جورج فريدريك هيغل
الفيلسوف الشاهد على والدة املركزية األوروبي�ة
رامي طوقان

[*][[[

يكاد يجمع الباحثون يف الفكر الغريب الحديث عىل أ ّن فلسفة هيغل من أصعب الفلسفات.
والصعوبة يف هذا املعنى ال تكمن فقط يف تعقيدات مفاهيمها ،بل حتى يف إمكانيّة بلوغها وغربلة
اتجاهاتها .ذلك أ ّن هذا الفيلسوف األملاين الكبري كان أحياناً يُدخل مفاهي َم جديد ًة أو يُش ّدد عىل
ح ليست من صلب نظريّته .لقد دخلت يف فلسفة هيغل أمو ٌر متشعب ٌة أضفت عليها أحياناً مسح ًة
نوا ٍ
من الغموض والتناقض .لك ّن ذلك كان من صلب نظريّته املبنيّة عىل املنطق الجديل ،حيث يكون
النقيض أساسيّاً يف فهم وكينونة الفريض .ومع ذلك مل يكن هيغل معزوالً عن قضايا ومشاكل
عرصه ،أو أنّه كان يعيش يف صومع ٍة فكريّ ٍة .لقد د َّرس الفلسفة وتاريخها يف أهم جامعات أملانيا من
توبنغن إىل يينا وفرانكفورت وأخريا ً يف جامعة برلني .ودخل يف ٍ
نقاش واسعٍ حول األنظمة السياسية،
وكان مؤيّدا ً للثورة الفرنسيّة ولحمالت بونابرت ،التي وجد فيها إنقاذا ً ألوروبا من ظلامت القرون
الوسطى .ولكن نستطيع القول أ ّن فلسفة هيغل ،عىل الرغم من غموض موضوعاتها وتداخلها ،فقد
كانت يف مساح ٍة واسع ٍة منها فلسف ًة سياس ّي ًة تم تسخريها يف خدمة االجتامع السيايس األورويب.
فالهيغلية –كام الحظ بعض مؤرخي الفلسفة الحديثة -هي فك ٌر للفردانيّة ،رغم ما يُقال عنها بأنّها
فلسف ٌة «توتاليتارية» .فالحريّة السياس ّية للمواطن الحديث هي يف قلب فكر هيغل املنارص ألفكار
ثورة  .1789هذا إىل جانب أ ّن الفردان ّية الفيزيائ ّية–البيولوج ّية والفردان ّية باملعنى املاورايئ للتعبري
تحتالن مكاناً أساسياً يف هذه الفلسفة .وبنا ًء عىل هذا الرأي فإ ّن أبسط ٍ
أقل النقود
نقد لهيغل ،ال ّ
يظل السؤال مفتوحاً ،وهو
أهميّةً ،هو أنّه كتب بطريق ٍة غلب عليها الغموض وصعوبة الفهم .لذلك ّ
ٌ
وباحث يف الفلسفة الغربية.
مرتجم
*ـ
ٌ
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الذي يتعلق مبقدار ما تعلم هيغل من املعنى الذي قصده لوك من توضيح التصورات ،أو من إرادة
كانط لناحية توضيح آرائه وتسويغها[[[.
وما من ٍّ
ح عديد ٍة ،فك ٌر يعكس التغري عرب التوترات .فمن الثورة
شك أ ّن فكر هيغل هو ،من نوا ٍ
ٍ
الفرنس ّية
أي وضعٍ
وأحداث أخرى تعلم أن ينظر إىل التاريخ كعمل ّية تشكيلٍ مندفع ٍة ج ّياش ٍة ،ويف ّ
تاريخي ميكننا دامئاً أن نفهم هذه الحوادث التاريخيّة بالتفكري االنعكايس العميق الالحق مبا
ٍّ
حدث.
ٍ
اعرتاضات حول فلسفة هيغل .خصوصاً منها تلك التي
لقد وجهت يف هذا املضامر عدة
وجهها الفيلسوف الوجودي كريكيغارد يف قوله «أن ليس للفرد مكا ٌن يف نظام هيغل ،أو بالنسبة إىل
ما اعتربه نظاماً فلسفياً ِ
أدخل الفرد فيه ضمن فكرة الكيل ،أي يف الدولة والتاريخ .فهو مل يعتقد أنّه
ميكن للفرد أن يتدخل يف التاريخ ،أي إ ّن من يصنع التاريخ ليسوا من ُس ُّموا بالسياسيني العظام ،بل
التاريخ هو الذي يستعمل هؤالء .وغالباً من غري أن يكون هؤالء الفاعلون واعني مبا يفعلون فعلياً.
ليؤسس قوميّ ًة جديدةً .وعليه
حد أوروبا ،غري أ ّن التاريخ استخدم نابليون ّ
فقد ظ ّن نابليون أنّه سيو ّ
فالتاريخ يحقّق تقدمه املعقول املوضوعي سوا ًء أَفَهم أناس ذلك الزمان أم مل يفهموا ما يفعلون.
فللتاريخ منطقه الخاص الذي ميكن للفاعلني فيه أن يسيئوا تأويله.

