّة  كذلك  يؤكد 

والدولة،  املجتمع  وماهيّة  الشخصيّة  أساس  باعتبارها  الخاصة  امللكيّة  عن  يدافع  كان  هيغل 

لذلك فإنّه مل يستطع أن يتجاوز حالة االغرتاب اإلنساين إال بطريقٍة وهميٍّة وخياليّة، فبدالً من أن 

يحاول هيغل القضاء عىل النزعة الفرديّة األنانيّة عن طريق التغيري الفعيل لنمط اإلنتاج -كام يفعل 

[1]- Karl Marx: Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, Progress Publishers, Moscow, Third 

Printing, 1967, PP. 139- 140.     
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االشرتاكيون- نراه يرّد عمليّة التغيري االجتامعي إىل تغرّي الوعي الذي بارتفاعه إىل مستوى الوعي 

الذايت يتحقق له الشعور بأن ماهيّته الحقة تتمثل يف أن يوجد من أجل اآلخرين]1]. والحريّة التي 

الشقاء  التعس، وتعرب عن  الوعي  فهي تصف  عقليًّة خالصًة  إال حريًّة  ليست  الظاهريات  تصفها 

باعتبارها  الفلسفة  ملكوت  يف  إال  ذلك  تجاوز  إىل  تهدف  ال  لكنها  الحديث،  للعامل  الروحي 

الوجود الواقعي الحقيقي بالنسبة لهيغل]]].

والواقع أّن هيغل بإحالته الوجود اإلنساين الحقيقي إىل مملكة الروح أو الفكر اختزل املحتوى 

املادي لألشياء إىل مجرد فكر، وهنا تكف الحقيقة عن أن تكون وحدة الصورة واملحتوى وتتحّدد 

فقط باتفاق الصورة مع نفسها وباتساقها الداخيل وبالهويّة الصوريّة للفكر]]]. إن الحقيقة كام يقول 

هيغل »هي مجموع الفكر أو شموله...«]]]. وإّن الفلسفة بالتايل ال تستطيع أن تعرّب عن نفسها إال من 

خالل نسٍق، فحقائق »الفلسفة لن يكون لها قيمة إذا ما رصفنا النظر عن االعتامد املتبادل والوحدة 

العضوية يف النسق«]]]. والنسق، مبقدار ما هو نسٌق، يلغي كالًّ من التناقض والصريورة، فالتناقض 

يتحول إىل ماهيٍّة منطقيٍّة، إىل مجرّد عالقٍة قابلٍة للتحديد قبلياً ميكن للروح أن تعث عليها بطريقٍة 

آليٍّة يف كّل األشياء]6]. والهيغليّة من هذا املنظور تؤكد بصورٍة غري مبارشٍة عىل أّن كّل رصاٍع ينطوي 

عىل حلّه وأّن كّل إخفاٍق أو نكسٍة لها خريها الخاص ومرّبراتها الذاتية]7]. وبهذا يفقد الجدل الهيغيل 

طابعه الثوري الخالق، وبدالً من أن يكون السلب هو القّوة التي تدفع الروح إىل السري قدماً، يتحول 

إىل مرحلٍة مستقرٍة يف منّو الروح ويجعل التضاد يبدو كأنّه »لعبٌة مقصودٌة ال رصاع حياٍة أو موٍت«]8]. 

وهكذا فإّن »الجدل بدالً من أن يعرّب عن حركة املحتوى ويعكسها ينجب هذه الحركة، وهو أقرب 

إىل أن يكون منهجاً للبناء الرتكيبي والنسقي للمحتوى من أن يكون منهجاً للتحليل«]9].

إّن هذا التغرّي الذي نلمسه يف معالجة هيغل لوظيفة الجدل، إمنا يعكس نوعاً من التصالح بني 

[1]- أوغست كورنو: أصول الفكر املاركيس، ترجمة مجاهد عبداملنعم مجاهد، دار األداب، بيوت، الطبعة األوىل، 1968، ص 48، 93.     

[2]- هرني لوفيفر: املرجع املذكور، ص 50.     

[3]- املرجع السابق: ص 36-35.     

[4]- هيغل: موسوعة العلوم الفلسفية، ص 70.     

[5]- املرجع السابق: الصفحة نفسها.     

[6]- لوفيفر: املرجع املذكور، ص 41.     

[7]- ماركيوز: املرجع املذكور، ص 100.     

[8]- املرجع السابق: الصفحة نفسها.     