[[[

قد يبدو اعرتاض كريكيغارد ،من الوهلة األوىل ،اعرتاضاً صحيحاً .إذ من السهل إدانة دعم هيغل
للوحدة األملانية بغية تقوية الدولة األملانية يف ضوء املائة والخمسني عاماً التي تلت من تاريخ
أملانيا .غري أ ّن مثل هذا الحكم ينطوي عىل مفارق ٍة تاريخ ّي ٍة .وقد كان أمرا ً معقوالً يف ذلك الزمان
عند املواطن األملاين الواعي سياسياً أن يكافح من أجل تقوية الدولة .وعىل الرغم من أ ّن هيغل
يل املعرفة ،فإنّه ليس بالرضورة أن يكون عارفاً ،أو أن يتحمل جزئياً مسؤول ّية
نفسه اعتقد أحياناً أنّه ك ُّ
الكوارث األملانية السياسية يف القرن العرشين ،كام أنّه من املعقول االعتقاد بأ ّن ما كتبه هيغل
يف "فلسفة الحق" ( ،)The Philosophy of Rightوتحت ضغط املراقبني ،ال ينطبق بكامله عىل
يعب عن وجهات نظ ٍر ليرباليّة.
وجهات نظره الخاصة ،مبعنى أ ّن هيغل يف أوساطه الخصوصيّة كان ّ
يف ما يتعلق مبسألة توتاليتارية هيغل املفرتضة ،ميكننا القول أ ّن هيغل الرسمي نجده ،مثالً،
يف كتاب «فلسفة الحق» حيث يدعم الدولة الربوسية يف زمانه (حواىل  .)1820فاملثال األعىل

[[[ -فؤاد شاهني – مقدمة ترجمة كتاب« :هيغل والهيغلية» للباحث الفرنيس جان فرانسوا -كريفغان –دار الكتاب الجديد املتحدة – بريوت
 2017ص .8[[[  -املصدر نفسه ،ص.10
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ح عديد ٍة سلطوياً ومل يكن توتاليتارياً وال فاشياً[[[ .فقد
عب عنه هيغل عموماً كان من نوا ٍ
الذي ّ
دستوري ،ورفض فكرة دكتاتو ٍر حاكمٍ وفقاً لنزواته .وعليه فإ ّن ما أراده هيغل
قوي
دعم فكرة حكمٍ
ٍّ
ٍّ
هو دول ٌة محكوم ٌة بالقانون والحق ،وازدرى الالعقالنيّة ،يف حني أ ّن الفاشيني امتدحوا الالَّعقالنيّة
والحكم غري الدستوري .وتبعاً لهذه النظرة عن الفكر الشمويل تركّزت أبحاثٌ كثري ٌة عىل تحليل
الطبيعة املحافظة عند هيغل .والذين ركزوا عىل هذا الجانب املحافظ يف شخص ّيته هم املفكرون
ين عديدةً -كام له معانٍ مرافق ٌة إيجاب ّي ٌة
اليساريون عىل األغلب .غري أ ّن ملصطلح "محافظ" معا َ
املعني بـ «املحافظ» من يريد الحفاظ عىل الوضع القائم ( ،)status quoفإ ّن
وسلبيّةٌ .فإذا كان
ّ
هيغل مل يكن محافظاً ،إذ رأى أنّنا ال نستطيع بشكلٍ دائمٍ «املحافظة» عىل أشكال الحكم القامئة
كل ما هو موجو ٌد يخضع ّ ٍ
لتغي
أل ّن ّ
تاريخي[[[ .لذا ،كان معارضاً ،وبشكل مبارش ،لفكرة املحافظة
ٍّ

التغيات حتم ّيةٌ،
والتغي التاريخي يف فكره إمنا يحدث عىل شكل قفزات نوع ّية .أي إ ّن
السكون ّية.
ّ
ّ
ٍ
جوهري ،يحفظ ،دامئاً ،يف صورة
تحوالت بعيدة األمد .غري أ ّن هيغل زعم أ ّن ما هو
وتحدث عرب
ٌّ
حلول ( )Synthesesأعىل .فالقفزات الحتم ّية النوع ّية تؤدي دامئاً إىل حلو ٍل تضم الطروحات
( )Thesesوالنقائض ( )Antithesesيف مستوى أعىل .لذا ،فإ ّن األشكال القامئة تكون محفوظة[[[.
نقد احلتم ّية التارخي ّية
خ وخاص ًة بالنسبة ملوقفه من مقولة الحتم ّية التاريخ ّية؟
لكن ماذا عن رؤية هيغل كفيلسوف تاري ٍ

هذا السؤال شغل مساح ًة واسع ًة من النقاش يف زمن هيغل ،ويف األزمنة التي أعقبت
طروحاته الفلسفية .واملعروف أ ّن نظر يّة هيغل الخاصة مبا يعرف ب «الفوز الديكالكتييك»
كل النواحي الفُضىل للخربات السابقة .هنا
تتضمن تفاؤل ّي ًة تاريخ ّي ًة .ذلك أ ّن التاريخ يجمع ّ
ني من أ ّن عرصنا هو جميع ٌة
بالتحديد يطرح نُقّاد هيغل مجموع ًة من األسئلة :هل نحن عىل يق ٍ
ح جوهريّ ٌة قد فقدت؟ أال ميكن
( )Synthesisألفضل ما يف املايض؟ أال ميكن أن تكون نوا ٍ
كل ّ ٍ
أالّ يكون ّ
تغي شامالً ومنترصا ً يف صعوده إىل مست ًوى أعىل ،وأن تكون معظم التغريات
ٍ
ٍ
وثقافات مختلف ٍة .ولكن أال ميكن أن متثل فلسفة
جامعات مختلف ٍة
ناتج ًة من رصاعات بني
[[[  -يعرتض هربرت ماركوز يف كتابه العقل والثورة ( )Reason and Revolutionعىل هيغل ويرى أنّه كان أبعد ما يكون عن الفاشية،
ألنه أيد فكرة دول ٍة دستوري ٍة تحكمها القوانني.
[[[  -املصدر نفسه.
[[[  -للمزيد من الوضوح حول الطابع املحافظ لفكر هيغل السيايس:
انظر PP. 73 .8991 – ).The Hegel Reader. Edited by Stephen Houlgate. Oxford: (n.pb
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ش َعن ًة للرابحني التاريخيني ،ولو كانت «باهتة» من الوجهة السياسية؟
هيغل من هذه الزاوية َ ْ

يعتقد بعض الهيغليني املحدثني أ ّن التاريخ قد وصل إىل نهايته ،أي :إن الجميعة األخرية
( )Synthesisتبدو ماثل ًة يف رأسامل ّي ٍة ذات دول ٍة ضعيفة التنظيم ،وسوقٍ قوية التوجه ،مع وجود
ٍ
لنفي مقبو ٍل لهذه املؤسسات ،وال
واعرتاف بحقوق اإلنسان ،ولذا فال وجود
دميقراطي
حكمٍ
ٍ
ٍّ
النتصا ٍر مقبو ٍل عىل هذه املؤسسات .والتقدم التاريخي ،منذ اآلن فصاعدا ً ،ال يعني سوى رأسامليّ ٍة
ٍ
ومزيد من الدميقراطيّة وحقوق اإلنسان.
متحسن ٍة

هل ذلك يعني أ ّن «قوة النفي» مل تعد فاعل ًة يف العامل الحديث؟ إذا كان األمر كذلك فإ ّن
صواب مقابل الهيغليني اليساريني .والتأويل اليميني الهيغيل،
الهيغليني اليمينيني سيكونون عىل
ٍ
يظهر هيغل مفكرا ً تاريخياً واقعياً .غري أنّه ،حتى إذا افرتضنا عدم وجود إمكان ّي ٍة لظهور أشكا ٍل من
املؤسسات االجتامعية ذات النوع ّية األعىل ،وأ ّن التاريخ وفقاً لذلك املعنى قد بلغ نهايته ،فإنّنا
ٍ
ٍ
ونكوصات ،حيث ينذر أن تبقى الحياة عىل وجه البسيطة كام هي وإىل
انهيارات
سنظل نخترب
ّ
ٍ
ألسباب
ألسباب خارجيّ ٍة (من الطبيعة) أو
أزمات عظيم ٍة ،إ ّما
األبد ،وهناك بشكلٍ دائمٍ خط ُر حدوث
ٍ
ٍ
داخل ّي ٍة (من أنظمتنا االجتامعية وثقافتنا)[[[.
ثالث ّية الديالكتيك والكل ّية والتطور الصاعد
يالحظ الباحثون أ ّن هيغل ك َّرس مفهومه حول الديالكتيك ليكون عامد فلسفته السياسية .لهذا
السبب يتداخل يف تأويله الديالكتيك مع مفهوم الكل ّية الذي يؤكد اعتبار التفكري وسيل ًة سياسي ًة
للتطور إىل األمام .وهذا ما يتقاطع عموماً مع فلسفة عرص التنوير يف القرن الثامن عرش(.)1700
علامً أ ّن فالسفة عرص التنوير اعتربوا الحقيقة متمثل ًة يف املعرفة العلمية ومبقدار كبري .أما عند هيغل،
املنصب عىل االفرتاضات املسبقة الرتانسندنتالية
فإ ّن الحقيقة الفلسف ّية تجد أساسها يف تفكريه
ّ
الناقصة .وكام قد نرى الحقاً ،فقد أكد الهيغليون اليساريون مثل الفيلسوف األملاين املعارص يورغن
هابرماس عىل تلك النقطة .وعندما يتكلمون عن االنعتاق والتح ّرر فهم ال يعنون (مثل الليرباليني)
تحررا ً فردياً من التقاليد بوصفها أبعادا ً فوق–فرديّة ،وإمنا يعنون تحررا ً من الالَّعقالنيّة االجتامعيّة
كخطو ٍة نحو مجتمع أكرث عقالن ّيةً .وهم يفعلون ذلك عرب التفكري النقدي (نقد األيديولوجيا) الرافض

- [1]The Hegel Reader, Ipid. PP. 77.
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من سيرته الذاتية ـ الفلسفية
ُولد جورج ويلهلم فريدريك هيغل (Georg
 )Wilhelm Friedrich Hegelيف  27آب /أغسطس
 1770يف شتوتغارت ( ،)Stuttgartمن عائل ٍة
بُو ْرجوا ِزيَّ ٍة صغري ٍة تدين بالربوتِستانت ّية اللوثرية ،وكان
والده ُموظّفاً .درس يف الثانويّة حيث حصل عىل
ثقاف ٍة كالسيكيّ ٍة َمتي َن ٍة عرب قراءته وترجمته ورشحه