[9]- لوفيفر: املرجع املذكور، ص 37.     
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املثاليّة الهيغليّة وبني الواقع القائم، هذا التصالح يتجىّل بصورٍة واضحٍة يف محارضاته عن فلسفة 

التاريخ التي بدأها عام 1818، وفيها نرى هيغل يقّرر بأّن الدولة هي الشكل الكامل الذي يتحقق فيه 

العقل والحرية]1]. وهو ال يرتّدد يف أن يضفي عىل هذه الدولة صفات القداسة والجمود، فيقول: 

»... إّن مبادئ الدولة ينبغي أن يُنظر إليها عىل أنّها صحيحٌة يف ذاتها ولذاتها، وهو ما ال يكون ممكناً 

أّن صورة  اإللهيّة«]]]. والشك يف  للطبيعة  متعيّنًة  تجلياٍت  املبادئ بوصفها  نظرنا إىل هذه  إذا  إال 

الدولة عىل هذا النحو الذي يريده هيغل قد جعلت البعض ينظر إىل مفهوم هيغل عن الدولة بوصفه 

األساس الفلسفي لقيام الفاشية، فالجرائم التي ارتكبتها النازيّة، ومامرساتها الوحشيّة مع املنشقني 

واملعارضني لها، ونقضها ملعاهداتها مع الدول األخرى، كل ذلك تم تحت اسم الدولة وبدعوى 

املحافظة عىل كيانها]]].

وال يكتفي هيغل بتقديم تلك الصورة الجامدة للدولة املثاليّة التي تكاد تنتفي فيها حركة الجدل، 

بل يتقدم خطوًة أخرى يف طريق املثاليّة الالنقديّة ويتحول من النظرة اإلنسانيّة غري املتعّصبة التي 

 - - وبالتحديد إىل أملانيا  أوروبا  تنظر إىل  نظرٍة قوميٍّة ضيقٍة  الشباب إىل  كتابات  نلمسها يف  كّنا 

باعتبارها خامتة التاريخ. يقول هيغل »إن تاريخ العامل يتجه من الرشق إىل الغرب، ألّن أوروبا هي 

نهاية التاريخ عىل نحٍو مطلٍق، كام أن آسيا هي بدايته...«]]]. وهو يقسم التاريخ وفقاً لهذه النظرة 

إىل ثالث مراحَل كلٌّ منها مُتثل مرحلًة خاصًة يف تطّور مفهوم الحريّة، املرحلة الرشقيّة، واملرحلة 

اليوم ال  يزال حتى  يعرف، وال  فالرشق مل   ...« الرومانية، واملرحلة األملانيّة املسيحيّة،  اليونانيّة 

يعرف سوى أن شخصاً واحداً هو الحر، أما العامل اليوناين والروماين فقد عرف أّن البعض أحرار، 

عىل حني أّن العامل الجرماين عرف أن الكّل أحرار«]]].

وهكذا فإّن هيغل يتناقض مع منطقه الجديل فهو بتربيره للدولة الربوسيّة والدين املسيحي إمنا 

يضع نهايًة للجدل، ونهايًة لزحف حركة التاريخ، وبذلك فهو يرّد التطور التاريخي إىل تطّوٍر منطقيٍّ 

ما يضفي عىل رؤيته للتاريخ طابعاً استنباطياً وقبلياً، فتصّوره للتاريخ يقوم أساساً عىل فكرة التقدم 

[1]- هيغل: محارضات ىف فلسفة التاريخ، الجزء األول، ترجمة د. إمام عبدالفتاح إمام، دار الثقافة، القاهرة، 1980، ص 154-153.      

     .املرجع السابق: ص 159 -[2]

[3]- R.S. Peters: Hegel and the Nation - State (in) Political Ideas, (ed) by Thomson, D. Penguin,      Books, 

1984, P.135.

[4]-هيغل: محارضات ىف فلسفة التاريخ، ص 242.

[5]-املرجع السابق: ص 243.
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نهضة  األيديولوجي عن  التعبري  كانت مبثابة  فكرٌة  العقالنيّة، وهي  الفلسفة  كانت شائعًة يف  التي 

الطبقة البورجوازية، بل وبّررت صعودها إىل السلطة باعتباره شيئاً كامناً يف عمليّة التاريخ. ولقد كان 

هيغل صوتاً معرّباً عن طموحاِت وآماِل بورجوازيٍّة مل تكن ثوريًّة كام كانت البورجوازيّة الفرنسيّة 

يف القرن الثامن عرش، وإمنا كانت بورجوازيًّة محافظًة، ومن ثّم فقد جاءت فكرته عن التقدم مقيّدًة 

بذلك الجهد الذي بذله لتربير الواقع القائم ورفض أّي محاولٍة لتجاوز ما هو واقعّي]1].

والحّق أّن هيغل بتربيره للواقع القائم إمّنا يضع نهايًة لفلسفته، فحينام ننظر إىل النظام القائم عىل 

أنّه عقيلٌّ تكون املثاليّة قد بلغت نهايتها. وعندئذ يجب عىل الفلسفة السياسية أن متتنع عن تلقني 

الناس ما ينبغي أن تكون عليه الدولة. إّن الدولة موجودٌة وهي عقليٌّة وهذا هو نهاية األمر وهنا تصبح 

مهّمة الفلسفة هي املواءمة بني الناس وبني ما هو قائٌم]]].