لل ُمؤلِّفني اإلغريق والالتينيني .كان يُ َع ّد للمسار الكنيس ،الذي ميثّل الطريق
املضمون يف ورتنربغ ( ،)Wurtembergحيث يت ّم تكوين القساوسة وتُدفَع
لهم الرواتب من ِقبل الدولة .من ثم ت ّم قَبوله عام  1788يف وقف توبِنغن
( ،)Tubingenوهو عبارة عن مدرس ٍة إكلرييكيّة كبرية يجري فيها إعداد
قساوسة املستقبل ،تلقّى هيغل فيها تكويناً فلسفياً والهوتياً تقليدياً ،كان ر ّد
فعله ض ّد هذا النمط من التكوين يف كتاباته األُوىل قوياً .من ث ّم تابع هيغل مع
زميلَيْه يف الدراسة شيلنغ ( )Schelling) (1775 -1854وهولدرلِن (-1843
ٍ
بشغف ،ويُقال أنّهم غرسوا معاً شجرة
 ،)Holderlin( )1770أحداث فرنسا
الحريّة .إالّ أ ّن عرص الرعب [يف فرنسا] سوف يُخفِّف من حامس هؤالء
الشباب الذين كانوا باألحرى جريونديني ،فأُوىل رسائل هيغل املحفوظة
تُدين «حقارة الروبسبيرييني» ( .)Corresp., 1, 18ولك ّنه ،بعكس آخرين
(ومنهم شيلنغ) ،مل يرتاجع ق ّ
ط عن اعتناقه ملبادئ الثورة ،التي متتزج بالنسبة
إليه مببادئ الحداثة السياس ّية واالجتامع ّية[[[.
قسا ،بل سوف
يف أواخر دراسته اقتنع هيغل أنّه مل ينشأ ليكون ّ
يصبح مربياً .وكانت محطّته األوىل ِب ْرن ( ،)Berneحيث قام يف سنواته
الثالث األوىل بتدريس املبادئ األ ّولية ألطفال عائلة فون ستايغر

[[[  -هيغل والهيغيلية ،جان -فرانسوا كريفغان ،ترجمة :فؤاد شاهني ،دار الكتاب الجديد ،بريوت ،2017
ص .10-9

( )Von Steigerالنبيلة ،مستفيد ا ً من مكتبتها الغن َّية لتوسيع ثقافته.

اكتشف هيغل االقتصاد السيايس بقراءته لرتجمة املركنتييل اإليكويس جيمس
ستيوارت ()James Stuart؛ وبارش يف قراءة كتاب ثروة األمم آلدم سميث (Adam
 )1790-Smith) (1723الذي يذكره ويعل ُِّق عليه يف مخطوطات يينا ( ،)Iénaوقرأ
أيضاً لهيوم ( )Humeوجيبون ( )Gibbonومونتسكيو ( )Montesquieuوروسو
ح َسب زميلٍ له يف الوقف) ،وبالتأكيد كانط (( )Kantكتاب
(«( )Rousseauبطله»َ ،
الدين ،املرجع األسايس لكتابات الشباب) .واستفاد أيضاً من فصل الصيف
ليقوم برحل ٍة يف جبال األلب ،كام يظهر أ ّن هيغل مل يكن ُمولعاً برومانس ّية املناظر

الخلبة للجبل! فام كان يُه ُّمه ه ّم الناس والوقائع االجتامعية والتاريخ ال جامل
ّ
كتاب ت ّم نرشه؛ ترجمة [بدون ذكر منجزها]
الطبيعة .تشكل إقامته يف ِب ْرن تاريخ أول
ٍ
كانت ترجمة (مغفلة) للرسائل الرسيّة ألحد ث ُ ّوار بالد الفود ( )Vaudج.ج .كارت
ٍ
قتطفات بخصوص «الطابع الوضعي» للدين
( .)J.J. Cartوكتب أيضاً مجموعة ُم
املسيحي وحياة املسيح ،هذه الكتابات مل تكتمل ومل ت ُنرش.
ٍ
جديد ،يف فرانكفورت
تدرييس
يف صيف  ،1796غادر هيغل سويرسا ليلتحق مبرك ٍز
ٍّ
هذه املرة ،سيج ّدد هناك اللقاء بهولدرلِن الذي سيكون له الفضل يف حصوله عىل
هذا العمل الذي سيشغله حتى آخر عام  .1800ال نعرف إال أشيا َء قليل ًة عن هذه
ِ
الحقْبة .سيقيم ُمراسل ًة مع صديق ٍة له من مرحلة الطفولة وهي نانيت أنديل (Nanette

 ،)Endelال عالقة لها باملراسالت املتبادلة مع هولدرلِن ومايونيمته سوزيت كونتار
( .)Suzette Gontardلقد عارش بانتظام إسحاق فون سان كلري (Isaac Von
اكتئاب ،ال ت ُقا َر ُن باالنهيار النفيس
 ،)Sinclairصديق هولدرلِن وحاميه .وم ّر بفرتة
ٍ
لهولدرلِن ،لك ّنها تركت آثارها عليه .مع ذلك كانت اإلقامة يف فرانكفورت ِخصب ًة
ش هيغل شيئاً غري ترجمة النرشة الهجائ ّية ِل«كارت»
عىل الصعيد الفكري .أكيد ،مل يَ ْن ُ
وتخل عن نرش مقال ٍة ذات ميلٍ
جمهوري حول الوضع
ّ
التي جرى تحضريها يف ِب ْرن؛
ٍّ
السيايس لورمتربغ (.)Lunrtemberg
باإلضافة إىل ذلك ،بدأ بكتابة ما كان ينبغي أن يُصبح كتاباً حول وضع ّية

بونابرت) مل تع ِّ
جل باحتضاره ،وقد لوحقت هذه املخطوطة ،ثم جرى
ال ِّ
تخل عنها يف بداية إقامته يف يينا .بعد قرن من الزمن ،اكتُشفت هذه
املخطوطة بعنوان تكوين اإلمرباطورية األملانية وهي ُمف َعمة بالروح

الجمهورية املُستوحاة من مكيافييل .لكن األسايس يف عمل هيغل يدو ُر
دامئاً حول املسائل الفلسف ّية – الدين ّية .أصبح َّ
مم كان عليه
أقل تأث ّرا ً بكانط ّ
يف ِب ْرن ،فاكتشف إطارا ً مفهومياً فريدا ً لبحث ما ِّ
تقص فيه اللغة املعروفة،
وهو ما أوصله إىل صياغة فلسفته الخاصة .حيث يقول :من اآلن فصاعدا ً

يجب تجاوز «االنفصال» الذي يطبع حياة الشعوب الحديثة ،لكن باالضطالع
مبواجهته ،يجب
به و ُ
ّ
التوصل إىل «االجتامع مع الزمن» بوساطة الجدل ّية
(.)Francfort, 377
بحث هيغل عن م
ٍ
نصب أك
ٍّ
ادميي ُمالئمٍ لشُ هرته ،وكان يأمل ب
كريس
ٍّ
يف جامعة إيرلنغن ( ،)Erlangenلكن يف النهاية وظَّفته جامعة هايدلربغ
( )Heidelbergوهو بعمر ست وأربعني سنة .قىض فيها سنتني ،نرش خاللهام
موسوعة العلوم الفلسف ّية ( ،)1817وهي اختصا ٌر للنظريّة التي عرضت أخريا ً

بكاملها ،ومن حينها أصبح يُد ِّرس عىل قاعدة هذا الكتاب (وقد صدرت منه
طبعتان عام  1827وُ ،)1830م ّ
توسعاً يف دروسه بهذا الجزء من الك ُّل أو ذاك.

إ ّن ُمعظم النشاط الفكري لهيغل يف برلني مل يكن يف مجال النرش :لقد
عمل فصالً بعد فصل يف دروسه التي كان يُلقيها بالتناوب عن أجزاء النسق.
نُرشت هذه الدروس من ِقبل تالميذه الذين استخدموا ُمالحظاته ودفاتر

املُستمعني التي تُشكِّل مع الكتابات املنشورة خالل حياته ،الطبعة الكربى،

حيث ظهر عرشون ُمجلَّدا ً منها انطالقاً من العام  .1832وقد أصبحت بعد ذلك

تحتل يف التأويل الهيغيل مكاناً
ُّ
دروس التاريخ والف ّن والدين وتاريخ الفلسفة

ُمعادالً للكتابات املنشورة ،إىل درج ٍة تبدو فيها أحياناً مب ّدل ًة لصورة هذا الفكر.

أما يف ما يتعلَّق بحياة هيغل ،فإنّها قد انتهت يف ترشين الثاين /نوفمرب

عام  ،1831إذ ت ّ
أيام قليل ٍة .غاب
ُوف متأث ّرا ً بداء الكولريا الذي أجهز عليه يف ٍ
هيغل تاركاً أعامالً صعبةً .وقد كان واعياً لألمر ولذلك ت ُعزى إليه هذه الكلمة:

«واحد فقط فَ ِه َمني ،ومع ذلك مل يفهمني» .فالشهرة التي تعتربه أرسطو العصور
الحديثة ،مل تكن ت ُغيظه ،بدليل أنّه ختم موسوعته باستشهاده من كتاب «ما وراء
الطبيعة» الذي كان له األثر الكبري يف نظامه الفلسفي.
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لالفرتاضات السابقة الرتانسندنتالية الناقصة أي نقد (األيديولوجيات) لصالح أط ٍر أوىف[[[.
ال يبدو التاريخ ،يف نظرة التفكري التحريري للهيغلية ،مجموع ًة من األحداث املنفصلة ،بل هو
عملي ٌة تفكريي ٌة تشق البرشيّة الطريق من خاللها باتجاه اإلطار األفضل .متاماً مثلام رأى أرسطو أن
البرش كانوا قادرين ،يف بادئ األمر ،أن يبينوا معنى تآلفهم ووحدتهم عرب تحقيق قدراتهم يف األرسة
والقرية ودولة املدينة .رأى هيغل أ ّن البرشيّة كانت قادر ًة يف البداية ،عىل تحقيق اإلدراك الذايت
واملعرفة الذاتية وقد فهمت الكائناتُ البرشيّةٌ ،أول ما فهمت ،طبيعتها ،عندما «عاشت» األطر
ٍ
وبكلامت أخرى ميكن القول أ ّن التاريخ هو العمل ّية
املختلفة واستطاعت أن تفكر بتلك العمل ّية.
التي بفضلها يدرك البرش أنفسهم ،عرب استعادة املايض والتفكري فيه طبقاً لجميع االفرتاضات
السابقة الرتانسندنتالية (طرق الوجود) التي عيشت واختربت .وهكذا يؤدي التاريخ إىل بصري ٍة ذاتيّ ٍة
متزايد ٍة .فالتاريخ بالنسبة لهيغل ليس شيئاً خارجياً ميكننا مالحظته من الخارج .فنحن دامئاً نالحظ
من خالل أبعا ٍد ما ،وتلك األبعاد تتشكل يف التاريخ .والبعد الذي به نفكر ونخترب هو نتيجة العمل ّية
التاريخ ّية لتطور الذات .وهكذا ،يبعد هيغل نفسه عن املوقف الالتاريخي الذي غالباً ما يظهر
مرتافقاً مع املذهب التجريبي–الحيس الراديكايل .ولكن كيف لنا أن نعرف ما إذا كانت طريقة
رؤيتنا للعامل هي الصحيحة وهي الرأي النهايئ؟