إّن مثاليّة هيغل عىل هذا النحو تصل إىل الطريق املسدود، ألنّها خانت الجدل، وحاولت أن 

تفرض شكالً من الثبات والجمود عىل عامل الواقع، فضّحت بالحقيقة مقابل التصالح مع لحظٍة 

بعيدًة عن عامل  الفلسفيّة  والتاريخ مييض، وتظّل مملكة هيغل  تنهار،  الدول  زائلٍة. لكن  تاريخيٍّة 

البرش بكّل واقعيّته الدرامية]]].

 يف آخر كتاٍب أصدره يف حياته )أصول فلسفة الحق( يرفض هيغل حتى هذا األمل اليوتويب 

البسيط يف تجاوز ما هو قائٌم، بل ويعترب ذلك مستحيالً، يقول هيغل »إّن مهّمة الفلسفة لتنحرص يف 

تصّور ما هو كائن، ألّن ما هو كائٌن ليس إال العقل نفسه... وكام أنّه من الحمق أن نتصور إمكان 

تخطّي الفرد لزمانه فإنّه ملن الحامقة أيضاً أن نتصور إمكان تجاوز الفلسفة لزمانها الخاص...«]]].

إن هذا النص األخري املقتبس من" أصول فلسفة الحق" يؤكد أن هيغل الذى بدا ىف أول كتاباته 

يعود لريتّد ىف نهاية رحلته الفكريّة إىل نزعٍة قوميٍّة ضيقٍة ومتطرفٍة.  إنسانياً وكونياً  الفلسفية مفكراً 

وغنى عن القول أن نذكر أن أثر هيغل الفكري والسيايس ظّل باقياً حتى بعد وفاته، فقد تأثرت معظم 

النظريات السياسية الحديثة واملعارصة بفكر هيغل من أقىص اليسار إىل أقىص اليمني، فهو بصورة 

أو بأخرى رائد اليسار الهيغيل، وهو ملهم الجدد منهم، من أمثال جورج لوكاتش وروجيه جارودى 

[1]- أوغست كورنو: املرجع املذكور، ص58-56

[2]-هربرت ماركيوز: املرجع املذكور، ص 177.

[3]- لوفيفر: املرجع املذكور، ص 43-42.

[4]- هيغل: أصول فلسفة الحق، املجلد األول، ترجمة وتقديم وتعليق د. إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير بيوت، الطبعة الثانية، ١٩٨٣، ص 88.

نقد الجدل الهيغلي
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و إريك فروم وهربرت ماركيوز وإرنست بلوخ وكارل مانهايم.. وغريهم.

التى  الفاشستية  وللتيارات  الهيغىل  لليمني  القوية  املصادر  أحد  هيغل  ميثل  آخر  جانب  من 

انفجرت ىف معظم دول أوروبا ىف الثالثينيات من القرن املاىض. ومل يتوقف تأثري هذا العمالق 

الليربالية املعارصة،  التيارات  الفلسفية ساريًة وفعالًة ىف  الحد بل ظلت روحه  الفلسفي عند هذا 

ظهر ذلك بصورٍة متطرفٍة لدى املنظر الياباين األمريىك "فوكوياما" الذي استعاد الفكرة الالهوتية 

عن نهاية التاريخ وألبسها ثوباً اقتصادياً وسياسياً، فاتخذ من سقوط األنظمة الشيوعية واإلشرتاكية 

الطابع األيديولوجي املحافظ، والتى عرب عنها بشكٍل دعايئٍّ ىف كتابه:  لبلورة فكرته ذات  ذريعًة 

"نهاية التاريخ واإلنسان األخري". وىف هذا الكتاب يوصد فوكوياما كلَّ أبواب التاريخ عند الحقبة 

األسباب  أحد  كان  والذي  األمرييك،  الرأساميل  لليمني  فجٍة  بصورٍة  ويرّوج  األمريكية،  الرأساملية 

وانشطار  الليبي  النظام  وانهيار  العراق  العريب وسقوط  العامل  تفكيك  املبارشة يف  املبارشة وغري 

هذه  كل  هيغل  نُحّمل  ال  نحن  بالتأكيد  اإلرهاب.  مستنقع  ىف  سوريا  وسقوط  واليمن  السودان 

األحداث الكارثية، ولكن من الواضح أن األثر الهيغيل عىل األنظمة والتيارات اليمينية املحافظة 

واالستمرار  النجاح  لها  يكتب  مل  التى  التقدمية  اليسارية  التيارات  عىل  هيغل  تأثري  من  أكرب  كان 

عىل  الغلبة  له  كانت  اليميني  هيغل  أن  يل  ويبدو  والليربالية.  اليمينية  التيارات  من  بغريها  مقارنًة 

هيغل اليساري، متاماً مثلام انترص النسق أو املذهب عىل املنهج، كذلك انترص هيغل املحافظ 

عىل هيغل الثوري، وانترص هيغل العجوز املتعصب للقومية األملانية وللدولة الربوسية عىل هيغل 

الشاب الذى طاملا راوده حلم التحّرر والذي كان يوماً ما مفتوناً بالثورة الفرنسية ومسكوناً باألمل 

يف أن يعيد التاريُخ للعبيد واملقهورين حقوقهم املستلبة وإنسانيتهم املهدورة.

الملف