زعمت التأويالت أن هيغل اعتقد اعتقادا ً فعلياً بوجود مجموع ٍة من األبعاد التي متثل البعد
الصحيح والنهايئ (املعرفة املطلقة = فلسفة هيغل) ،وأنه مل يعتقد إال بأننا ،وبشكلٍ دائمٍ  ،عىل
الطريق نحو ٍ
ٌ
هدف ال ميكن تحقيقه.
بعد ينبغي أن يكون ،ولكن ثبت أ ّن تلك املعرفة املطلقة هي
وغالباً ما تقول الكتب املدرس ّية أ ّن الديالكتيك الهيغيل هو نظريّ ٌة عن كيف ّية تحول أطروحة ()Thesis
ٍ
جديد ،إىل تركيب ( )Synthesisالذي هو
إىل نقيضها ( )Antithesisثم تحول هذا النقيض ،من
نظام أعىل ،ثم يجلب هذا الرتكيب بدوره نقيضاً جديدا ً ،وهكذا.
أطروح ٌة من ٍ
من املفيد أن نالحظ يف هذا املجال أنّه إذا كانت كلمة ديالكتيك املشتقة من الفلسفة
اليونانية ،تعني «النقاش» ،فالديالكتيك عند هيغل هو التطبيق عىل املحادثات النظريّة وعىل
العمل ّية التاريخ ّية الواقع ّية يف الوقت نفسه .ولذلك ينشأ الديالكتيك يف العمل النظري الهيغيل
ٍ
ومواقف أكرث كفايةً ،أما يف
تصورات
عندما تشري التصورات واملواقف إىل ما يتعداها من
َ
[[[  -غنار سكريبك ونلزغيلجي -تاريخ الفكر الغريب من اليونان القدمية إىل القرن العرشين -ترجمة :حيدر حاج إسامعيل – املنظمة
العربية للرتجمة – بريوت  12- 20ص .657
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املامرسة فالديالكتيك يظهر عندما تنشأ ُ
آفاق فهمٍ ترانسندنتالي ٌة مختلف ٌة متجه ٌة نحو اكتاملها
يف الدولة.
يذهب بعض نُقّاد هيغل إىل الحد األقىص من النقد حني يقولون أن نظريته يف الديالكتيك هي
خ غري موفقٍ للفيلسوف اليوناين هرياقليطس .لذلك اعتربوا أ ّن ما يسميه هيغل ديالكتيكاً ليس
مجرد نس ٍ
ٍ
مضطرب من العلم التجريبي–الحيس (مثل البسيكولوجيا) وما يشبه املنطق .ويبدو أ ّن
خليط
سوى
ٍ
ملناهج
هذا االعرتاض قد صدر عن املدرسة التجريبية – الحسية املتطرفة ،التي ترى أنّه ال وجود
َ
مرشوع ٍة ،ما خال مناهج العلم التجريبي – الحيس ومنطق االستنباط .ومع أن املدرسة التجريبية –
الحسية هذه هي ذاتها محل إشكال ونقد فهذا ال يعني أن هيغل الديالكتييك ليس موضع شك.
األرسة واملجتمع املدين
معظم املجاالت التي تناولها هيغل يف محارضاته الجامع ّية وكذلك يف كتابه الشهري
«فينومينولوجيا الروح» كانت خاضع ًة لرؤيته امليتافيزيقية .ونذكر هنا عىل الخصوص األمور التي
تتعلق بتصوره لألرسة والدولة واملجتمع املدين .عىل سبيل املثال يبدأ هيغل من األرسة؛ التي فيها
يصري الفرد اجتامعياً وفردياً ،أي يدخل عربها إىل املجتمع والتقاليد .ويرى هيغل أن مسألة التوفيق
بني حريّة الفرد والتامسك االجتامعي هي املسألة األساسية التي تواجهها الحداثة .لذا ،يجب
فهم فلسفة األرسة عند هيغل يف هذا الضوء ،أي :األرسة الصغرية املقترصة عىل األم واألطفال
والوالد ،والتي تعتمد يف عيشها عىل ثروة العائلة ،هي ،يف نظر هيغل ،الثقل الوازن لفرديّة املجتمع
الحب والتامسك قيمتان أساسيتان لألرسة.
البورجوازي ،أل ّن
ّ
الحب يتبادل االثنان
الحب املتبادل بني الرجل واملرأة .وعرب
أساس األرسة الحديثة هو
ّ
ّ
ٍ
كل
شخص تحديدا ً مشرتكاً مع تحديد هويّة الشخص اآلخر .ويُعرف ّ
كل
التعارف .وتتح ّدد هويّة ّ
ٍ
ٍ
واحد منهام ليست صف ًة فرديّ ًة منعزل ًة ولكن قامئ ًة عىل العالقة
كل
واحد منهام باآلخر .لذا فإ ّن هويّة ّ

مختلف عن أن يكون مسأل ًة شكليّ ًة خارجيّةً ،فهو
املتبادلة بني الشخصني .ولذا فإ ّن الزواج يش ٌء
ٌ
أوسع منها .فاالعرتاف املتبادل بني الرجل واملرأة داخل مؤسسة الزواج املعرتف بها اجتامعياً يقيم
حب وعاطف ٍة غرام ّي ٍة مع الهويّة املتبادلة واالعرتاف االجتامعي.
تسوي ًة للحريّة عىل شكل ٍّ
يُستنتج من ذلك أ ّن هيغل كان مييل إىل املحافظة عىل نظرته إىل املرأة واألرسة .فهو يعتقد أ ّن
املرأة تكسب االعرتاف الكامل داخل األرسة ،زوج ًة كانت أو أ ًّما .ويشارك الرجل أيضاً يف العمل
خارج حدود األرسة ،وبذلك يكسب جزءا ً من هويّته االجتامع ّية من خارج األرسة والزواج .وكذلك
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ينسب هيغل إىل الرجل دورا ً مزدوجاً مؤلفاً من كونه أباً لألرسة ،وكونه عامالً يف ميدان اإلنتاج .ومن
بكل أعاملها .وتكشف هذه النقطة كيف كانت نظرة
جه ٍة أخرى نجد املرأة مرتبط ًة مبيدان األرسة ّ
َ
والرجال مختلفني
هيغل إىل األرسة مبنيّ ًة عىل مفهوم األرسة البورجوازيّة يف زمانه .وقد رأى النسا َء
وأعاملهام مختلفةً ،فهو مل ينارص املساواة بني الجنسني.
أما بالنسبة إىل رؤيته للمجتمع املدين ،فقد وضع هيغل هذا املفهوم يف منطق ٍة تقع بني األرسة
والدولة ،إذ إنّه يع ّد أحد املنظرين األوائل الذين أثاروا موضوع املنظامت الخصوصيّة والطوعيّة
بوظائف ال ميكن القيام بها من طرف األرسة أو الدولة.
املتنوعة ،التي ظهرت يف العامل الحديث
َ
واملعنى الواسع لفكرة املجتمع املدين يشمل الحياة املهنية واقتصاد السوق ،غري أ ّن هيغل ركز
مسائل تُدرس اليوم يف مقابل الدولة والسوق[[[.
َ
أيضاً ،يف املصطلح ،عىل
وراثة هيغل لكانط
السؤال املطروح هنا يكمن يدور حول املرجعيات الفلسفيّة التي تأث ّر بها هيغل سلباً أو إيجاباً
ح حصيل َة
وكانت حافزا ً له لبناء نظامه الفلسفي؟ رمبا أمكن القول أ ّن فلسفة هيغل كانت من عدة نوا ٍ
ٍ
عاصف مع مواطنه إميانويل كانط .فاملوضوعات األساسية التي قدمها األخري وال سيام
سجا ٍل
منها التي تتعلق بالجانب امليتافيزيقي ستشكّل مدار هذا السجال الذي منه سيميض هيغل إىل
تظهري التأسيسات اإلجامليّة لنظامه الفلسفي.

ٍ
افرتاضات مسبق ًة ترانسندنتالي ًة ثابت ًة مغروس ًة يف جميع البرش يف جميع
اعتقد كانط أنّه وجد
األوقات صورت إدراكهم الحيس ،وهي املكان والزمان واملقوالت مبا فيها مقولة العليّة .أما
ٍ
طيف أوس َع من االفرتاضات املسبقة الرتانسندنتالية ،وأن االفرتاضات
هيغل فقد زعم بوجود
املسبقة الرتانسندنتالية متغري ٌة بدرج ٍة كبري ٍة ،فهي يف ثقاف ٍة ما ،يف مرحل ٍة ما من التاريخ ليست دامئاً
صحيح ًة يف ثقافات أخرى ،ويف مراحل أخرى من التاريخ .وادعى هيغل أن االفرتاضات املسبقة
الرتانسندنتالية هي ذات نشو ٍء تاريخي ،ولذلك ،فهي نسبيّة للثقافة .وباختصا ٍر نقول أ ّن بعض
االفرتاضات املسبقة الرتانسندنتالية ليست كليّ ًة شامل ًة لجميع البرش ،وإمنا تخص برشا ً معينني يف
ٍ
ثقافات معين ٍة.
ميكننا أن نع ِّرف االفرتاض املسبق الرتانسندنتايل بالقول أنّه ذلك الذي منه نتكلم («ونحن»
[[[  -غنار سكريبك ونلزغيلجي -املصدر نفسه – ص .956
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ٍ
مهتمً باالفرتاضات املسبقة التي ال نتخىل
طبقات أو عهودا ً زمنيةً) .وكان كانط
قد نكون أفرادا ً أو
ّ
جه اهتاممه للتي ميكن التخيل عنها،
عنها إطالقاً ،لك ّننا نتحدث عنها وحسب ،أما هيغل فقد و ّ
وثابت ،نجد أ ّن هيغل بحث عن عملية
يقيني
والحديث عنها .ويف حني بحث كانط عام هو
ٌ
ٌّ
التشكيل التاريخ ّية لنظرات العامل املتغرية واملختلفة ،فبدأ عنده أ ّن املك ّون هو نفسه مكونٌ،
وتكوين املك ّون هو التاريخ .ورأى كانط أن الذات املك ِّونة هي الصخرة التي ال تتزعزع ،والتي
ال تتغري وليست بتاريخي ٍة .غري أن هيغل اعترب الذي يك ِّون هو املك َّون يف التاريخ ،وبالتايل يصري
مختلفاً عن سلسل ٍة من األحداث وأكرث من سلسل ٍة من األحداث املاضية .فيصبح التاريخ تصورا ً
إبستيمولوجياً أساسياً ،ويفهم التاريخ عىل أنه عملي ٌة جمع ّي ٌة ألشكا ٍل أساسي ٍة من الفهم مختلفة
وذات تطو ٍر ذايت .أما لناحية الفرق بني رؤية الفيلسوفني األملانيني فقد متيزت العالقة عند كانط
ٍ
اختالف مطلقٍ  .أما عند
بني املك ِّون واملك َّون ،بني الرتانسندنتايل والتجريبي–الحيس ،بأنّها عالقة
ٍ
باختالف
هيغل كانت عىل العكس حيث تتحول تلك العالقة إىل عالق ٍة مائع ٍة .وذلك له صلة
أسايس يف طريقتي تفكريهام .غالباً ما كان كانط يفكر مبفردات التضاد الثنايئ ،بينام حاول هيغل
ٍّ
أن يس ّوي بني األضداد ،من خالل وضعها يف سياقٍ ديالكتييكٍّ .وهكذا ،حاول هيغل التغلب عىل
الثنائ ّية الكانط ّية بني ظواهر التجربة واليشء يف ذاته ( )Ding an sichبرفضه فكرة اليشء يف ذاته.
وبدالً من ذلك اعتمد عىل العالقة املتبادلة بني الكائن البرشي والعامل .وتشري تلك العالقة إىل
وجود رصا ٍع مستم ٍّر بني ما يبدو أنّه (املظهر) وما هو كائن (الوجود) .وذلك التوتر الدينامييك بني
[[[
أسايس يف تفكري هيغل الديالكتييك.
املظهر والوجود ،داخل العالقة بني اإلنسان والعامل هو
ٌّ
كنا ذكرنا ،يف ما سبق ،أ ّن التجريبيّة–الحسية اإلبستيمولوجيّة الراديكاليّة هي متناقض ٌة تناقضاً

ذاتياً ،مبع ًنى من املعاين .ت ّدعي هذه التجريب ّية الحس ّية أن املعرفة التجريبية–الحس ّية والرؤية
التحليل ّية لهام وجو ٌد ،رغم أ ّن هذه التجريب ّية الحس ّية ليست يف ح ّد ذاتها تجريبية حس ّية وال تحليليةً.
ألسباب
بكالم آخ َر ،فالتجريبية–الحسية ( )Empiricismمتثل موقفاً فلسفياً كان علينا أن نرفضه
ٍ
ٍ
منطقي ٍة بعد أن نظرنا فيه .والتفكري العميق يف ذلك املوقف أدى بنا إىل تجاوزه .وكذلك فإن التفكري
العميق باالفرتاض املسبق الرتانسندنتايل الذي ميكّننا من التخيل عنه قد يظهر لنا أ ّن االفرتاض غري
ني فال ميكن الدفاع عنه ،وبالتايل يبعدنا عنه .وقد يخلق التفكري العميق تغريا ً ،ويقودنا نحو
حص ٍ

مواقف أكرثَ حصانةً.
َ

سابق – ص .670
[[[  -غنار سكريبل ونلز غيلجي – مصد ٌر
ٌ
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اعتقد هيغل أنّه من املمكن النظر إىل التاريخ عىل أنّه سلسل ٌة من األفكار يتم فيها اختبار
ٍ
افرتاضات ترانسندنتالي ٍة مسبق ٍة ومختلف ٍة اختبارا ً كامالً ،ونقدها ليك تتقدم الروح البرشيّة نحو
أل يُفهم ذلك بأنّه يعني أ ّن هيغل اعترب التاريخ مجرد فكر ،ال فعالً
أوضا ٍع متزايد ِة الصحة( .ويجب ّ
خ ،أي إ ّن التاريخ هو
ومصريا ً) .فالفلسفة الرتانسندنتال ّية عند هيغل هي فلسف ٌة فكريّ ٌة وفلسف ُة تاري ٍ
الحوار الداخيل الذي أ ّدى بنا عرب الزمن إىل املزيد من اآلراء الفلسف ّية .وهذا يعني أ ّن لهيغل تصورا ً
معيناً عن الخربة .ففي التقليد التجريبي–الحيس كانت الخربة تفهم بشكلٍ
رئييس عىل أنّها خرب ٌة
ٍّ
حسيّةٌ .أما مفهومه للخربة فهو مبعنى ما ،أقرب إىل املفهوم اليومي للخربة ،حيث يكون للخربة
ٍ
لذات منفعل ٍة وال ليش ٍء منفعل ،أل ّن البرش والواقع يشرتكان يف
صل ٌة بنشاطنا .فال وجود عند هيغل
تكوين أحدهام اآلخر ،وتؤدي الخربة يف هذه العمل ّية دورا ً مركزياً.

كل فر ٍد أن يعيش يف عمليّة تط ّور الروح ،ولكن يف شكلٍ أقرص مد ًة
لقد اعتقد هيغل أ ّن عىل ّ
وأكرث تركيزا ً .ثم يشري إىل تجربته الشخص ّية كمثا ٍل ويقول يف كتابه «فينومينولوجيا الروح»« :ميكننا
أن نتذكر تطورنا الخاص «كسرية حياة ذاتية» ،وغالباً ما نقول أنّنا ننضج عرب األزمات الدين ّية أو
ٍ
وعندئذ نرى النواحي الساذجة والناقصة يف حالة وعي سابقة ،وندفع إىل
السياسيّة أو الوجوديّة،
امليض قدماً .وهكذا ميكن فهم تطور الفرد عىل أنّه عمليّة تشكلٍ  .ولهذا السبب غالباً ما كانت
رسالة فنومينولوجيا الروح تقارن مبا يسمى تربية اإلنسان (( )Bildungsromanمثل كتاب غوته
( .)Goethe) Wilhelm Meisters Lehrjahreكام ميكننا أن نذكر كتاب إبسن ( )Ibsenبري غنت
( :)Peer Gyntفهنا ،أيضاً ،ترسد القصة الطريق الذي يسلكه الفرد نحو نفسه الحقيقية ،ومحاولة
الفرد أن يجد نفسه .ورأى هيغل أ ّن تلك املحاولة الرامية إىل أن يجد النفس ،هي ما يحدث بشكلٍ
رئييس من خالل تفكريٍ
–نقدي .وقد قال هيغل أ ّن الفنومينولوجيا هي «طريق الروح» التي
تاريخي
ٍّ
ٍّ
ٍّ
مبراحل مختلف ٍة يُدرك فيها الروح تدريجياً عيوب حاالت وعيه السابقة ،ونواقص الرشوط
َ
مت ّر
السابقة الرتانسندنتالية التاريخيّة املختلفة التي انطالقاً منها يصدر تفكرينا وفعلنا.
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